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 Political  سياسی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩ مارچ ١٧برلين، 
  
  
  

 سردار محـمد داوود مرحوم
  

 و
  

  پروژۀ تبليغاتی حامد کرزی
  

د، که طی آن عظام رميم مرحومان، سردار محمد داوود و سردار محمد  گرديامروز مراسمی خاص در کابل برپا
  .نعيم و اعضای شهيد خانوادۀ شان به خاک سپرده شدند

در مورد خود سردار محمد داوود و کارنامۀ دوگانه اش نميخواهم چيزی بگويم، چون اگر از يکطرف تحسين 
ند، که صاف کردن راه برای فاجعۀ ثور، معراج برانگيز است، از جانب ديگر تحسر آور نيز هست و کيست ندا

درين مورد تاريخ قضاوت خود را کرده  و اين قضاوت هنوز تمام . کارنامۀ منفی داوود خان را تشکيل ميدهد
 .نگرديده است

من به گوشۀ ديگر اين موضوع تماس ميگيرم، که جنبۀ تبليغاتی محض دارد و به نفع کسی تمام ميگردد، که اين 
  .ا براه انداخته استپروسه ر
  :، که به صراحت تام  بگويمط  بايد درين ارتبا

 نامعلوم و صد در صد مکتوم،  رميم داوود خان را از زير خاک و گورهای وقتی بنا بر فرمان حامد کرزی عظام
اليشانی نيز  مقبرۀ عيم برپا کرده اند ــ و بزودی زود و حتمًاپيدا کرده و برای دفن مجددش، مراسمی با شکوه و عظ

  :خواهد گرديد ــ بايد پرسيد، که برايشان اعمار 
به اعليحضرت غازی امان اهللا خان، تا اين اندازه بی توجهی صورت ميگيرد؟؟؟ چرا اعليحضرت امان اهللا خان چرا ن

، به مارو دشمن استع شايسته برای آن شاه غازی یرامگاهمگر اعمار آبايد در قبری حقير و فقير خوابيده بماند؟؟؟ 
من ميگويم که آری چنين کاری حتمًا نفع صد در صد کرزی نيست و باعث شهرتش در بين مردم نميگردد؟؟؟ 

 از !!!!به نفع کرزی است، اگر انگليس مکار و دشمن سرسخت غازی امان اهللا خان اجازت بدهد
" کناستعمار ش" داشت، که برای يک شخصيت اتی کرزی نبايد توقع از ادارۀ مستعمرطرفی

  *.آرامگاه بسازد
و تجليل ، مراسم "بادارِ  انگليس "از ترس دولت دست نشانده، ديديم که به چشم سر  استقالل امسال درسالگردهمه ما 

ند، در حالی که سالروز قتل جنگساالر مشهور و لی کمرنگ و توهين آميز گرفتبکتقدير از اعليحضرت غازی را 
  !!!!را با چه زرق و برق تجليل کردندسعود ــ ماحمد شاه ــ قوماندان نوکر اجانب 

گفتم که براه انداختن موضوع کشف و دفن مجدد استخوانهای سردار داوود خان، موضوعيست، که بيشتر جنبۀ 
و آن . تبليغاتی دارد و اين تبليغات بدرجۀ اول به نفع کسی تمام ميگردد، که موجد و مجری اين پروسه و پروژه است

  . بجز شخص حامد کرزیکسی ديگر نيست،
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چنانکه ميدانيم، حامد کرزی از زمان اشغال افغانستان تا کنون به عناوين مختلف زمام امور ادارۀ مستعمراتی کابل را 
آری؛ حامد خان کرزی  مايل است که . منحصرًا بدوش دارد و هنوز که هنوز است، خدمت اشغالگران دلش را نزده

حامد کرزی برای . جلوس فرمايدافغانستان اشغالی بر مصطبۀ رياست جمهوری يک دور ديگر نيز " شاه شجاعانه"
نيل بدين هدف از مدتهاست که دست و آستين را بر زده و کارهائی را سر دست ميگيرد، که حکم مبارزات انتخاباتی 

 و وی را در دل دهد" وجاهت"، که برايش گويا ده ميکنداتکتيک هائی استفاز چمتو کرده و کرزی خود را . را دارد
  :من بر پاره ای ازين تکتيک های مزورانه انگشت ميگذارم . بسازد، که روزی بدردش ميخورند" شيرين"کسانی 

  ــ جنگهای زرگری با اشغالگران
  ــ زار زار گريستن ها و اشک ريختن های حق و ناحق در برابر کمره های تلويزيون

ــ قبول نکردن آن انگليس مشهور، ولی بدنام ــ که اسمش همين اکنون بخاطرم نمی آيد ــ  بحيث نمايندۀ خاص و 
  انسجام دهندۀ امور

  ــ تبانی با جنگساالران و جنايتکاران رنگارنگ
  ــ ناديده گرفتن داد مظلومان از زورآوران ، و جانبگيری به نفع قدرتمندان  

ی سازشکارانه در قبال رژيم هائی که در افغانستان نوکر و گماشتۀ بسيار دارند، از قبيل روسيه ــ پياده کردن سياستها
  و ايران و غيره

ــ اصدار فرمان پيش انداختن انتخابات رياست جمهوری به ماه اپريل، که گويا مطاوعت و متابعت حامد کرزی را از 
افی بعد از دورۀ رسمی رياست جمهوری او را مشروعيت و قانون اساسی افغانستان نشان دهد و در واقع سه ماه اض

  صبغت قانونی بخشد
  .و نکات فراوان ديگر

اوود خان و سپس  تدفين مجدد نه اما اصدار احکام مبنی بر تجسس و پيدا کردن گور و استخوانهای رميم  داميدرين 
حامد کرزی . ين تبليغات را تشکيل ميدهد اوج ااص و با شان و شوکت و اعزاز تمام ــ آن هم طی مراسمی خآنها ــ 

در واقع بدين وسيله دل طرفداران داوود خان را بدست می آورد، و قراری که ميدانيم، طرفداران داوود خان در 
 نيز شمرده ميشود، چون برادران پشتون مابسا " دلشاد ساختن"، ادای سپاس به داوود خان. افغانستان کم هم نيستند

  . به خاطر ملحوظات مختلف از محبوبيت خاصی برخوردار استوی در نزد ايشان
  . هدف را دقيقًا نشانه گرفته استحامد کرزی اين نکته را درست تشخيص داده و

  

  !!!!!!درد حامد کرزی خواهد خوردبو چنين تکتيک هاست که در روز انتخابات 
  

*******  
  

  :تذکر
"  و تبجيل اعليحضرت غازی امان اهللا خان ــ مجموعۀ چار مقالهاعزاز"ــ  بنده در آخر مقالۀ خود که معنون به * 

  :نشر گرديد، چنين نوشته بود " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" در پورتال ٢٠٠٨ آگست ١٤بود و بتاريخ  
  
 »  

  پيشنهاد اعمار آرامگاهی باشکوه  برای
  

  اعـليحضرت غازی امان اهللا خان
  

سفـری به جالل با جمعی از دوستان م  که سلوواکيا ، برگشته بودل نظامی در چکو بود و تازه از تحصي١٩٦٤سال 
که از بناء های تاريخی جالل آباد " سراج العمارت"از اماکن ديدنی شهر ديدن کرديم و از جمله از . آباد دست داد

غازی امان اهللا ش، اعـليحضرت  نامداررا ديدم که  پسرقـبر امير حبيب اهللا سراج الملة و الدين در مقابل آن .  است
در ".  سفـيدِ لِگ" در قـبری  ساده  و بس محقـر به بلندای چند سانتی متر و رنگ شده با کنارش آرميده ؛در خان، 

، چرا  ن اعـليحضرت غازی امان اهللا خان ها خوردم که شخصيتی به بزرگی سيف الملة و الدي همان دم  افـسوس
  شايسته  ندارد؟؟؟ یآرامگاه

ميگذرد و همان صحنه آئينه وار جلو چشمم قـرار دارد، می خواهـم پيشنهاد  سالِ  تخت ٤٤اينک که از آن خاطره 
استقالل "و به عظمت شخصيت بی نظير اعـليحضرت غازی عـظمت در زمانی که تمام آحاد ملت ما به : نم که ـک

 گرديده و عـظام رميم ءايشان در پايتخت بنا و در خور شأن معظم  آرامگاهی پی برده اند،  بايد" افغانستان
  .شودو با اعزاز در خور، بخاک سپرده  از جالل آباد بدانجا انتقال داده اعليحضرت غازی

  

امان اهللا خان "، که با نام نامی "داراالمان"پيشنهاد من به حيث کمترين فـرد افغان اينست، که  اين آرامگاه در 
را در آن بناء ميکرد، بنياد گردد؛ شايد در نزديکی " کابل جديد"اعـليحضرت گره خورده و جائيست که " غازی

 »!!!!!قـصر داراالمان و يا تپۀ تاج بيگ و در دور و نواح آن دو


