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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړ له موږ سره ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۲2/۲۰/2۲1۲         وارث احمد بارک
 

 خان در بین مردم، رنج میبرداود دسردار از محبوبیت ایران 
 

یس جمهور محمد اشرف غنی دستور داد تا برای شهید سردار محمد داود خان ئاغلی جاللتمآب رښدر این اواخر که 
 .ایران این خبر را بشکل مغرضانه این گونه انتشار داد، بخش فارسی اعمار گردد. رادیو بی بی سی مقبره  

  غنی دستور داد برای سردار محمد داوود آرامگاه ساخته شود»
 (1۰۲1اسفند  1۲ - 2۲1۲فوریه 2۲)

 .به قدرت رسید 1۰۳2سرطان  2۲محمد داوود در کودتای نظامی 
ار محمد داوود ، نخستین رئیس جمهور در محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان دستور داده که برای سرد

 .تاریخ این کشور آرامگاه ساخته شود
حوت/اسفند( در دیداری با محمد نادر  ۲وبسایت دفتر ریاست جمهوری خبر داده که آقای غنی این دستور را دیروز )

 .نعیم، پسر برادر محمد داوود و شماری از سران قومی والیت قندهار صادر کرد
ن وبسایت، آقای غنی گفته که دولت ادای احترام و عزت" به محمد داوود را به عنوان رئیس جمهوری به گزارش ای

 .پیشین، "وظیفه و مسئولیت" خود میداند
ر لاهزار د 2۲ی قرار میدهد، خاصرئیس جمهوری افغانستان افزوده که عالوه بر پولی که دولت در اختیار کمیسیون 

 .ازدنیز از پول شخصی خود میپرد
، قدرت را از محمد ظاهر، شاه پیشین گرفت و 1۰۳2سرطان  2۲سردار محمد داوود در یک کودتای نظامی، در 

 .نظام شاهی را به جمهوری تبدیل کرد، اما به نظر بسیاری، از "جمهوریت" در این نظام خبری نبود
ده بود و آزادی نسبی را که در زمان نخست به عنوان نخست وزیر کار کر 1۰12تا  1۰۰2او پیش از آن ده سال از 

 .وزیری شاه محمود، عمویش به میان آمده بود، از بین برد
 .تالشها برای ساخت آرامگاه حبیب الله کلکانی هم ادامه دارد

 هاز سردار محمد داوود به عنوان یکی از قدرتمند ترین زمام داران افغانستان در قرن بیستم یاد میشود و این امر اشار
 .و هم در زمان ریاست جمهوری او دارد او هم در زمان نخست وزیری به قدرت گسترده

، به همراه اعضای خانواده اش به دست کودتاچیان حزب دموکراتیک 1۰۳۱او در روز کودتای هفتم ثور )اردیبهشت( 
آنها در مراسمی رسمی  ( با شناسایی بقایای اجساد شان در شرق کابل، دولت1۰٣۱خلق کشته شد و سی سال بعد )

 .در تپه ای در غرب کابل به خاک سپرد
اشرف غنی در حالی دستور ساخت آرامگاه او را صادر کرده که شماری از فعاالن مدنی و سیاسی در افغانستان، 

 .، امیر پیشین افغانستان تالش میکنندآرام گاهی برای حبیب الله کلکانیبرای ساخت 
ماه بعد محمد نادر،  ۲سرنگون کرد،  1۰۲٣مان الله خان دیگر پادشاه افغانستان را در حبیب الله کلکانی سلطنت ا

 .عموی سردار محمد داوود او را از قدرت بر انداخت و خودش را اعدام کرد
طرفداران امیر حبیب الله کلکانی از دولت افغانستان خواسته اند که نسبت به کلکانی و محمد داوود به عنوان دو 

 «.پیشین کشور برخورد یکسانی داشته باشد زمامدار
، یک عده افراد که در سازمانهای ها این راپور تهیه شده ها و مکاری خوانندگان گرامی ملتفت اند، که به چی نیرنگ

ای میخواهند به این گونه پیغام ه ،دنن رسانه کار میکنآ، خبرنگار این و یا استخبارات خارجی بنام ژورنالیست مخفی
 ؟؟چرا. دندر بین اقوام شریف و نجیب افغان تفرقه ایجاد نمایزهرآلود 

واخوان که شخص وی یکی از ه« ق و تحلیل وقایع سیاسی افغانستانحقای»خود بنام لحمید مبارز( در کتاب محترم )عبدا
یس جمهوریت در از کودتا و تاسکه اعلیحضرت محمد ظاهر شاه است در کتاب خود مینویسد: مقامات سلطنت ایران 

افغانستان بسیار پریشان شده بودند و وقتی در راس این جمهوریت شخصیت سردار محمد داوود خان را با حضور 
ولی تحصیل کرده در پوهنتون های نظامی اتحاد شوروی را مالحظه می کردند این  ،تعدادی از افسران خورد رتبه

 .پریشانی شان زیاد بزرگتر می شد
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمن یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

نیز با وی  1۲۲۰-1۲۳۰شت که حکومت شاهی ایران در جریان صدارت اول سردار محمد داوود باید ناگفته نگذا
 .میانه خوبی نداشت

 :مولف]مبارز[ گفته بود ل که بهنظامی ایران در سفارت آن کشور در کاب ( اتاشه  رهنگ ملک محمدیسقرار گفته )
شاه ایران برای خاتمه دادن به دوره ای کار سردار محمد داوود تالشی به عمل آورده بود. زیرا ایرانی ها دیگر »

شاهزاده سرخ، شاهزاده  شد، که باالخره و در آخر ثابتچون امریکایی ها، شاهزاده سرخ ) سردار محمد داوود را
این حرکت جدید و قاطع محمد داوود که سلطنت افغانستان را ساقط ساخت، قصر  ا  می شناختند، بن سرخ نبود(

  «.شاهنشاهی ایران را به لرزه آورد
 (۰-2م، صفحه 1۲۲۲-1۲۱۰عبدالحمید مبارز، حقایق و تحلیل وقایع سیاسی افغانستان )

سرطان و شرایط  2۲قاسم باز( در یک گفتگو با رادیو تلویزیون ملی افغانستان در باره تحول ترم )همچنان ښاغلی مح
 ید:ن زمان چنین میفرماآ
ا حکومت ب سرطان بوقوع پیوست البته کشور پاکستان نظر به قضیه پشتونستان یک ضدیت 2۲نکه تحول آبعد از »

وقت در ایران رژیم شاهی بود و داود خان وقتی که اینجا در ، ایران همچنان در آن شتجمهوریت داود خان دا
، بخاطر که رژیم شاهی در ایران مسلط ن هم از آمدن داود خان هراس داشتافغانستان بقدرت میرسد، دولت ایرا

در این وقت کشور پاکستان و بود،) روسها خوب میدانست، که داود خان یک شخص مسلمان است نی کمونیست( 
 .که داود خان یک شخص کمونیست است که داشتند، به جاسوس های خود تبلیغ میکرد یها اغراض ین کشور، اایران

ها داوود خان را به نام مسلمان سنتی و مسلمانان اینطور  چون حقیقتا  داود خان یک شخص مسلمان بود، کمونیست
م میشود، که داود خان واقعا  یک مسلمان ( معلوحالیرایش دارد به چپی ها، ولی، آلی )تصور میکرد که داود خان گ

 «.)ملیگراه( افغان بود و ناسیونالسیت
 .!بلی خوانندگان گرامی

 .آب هیرمند )هیلمند( را برمال ساخت ایران به یاد دارد که همین داوود خان بود که معضله  
ن تبدیل کردیم و میخواستیم تاریخ بلی ایران به یاد دارد که همین داوود خان بود، وقتی که ما نام فارس را به ایرا

آریانا را به خود مربوط کنیم و میخواستیم افغانستان را به حیث یک والیت ایران به جهان نشان بدهیم، همانگونه او 
نام فارسی را به دری تبدیل کرد و به دری زبانان افغانستان یک هویت نو بخشید و بار دیگر که به ریاست جمهوری 

 .که تاریخ آریانا کهن از آن پیداست در بیرق جمهوری افغانستان جابجا کرد رسید همان عقاب
 .ایران به یاد دارد، که، همین داوود خان بود که پروژه های مثل بند سلما را شروع کرده

  .بلی ایران تا هنوز هیچ فراموش نکرده
 ! اما
  یم.او را فراموش کردو خدمات  کارنامه هاافغانان( ) ما
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