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   پيکره مرحوم داود خاندر مورد
 
 

 اولين رئيس جمهور کشور بحث های روزها پيرامون محل بخاکسپاری مجدد پيکره مرحوم محمد داود خان در این

  مطبوعات تا کنون اهالی والیات مختلف کشورمنجمله هایبراساس گزارش  دارد،  جریان کشورایداغی در رسانه ه

 تقاضا بعمل آورده اند تا پيکره مرحوم داود خان در والیات ایشان بخاک سپرده شود، ننگرهار، قندهار، و هرات 

 والیتی والیت هرات توجه ، بطور مثال  شورای داشته خود راوالیت برای تقاضا های شان دالئلی  هرالبته

 جمهوری مرحوم که در زمان ریاست  امنی  فضایآبادانی آنشهرو به عمران و رامرحوم محمد داود خان دوامدار

 .ارائه نموده اند یلی برای تقاضای شان دال از جملهداود خان در آنشهر وجود داشت

 داود خان سالهای زیادی عمر وهم اینکه مرحومالیت  آنوبه  پيشرفتاود خان اهالی والیت قندهار نيز توجه مرحوم د

جایکه ،والیت ننگرهار اهالی ، کرده ذکرل بحيث دلي نموده سپریومه  قندهار درآنوالیت  بحيث نایب الحکخویشرا

 مشرقی  بحيث نایب الحکومه مرحوم محمد داود خانداشته و غازی نيز در آنجا قرارمقبره اعليحضرت امان اله خان

، به همين  اندنموده خان درآنوالیت ابراز  پيکره مرحوم داودتدفين مجدد آرزومندی شانرا برای  خدمت نمودهجادر آن

  . اند بر مبنی دالئلی خواستهای دراین زمينه بعمل آوردهتهای دیگرکشورهر کداممنوال والی

 یا یات و بازسازی وعمران آنوالتوجه آن مرحوم بهگاه مرحوم داود خان بر مبنی هرگاه قرار شود که محل آرامولی 

بادانی همه نقاط کشور اتعين گردد بيدون شک مرحوم داود خان به عمران و در والیات متذکره  شانوظایف دولتی 

 از پروژه تونل سالنگ  در نقاط مختلف وطنداشته چنانچه موجودیت پروژه های مهم زیربنایی وانکشافی کشورتوجه 

 ودها  و پروژه کانال ننگرهار در شرقغرب پروژه انکشاف وادی هلمند در و تفحصات نفت و گاز در شمال تا

،   پروژه های از آن زمان وجود داردکشور دراکثروالیات   تقریباور در سایر نقاط  کش دیگرپروژه عام المنفعه

چون کابل، قندهار، و ننگرار وظایف دولتی   کشورره حيات خویش در نقاط مختلفهمچنان مرحوم داود خان در دو

 .نباشد موجه آنقدر شایدهمچو معيارها مبنی  برمرحوم داود خانداشته که تعين محل ارامگاه 

بحيث یک   وی ،مربوط دانست ی مشخصییتوال یک قوم ویا  بهمرحوم داود خان را نباید ر شخصيت از جانب دیگ

 يستشک ن جای البته درین  ، رادرسرتاسر کشور انجام داده است ملی خدماتی فراموش ناشدنی فراقومی وشخصيت

در صحنه سياسی کشور ش  خوی چندین دهه حضورفعال در جریانکه مرحوم داود خان نيز مانند هرسياستمداردیگر

 را به خيانت به مقام از طرفداران سلطنت که وی  د خانکمائی نموده، مخالفين مرحوم داو مخالفينی زیادی برای خود

به داشتن افکار  که وی را می به لغزش بطرف راست و جنبش اسالمتهم نموده تا گروه های چپی که وی راسلطنت 

 اختالفات چيزی که هم دوستان همه علی الرغم معهذا  تشکيل گردیدهدانستهکشور در  ثور٧ ی کودتا ساز زمينهچپی و

 داود به عمران پرزیدنت محمدف عالقمندی زاید الوص در مورد آن با هم توافق دارند لفين مرحوم  داود خان  مخاهمو

  . بودهو آبادانی وطن 
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 تعداد پروژهای زیربنائی و عام المنفعه که در زمان صدارت و یا ریا ست جمهوری مرحوم داود خان در والیات 

ر حقيقت اکثریت پروژه های دمختلف کشورتاسيس و بکار انداخته شده  با هيچ زمانی دیگری قابل مقایسه نمی باشد 

  .است داود خان ست جمهوری مرحوممحصول دوره صدارت ویا ریا انکشافی در کشور

يانگذار رژیم جمهوری و اولين رئيس  بنبحيث یک شخصيت ملی و مرحوم داود خان هپيکر بناء الزم است 

ظر این قلم مجددا بخاک سپرده شود، به نبوده ملی کشور  شخصيت همچو یک مناسب حالمحلی که درجمهورکشور

 زیرا مرحوم داود خان نخواهد بود، های تدفين مجدد پيکر مناسبتر از کابل قلب و پایتخت افغانستان بریشاید هيچ محل

آشنائی  جهت ی که ازوطن ما دیدن خواهند کردرجی و حتی توریست ها، مهمانان خاوطنبيدون شک نسلهای آینده 

 مرقد پریزدینت محمد داود را خواهند  کشورآرزوی بازدید شخصيت های تاریخی زمامداران و رهبران گذشتهبيشتربا

 کشور که  مرکز و پایتخت، برعالوه کابل بحيث پنداشته ميشودترین محلکابل مناسباین منظورنيزبرای ه داشت ک

ولين رئيس تدفين مجدد پيکره ا را  در دامان خویش جا داده است برای  کشورآرامگاه و مرقد اکثر شاهان گذشته

شود که پيکر  هرگاه قرار با آنهملیو ، بنظر ميرسد مناسبی محلیکشور دیگرجمهور کشور نسبت به هر والیت 

اینصورت به عقيده نگارنده محلی دیگری  بخاک سپرده شود دررمرحوم داود خان بغير از کابل پایتخت افغانستان د

 :مناسبترین محل برای این منظور والیت لغمان باشد و آنهم بنابر دالیل آتی شاید

 در جوار زیارت داود خان  مرحوم اقارب ازادی خان و تعدمرحوم سردار عبد العزیر پدر مرحوم داود مرقد  -١

  .دقرار دار) مرکز والیت لغماندرده کيلو متری جنوب شهر مهترالم ( مهترالم 

 و  هرات فاصله والیت لغمان از کابل پایتخت کشور در حدود  یکصد و پنجاه کيلو متر بوده که بمقایسه والیت-٢

  . بودهترسهلاز آن قندهار بازدید و زیارت 

  ایراد و نظر به عالقمندیدر مرکز والیت لغمان١٣۵۶ در اواخر سال   خطابه خویشرا مرحوم داود خان آخرین-٣

 . خویش در آنجا بازدید بعمل آورد نزدیکفردای آن مجددا به والیت لغمان عودت و از مقبره پدر و اقارب

صورت   سليقویبرخورد وم داود خان  مرحکره پي موضوع تعين محل تدفين مجددهدر هر صورت الزم است ب

 موفقانه وظایف  تشخيص اجساد  که قبلی آن باشد تا در پهلوی کميسيون حل شاید بهترین راهو در این رابطهگرفته ن

 در مورد تعين محل مناسب آرامگاه مرحوم متشکل از افراد با صالحيت تشکيل تا کميسيون دومی  انجام داده خویشرا

  .حمد داود تصميم اتخاذ نمایدپریزیدنت م

هموطنان ما از والیات مختلف کشور برای تدفين مجدد پيکره مرحوم داود خان در درخواست های این همه مشاهده 

 راهشان یکبار دیگر بر این موضوع تاکيد دارد که مردم ما  شخصيت های ملی و کسانی را که درمربوطه والیات 

 برای زمامداران درسی باشد بزرگترین شاید اینهرگز فراموش نه نموده و اند نمودهبادانی این وطن خدمت عمران و آ

     . وسالم.ما امروز و فردای کشور
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