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 ! از سر شناخت دي سردار محمد داودخان را باديشھ
 

 ی انسانکي نیاين از سجاآ بر  ع/وه. مشھود بودیزي چ،منش و سرشتش بودء  و صداقت جزی وطن پرستنکهآ
فتاب روشن و چون چرخ از اف/ک مبرھن است، آ دولت عصرش نور از ني به ھمه اراککهی يبرخوردار بود، تا جا

 :نکهي اش افزون بر ای جمھوراستي ر پنج سال  در طول مدتديسردار محمد داودخان شھ

 . دولت افغانستان اخذ نکردجهي معاش را از بودی افغانکي  -١

 مربوطه کار ینھاي زمینوقت با<آ کهی ني به ارث برده بود به دولت و دھاقشي را که از کاکایداديتمام جا -٢
 . نمودعيز توانيګ خود رای جمھوراستي ری در زمان تصد،ندکرديم

بنام  خلق و پرچم ی که بعدھا در زمان حکومتدارژنتوني بنام ھاشم ژی و و<ديی شفاخانه نساکين آاضافه بر  -٣
ن عصر و آ شفاخانه درمنطقه و ني که مجھزتری صد بستر با تمام لوازم طبتي به ظرفديردگ مسما ژنتوني ژیم/ل

 . دي بخشاشتي خود اعمار و به موسسه سره میزمان بود از پول شخص

 . ديوتلھا بخش ھاستين را به رآ بود دهي به ارث رسی که از سردار محمد ھاشم خان در پغمان به ویخي خانه تفرکي -۵

 ان کار ی که با<ینينرا به دھاقآ داشت ريميز چھلتن پغمان، کار،ی که در ج/ل اباد، سروبی زراعتینھايتمام زم -۶
 . نمودعي توزانيګ مفت و راندکرديم

 . استفاده نکردی از موتر دولتی از اوقات رسمري وقت غچيھ  -٧

 پدر خود در ی جمھوراستي ریم داودخان در وقت زمامدار پسر مرحوکي دانند ی دوستان مکعدهي کهيتا جا -٨
 . نمودی سپریانګي خویمي ھموطنان در غند تعلريګ را مثل دی و خدمت عسکرتي دوره مکلفرھارګ ننیانګيخو

 وشتګ ھفته دو روز یدردفاتر دولتداودحان فرمانی صادرکرد که براساس آن  وشتگ مواشی وقلتنظر به کمبود -٩
 . نمودقي خود تطبلي و فامی جمھوراستي رني خود و مامورین فرمان را اول با<آ ی و.پخته نشود

 که در ی عمرانیھاه ن پروژبازديد آ خود صرف لي خود را اکثر اوقات ھمراه با فامیخي و تفری رخصتیروزھا - ١٠
 ګی از زند.داشت ع/قه نچي ھرانيګبه ساز و سرود، شکار مثل د. کردي م، تحت کار بودی وی جمھوراستيزمان ر

 رفت،يگه مز رو،خواندي پنج وقت نماز مد،يپوشيساده ملباس  ی رسمري در اوقات غ.مد آیش نه م مجلل خوشاريبس
 نفرت یولک از نوشابات الد،يردگ لي نافي کعبه شرارتي به زشي عمر خوري ودر اخکرد،ي می و قربانداد،يکات مز

 .کردي نمی به سخن خود پافشاررانيگ دیل قو در مقابل استد<کرد،ي خنده نمداشت، به قھقه

 در ، مھربان بوداري شخص بسکرد،يشمنان وطن قاطعآنه برخورد م دا وطن بود، بیبادآ ی وۀ عشق و ع/قانهيگ - ١١
 .  نداشت نظيریشمن و دیدوست

وطنان خود دو  خود را به ھمیلي فامیاسي و قدرت سی عزت ، ج/ل و دبدبه خاندان، سردار محمد داودخانديشھ - ١٢
  .ميست را ندانرانبھاگفه ح که قدر ان تمي ما بودني ای کرد ولميدسته تقد

 

 . نکردی سپری جمھوراستي رگ شب ھم در ارکي خود ی جمھوراستي در تمام دوره ریو - ١٣

 پرور بي شخص غرني بلکه در سراسر جھان از چنزي نه تنھا در افغانستان عزخي تارميذارگندر انصافجادۀ  از  رگا
 .دھدي نمیواھگ

 رسالھا جابي و اکشدي وطن پرست کشور بعرض برسانم سخن به درازھا متي شخصني اکي نیاي سجا ویگ از زندرگا
 خداوند عزوجل تمنا دارم جنت اهګ و از بارمينماي اکتفا مني عصر بھمني در ای اتفاقی فلھذا از غلبه بد،ينمايو کتابھا م

  .ني رب العالماي نيام. ديشاګ بشيرحمت خود را برو و در دهيردانگ شي را جامينع

 زي چچي  خوشتر از وضع سخاوت ھ    زي در قلبم اسرار تمستين

 

نچه در دل دارم آ من رگ م، کرداني و بدينجانگ تواني را در چند جمله می عالمیاھگ  سخن چنان است که ارزش
   در تواني نمنشي دانش و بدوني دارد که با ستردهگ ابعاد گ اشخاص بزریانگ ھم زندی کنم ، از طرفاني بتوانمينم
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 .فتگ سخن شمورد

 . شما را جلب کنمه توجلي ذنکي انروز به للي از مسای بعضی نخواھد بود غرض روشنجاي محترم بدوستان

 

 ١٣۵۵ سال هګ جرهي لوی اساسی مسوده قانونبي مجلس تصوشيشاګ سردار محمد داوخان بخاطر دي شھهياني بنکيا
  افغانستان- کابل

http://yourlisten.com/atta.nasib/president-sardar-daud-khan 

 

 .مي داودخان ھم اشاره کندي شھی جمھوراستي به اشتباھات پنج ساله دوره ردياي ب

 

 . افغانستانی ملرقي دادن برييتغ -١

 . سرطان٢۶ تحول یاعطا دو رتبه به اعضا-٢

 . دولتیدي کلی در پست ھای نظامري و غیم رتبه نظانيي اشخاص پاماشتنگ-٣

 است، بنظر تي نظام از سلطنت به جمھورريينھا ھمنظر شوم تغآ ا توانم بی از ھموطنان ما که نمکعدهيانتقاد  -۴
  افراد ونهگني که اکنمي فکر مده،يردگ ملت افغان ی عامل بدبختتي نظام جمھورسي تاسديفرماي ما که می افغانھاکتعدادي

 کي ناخواسته ما در ی است که خدای معنني به انيا. ردنديگم مي عظناهگ استدا<ل ھا مرتکب ونهگ ني به او اشخاص
 دون که بديوگ بی کسرگو ا.  کشور را داشته باشدی رھبراقتي که لمي نفر ھم ندارکي افغانستان، یونيلي میمملکت س
 یدع ھموطنان محترم ما مکعدهي. ب اشتباه شده کند مرتکونگ را سرنی توانست نظام شاھی نمی کسريگداودخان د

 را ی نظام شاھتوانستي نمريگ دی کسچي ھ،وردآ ی نماني تحول را مرحوم داودخان بمني ارگ ادينماي و استد<ل مدهيردگ
  است، باورکامل دارم پنج سال ، ده سال و پانزده سال بعدادي بنی استد<ل سراپا غلط و بونهگني کند، بنظرم اونگسرن
 .و بس.  بودی تحول امدننيھم ا

 

 . مقبول فرمودهی عبد[ کاظم چدي دوکتور سی و استاد محترم اقارايگ ملدانشمند

متأسفانه  . منحرف شوندی اصلري و از مسرندي تحت الشعاع قرار گیخي تارقي حقااني تا بشونديانواع عقده ھا موجب م(
 .) استخي با تاری بازنکاري بدانند که ادي و اما باباشندي مشکل مني و محققان ما دچار اسندگاني نواريبس

 

 .ستي نیازي نین به قاضآ محکمه است که در وجدان

  سردار محمد داودخاندي شھاناتي باز

 

 ړی و<ی په قبر وی می شنی خازکه

 ړی <ی پرړی توکځی وم راړ غ/م مکه

 یدلي نه وم لمبنوي په خپلو وکه

 یړ د جمات غایتوي ما مه پلپر

 مړ ملک باغ عدن کهګ ننی به دا باي

 ړیجاي وڅی کوتنوښ د پمړ به کاي

  )ی خان غنیغن( 

 

 اني                                                       پا

 

 

  
 
 


