
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 مسؤولیت محتوی، استعمال کلمات و جمالت درین نوشته بدوش  نویسندۀ مطلب میباشد
 

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکه ټینگه کړله موږ سره اړی 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

                                                                                                                                                                      
 2015/ 7/ 17انجنیر نجیب داوری                                                                                             

 

 !دیدم یصبح شد جمهور
 

 تیهموطنان، واقع شتریب یکه جهت آگاه یستانیعبدهللا کاظم و محترم محمد اعظم س دیتشکر از محترم داکتر س با
سردار محمد داؤود  دیشه ریناپذ یافغانستان را بخصوص خدمات خستگ ریشصت سال اخ خیتار زیاپذانکار ن یها

 نیجرمن، آنال -افغان نیدر پورتال وز مندضمن مقاالت ارزش -زیافغانستان عز یواعتال یخان را در امر آباد

 .نمودند
خاطرات  یادآوریمردم ما  یبراهفت ثورگذشت.  مونیو نام نیخون یاز کودتا یو هفت بهار و اند یس درست

کشور سخت درد آوراست و مـتأثرکننده. نسل  یرانیمردم و و یبدبخت ،یوراست یچپ یزورگو یمهایدوره رژ
 یکه بااحساسات مل یی خاطره چی ه ًبایتقر گرید ر،یچندسال اخ یدو مورد محدود آنهم ط یکیبجز از  یامروز

 برندیباالتر از آن به سرم ایپنجاه و نیچهل، سن نیسن انیحاال در پاکه  یبخاطر ندارد. نسل ها -شده باشد نیعج
 نجایسازند. انچه در ا یثور، روح و روان شانرا شاد م یخاطرات خوش قبل از کودتا ییوباز گو یآور ادیبا  یگاه

 اریور در اختث یرا که ماقبل از کودتا ییو روبنا ییربنایامکانات نسبتا ً خوب ز آنکه  نستیقابل تذکار است، ا
تجدد  شان،یاز دانشمندان، دگراند یادیتعداد ز رحمانهیوکشتار ب یسالخ رایز م،یاکنون کامالً از دست داده ا م،یداشت
 – یخونخوار و عقده مند تره ک میرژ عهیثور ذر نیخون یماه ها وسال کودتا نیدرنخست یمل یها تیوشخص انیگرا
 یدهات ونابود انهیبمباران وحش د،یوعقا شهیاند شیتفت استیس دیتشدکشور توسط روس ها،  یاشغال نظام ن،یام
 یهللا در اثر اختالفات و عقده مند بیداکتر نج میسقوط رژ گرید یو از سو کسو،یکشور، از  یاریآب یها ستمیس
 یمل یها ییچور و چپاول دارا دهیکشور با ا یالچپق به شهر ها لیالسب یف نیورود مجاهد ،یدرون حزب یها

 یحکومت به اصطالح سچه اسالم سیجهت تاس یمیوحشتناک و رعب آور تنظ یشدن جنگ ها دیوعامه، پد
 یطالبان، مرحله بمرحله کشور مارا از داشته ها میاستخوان سوز رژ یودکتاتور یامارت اسالم سیوبالخره هم تاس

 ت،یجهات بخصوص امن یاریما از بسرا که  یآن هوا وفضا جهیتر ساخت. در نت یوخال یخال ییورو بنا ییبنا ریز
قبل از  یگوناگون که درسالها یعرصه ها نیومتخصص دهیورز یاقتصاد نسبتا ً خودکفا و کادرها ،یوحدت مل

 راتیتاّث می. خالصه ابعاد عظمیاز دست داده ا که در باال از آنها ذکر رفت، کامال ً یلیحاال بدال م،یثور داشت یکودتا
ما، هنوز شاخ  هنیم یو پاکستان درامور داخل رانیا یتوزانه کشورها نهیآنجمله مداخالت کثور، از  یمخرب کودتا

طلبد؛ ازکجا معلوم  یم یبه قربان زیرا ن یبعد یو نسلها یبعد یکه که سال ها رسدیو چنان بنظر م کشدیم شهیور

 .ثور، جان سالم بدر برد نیخون یکودتا -ما، از اثر زلزله تباه کن زیکشور عز یو وحدت مل یت ارضیکه تمام
کشور،  یاقتصاد- یرشد اجتماع خبندانیسکوت و  یشدن دهه ها یو سپر یامان میسقوط رژ یبعد ازتراژد سالها

صدراعظم افغانستان انتصاب شد.  ثیود به حمرحوم سردار محمد داو یشمس یهجر1332سر انجام در سال 

کشورش داشت. تالش ها و  یداقتصا – یبه رشداجتماع یطو مفر دیسردارمحمد داوود برخالف اسالفش عالقه شد
افعانستان وبکارانداختن ده ها  یاقتصاد – یوقفه سردار مذکور در امر رشد اجتماع یها مداوم و ب یزیعرق ر

نقاط کشور بازتاب  نیدر دور دست تر یهزاران مکتب وشفاخانه حت سیو تاس ییبنا ریو ز یدیپروژه عمده تول
مختلف ورزش  یبخش ها -کشور. از آنجمله  یمختلف روبنا احاتس یت در امر رشد وغنا مندداش ییگسترده 

ما جهش  هنیمتعدد م اتیوال نیطبقه شهر نش انیمختلف مردم ما بخصوص درم یگروه ها انیدرم زیوسپورت ن
ر هر کوچه مختلف النوع د یصد ها کلپ و ورزشگاه سپورت ها سی. تاسیوبارور ییداشت در امر شگوفا یبلند

 یبهار یتورنمنت ها ییکلپ ها، برپا انیم یمسابقات سپورت جادیما و ا نیعمده سرزم یوپس کوچه شهرها
بخصوص  یمسابقات ورزش ییمختلف سپورت، و برپا یپوهنتون کابل در رشته ها یها ځیپوهن انیم یوخزان

درخزان  یبزکشجام مسابقات  یور وبرگزارکش اتیها ومکاتب وال سهیل انیو باسکتبال م بالیمسابقات فوتبال، وال
جوانان کشور در شقوق مختلف  یبود که باعث رشد وباالبردن توانمند یگریهر سال درشهرکابل، خود عامل د

 امیکه در ا -شهر کابل را یو چمن حضور تیبا سعادت عصر جمهور یسالها آورمیم ادی. بدیگردیم یورزش
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دهه شصت  یورزش بود.وبعد هم روزها قنمدانعال رهیجوانان فوتبالر و غبهاران و تابستان ُپر از جوانان ونو
 یاز سن پانزده مصروف باز نتریاطفال و نوجوان پائ یرا که در تمام ساحه چمن مذکور فقط تعداد محدود یهجر

 .وبس بودندیفوتبال م
 ومیاستد ریهمزمان تعمچهره بدل کرد. و دیوجد یعصر یشهر کابل بااعمار ساختمانها یشمس یدهه س انیدرجر
از ساحات شهر کابل بنا  یکیاز جشن استقالل کشور در  لیجشن وسرور درامر تجل ییجهت بر پا زین یورزش

کنسرت  ییهفته با برپا کیمدت  یبرابه بعد مطابق معمول هر سال از اول ماه سنبله  ی. و از اواخر دهه سدیگرد
مگر بعد  آمد؛یبعمل م لیلگرد استقالل کشور درمحل مذکور تجلنندارتون ها ازسا جادیو ا یها،مسابقات ورزش

 زیتجو یدرپ یپ یها یکشور در اثر خشکسال یبا درنظر داشت وضع نابسامان اقتصاد یدیخورش 1350ازسال 

و رسم گذشت شاگردان معارف محدود گردد وپول  یبه رسم گذشت عسکر نهااز جشن استقالل ت لیگرفته شد که تجل

 .به مصرف برسد هایاز خشکسال یمناطق متضرر ناش یبرا ییمواد غذا دیمراسم، بمنظور خر هیبق صیتخص
از  جایها ومصارف ب لیوم فیاز ح یرینظم و قانون درکشور و جلوگ قیبا تطب 1352سال  یبعد از کودتا یول

دولت  داتیرفتن عابهبود زراعت وباال  ،یداخل عیوصنا داتیاز تول هیتوجهه در امر حما گریو از طرف د کطرفی

 نجای. آنچه دردیبعمل آئ ستهیشا لیتجل السرطان هرس 26در  تینظام جمهور سیگرفته شد تا از سالگرد تاس میتصم

از سالگرد جشن استقالل در زمان  لیتجل انیواضح م یجهات تفاوت ها یاریکه از بس نستیا ست،یآور ادیقابل 
 شتریب تیعصر جمهور یها شگاهیانمایدر نندارتون ها  کهیطور .دیرسیبنظر م ت،یاز جشن جمهور لیو تجل یشاه

چنانچه  شد؛یگذاشته م شیبه نما یشده بعد ینیب شیپ یبا ارائه ارقام وپالن ها یداخل داتیوتول عیصنا یها شرفتیپ

 داتیتول ادیمربوط از رقم ازد یها شگاهیاز نما یاریدر بس یدیخورش 1356در سال  تیاز جشن جمهور لیدر تجل

 لهیخروار، ک -چون یاریبآبگردان آ یاز بند ها یمطابق به پالن هفت ساله و همچنان نمونه ها ومؤدل ها یداخل
گذاشته شده  شیبه نما گگیو آهن حاج نکیذوب فلزات چون مس ع کاتیو فابر یریسلما، کمال خان وگمب ،یگ

از هنر  تیجمهور سیسالگرد تاس یدر جشن ها نی. همزمان با ادیثور هرگز به ثمر نرس یبا کودتا کهیا دهیبود، ا
و  ییتا جهت هنرنما آمدیدعوت بعمل م زیمنطقه ن یکشورها یمختلف سپورت یمندان و ورزشکاران رشته ها

 .در شهرکابل حضور بهم رسانند یمسابقات ورزش یاجرا
از  یکیآنزمان که در بود. در  یدیخورش 1355سال  یعنی تینظام جمهور سیسالگرد تاس نیجشن سوم یها روز

مسابقات و  یپا گذاشته بودم. پروگرام راه انداز یجوان نیو تازه به سن نمودمیم یدهات جنوب شهر کابل زنده گ
تماشا  کیکنسرت ها ومسابقات را از نزد زا یکه بعض آفتدیهم اتفاق م یدنبال و گاه ویراد قیکنسرت ها را طر

اتحاد شوروئ  ران،یا ش،یبنگله د پال،ی، ن هیهند، ترک یفوتبال کشورها یها میکنم. در آنسال برعالوه اشتراک ت
و دلکش  نیبه اشتراک ستار، گوگوش، نسر رانیاز کشورا یاز کشور هندوستان و هنر مندان یوپاکستان؛ هنر مندان

لگرد سا نیکنسرت درسوم یاجرا زجهتین رفتند،یبشمار م رانیودست اول آنوقت کشور ا خبهکه از هنرمندان ن

 .بکابل آمده بودند تیجشن جمهور
 ومیاستد یغاز یمسابقات فوتبال راه یجهت تماشا تیسالگردجمهور نیسوم سیجشن تاس یاز روز ها یکی عصر

 میت انیوبعد هم مسابقه م یفوتبال اتحاد شورو میفوتبال کابل )ح( وت میت انیبودم که مسابقه م دهیشن ویشدم، از راد
و خواستم تکت دخول  دمیرس ومیاستد یبمحل غاز یبرگذار خواهدشد. وقت رانیفوتبال کشور ا می( و تیفوتبال کابل)ب

 یجا برا ومیکه تکت تمام شده است ودر داخل استد گفتندیم نیها بسته است و حاضر یکه تکت فروش دمیبخرم، د
اجتماع کرده  ومیاستد یغاز یاز مردم وعالقمندان درعقب دروازه ها یریحال تعداد کث نی. در عستینشستن ن

اجازه  زیآنها ن یبرا ،یاز تماشاچ یشدن تعداد رونی درصورت ب ًانایاح -ومنتظربودند که بعد از ختم مسابقه اول 
 افت،یخاتمه  یفوتبال اتحاد شورو میکابل )ح( وت یها میت انیمسابقه م یعنیاول  یوروود داده شود. به هرحال، باز

 انیتمام شده است. با پا یفوتبال اتحاد شورو میمقابل صفر به نفع ت کیمسابقه  جهینت که شدیم دهیاز بلند گوها شن
منتظر ورود  کهیاجازه دادند تا آنهائ نیشدند. بعدا ً مسؤل رونیب ومیاز استد انیاز تماشاچ یمسابقه تعداد نیا افتنی

 ومیشوند. داخل استد ومیاند، داخل استدنسبت تمام شدن تکت، تکت اخذ نکرده  کهیاند، بشمول آنهائ ومیبداخل استد
 یدولت هیکه درآنجا از مقامات بلند پا ییهمان جا ایکه مقابل لوژ  –قرار گرفتم  یشدم و اتفاقا ً درست در محل

در لوژ مذکور نشسته اند. هوا کامالً   یکه تعداد شدیداشت؛ معلوم م عتیموق آمد،یبعمل م ییرایپذ یومهمانان رسم
را کامال ًروشن  ومیساحه استد یقو یبود، نور افگن ها یمملواز تماشا چ ومیاستد کهید، درحالشده بو کیتار

 میت ،یاول باز میآغاز شد. در ن رانی( وایفوتبال کابل )ب یها میت انی. درست ساعت ده شب مسابقه مساختیم
با  هافوتبال افغان میت یول دیافغانها نما فوتبال میرا وارد دروازه ت یبدفعات دست به حمله زد تا مگر توپ رانیفوتبال ا
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بدون رد وبدل شدن گول صفرمقابل  یاول باز مهی. ننمودیرا دفع م رانیفوتبال ا میمهارت وشطارت تمام، حمالت ت
گول آغاز  دنیرا جهت بثمر رسان یمتقابل زحمالتین یفوتبال افغان میت یاعضا یدوم باز مهی. در نافتی انیصفر پا

. با وارد ندینما رانیفوتبال ا میتوپ را وارد دروازه ت ،یباز ومد هیساعت ازنم میانستند بعد ازگذشت ننمودند و تو
هزاران  یوشاد ویمملو از غر ومیاستد یفضا کبارهی ها،یرانیفوتبال ا میفوتبال افغانها بداخل دروازه ت میشدن توپ ت

 قهی ده دق ًبایتقرمدت  یوبرا شناختند؛یسر ازپا نم یشادشدند و از فرط  ستادیهمه به پا ا انیشد؛ تماشاچ یتماشاچ
خان  مینع نیکه " بب دیگویم شیبه دوست پهلو میشرویمتوجه شدم که شخص پ نجایکف زدند وخوشحال نمودند. درا

. کردیفوتبال را تماشا م یبود؛ که ازقرار معلوم باز میشده" البته که منظور شخص مذکور سردار محمد نع ستادیهم ا
اشپالق ختم  یبا صدا یرفر یفوتبال افغانستان تمام شد. وقت میمقابل صفر به ت کی جهیفوتبال مذکور با نت یباز
وبرقص  ختهیفوتبال ر دانیالوصف به م دیزا یاز هموطنان با شورو شاد یریرا اعالن کرد. تعداد کث یباز
شان بلند نموده بودند  یشانه ها یافغان را برو یها ستیاز هموطنان ما فوتبال کتعدادی کهیپرداختند، درحال یکوبیوپا

رقص و  یدست به اجرا کجایو هزاران هموطن  دیگردیبلند پخش م یبا صدا یاتن مل زیازبلند گو ها سرود دل انگ

 .ام آنرا شاهد بوده ام یدر زنده گ کباریهمان  دیکه شا یرقص واتن مل نیپرداختند. بزرگتر یاتن مل
آن  پردازم،یفوتبال م یباز یکه به تماشا یهرگاه -سال ازآن مسابقه با شکوه  یوجود گذشت سالهاحاال ها با  -حاال

 . شودیچشمان زنده م یرو یمل نیغرور آفر یحادثه وخوش
 انیپا
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