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 پاسخ به همه مدافعان
 

خان! داؤدسیاست های شاه امان هللا و   
 

 

 

 نگری هستنداگر مدعی واقع  ،بر آمده اندبه دفاع و تمجید خان  داؤدشاه امان هللا و  هایعملکرداز سیاست ها و که  یهایمحترم 

لدوزر راه صاف کن واین دو باشم خان، محمد هخان و نادرمحمد  ،خان داؤد هایکاکاو صفت از  ناثنخست باید به دعا و  لطفا  

سیدن ر مینۀز ،اغتشاش سقویامان هللا خان یعنی از مانده  یجاربفالکتبار میراث ناگوار و و شرایط بپردازند که در چه اوضاع 

 .کردندفراهم به مقام صدارت ا تا رخان  داؤدمحمد  به پادشاهی و راخان  محمد ظاهر

میم گیری های تصبلکه از کند  نمیتکیه خود  ۀجامعحکام و نقش گذاری نخبگان نیت درونی به واقعبین و تحلیلگر نویس  تأریخ

که عقل و دانش آن قد دهد  یتا جای را آنج ئنتاو  می پردازدمانده  یجاه بدوران حیات شان خوب و بد های آنچه کارو سیاسی 

 کش مردم کشور خود میکند. پیش

 مردمل ئمساو دوران تحول صنعت مدرن را پشت سر زده جوامع غربی که مدرنیزم  ستپ  به اصطالح در این عصر البته 

خش آن بهر شناخت  برای و که هرکدام به اجزای متعدد تقسیم گردیده و غیره اقتصاد، سیاست، طبابتشناسی،  ، جامعهسیشنا

جوامع بشری نیاز به درک و  تأریخل ئکه پرداختن به مسا ییآنجااز  الزم است و اتیالعو اطشناخت علمی تا سطح دوکتورا 

ن ر بدون آنمی تواند بدر آید و اگعلوم  ههمآن  رک و شناختد ۀاز عهدمسلما  هیچ فردی به تنهائی که بوده شناخت علوم متذکره 

ر فاقد اعتبار علمی بوده مگست که ا واضحی ارائه نماید معلوماتخوب و بد آن  نتائجو یک کشور  خریأتفردی بخواهد راجع به 

یر غری را آغاز و به انجام رسانند درچنین کاای بصورت کمیته قا  ه جمعی متشکل از افراد متخصص متفاینکه به صورت دست

ت از صالحیامروزی ع بشری در دنیای ی جوامتأریخج خوب و بد ئو ارائه نتای تأریخل ئجهت مسا درگفته پیداست که  آن نا

 .است بعیدیک فرد به تنهائی 

ی تان قابل تأریخج ئارائه نتاویس های محترم به عرض رسانده ام که کار شما و به خصوص ن تأریخخدمت  هاباراین را من 

 ، در بر ندارد دیگری ۀجنتیبه غیر از دامن زدن به انگیزه های عاطفی و اختالفات قومی بوده نمی تواند و لذا قبول برای همه 

ستقالل ایکی شاه امان هللا را قهرمان مثال  شخصی خود  ۀو سلیق یبر موضع فکر کس بنانشده و هراین گفته ها اما اعتنایی به 

 ندک معرفی میقهرمان و خادم دین رسول هللا را  کلکانیحبیب هللا  و تأریخ مردابرخان را  داؤدو دیگری میداند کشور و ترقی 

 چیزی جز تأثیر رغبت و انگیزه قومی نیست. هادیدگاهکه همه . . . 
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می  ،نسبت به مردم کشورش مطرح باشدارم، اگر مسأله نیت خیر یک زعیم کس کاری ند و شر  خیر من به نیت  هر صورته ب

خان، صدام  داؤدطور  داشت. همین نظر مد  و خیر کشور خود را مردم آدولف هیتلر نسبت به زعیم هر کشوری نفع  توان گفت

زمان های کاراما بنا بر درک نادرست شان از اوضاع داخلی و جهان همه دست آورد های گذشته و  .و غیره افیذمعمر ق ،حسین

که تا امروز هم در کشورهای  و خونریزی نمودندبه جنگ  واجهم   ان شان راها و مردمکشور و گور بردند هخود شان را با خود ب

 و خون ریزی ادامه دارد. ویرانیو جنگ الذکر اخیر

 او ،بود استهنخ برنمایم که او از درون جامعه و از میان مردم امان هللا خان در همین ارتباط اشاره به موضع سیاسی 

ش ایپدوخته، نکمی تجربه نیوقتی به پادشاهی رسید و هنوز  ،ارگ بزرگ شده بود دیواریچاردر  بود که ه ایشهزاد

با دیدن تحوالت و ترقیات در همه در آن سفر وی ، را در پیش گرفته اروپا بسفر راه شده در قدرت محکم نکمی 

برگشت به کشور حین هیجان زده شد که و  زدهذوق حقوق زن و مرد مثل یک طفل چنان و آزادی  و دیدن زمینه ها

 بدون اینکه ،پیاده نمایدبه زودترین فرصت در کشور اروپا دیده بود  درکه همۀ آن تحوالت و ترقیات را خواست 

تدریجی مبارزه درست ببیند و راه و روش را مانده  جابر ۀسالهزاران  یو عادات و سنت ها ییقبیله  ۀع جامعاوضا

 نهه و حکم ب روز جمعه را به یکشنبه تغییر داد رخصتیاین بود که  اوتصمیم دو سه مثال   دریابد. با آن را  داردوام

 چادری زنان صادر نمود و بجای لنگوته کاله شپو را برای مردها تجویز کرد.  پوشیدنن

آنجا در شهر کابل که هنوز کابل از هر لحاظ چندان فرقی نسبت  اینجا وکرد با چند سخنرانی  تصور میامان هللا خان 

ازد بساروپا ثل م ،با فرمانتواند همه چیز را طبق دلخواه  چند تا عسکر داخل ارگ میکشور نداشت با  هایروستابه 

نداشت و همین خود  ۀجامع ۀعماری انگلیس و نیروهای بازدارندخصلت استک درست از ردواقعا  که او شد معلوم ولی 

 .فرار وی از کشور شدو سبب ناکامی  ،دو عامل اساسی عدم شناخت باعث اغتشاش

، سیدم شناکه در علوم مرشت گذاکسانی به باید را  سازتأریخنخبگان  و مرداندولت گذارینقشتفسیر و داوری نسبت به 

لما  هیچ مسزیرا  ،صالحیت الزم را داشته باشندطوری که در باال گفته شد و فرهنگ  تجامعه شناسی، اقتصاد؛ سیاس

 تواند. همه دانش علمی بوده نمی این صاحبفردی به تنهایی 

به آدرس من « سایت افغان جرمن 2016سال  ۀشدمطالب نشر »در بخش شما سید عبدهللا کاظم  دوکتورمحترم آقای 

 صفالوسال خدمت صادقانه و دیانت و پاکی زاید 60»از زعم خود به  یدحق دارچند سطری نوشته اید که البته شما 

 بگوئید: طبق دل خواه  غلوآمیز یبارو چون شاعران در «دیخان به وطن و مردم سخن زن داؤد

اه ان شکشور به ظهور پیوست هم تأریخکه در آسمان  ه ایستارامیر دوست محمد خان درخشنده ترین  ۀاللس  در بین »

 « ....غازی امان هللا خان بود 

 امیر دوست محمد خان در ارتباط به اوضاع منطقه و جهان چیزی ارائه نمی ۀاللس  اما از اوضاع مملکت و هر یک 

نظم جهان اصطالح به  دارانپاسو چگونه بوده  هر یک از سالله ها ۀاوضاع و شرایط در دورد تا انسان بداند که یده

مایت از حساللۀ امیر دوست محمد خان چه نگاهی نسبت به افغانستان داشتند، آیا و غیره چون دولت انگلیس، روسیه 

در آن زمان   و یا اصال   ندکشور ما بود ۀتجزیاشغال و در فکر آنها و یا بالعکس  ندقدرت های مذکور بهره مند بود

 نفت هایکشورهم  بعدهاایران و  وهندوستان  ی مثلافغانستان برای شان چندان اهمیت نداشته و لقمه های چرب تر

 ؟جهانی بودند هایقدرتخیز عربی مد نظر بهره برداری اقتصادی و سیاسی 
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 اؤددشاه امان هللا و  ،ها در بین سلسله های پادشاهیبا کدام معیارشما معلوم نیست کاظم محترم داکتر صاحب عبدهللا 

 ؟قایل شده ایدبرای شان چنان صفات و امتیازات را خان را با دیگران مقایسه کرده و 

در آن زمانه ها سالله ها در چه تواند میشده معلوم است که تحقیقات علمی و  با بررسی هافقط  از دید اینجانب 

ه اند نتوانستها را می توانستند انجام دهند که در اثر ندانم کاری  یکرده و یا چه کار های یهایو چه کاروضعیتی بوده 

  انجام دهند.

خان را با دیگر  داؤدامان هللا خان، نادر خان، ظاهر شاه و  هایکارمی تواند در آن صورت شما و هر کس دیگر بلی 

ابل که قد نفاکت های عینی نشان ده رویه بساللۀ حاکمیت های امیر دوست محمد خان و دیگران مقایسه کرده و 

  :بگوئیدبوده و قبول برای همه 

 شاهکشور به ظهور پیوسته همان  تأریخدر آسمان  ه ایستاردرخشنده ترین در بین ساللۀ امیر دوست محمد خان »

  « ....استغازی امان هللا خان بوده 

قتدار ا تحصیل کرده و در زماناتریش  دردوکتورا در رشته اقتصاد  ۀشما که به سویکاظم محترم آقای سید عبدهللا 

استاد در پوهنتون کابل تدریس می نمودید، به مراتب نسبت به من و تعداد و  اقتصادهنځی رئیس پوبه حیث  نخا داؤد

به دولت شوروی و در بخش  رصدد 65ان، افغانستان از لحاظ اقتصادی خ داؤدکه در دوران صدارت  دیگری میدانید

د تقریبا  بیش از نود درصعسکری و تحصیل یافتگان از جنگ دوم جهانی  هبازماند مستعمل  نظامی با خرید سالح های 

 زیر نفوذقرار گرفتن روز تا روز روند  دادهاقرارد و در اثر گرفتن قرضه ها و شده بوبه دولت شوروی وابسته 

د هندوستان یاه آنگاه فیل آن ب ،از خود دانستهرا کامال  افغانستان  مذکورکه دولت  ه بوددولت شوروی تا جایی پیش رفت

 .افتاد و اشغال گام به گام جهان

آزادی پشتونستان موضوع را با پاکستان  ۀبهانخان می خواستند تا به  داؤدبدین ترتیب رهبران شوروی همواره از 

ر رساند که باالخره در یک سفر ظاه یافغانستان بزرگ نا سنجیده کار را به جای یایؤرخان هم با  داؤدپیگیری نماید. 

را ان عسکری علیه پاکست بریسفربا استفاده از غیابت شاه امر فرصت را مناسب دیده شاه به صفحات شمال کشور 

بل رسانده و حد اقل توانست از فر به سرعت خود را به کاقبل از تکمیل س ،که با بلند شدن سر و صدا ها پادشاهداد 

ع شد تا ده سال قطمدت  کرده اما روابط اقتصادی، تجارتی و دیپلماسی افغانستان و پاکستانگیری جنگ جلوگیری در

یلیون متجار و مردم افغانستان اما از آن بابت  . گشتبرعادی نسبتا  اینکه به وساطت شاه ایران دوباره روابط به حالت 

 ها دالر ضرر و زیان را متقبل شدند.

 ثورهفت کودتای پیامد آن را علیه رژیم شاه به راه انداخت که سرطان  26خان این بود که کودتای  داؤدشهکار دیگر 

« دیموکراتیک خلق»حزب ان دولت شوروی و همان به اصطالح پیرورا علیه خود او به همراه داشت.  1357

 «قلب ما است داؤد»رهبر خردمند و قهرمان و  دهای زنده باشعارو را به قدرت رسانده بودند خان  داؤدافغانستان که 

خان را  داؤدو  علیه وی نیز کودتا کردندها در مدت کوتاهی از او رو برگرداندند و  به دستور روسرا سر می دادند 

 فامیل وی وحشیانه به قتل رساندند.بیست و چند تن از  ه  همرا

 :گفته ام که ها، من با درک این رویدادکاظم ر عبدهللاکتامحترم آقای د
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 دشمن یعنی از عناصر فرصت طلب و دوست و  یبین المللاوضاع خود و  ۀخان درک درستی از جامع داؤد

  .نداشت خود نینیست و خصلت دولت حامییل –بسته به ایدئولوژی مارکسیست های و ذهنیت 

 را به اشغال خود های اسالمی کشورکه  هستندم زها همان دنباله روان تزاری او فراموش کرده بود که روس

 اروپای شرقی را به اقمار خود مبدل نموده بودند. هایکشوردر آورده و 

در ته و یا آنقنمیدانسملی آگاه عناصر مثل حسن شرق و جاللر را با  ی."ب ی.جا. ک"خان فرق یک جاسوس عضو  داؤد

همه مردم داخل کشور را چون موم در دست خود می دیده و خیال که جهان مغرور بوده  هایدیکتاتورمثل سایر 

و ی ناکامنتیجه از مگر  ،تا آخر به نفع خود بازی کند پهلودومیتواند هم میکرده با رهبران دولت های قدرتمند جهان 

 می برده است، اگر به چنان شهرتیعینی بیشتر در خواب و خیال به سر  هایواقعیتدور از  کشته شدنش معلوم شد که

همان دوره های کاری وی بوده اثرات چون پیر و مرید از وی ستایش می کنند کسان رسیده بود که تا امروز بعضی 

جای شاه ه وقتی خود ب .شهرت و موفقیت ها رسیده بودبه محمد ظاهر شاه صلح جویانه زیر چتر خردمندانه و در که 

بود به غیر از شکست و به میراث گذاشتن کودتا ها و جنگ ها و بحران های پی در قرار گرفت حاصل کارش چه 

 ؟؟؟تا امروز پی

 که تا اینجا گفته آمدیم:ی جمعبندی مطالب

ه فردی بچه زیر نام شاهی مطلقه و چه زیر نام  فردمحورهای نظام ی جهان ثابت ساخته است که در تأریختجارب  

. و بی ثباتی جامعه وجود داردخارجی خطر جنگ درگیری جنگ های داخلی و  امکانواره همنام رئیس جمهور 

ه الت دائمی بکه هدایت و مدیریت جامعه در جریان تغییرات و تحولب  ،دولتمردان ایجاد جوامع آرمانی نیست ۀوظیف

می باید کار را از شرایط عینی و واقعی  مرداندولتکه است . و این در صورتی میسر ستعلمی صورت منطقی و 

واقع بینانه و عملی را  هایراهبهترین  ،انمتخصصتوسط موجود آغاز کنند و با تحلیل اوضاع داخلی و خارجی 

با کار مشترک و آزادی نقد و انتقاد ممکن است. نه آنکه روش این البته در آورند و  ءاجرا ۀکنند و به مرحل انتخاب

 .نمایندتائید  را آنتملق گونه  پیششو  ورد  افراد هرچه رهبر گفت 

 رسانم:  یکی دو نکته را خدمت شان به عرض میکه آغازگر این بحث بوده در مورد نوشتۀ اخیر محترم قاسم باز 

 

 اند:اینکه گفته   - 1

نم. افتخار می کآقای دوکتور رنگین داد فر سپنتا دوست اینجانب است، من به دوستی همچو شخصیت های دانشمند 

معلوم شد یاد کرده اید  ویورزی  شکو فلسفه ( فیلسوف فرانسوی Descartes René) کارتدی ه  ونراما اینکه از 

ک ش هدر حالیک .خطاب کرده اید شکاک عنهطمرا به کارت یشک فلسفی دآوردن با مثال و  دیکه از او چیزی نمیدان

در مورد خود در مورد شناخت دانشمندان اگر  ستعلمی مورد پدیده ها شک منطقی و  درو دیگر دانشمندان کارت ید

نخست خود مبنی بر  کار شناخت و سرو ند شک نمیکرد حکم مطلق صادر می کردند وعی و اجتماعی یپدیده های طب

به این همه نمودند جوامع بشری صادر می بدی او  زلیادینی حکم مطلق رهبران مانند درست بودن آن پافشاری و 

  و تغییرات و ترقیات نایل نمیگردید. ی شناخت امروز
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شما اب جن ۀنوشتت ببندم قبال  گفته بودم که تهمتان های شما و نوشته من نیاز نمی بینم که به آقای قاسم باز،  -2

ه روال بانگشت کسی را می بینم که همیشه  اثربه آدرس اینجانب تان نیست اکنون بازهم در سومین نوشته  دستیک

لمه کنوشته خود پائین ر ر چند سطدآقای قاسم باز شما  که حالی می نویسد در« بیدون»بدون را به غلط کلمۀ عادت 

ه و ودتان ب کار خودکه همه نوشته  یداما اینکه قسم می خور از این حرف ها، .ایدنوشته « بدون»بدون را به درستی 

 هم مناید که خود در مورد من یک ضرب المثل را ارائه کرده  گونه هماند یاجازه ده ،دست نزدهآن دیگری به  کس  

  :بیاورم که گویند مزاحیک ضرب المثل را به 

o  دزد مرغ، دیگری کس کند.فرار  میخواستکرده، زیر چپن خود پنهان و در مرغی را دزدیده  یککدام کسی 

که من یاد کردن مرغ دزد شروع کرد به قسم و سوگند  ؟ دزدیده ای رامردم غ رپرسید چرا م و از او کردرا گیر 

  :گرفتار کرده بود از مرغ دزد پرسیددزد را مرغ  شخصی کهدزدیده ام، را نکسی مرغ 

o  ؟؟بیرون برآمده است؟ تیا دم خروس را که از زیر چپن سوگند های ترا باور کنممن آیا    

 

 پایان

 

 

 

 

 

 

 تذکر: 
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسندۀ معزز و قلم بدست شناخته شدۀ افغانستان را 

 .رهنمائی شوندعکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست "آرشیف" شان  مطالعه کنند، می توانند با اجرای "کلیک" بر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های شاه امان هللا و داؤد خان! سیاست همه مدافعانه پاسخ ب
barez_naym_pasokh_bahama_modafean_amanullah_khan.pdf 


