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6 صفحه  از   1   ه  شمار
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 ۱۵/۱۱/۲۰۱۶داؤد مومند                                                                                             

 ، ساختءپادشاه، شاه محمود خان غازی را مجبور به استعفا

مالحظه میگردد، که  افغان جرمن وطنان حامی داؤد خان در ویب سایتنوشته های اکثریت قاطع همطوریکه از 

ل یحیی قرار نداشته و خود کره مدار نظام شمسی آ گویا سردار موصوف از نظر ماهیت و طرز دید سیاسی، در

این خاندان و ارتباطات خونی و عرقی و نژادی و در نهایت امر،  ۀجاذب ۀقو ۀای است مستقل و فارغ از ساح

حقیقت این است که ؛ ولی و موجودیت این خاندان شناخته شده است اءتراک منافع، که در حقیقت ضامن بقاش

، کذب صریح همچو تصورات و توهمات را انی سردار و ادوار حکومت داری اونمای زندگ قد ۀبیوگرافی آیین

 د.ثابت میساز

سردار بعد از اکمال دوره ثانوی مکتب در فرانسه بوطن برگشت و درآغاز دوره غازی محمد نادر خان بعد از 

نخستین رهنما،  ،حکومت ۀجنرالی ارتقا یافت، موصوف در دورفراغت از چند کورس مستعجل به درجه برید 

دبان نیز یاد میشود، نر صدراعظم کبیر مربی، استاد و کاکای اصلی خود یعنی سردار هاشم خان که در تاریخ بنام

داؤد از صدراعظم کبیر یاد گرفت، فنون حکومت  مدارج ترقی را به سهولت باال رفت، رمز مهمی که سردار

داری به شیوه حکومت ساالری در کشور بود، یکی از این فنون که چطور بر ملت افغان حکومت کرد، فن عملی 

اؤد یعنی د« سردارین»میراث صدراعظم کبیر به  ۀه آن فیل مرغان در جملغ ها بود کگرسنه نگه داشتن فیل مر

 خان و نعیم خان رسید.

  ، یعنیدر، نظام شمسی اقتدار آل یحیی و تحت سلطنت غازی محمد نادر خان و محمد ظاهر شاه ا  سردار مجموع

 قوماندان کل اختیار ن بود، موصوفسی و چهار سال در مدار این نظام شمسی در حال چرخش و گردش و نوسا

وزیر  اردوی ننگرهار، والی ملکی و واکدار نظامی والیات قندهار و فراه، قوماندان قول اردوی مرکز، بعدا  

ین و در ع سرانجام مدت ده سال صدراعظم بسیار مقتدر ومدتی هم سفیر کبیر در فرانسه و وزیر داخله ،حربیه

حکومت  ۀوی که همانا تبلور شیواستبدادی  ۀدم مشرقی از شیومر سلطنت محمد ظاهر شاه بود. ۀحال مؤفق دور

مردم، یکی از عوامل تبدیلی  ۀبه ستوه رسیدند که انعکاس شکایات عام ،داری صدراعظم کبیر هاشم خان بود

محمد هاشم خانی داؤد خان بود که  د، همین روشگردی، مقتدر قندهار و فراه و هلمند وی به حیث حکومت دار

من شخصا داستان های هیبت و ترس و بیم مردم آنوال را از سردار « ...سردار ساختند» مردم او را ملقب به 

مؤرخ چیره دست داکتر زمانی موصوف، پنجاه و پنج سال قبل از ساکنان والیت ننگرهار شنیده ام، محقق و 

  «صافی»قیام مردم مظلوم و محکوم ساپی  سردار و حکومت وقت، در مورد بی نظیری را به ارتباط مظالمۀ رسال

ه بتحریر آورده که تا امروز محقق و مؤرخ دیگری قادر  ۀبه رشت ،انه و ضد انسانی آنتکبرو کوبیدن ظالمانه، م
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ه میدانم که من ادعای یکی از حامیان سردار داؤد را به ارتباط کوبیدن مردم ساپی، عادالن .آن نشده است ۀنوشت

میگوید سردار داؤد درین استبداد ضد بشری تنها نبود و شخص صدراعظم و ذوات دیگر مانند عارف خان و 

رف سردار داؤد خان به حیث غیره نیز درین انسان کشی سهم داشتند، ولی باید خاطر نشان نمود که از یکط

وظیفه نمود، و  ایبدادی سردار هاشم خان اجرایت استقدرت حاکمه و پالیسی های نه کل اختیار و ممثل ۀنمایند

آل یحیی در  اءانهماک وا تحاد نظر و عمل  اعض ۀدهنداز جانبی هم این جنایات ضد بشری، در ذات خود نشان 

 تطبیق پالسی های مبتنی بر منافع مشترک و ضامن بقأ این خاندان میباشد.

تا  ءمأموریتش از ابتدا ۀن را که در تمام طول دوراظهرمن الشمس است که نمیتوان سردار داؤد خا ،در نتیجه

یک عده  ۀت مطلقه استوار بود، برخالف عقیدجمهوریت نام نهادش به ارکان زور و قدر صدارت و بعدا   ۀدور

غوش و میان صفوف مردم قرار مؤرخین و محققین و ارادت مندان شان، شخصیتی مانند غازی امان هللا که در آ

و در سنگر مبارزه علیه  اقشار و طبقات مستضعف جامعه بود احقاق حقوق ی و حامیداشته و منادی، مجر

 وقت قرار داشت، توصیف وتجلیل نمود. ۀورگویی طبقات حاکماستبداد و ز

 ،واقعی در تاریخ کشورکه بنام نظام نامه مسماست ۀاولین قانون اساسی توسط لویه جرگغازی امان هللا با تصویب 

تأمین یک حکومت مشروع متکی بر مصرحات قانون ویا به عبارت دیگر حکومت قانون،  انقالبی را در راه

و خود سری ها و امتیازات یک  بمنظور تأمین عدالت و مساوات نسبی در جامعه و مسدود ساختن راه تخلف

سلیقه  ۀو حکومت زاد به عبارت دیگر غازی امان هللا خواست به عوض حکومت زور .خاص، بوجود آورد ۀطبق

که در نتیجه خودش قربانی  ر شرایط نهایت مختنق جاگزین سازدحکومت منطق را، د ۀفلسف ،شخص حکمران

 همچو تفکر واالی انسانی خود گشت.

د و ون کوچکتری تشدتوانست گام های اولیه و انقالبی را، بد ،ار نهضت نسوانزغازی امان هللا به حیث بنیان گ

ایط بسیار مختنق و جهنمی، و در شر« و کشتن مردم در قندهار خان رت داؤدصدا ۀبرخالف دور»کشتن یک نفر

و ارباب و صاحبان متنفذ قدرت را،  ینزات و القاب ارستوکراتیک خانه داغازی امان هللا تمام امتیا .بردارد

عالم کودتا، مردود و منسوخ قرار داد، در حالیکه داؤد خان از روز تولد تا به روز کودتا سردار بود و بعد ازا

مفتخر به خطاب رهبر گردید، غازی امان هللا، برخالف سردار داؤد به استثنأ مستوفی الممالک که متهم به 

دستش به خون احد  و منتج به اعدام شان بود، درباره ب رفی و بدام انداختن آزادی خواهانجاسوسی دربار و مع

شخصیت های زیاد ملی « دیمکراسی واقعی و معقولش»ۀ داؤد در دورسردار من الناس، سرخ نشد، در حالیکه 

کراسی دیم»ر ماهیت استبدادی و حکومت قشری را  به نام و اتهام کودتا، سر به نیست نمود که از یکطرف بیانگ

عمل ضد قانونی  وی که مشروعیت ذهنیت امتیاز طلبانه ناروای گر بود و از جانبی هم نمایان« واقعی معقول

تباری و خونی،  ۀسردار داؤد صرف تحت انگیز .دود شمردن آن برای دیگران میباشدمر کودتا برای خود، و

ستاد، در حالیکه وضع در دشمن و رقیب سرسخت خود یعنی سردار عبدلولی را، صحیح و سالمت به روم فر

 چنین نبود. چنانچه مشهود است، غیر خاندانی اءمورد اعض

« ستلکری»گفته شد، همانگونه که نمیتوان بر سبیل تقلب، منرال ارخرو ۀمتکی به آنچه به عنوان مشت نمون 

جالدار و فریبنده را بنام الماس در بازار محک شناسان تبادله نمود، همانگونه نمیتوان از  سردار داؤد خود خواه 

 ساخت، این خیال است و محال است و جنون. مستبد و کودتاچی، غازی امان هللاو 
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تشکل احزاب، آزادی مطبوعات و  ۀاه محمود خان غازی که اولین تجربمکراسی شدی ۀسردار داؤد در دور

دیمکراسی پارلمانی شمرده میشود، به یک سلسله فعالیت های سیاسی آغاز و به تشکیل یک حرکت تحت نام 

شدیدی در برابر شاه محمد خان غازی داشت، زیرا در روز شهادت  ۀملی پرداخت، داؤد خان نفرت و عقدکلوب 

 خان قهرمان نجات کشور یعنی محمد نادر خان، سردار هاشم خان در صفحات شمال کشور بود و شاه محمود

جوان محمد ظاهر شاه ابراز داشت و سردار هاشم خان را در  ۀیعت خود را به شهزادغازی در اسرع وقت ب

تاریخ  غازی در برابر یک عمل انجام شده قرار داد، که یکی از بزرگترین خدمات سیاسی شاه محمود

 .معاصرکشور، پنداشته میشود

انگیزه تشکل کلوب ملی در حقیقت به صورت ضمنی  یکنوع بغاوت سیاسی علیه شاه محمود خان غازی و وارد  

ارت از طرف داؤد خان، یکی ساختن فشار سیاسی علیه حکومت وقت بود، چنانکه به مجرد احراز چوکی صد

اکنون که قدرت بما "به داؤد خان یاد آور میشود که :شمس الدین مجروح،  کلوب ملی یعنی سید ۀدور ایاز رفق

ن ابرای داؤد خ "،ف کلوب ملی گام های عملی برداریمانتقال یافته بهتر است که در قسمت تطبیق و تعمیل اهدا

فته راقتضایی داشت، از پذیرفتن پیشنهاد سید شمس الدین مجروح، طفره  ۀکه آن تشکل و آن اهداف صرف جنب

و بر عکس، یک عده آزادی خواهان را روانه زندان و برخی را تبعید نمود، که تبیعد ظالمانه فامیل لوی خان 

به هرات و تبعید نمودن محمد رسول خان  ،طوالنی و وحشت ناک زندان ۀخان کنری بعد از یک دور میرزمان

بعد از تاریخ اشغال کرسی صدارت،  .ستخروار ا ۀمشت نمون ،پشتون مشر ویش زلمیان کندهار به صفحات شمال

ۀ خود کامنهایت  و  دیگر داؤد خان آن عنصر آزادی خواه و دیمکرات نه، بلکه یک حکمران و سردار خود رأی

 کامل عیار بود.

ت قدر ا  االی شاه محمود خان غازی، که جبردرین قسمت با اغتنام فرصت آرزومندم، مطالبی پیرامون شخصیت و

، شاید من یگانه نفری همکاران قلمیاکثر  ۀفت مطالبی به عرض برسانم، در زمراز وی به داؤد خان انتقال یا

مرحوم  ؛ر، برایم چندین بار میسر شده استباشم که افتخار و سعادت شناخت و مالقات آن شخصیت واالگهر کشو

تشریف آورد و روی صدها نفرمستقبلین « زهتخار امرو»ر سال آخر صدارت خود به تالقان شاه محمود خان د

داشت  ارهاعتراض کنان  اظ ا  بعد« ایشان نبی»ل مردم تالقان به نام را یکایک بوسید، بخاطر دارم یک نفر وکی

مردم را میبوسد، از این خاطره میتوان  ی است، ببین که گردن های چرک اینکه صدراعظم صاحب عجب آدم

شاه محمود خان  .را با سپه ساالر و صدراعظم مردم دارکشور مقایسه نمود تفاوت شخصیت وکیل مردم تخار

کرات وغازی یک شخصیت جذاب، نیکوکار، مردمی، متواضع، حلیم، مهربان، خوش خلق، با حوصله و دیم

تل پسر جوان یک زن بیوه در متهم به ق ز آن دوره، جریانی است که یک نفرمن ا بود، یکی از خاطرات دیگر

قصاص قاتل را  بود، مادر مقتول، جریان قتل را در محاکم ثالثه دنبال نمود و سر انجام امر« آباد خان»شهر 

حکم قصاص به منظور امضأ به سپه ساالر رسید، شاه محمود خان غازی مادر  ۀزمانیکه فیصل .بدست آورد

نصرف شده وبه حکم حبس قاتل م ،کشتنمقتول را نزد خود خواسته و از زن مذکور تقاضا به عمل آورد که از 

وقتیکه نادر خان کشته شد شما چرا اینکار  "با جسارت تمام به صدراعظم گفت:  مجرم موافقه کند، زن مذکور ابد

ود شاه محم ؟"دارید یکه اکنون در مورد قاتل یگانه پسرم از من چنین توقع عملی نکردید ویدر برابر قاتل را 

نمود و مادر مقتول در  اءبود فورا، امر قصاص، قاتل را امضران شده خان در حالیکه از جسارت زن مذکور حی
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روز روشن و در حضور هم شهریان آن خطه، در شهر خان آباد، بدست خودش توسط کارد، گردن قاتل پسر 

 خود را برید.

ا آن صالون، از چوکی ه فوقانی منزل خود، صالون بزرگی داشت که دورادور ۀشاه محمود خان غازی در طبق

 صد نفر را داشت. اشتراک تقریبا  ظرفیت  محلتباه نکرده باشم آن اگر اش پر بود،

شاه محمود خان غازی به روز های پنجشنبه از طرف صبح برای یک ونیم ساعت در همان صالون، با اقشار و 

هرکس، نداشت و  طبقات مختلف مردم مالقات میکرد، در قسمت این مالقات کوچکترین امتیاز و مانعی وجود

اه محمود خان غازی را ل و پرسان میتوانست، چه در لباس ملکی و چه در لباس رسمی، شأبدون کوچکترین سو

که پدر مرحومم از تالقان به غور هرات تبدیل شد، در  م در سال اول صدارت داؤد خانبخاطر دار .مالقات کند

نجا یک عده مشران و خوانین قومی والیت پکتیا آت شاه محمود خان غازی رفتیم، در کابل به معیت پدرم به مالقا

حضور داشتند، به خاطر دارم یکی از آن خوانین به شاه محمود خان پیشنهاد نمود که ما حاضریم برای اعاده 

شاه محمود خان  گرچه .یت خود را در زمینه ابراز داشتئیم، شاه محمود خان فورا، عدم رضاقدرت تو قیام نمای

حق داشت که از عزل خود توسط شاه، ناراضی باشد، زیرا از یکطرف او تاج بخش بود و  غازی از نظر شکلی

قدرت تکیه زده  ۀنان صدارت، مدت هفده سال بر اریکالع لقاز طرفی هم سردار هاشم خان مانند تیکه دار مط

 ن امتیاز شخصیحکومت این خاندان باالتر و مهمتر از دست داد اءخانواده آل یحیی، بق اءبود، ولی برای اعض

حکومت این خاندان برای بار اول بصورت غیر عمدی و شعوری از طرف  اءشان بود ولی این قاعده ضامن، بق

قدرت نداشت، دوبارۀ سردار داؤد خان، که سخت منزوی شده بود، وامید دیگری در زندگانی خود برای احراز 

 پامال گردید.

کودتا، که گرداننده اصلی آن داکتر محمد حسن شرق بود، و قیادت لبیک گفتن داؤد به طراحان اصلی و زیر پرده 

وط ، موجب سقاءیوند ضامن بقسمبولیک کودتا از طرف سردار موصوف و بی اعتنایی و فرو گذاشت با اصل پ

بزرگ و پر قدرت  ۀت دو صد و پنجاه ساله دودمان شاخرژیم کودتایی، و تباهی خانواده اش گردید و به حاکمی

حزب خاین کراتیک خلق را به آرزوی دیرین و  اءخاتمه داد و محمود بریالی و اعض ،ریخ ساز درانیتا ۀقبیل

 فرصت طالیی شان رسانید.

در مورد شاه محمود خان غازی، شاه محمود خان  ات و برداشت و مشاهدات شخصی خودبر میگردم به خاطر

خابات سری و مستقیم و کامال آزاد دوره هفت غازی را میتوان پدر دیمکراسی افغانستان معاصر خواند و انت

شوری، مبین این واقعیت است، در همین دوره بود که شخصیت های انقالبی، ریفورمیست و تحول طلب جامعه 

که در رأس آن داکتر عبد الرحمن محمودی،  آزاد پا به عرصه وجود گذاشت لمان راه یافتند و نشرات کامال  ربه پا

دیگران قرار داشتند، رأی دادن شاه محمود خان به عوض کدام سردار ویا بیروکرات و  میر غالم محمد غبار و

شاه محمود خان به دوام و مؤفقیت  تابی است کهیا مالک بزرگ، به میر غالم محمد غبار، دلیل روشن و آف

دشمن، مانند قوت های سفانه دست ها و قوت های رقیب و زیر پرده هیمکراسی خود امیدوار بود که متأد

را تخریب و ناکام ساخت، ولی واقعیت مسلم است که شاه محمود خان آنقانون اساسی  ۀ درخشاندیمکراسی ده

نظر به سردار هاشم خان وسردار شاه ولی خان و سردار داؤد خان و سردار ولی و سردار نوراحمد اعتمادی 

محبوب ترین شخصیت خانواده آل یحیی  نامبردهداشت،  یکوغیره سرداران بی سر و خود سر، فطرت دیمکرات



  

 

 

 6از 5

دوست داشتند، بخاطر دارم  و را بیشتر از هر عضو این خانداندر میان مردم بود، مخصوصا مردم پکتیا ا

زمانیکه جنازه شاه محمود غازی با مراسم عسکری، از کنار مسجد عیدگاه تیر میشد، من و پدرم در صفوف 

رین احترام و ارادت به آن شخصیت گرانقدر و مهربان حضور بهم هزاران نفری قرار داشتیم که بمنظور آخ

دعا میکردند و یک عده ریش سفیدان هم  از تۀ قلب رسانیده، وبه چشم سر دیدم که مردم شریف کابل در حقش

 اشک میریختند.       

 خی، که تا کنوندر قسمت اخیر مطلبی را که مضمون خود را به آن معنون ساخته ام به حیث یک واقعیت تاری   

و از نظر نگارنده این سطور حایز اهمیت فراوان تاریخ  ارباب قلم به آن تماس نگرفته اندمؤرخین ومحققین و 

حضرت محمد ظاهر شاه، مبنی بر مستعفی ساختن جبری کاکای یاست، عبارت از فشار جبری و تصمیم قاطع اعل

توظیف آغه الله و پسر کاکا اندر، خود سردار محمد خود سپه ساالر شاه محمود خان غازی از مقام صدارت و 

 داؤد خان به حیث صدراعظم کشور است.

مدنیت سوز سقوی یعنی  ۀابل، علیه فتنطوریکه قبال به عرض رسانیدم بعد از شهادت قهرمان معارک تل و ک

ولی خان و سردار غازی محمد نادر خان، اردو چشم به زعامت سپه ساالر شاه محمود خان غازی که نظر به شاه 

ارشد، یعنی سردار هاشم خان در صفحات  هاشم خان نفوذ و محبوبیت بیشتر داشت، دوخته بود، خوشبختانه برادر

، از زعامت خود خانواده اش بود اءه درایت خاص که در حقیقت ضامن بقشمال کشور بود، و سپه ساالر نظر ب

شم خان را که خود مدعی سلطنت بود، در اسردار ه جوان محمد ظاهرشاه بیعت نمود و ۀمنصرف و به شهزاد

به حیث یک کودتا علیه کاکای اصلی  این عمل ویراسردار داؤد خان  . البتهبرابر یک عمل انجام شده قرار داد

ستحقاق، حقوق و وجایب سردار هاشم خان خود تلقی نموده و این عقده تا دوران صدارتش که خود را وارث باال

 زکلوب ملی که هدف تأسیس آن ج ۀفعالیت سیاسی اش در دور عصردر  ، طوری کهرنج میدادوی را  ،میدانست

خودش  قدرت دیمکراسی شاه محمود خان غازی و راه سازی برای احراز ۀتخریب ممکنه و ناکام ساختن دور

 داف اقتضاییچنانکه به مجرد رسیدن به مقام صدارت، آرزو ها و تمنیات و اه ؛امتناع نورزید چیز دیگری نبود

 ،سردار هاشم خان ۀ قدرتمندیدور مقید رده شد و در کشور شبه حکومتسپفعالیت کلوب ملی به طاق نسیان 

ناگفته نباید گذاشت که تا دوره صدارت، دوره کار و کرکتر سرداری او چه به حیث  بر قرار گردید. استبداد

قوماندنی قوای مرکز و وزارت حربیه، روش  ۀکندهار، هلمند و فراه و چه در دور واکدار سمت مشرقی و بعدا  

و با وجود اختالفات درونی، هردو ضمانت بقای قدرت خود  سردار ولی هیچ تفاوتی نداشته داود خان با وکرکتر

 .ندرا، در وابستگی و وفا داری به ارجحیت منافع فامیل میدید

صدارت داؤد خان، با امتناع کشور های غربی در قسمت مساعدت های  ۀدورقبل از  یقابل تذکر است که حت

صدارت داؤد خان کشور ما متحد بزرگ اقتصادی و نظامی جدید یافت  ۀدی و نظامی به افغانستان، در درواقتصا

 یکه عبارت از اتحاد شوروی بود، و مساعدت های بیدریغ آنکشور داؤد خان را فرصت داد که پالن های اقتصاد

اقبال داؤد خان  ۀصورت چشمگیر، به پیش ببرد و ستاربه  یاری همکارانی چون ملک خان وغیرهرا به  کشور

داؤد خان که تبارز و تبلور و مؤفقیت حیات سیاسی  .داخلی و خارجی کشور متاللوء گرددسیاست  ۀدرافق ساح

ست، تقریبا تا اخیر حیات خود، خود را مرهون مساعدت های بیدریغ نظامی و اقتصادی اتحاد شوروی میدان

سخت به دوستی اتحاد شوروی وفا دار بود، بی خبر از آنکه دولت شوروی سردار داؤد خان ناسیوناست را به 
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 مردود و هم، او را بیرحمانه عنوان رفیق نیمه راه در راه مطامع استعماری خود سخت استعمال نمود و دراخیر

 نابود ساخت.

اجباری شاه محمود خان غازی توسط پادشاه سابق کشور بود، که شاه محمود  اءآن استعفبرگردم به اصل مطلب و 

ی صدارت سردار هاشم خان، طوالنی و استبداد ۀراضی نبود و آن را به تناسب دور خان به حیث تاجبخش به آن

، یتشاعدم رض ، شاه محمود خان در زمینهاین سطور ۀدشاه میدانست که از نظر نگارن ۀغیر عادالن ۀیک فیصل

 شاه، حق به جانب بود. ۀبه فیصل

دیو، ابراز داشت غیر عادالنه شاه، عکس العمل منفی خود را از طریق امواج را ۀشاه محمود خان در برابر فیصل

 اعالم شاه محمود خان رسما   اءار شب دوم، برخالف شب اول، استعفولی در اخب« تاجبخش هستم»و آن اینکه من 

یعنی سپه ساالر از وظیفه صدارت در مقابل رقیب سر سخت خود یعنی سردار محمد  واقعی، گردید و تاج بخش

 داؤد خان به حمایت قاطع شاه، معزول و خانه نشین گردید.

 جناب داکتر صاحب کاظم، در اءتاریخی سردار داؤد خان به استثن از وقایع برخی از حامیان  سر سپرده و بیخبر

کورانه، قلم خود را به سوته نابینا، در مذمت شاه مبدل ساخته در  تاریکی سنگ پرانی نموده و به گونه کور

از نظر این نگارنده، برخالف  حالیکه، عروج معبود سیاسی شان یعنی داؤد خان به اریکه صدارت کشور که

انجام، منجر به  از وی به حیث رفیق نیمه راه کار گرفت و سر جمهوریت کودتایی شان که اتحاد شوروی ۀدور

طالیی حیات کار شان از برکت  ۀفامیل نجیبش گشت، با حفظ مالحظاتی، در مجموع دوراء قتل خودش و اعض

تصمیم شاه سابق کشور بود و یا به عبارت صریحتر، این محمد ظاهر شاه بود که با برطرفی، شاه محمود خان، 

 گشت. خودش اؤد خان رستم داستان ساخت، که  آخر بالی جانشاز سردار د

 بر باطل، یاری و یاوری فرماید. حق ۀخداوند ما را در مساعی ابراز غلب

 پایان

       

 


