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  2015جون  26 سدوزی نادرشاه

است مطرح داؤد محمد سردار افکاری روی بحث چرا  

شان یت این زمامداران دوران معاصر افغانستان بوده که شخصیاز برجسته تر یکیمرحوم سردار محمد داؤد خان 
از شان را فراموش نمود و تنها ین فرصت ایتوان به زود تر یباشد. نم یشه قابل احترام میت و همی، بااهمیعال

م کرد که قابل  یتوان به چند مرحله تقس یشان را مین اساس مفکوره اینمود. بد یاد آوریافکار آن مرحوم  ینکات منف
 باشد.یتأمل م

 یشرفت و ترفیوطن انجام داده اند که سبب پ یبرا یمثبت و با ارزش یلیخ یمحروم سردار محمد داؤد خان کار ها
 یواقع یست به معنیونالیک شخص ناسی یوطن نموده بودند. و یخود را فداشان یت ایده است. در واقعیمملکت گرد

ن اظهار نموده ین مفکوره را در کاخ کرملن در مقابل برژنف چنیبوده که ا یهن پرست  واقعیک می یعنیکلمه 
شان یا«. نددان یزها میخود را باال تر از همه چ یغرور مل یرا قبول دارند،ول یافغانها فقر و عقب ماندگ»بودند: 

 ین گونه افکاراز دوران هایت ایدانستند. در واقع یوابسته نم یچ بالکیداشتند که خود را به ه یت مستقلیک شخصی
را  یت منافع عمومین افغان بدست آمده که در واقعیره سالطیر،شاه زمان و غیکب یم از زمان احدشاه بابایقد یلیخ

افغانها بوده  یک خصلت ذاتی یهن پرستیتوان گفت که م یاساس م نیدادند. بد یع میش ترجیخو یبر منافع شخص
س، درمقابل اشغال افغانستان توسط یدر مقابل سه جنگ افغان و انگل یمتماد ین خصلت را در طول سالهایکه ا

 از خود نشان داده اند و دشمن را ازخاک خود  یها با بروز شهامت ، مردانگ یرانیها وهمچنان در مقابل ا یشورو
د جان خود را فدا و یبا یخارج ید هایست که در مقابل تهدیرت افغانین خصلت و غین اساس با ایرون رانده اند. بدیب

افت که یتوان  یم یدانشمند بزرگوار مملکت مرحوم محمود طرز ین خصلت را در شعاریاز وطن دفاع نمود. ا
مان یوطن از ا یمان)دوستیحب الوطن من االکرد: یامبراسالم، حضرت محمد)ص( استناد میپ یشان به گفته یا

 یخصلت خاص افغانها بوده که در انحصار کدام گروپ یهن پرستیا میزم و یونالین اساس ناسیشود(. بنابرا یمشتق م
 باشد.    یخاص نبوده و نم

ود را و به  ستها که در آن دوره ظهور نموده بود نبوده، چونکه آنها خین خصلت بزرگ درشان کمونیبا تآسف ا یول
دند. آنها از ینام یست میونالیست دانسته ، خود را انترناسیننیست ـ لیمارکس یدولوژیرو ایآن پ ییار ابتدایشکل بس

نداشته، خود را  یچ صورت برخورداریبه ه ینداشته، مستقل نبودند ،از استقالل فکر یت خاص ملیخود کدام هو
ستها، یکمون یعنیرا نزد آنها یل اش هم روشن است زیدانستند. دل یها م یگران و شورویشه وابسته و تابع دیهم

ل یدل ین بیباشد . بنابراید مطرح میآنها شعار کارگران جهان متحد شو یت کدام مفعوم خاص ندار د ، برایملت و مل
وس ها ارسهولت تحت اشغال رین بهانه و به بسیو بعدآ افغانستان به هم یمرکز یایآس یکشور ها یست که تمامین

ل مرحوم داؤد خان یا به چه دلیکدام ملحوظ و  ینست:  رویگردد ایکه  مطرح م ینجا سوالیدر آمده بود. در ا
ن دوران یست ها باخبر نبودند؟ گرچه در ایا از مرام کمونیکجا شود؟ آید و یستها ائتالف نمایتوانست با گروپ کمون

نکه ینظر به ا یت  مورد اجراء قرار گرفت ولین به مالکجهت لطمه زد  یستها اصالحات ارضینظر به مرام کمون
ن روز گار یکه  برادر مرحوم سردار محمد داؤد خان تاب اید تا قسمیبه اوج خود رس یثبات یثبات بر قرار گردد ، ب

ب آن توطئه ید. به تعقیفارم صرف نظر گردین ریخواستند که از کشور خارج گردند و بعدآ از ایرا نداشت و م
رد. یدر داخل کشور انجام  بپذ یه کاریده بود،که هر چه زود تر تصفیگرد یزیستها طرح ریتوسط کمون یگرید

ک تعداد یشان را با یاست حذف نمود و اید از صحنه سیوند وال را باید میکشور شه یاسیت سین بود که شخصیهم
وند وال در یگفتند که م یدند  و میرسان س جمهور تحت عنوان کودتا به قتلیمشهور و  وفا دار به رئ یاز جنرال ها

ا باور کند. البته یمضحک را قبول کند و ۀن قصیتواند ایم یش انتحار نموده است. کیخو یزندان خود را با نکائ
ست یآنها از کارمندان دولت  و کمون ۀن عمل را انجام داده اندهمین توطئه قرار داشتند و ایکه درعقب ا یافراد

 بودند. 
نست که مرحوم سردار محمد داؤد خان یکه قابل  تأمل است ا یگرین گونه حوادث ناگوارمطلب دیا یودر پهل 
ن ینمودند.  ا یم یتلق یک نظام آنارشینفرت داشتند وآنرا   یمقتدر بودند و از دموکراس یک دولتیادتر طرفدار یز
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افغانستان را به  ین جمهوریاول بیس و تخریتأس یمطلب را دوکتور محمد حسن شرق در کتاب خود تحت عنوان
ر نمود و یت تحریجمهور ۀاست تا چند جمله در بار یما فرصت ین اساس برایح نموده که  بدیتشر یار خوبیبس

 چه؟        یبرا یح خواهم  داد که جمهوریتوض
ند. ینما یب ممردم رهبرخود را انتخا یت نظام است که تمامیدهد و پس جمهور یم یمردم را معن ۀاول جمهور تود

 یا به طوریگردد و یا به زور اخذ میقدرت  یعنی یا انتصابیاست و  یا اکتسابینظام   یبر عکس در نظام شاه یول
بود که تسط کودتا تحقق  ین فرق فاحشیباشد. ا یمطرح نم یچ صورت انتخابات در نظام شاهی. به ه یمورث

ت را یمردم نقش رع ینکه در نظام شاهیانتخاب شد. دوم  ا س دولت به چه شکلیرفت و بعدآ معلوم نه شد که رئیپذ
نده خدا)ج( یرا شاه نماید، زیرا قبول نما یع و فرمانبردار باشد و بندگیشه مطید همیت بایبه گردن خود دارند و رع

 ن است.یزم یدر رو
دادن  ین رایمدادن. توسط ه یرا یعنیکردد یک کلمه خالصه میت نقش مردم به یبرعکس، در نظام جمهور مگر

بلکه بنام  یت نیمردم رع یند. و تمامینما یفاء میرا ا یشهروند یخارج شده و نقش یتیرع یاست که مردم از حالت
است یم به سیپرداز یم، حال میم صحبت نمودیر رژیتغ ۀن بود چند نکته که در باریشوند.  ا یشهروند شناخته م

 رد.یگیشتونستان را در بر ممرحوم سردار محمد داؤد خان که مسئله پ یخارج
در قبال پاکستان بود که مرام شان دفاع از  یتهاجم یک استراتژیاست مرحوم سردار محمد داؤد خان یس یژیاسترات

ت بشناسند و قلمرو وخاک افغانها یورند را به رسمیچ صورت حاظر نبودند خط دیقلرو و خاک افغانها بوده که به ه
شد و  یم یاد آورین اساس ازمنطقه آزاد تحت عنوان پشتونستان همه ساله یند. بدیاها واگذار نم یرا به پاکستان

 شمردند. یاست بودند آنها را خائن به وطن مین سیکه خالف ایگرفتند، کسان یجشن م
را با  یتیامن ۀاست سردار محمد داود خان است که هر گاه امروزدر خفاء برنامیت سیو پر از اهم ین نکته اساسیا

خواهد بود که بر  یانت ملیک خین یند، ایت قبول نمایورند را به رسمیتان  به امضا برسانند و در اساس خط دپاکس
 نخواهد بود. یرفته که بخشودنیاست سردار محمد داؤد خان تحقق پذیخالف س

مطلب ت قابل احترام سردار محمد داؤد خان  و یافکار و شخص ۀات من در بارینظر ۀن بود فشردیبهر صورت ا
 یچ کسیر از خدا)ج(  به هیمن به خ.» دهم  یمرحوم که با ما وداع گفتند خاتمه م یزندگ یقین  دقایخود را با آخر

 « ....شوم یم نمیتسل
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