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 ۳1/۰۵/2۰2۰              منصور فیشر محمد

 

 ینیمسعود حس دی" سمحمد داود خودکامهٔ  یجمهوربر مقاله " یتامل
 

 میهللا الرحمن الرح بسم

 دیبه نام س ی" که شخصخودکامه محمد داود یجمهوراست بر مقاله " ینقد دیکه در حال مطالعه آن هست یا مقاله
 افغانستان آن را منتشر کرده است . یآن را نوشته و شبکه اطالع رسان ینیمسعود حس

 

 : سدینویم ینیحس
 اشنهیکرده بود، کاب یدهسازمان یشورو ریدر اتحاد جماه دهیدرا با کمک افسران آموزش شیداوود که کودتا محمد
ار بود که رفت یدر حال نیها سپرد. ا وزارت، هفت وزارت را به کمونست زدهیکرد و از س میفقط با آنان تقس زیرا ن

 زیو نا دیشد گردیدر دولت او نداشتند، بلکه مورد پ یکه سهم انه تنه انیگراخوب نبود. اسالم انیگرابا اسالم ،یو
دان به زن ایبه شهادت رساند و  ایرا  یو رهبران نهضت اسالم گذارانانیاز بن یقرار گرفتند. محمد داوود خان، تعداد

 .افتندین یهٔ از کشور، چار رونیجستن به بقرارداد که جز پناه قهیرا چنان در مض نیریافگند و سا
 

کودتا کردند ، در واقع  یدولت جمهور هیبار بر عل نیکه رهبران نهضت چند کنمیگفته ام و بازهم تکرار م بارها
 محمد داود خان را مجبور کردند که آنان را سرکوب کند . دیخود رهبران نهضت شه

 ؟دولت آنها را سرکوب نکند دیخواستیم دادندیم بیدولت ترت هیرا بر عل یئکودتا ینهضت هرازگاه رهبران
ً  دیشه  دیسفر شه انیکه در جر دیفراموش کرده ا اینداشت گو یبا رهبران نهضت شما دشمن محمد داود خان شخصا

هضت ن یاعضا میمحمد داود خان گفت که ما حاضر دیبه شه تشیاثبات حسن ن یمحمد داود خان به پاکستان بوتو برا
اند و  : آنها فرزندان افغانستانو گفت رفتینپذ زرگو قهرمان ب دیآن شه میمحاکمه به دولت افغانستان بسپار یرا برا
 {1به آنها برسد ؟} یکه ضرر خواهمیمن نم

 قیاف نیدروغ است ، مگر جناب غوث الد که دیدانیخودتان هم م یدر دولت نداشتند ول یسهم انیاسالم گرا دیا گفته
 فوائد عامه نبود ؟ ریمحمد داود خان وز دیشه یجمهور استیر انیتا پا

وزرا و مسئوالن دولت افغانستان همه مسلمان و  هیها بق ستیاز کمون یتعداد یکه به استثنا دیدانیهم م خودتان
 برق باشد!! یها هیو نبودن مردم منفجر کردن پامسلمان بودن  اریاز نظر شما مع نکهیخداپرست بودند ، مگر ا

 

 : ینیحس
محمد داوود خان از همان ابتدا محکوم به  یاقتصاد یها ها و پروژهباورند که برنامه نینظران بداز صاحب یاعده

معتقدند که  نگاران خیاز تار گرینداشت. برخِ د یخوانالزم هم یها با منطق اقتصاد برنامه نیا رایشکست بود؛ ز
سال نخست  به تناسب پنج ییربنایز یها از برنامه یبرخ یراصدارت خود، در اج هٔ سال دوم دور محمد داوود در پنج

 یتیطور کل، شخص بوده است. هرچند او را به یئخود، صاحب دستاوردها یجمهوراستیسال ر صدارت و پنج
 اند.کرده فیتوص شیاندو ناعاقبت یقوم یعرق قو یمغرور، دارا ،یخودرأ

 
 !ینیحس جناب

برنامه ها با منطق  نیکه ا دیا نوشته، دیاگر از آن صاحب نظران تان حداقل پنج نفر را نام ببر شومیم خوشحال
 نداشت!!! یهمخوان یاقتصاد

 د؟یکنیاظهار نظر م تیبا قاطع نطوریکه ا دیشما اقتصاد دان هم هست مگر
و . . .  یعرب ی، کشورها یمتحده ، اتحاد شورو االتیآن زمان از طرف ا یپروژه ها یمال مخارجاز  یمهم بخش

 نیکه ا کردندیو درک نم دندیفهم یکشورها به اندازه شما نم نیو مسئوالن ا یاقتصاد رانگتحلیل یعنی، شدیم نیتام

                                                           
 ۳۴۰و  ۳۳۹، ص  یستانیافغانستان ، جناب استاد محمد اعظم س نینو خیداود خان در تار گاهیجا ـ 1
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بزرگ شان را در  یوام ها دیو نبا شودیپول آنان م اسرافندارد و فقط باعث  یهمخوان یپروژه ها با منطق اقتصاد
 ؟ افغانستان قرار بدهند اریاخت

 ؟ چه یعنی گرید نینگاران معتقدند که . . . ا خیاز تار گرید یبرخ
 . میآنان اظهار نظر کن یدر مورد گفته ها میتا ما بتوان دیکنینم ینگار را معرف خیحداقل دو تار چرا
، شانینه خود ا خوردیمحمد داود خان م دیبه رهبران مخالف شه شتریمحمد داود خان ب دیشما از شه فیآخر توص در

 ، شجاع ، محبوب ، وطنپرست و خداشناس بود . تیبا درا یتیشخص میشناسیکه ما م یو گرنه محمد داود خان
 

 : ینیحس
س که پ یهولناک اتین و جنااو به کودتاگرا شدنمیاش و عدم تسلخانواده یقتل محمد داوود با آن تعداد از اعضا هٔ نحو

 نیشیپ یها قهرمان نگاه بکنند و عملکرد کیبه محمد داوود خان به عنوان  یاتا عده دیاز او اتفاق افتاد، سبب گرد
 انگارند! دهیاو را ناد

 

است  دیکشته شود شه گناهیباشد و پس از شهادت هزاران نفر ب یاخوان یکه در نظر شما افراط گراها اگر کس متاسفم
 یکرد و در خداپرست یکشور و ملتش سپر نیبه ا یمحمد داود خان که تمام عمرش را در خدمت گذار دیشه یبرا یول

 . دیبریبکار م اوجود ندارد کلمه قتل ر یشبهه ا نیاو کوچکتر یو وطن دوست
شور است ، مردم ک نیقهرمان بزرگ ا کیمحمد داود خان  دیشه دیو چه نخواه دیبخواه یشما متعصبان افراط چه

کشور و مردمش انجام داد به او به  نیا یکه برا یمهم ییو تمام کارها ی، وطن دوستی، خداپرستبخاطر شجاعت
 . کنندیقهرمان نگاه م کیچشم 

 . ستادیقاطعانه ا یدر برابر رهبر اتحاد شورو یشورو تختیقهرمان بود چون در پا کیمحمد داود خان  دیشه
مقاومت کرد و حاضر نشد  یخلق انیساعت تمام در برابر کودتاچ ستیقهرمان بود چون ب کی محمد داود خان دیشه

ها مقاومت کرد و در آخر مانند  ستیلحظه عمرش هم در برابر کمون نیکه به سفارت فرانسه پناهنده شود ، تا آخر
البان ط شرفتیو پ یریها پس از شکل گ می، چند نفر از رهبران تنظپرسمی، حاال من از شما مدیمرد به شهادت رس کی

 ؟ در کشور ماندند
 درآوردند؟ رانیو ا کستانیاکثر رهبران شما سر از تاج چرا

ن داود خا یها نادرست است ، همه عملکرد گرفته اند کامالً  دهیاو را ناد نیشیپ یها مردم عملکرد دینوشته ا نکهیا و
نخواهند  دهیآن را ناد چگاهیو بس که مردم افغانستان ه ودشیدر خدمت صادقانه به کشور و ملت افغان خالصه م

 یاردو ی، چطور ممکن است ملت ما مدرن سازرندیبگ دهیرا ناد یئمردم توسعه ترانسپورت هوا شودی، مگر مگرفت
 ببرند . . . ادیرا از  یمل
قهرمان  کیبه عنوان  شهیهم یمردم افغانستان نخواهد رفت ، و داود خان برا ادیاز  چگاهیداود خان ه یعملکردها نه

 . مردمان افغانستان خواهد ماند یبزرگ در قلب ها
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