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 ۲1/۰۷/۲۰۲۰            نجیب داوری

 

 سالگی تاسیس جمهوریت ۴۷
 و تحریف تاریخ

 
توسط  اخبار سیاسی منطقه و جهان گیریو پی طی نیم قرن اخیر افغانستان نظرداشت فراز ونشیب های سیاسی با در

 اعی چونمتاخیراً هم انترنت و سایت های اج ، مجالت، اخبار، کتابها ورادیو، تلویزیون تفاده ازـــدر اس افغــــــانها
ی با وازز منی اکثریت مردم افغانستان سیاسی های برداشت ها و تحلیلکه میرفت  ؛ توقعفیسبوک، تیوتر وغیره

ی کثیری تعداد ؛ نه تنهااما متأسفانه طوریکه دیده میشود باشد.و نزدیک به واقعیت  رسیدهتحوالت جهانی به پختگی 
وگذشته کشور مشکل  به واقعیت اوضاع جارینسبت در تحلیل ها و نظریات شان  افغان از به اصطالح چیزفهمان

با وجودیکه خود طی پنجاه سال اخیر ناظر نیز  و تاریخ نگاران اری از صاحب نظران سیاسیحتی بسی بلکه ،دارند
بوده اند، در تحلیل های شان بخطا رفته، خالف آنچه شان کشور  واقتصادی سیاسی، اجتماعی و شاهد وقایع گوناگون

 د.مغشوش میسازن جوانان را بخصوص ،اتفاق افتاده و اتفاق میآفتد، ذهنیت عامه
صاحب نظران، نویسندگان و تاریخ نویسان از رسالت ومسؤولیت شان در امر انتقال وقایعی تاریخی با بدون شک 

ً آگاه اند.راس بمناسبت چهل وهفت ومین سالگرد تاسیس  اخیراً اما  ا--الم تی و صداقت تمام به نسلهای آینده حتما
اگر یکسو تعدادی از هم میهنان از کارکردها و جانفشانی های داوود  ،ودتای داوود خانجمهوریت یا بقول بعضی ها ک

قلمبدست حرفهای را  حرفهای داشتند، تعدای دیگر از هموطنان  خان در راستای ساخت افغانستان مرفعه و خود کفا 
در یکی از سایت  یمحترم خالف واقعیت های تاریخ پنجاه سال اخیر به ارتباط داوود خان روی کاغذ آوردند. مؤرخ

 برگهای از کتاب قدرت –خورشیدی  1۳۵۲سرطان  ۲۶) به مناسبت  :تحت عنوان های انترنتی بزبان دری مقاله یی
 :چنین آورده اند]محمد ظاهر خان: داود خان یگان دیوانگی هم دارد  [و پاراگراف  و القاب(

(، 1۳۵۲ - 1۳1۲پادشاه سردار داؤود، او را محمد ظاهر خان )  " پشت سر"( محمد داؤود خان مشهور بهدر غیاب )
 و مردم عوام، داؤود دیوانه نیر گفته اند. مارشال شاه ولی خان 

سخنانی از محمد ظاهر خان را میآوریم که پس از شنیدن خبر زندانی شدن محمد هاشم میوندوال وتعداد دیگر نخست 
 .ابراز نظر نموده بود

 

محمد ظاهر پادشاه سابق به نور احمد اعتمادی که آنگاه به صفت سفیر کبیر در روم بود، گفت که دأوود خان یگان  "
دیوانه گی دارد، مبادا اشخاص مذکور را اعدام نماید. اعتمادی اظهار داشته بود که داوود خان آنقدر هم دیوانه نیست 

در خون شان آلوده سازد. البته که شک نیست که آنها را مدت  که به کشتار آنها مبادرت ورزیده، دست خود را به
 (۵)."کرد ود خان همه آنها را اعدامزیادی زندانی خواهد نمود. از آن سخن سه روز نگذشته بود که شنیدیم سردار داو

 

 خود شاهد ،کرده اند و مأخذ را در پائین صحفه ذکررا از جای دیگر نقل که پراگراف فوق  ،ترم مقالهنویسنده مح
تاریخ شام  و میوندوال به اتهام کودتا آگاه،محمد هاشم  بازداشت از 1۳۵۲سنبله  ۳۰ بتاریخمردم افغانستان  هک نددبو
ر زندان دست به خودکشی زده که محمد هاشم میوند وال د از طریق رادیو افغانستان اعالن شد سال مذکورمیزان ۹

 هکبنا به گفته شخصیت های نزدیک به رئیس دولت،  هنوز در پرده ابهام قرار داشته وخودکشی یا قتل میوند  .است
ر شان فقط شش نفو محکمه دبع مدتها تکان خورد. اما بقیه توطئه کنندگانسخت قتل یا انتحار میوندوال  از داوود خان
 دام کرده باشد.ا را سه روز بعد اعنه اینکه سردار داوود خان همه آنه اعدام شد؛ محکوم به

نبال د وقتی ما خود شاهد و ناظر وقایع پنجاه سال اخیر کشور بوده ایم، اینقدر بیچاره شویم که بخاطرتشریح وقایع
و دریکی از پرطرفدار ترین سایت  نقل افراد مغرض راو حرف های خالف واقعیت  نوشته های دیگران بدویم

جوان و نسل های آینده که به ما و نوشته های ما بعنوان شاهد  ادبی بزبان دری آنالین کنیم، وای بر نسل –فرهنگی 
 چشم دوخته اند. حوادث پنجاه سال اخیر مشتاقانه
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شاه امان هللا در تالش آوردن  نود سال قبل میدانند کهحضور دارند،  نخبه که خود یک روشنفکر نویسنده محترم
اینرا هم میدانند که  محقق محترماما را از دست داد.  اش پادشاهیی اجتماعی خصوصاً آزادی زنان، تحوالت اقتصاد

آزادی های  -و قبول هرگونه خطر داوود خان با از خودگذری و شجاعت بینظیر با وجود تجربه تلخ شاه امان هللا
خدمات  از یاد آوری دالق را ملغی ساخت. را به زنان افغان احیا و جبر پوشیدن چادری وو مدنی قبول شده اجتماعی 

باشد در جایش. با اینها نویسنده موصوف در دوران صدارت  داوود خان و اجتماعی اقتصادی – ییمتعدد زیربنا
 و پنج سال جمهوریت خودکشی قلمداد، را در برابر کودتاچیان خائین خان داوودشهید ایستاده گی و قهرمانی  محترم

نویسنده با رسالت دیگر محترم صبور هللا سیاه سنگ  محقق، پژوهشگر و در حالیکهد. نحاکمیت استبدادی میخوا را
"  به بهانه هم نوشتند و اخیراً  کتابی «ن گلوله باران بامداد بهارو آ» به این ارتباط دوازده سال قبل تحت عنوان 

را یخ تارگفته شده ااب مذکور را تجدید چاپ و ناگفته های نکت میخواهند که نگذاریم در چهره تاریخ غبار نشیند"
   بیافزایند.

ایند. بفرممهوری داوود خان ارائه بعدی شان تعریف روشنتر از استبداد رژیم ج های امید که نویسنده محترم در مقاله
یچ هبا اعالن جمهوریت که عداوت میتوان بصراحت گفت ض وبغهر گونه بدون  با قضاوت عادالنه، بیطرفانه، زیرا

رد اعم از شعله جاوید، خلق، پرچم وغیره مو یچپ راستی و یک از اعضای احزابهیچ  ود،استبدادی در کار نب
مگر آنهائیکه علیه امنیت ملی کشور در تبانی با استخبارات بیرونی در توطئه  تعقیب و بازخواست قرار نگرفت.

الیت السابق به فع ی کمافیتاما احزاب چپی و راس ممنوع گردید،تظاهرات  با آنکه اعتصابات و بودند. از سوی دیگر
مصروف  افغانستان حتی در دور ترین شهر و قریه تر در پناه امنیت رژیم جمهوری شان ادامه داده و با زبان باز

 بخصوصاختن افکار عامه بخاطر جلوگیری از مغشوش سدولت جمهوری  . اماب شان بودنداحزافعالیت به نفع 
زیرنام مطبوعات  تا ندادهاجازه وغیره انارشیست ها چرند نویسان چپی  به مداحان اسالم رادیکال،جوانان،  افکار
ذهنیت جوانان را بیشتر مغشوش ساخته، درود به لینن کبیر وفرستادن  حرفهای در وصف اسالم افراطی نشر با آزاد

مکاتب و پوهنتونها به محصالن ومتعلمان تفهیم م و قانون در همزمان با تحمیل نظ. انارشی وهرج ومرج بیآفرینند
آیا ..یگانه.نفع ب سگ و شعار دادن بهگردید که وظیفه شان کسب تعلیم وتربیه است، نه رفتن به جاده ها، کل کردن سر  

 این استبداد شد؟
 چهاردهاسبتداد حاکمیت  که نویسنده محترم دوره ریاست جمهوری پنج ساله محمد داوود خان را با دوره توقع میرود

گاهیکه  نگرفته باشند. اشتباه کارمل ،بداد استخوان سوز تره کی امیناست و سال حدخا بخصوص دوره سیاه بیست ماهه
 -غیر دولتی جرم شمرده شده  در یکی از احزابساده که گوش دادن به رادیوهای کشورهای غربی و عضویت 

 داشت.  را در پی محکومیت زندان و حد اقل پنج سالشکنجه 
 

 :بصورت عموم دو گروه میخواهند داوود خان را مقصر حوادث خونین چهل دوسال اخیر قلمداد کنند
 شانرا از دست دادند. منحصر بفرد یکی آنهائیکه با سقوط دموکراسی تاجدار امتیازات ـ 1
پسا کودتا را به داوود  یکه میخواهند تمام گنده گی ها و بدبختی ها -مجریان و هواخواهان کودتای خونین ثور - ۲

 فرشته های بیگناه جلوه دهند. احواله و خود را 1۳۵۲سرطان  ۲۶ خان وتحول
کارنامه، زندگی و خدمات داوود خان دست بقلم  اما معلوم نیست که گروه سومی چرا آگاهانه یا ناآگانه خالف واقعیت  

 میبرند؟
 

 :دیگری در صفحه فیسبوک اش مینویسدنویسنده خوشنام 
 

او در میان زمام داران معاصر افغانستان فساد مالی و اخالقی نداشت. وطندوست بود و به پیشرفت افغانستان به }} 
 {{.خصوص تحت حاکمیت خودش عالقۀ مفرط داشت

 

 متعدد میان رهبران نیست که محمد داوود در میان بسیاری از رهبران معاصر افغانستان وحتی در در این شکی
" پیشرفت افغانستان  عالقه اما ادعای .شخصیت ممتاز در امر فارغ از فساد مالی واخالقی بود کشورهای جهان سوم

ت بعد از استعفی از پُس حالیکه داوود خانزیرا به گفته شاهدان عینی در  یت خودش" سؤال برانگیز استتحت حاکم
 ،فاکتور های ملیبا  برخوردرین در کوچکتاز تمام فعالیت های اجتماعی محروم ساخته شده بود، موصوف  صدارت

 رد، آنرا میبست. شیردهن باز برمیخو –حتی در گشت وگذار عادی در بیرون از خانه اگر اتفاقاً با نل آب 
برای هر کدام آن جواب مقنع میتوان ارائه کرد، در اخیرمقاله شان که  حرفهای دیگر حترم در پهلویاما نویسنده م

 :مینویسند
 

خطای دیگر سیاسی محمدداوودخان خشم و قهر او با برژنف زمام دار وقت شوروی بود که روس ها را با }}  
دست به این چرخش ناگهانی زد که ارتش  چرخش ناگهانی در سیاستش تحریک کرد و عقده مند ساخت. او در حالی

افغانستان را با سیاست غیر متعادلش قباًل تحت نفوذ و نظارت مسکو قرار داده بود. او در بازبینی رابطۀ خود با 
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مسکو با خون سردی و تدبیرعمل نکرد. احساسات و خشمش در سیاست بر عقالنیتش چیره شد، خود را، خانواده 
 {.اختات ستا امروز قربانی این احساسن را اش را و افغانستا

 

محقق و نویسنده چندین کتاب به ارتباط قضایای افغانستان و منطقه طی چهل سال اخیر تشریف  نویسنده محترم که خود
 تاین و آن در عرصه سیاسو دیکته مقید به فرمایش هرگز بوده و  دارند، حتماَ آگاه اند که افغانستان یک کشور آزاد

ً  داخلی و خارجی  یدپلوماس و رعایت آداب احترامبجای  – دپلوماتیک خالقخالف تمام نورم ها و ا برژنف نبود. ثانیا
در آخرین مجلس میان سران افغانستان و شوروی دست به دیکته باالی داوود خان زد، تا جائیکه ترجمان مجلس که 

ترجمه سخنان برژنف  هراسان شده واز، داشتحضور .جی.بی یخود یک روس، عضو حزب کمونست و عضو ک
بسیاری ازحاضران مجلس ازجمله داکتر علی احمد پوپل، محمد خان جاللر و عبد الجلیل جمیلی  طفره رفت؛ طوریکه

نه بجواب پرداخت مؤدبا دایم الخمر برژنف   در مقابل دیکتهخان اشته اند که داوود اظهار د ؛که در مجلس حاضر بودند
 جدی را برگشت هرگز موضوع که داوود خان به افغانستانوقتی ، زیراکش نکرد اصالً را و دیکته طرف مقابل 

رابر نف در باز بی ادبی  برژحتی ملت افغانستان  ،ارت امور خارجهحلقات خاص وز نگرفت، طوریکه به استثنایی
را  برژنف به سازمان جهنمی کی.جی.بی دستور سقوط داوود خان . امای خبر باقی ماندب سال –سالهای  داوود خان

 را بصورت میخانیکی تردو شاخه متضاد حدخا با شخصیت های متضاد ؛غدارانه وبخاطر اجرای اینعمل   صادر
ً   .ه شدکشید تمام عیار ریشخندی وافتضاح رسوایی، ه بعداً بهک پیوند ظاهری زد، پیوندی باهمدیگر ک قضاوت در ی بنا

 بود؟ و تراژدی های بعدی کی مسؤول سرد شدن روابط میان دو کشور –عادالنه باید پرسید، که 
 داوود خان؟
ر د در پی امریکا در گوشه کنار جهان پی هایشکستبا که  کسی؟  لیونید برژنف -زنگی زمانه و دیوانه ویا هم مست 
 (1).م او استدنیا به کاکه د زنگی تر شده و فکر میکر وتریوانه هفتاد میالدی، ددهه شصت و

 

 دوست دیگری در صحفه فیسبوک اش نگاشته است:
 

سال سپرى شد و درین نار یخ كوتاه مردم افغانستان بحران  4۷از تأسیس جمهوریت توسط شهید سردار داودخان }} 
دنیا كه قرار دارد حتما از خود میپرسد كه ایا هـاى مهم سیاسى را در كشور تجربه كردند و هـر افغان در هـر كجاى 

این همه حوادث تصادفى بود و یا اینكه قصدى و عمدى كشور به سوق بى ثباتى و بحران كشانیده شد ؟ ایا سردار 
سرطان را به راه نمى انداخت و كشور سیر طبیعى خود را مى پیمود أینده بهترى براى مردم  ۲٦مرحوم اكر كودتاى 

 .؟{{رقم مى خوردافغانستان 
 

که محمد داوود در دوره صدارت  احترامانه بعرص میرسد ،مشابه دارند های که باور انیبجواب این دوست و دوست
 افغانستان را اساس اجتماعی -اقتصادی  ناهایزیرب از یبسیار با عرق ریزی و جانفشانی غیر قابل باور شالوده

دکتاتور سرک ساز بود که طول مدت های را عمالً به کرسی نشاند. در اثر همین فداکاری از آنها  و بخشی گذاشته
به کندهار فقط به شش الی ده ساعت  از کابل مسافرت پانزده روزه از کابل به مزارشریف و مسافرت یک هفته یی

رعت چند علیمی و تحصیلی بسموسسات تفابریکات متعددی به کار افتاد،  سربلند کردند، تقلیل یافت، شهرهای مدرن
به زنان آزادی های قبول شده اجتماعی داده شد و به جوانان موقع داده شد تا بیشتر در امور ملی  ،برابر افزایش یافت

ارباب  اما به شخصیت محبوب القلوب ملت تبدیل کرد. داوود خان را -ها نتیجه این همه تالشها یم شوند.و مملکتی سه
قانون  ۲۴به اساس ماده  ،بنا به حسادت درباریان و چاپلوسان مغرض – صادق تقدیر از یک خدمتگاربه جای قدرت 
 نتواند در تاسیس خان داوود کهمحمد داوود خان را به حاشیه کشانیده و خانه نشین ساخت؛ این امر باعث شد  ،اساسی

 ،گردی و الترناتیف در برابر احزاب ت ملینبود حزب با قدر در -و فعالیت حزب مورد نظر فایق آئید. در نتیجه 
 ومجهان س جوانان رایجایده  و راست افراطی گرویدند که زیر تاثیر افغان درحالی به احزاب چپ بیشترین جوانان

ولی که جنرال سردار عبدال اینست باورها .را در عضویت در احزاب سیاسی جستجو میکردند ترقی و پیشرفت آنوقت
 سید قاسم رشتیا خان را توسط البی هایش در رأس محمد داوود ،تازی های بعدییکه  جهت خالی ساختن میدان برای
از هر گونه فعالیت  قانون اساسی در لویه جرگه دایرشده به همین مناسبت، ۲۴ماده  در یک توطئه آشکار زیرنام

با رأی ولسی جرگه بقدرت رسیدند، درحالی  بعداً  . زیرا پنج صدراعظمی کهساختمحروم و سیاسی  حکومتی - دولتی
قانون  ۲۴نتوانستد از مداخله جنرال سردار عبدالولی در امور حکومت جلوگیری کنند که جنرال مذکور خالف ماده 

و  در عمل صالحیت باالتر از وزیر دفاع قرر وم یا قول اردوی یکعمومی قوای مرکزی  اساسی بحیث قوماندان
ت، در حالیکه درموجودیت ا عمال میکرد. یعنی دولتی بود در داخل دولرا صالحیت باال تر از صدراعظم  گاهی هم

یجه این نت دراز کند. پا را بیشتر از گلیم خالف منافع ملی نمیتوانستقطعاً سردار ولی داوود خان بعنوان صدارعظم 
 ، تظاهرات مزمنبروکراسی، کاغذپرانی، رشوه ستانی، تقابل قوتهای سه گانههمه قانون شکنی های روز افزون، 

ی عصر دموکراسرد و مصالح ملی وغیره اجراات خالف قانون پوهنتونها و مکاتب بستن تا سطح محصالن و متعلمان
ستان را تبدیل افغان طی و گرسنگی گذاشته وافغانستان در شرایط قحمردم اکثریت زنده گی  ، تاثیر ناگوار باالیتاجدار
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 4تر 4 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 

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

 

 اقداماین خورشیدی  1۳۵۲سرطان  ۲۶در سحرگاه  .آن باید اقدام میشد برای نجات که به کشتی شکسته یی ساخته بود
 . .شد.صورت گرفت و تاسیس رژیم جمهوری برهبری محمد داوود خان اعالن 

ئه توطدر ، رژیم مذکورزنده گی مردم افغانستان رژیم جمهوری در امر بهبود سطح با وجود موفقیتهای روزافزون اما
در  گرمدر آرزوی رسیدن به آبهای با آرایش نو زیر نام ساخت جامعه نوین و عادالنه  شمالی همسایه غدار کهنه

که اگر  مسلم است عمداً سقوط داده شد. 1۳۵۷ثور  ۷ ضمن کودتای خونین در تعدادی روشنفکر فریب خوردهوجود 
 صورت نمیگرفت قالبیفریب خورده و همسایه شمالی در وجود روشنفکران  دست اندازی، خیانت و جنایت آشکار

کشور همسایه بخصوص ایران و مردم شئوون زندگی جلو تر از  و جهاتازبسیاری  مردم افغانستان امروز در -
انی کسهم وجود تمام تلخی ها و تراژدی های پسا کودتای خونین ثور، هنوز که بااما جالب اینست پاکستان میبود. 
ری، دستگیر پنجشی سید محمد گالبزوی، ؛تا آخرین لحظات زندگی  گقادر س ، میرصاحب کاروال وچون شهنواز تنی

اع ودفکرده بنوعی دفاع  با بیشرمی تمام ثور خونین و شرم آور از کودتای فعالً هم اسدهللا سروری وغیره شرکأ
  میکنند.

 پایان
 
تاخت وتاز برژنف باالی داوود خان خالف موازین و اخالق دپلوماتیک و بعدهم جواب منطقی داوود خان به  (1)

 طرف مقابل، سر دراز دارد که در آینده باالی آن بحث بیشتر صورت خواهد گرفت.
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