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عبدالجليل جميلی

دو خاطره ازخدمات صادقانه داودخان قبل از صدارتش
دانشمند گرانقدر کانديد اکاديميسين محترمم جناب سيستانی
برادر ارجمندم ! ميخواستم سالمم را بشما با تشکر شروع کنم ولی با کمال معذرت بمشکلی بر خوردم که
بايست قبل از ابراز ممنويت از لطف شما آن نقيصه ام را  -که بايست مدت ھا قبل جبيره ميکردم و نه کرده ام
مرفوع سازم و آنھم  :بخاطريکه چون ھنوز ھم آن واقعيت ھای را که در مورد خدمات صادقانه آن راد مرد
تاريخ ساز افغانستان عزيز /شھيد محمد داود خان  /ميدانم و بايد ميگفتم و مينوشتم که ھنوز ھم که ھنوز است نه
گفته و نه نوشته ام .
ضمنا ً به پاس اين که درين ايام آتش گرفتهٔ وطن ما – قلم ھای دوزخين و مغرضانهٔ در برابر نوشتن
يک حرف راستينی چنان شراره ميکنند که در مجمر آتشين اوالد دور افتاده وطن  -تر و خشک و ھمه را
دور از تصور و دشمن شاد کنی  /بخصوص در مورد شھيد محمد داود خان  /ندافی
سوختانده و با بی ُحرمتی ھای ُ
ميکنند که بذھن خودم يکی از طرق لگام زدن شان را در پاسخ ندادن الزم و مرجح می شمارم که البته نزد
محترمانی مانند شما کم می آيم.
و اما به گفته امير عبدالرحمن خان اگر کسی را ببينم که پا را از بوريای خود درازتر کرده و دست
مفسدانه را بگور آن بزرگان پاک سرشت وطن ما شروع ميکنند که مسخ تاريخ و ذبونی بد فرجام
درازی
ٔ
يی زجر وجدانی ام را فرو کش کرده نميتوانم و خور و خواب را
ه
لحظ
کنيد
باور
–
شود
می
پنداشته
شان
خود
ٔ
بر خود حرام ميدانم .مگر سعی ميکنم که مطالبم را در چوکات حرمت ھمنوعی و عفت قلم نگاشته و کوشش
ميکنم که بصورت مستند – در عين حال با درک کم فھمی شان از واقعيتھا و شناخت شخصيتھای ملی  -با
آئينه جمال شانرا بدست خود شان بدھم تا خود بر چرنديات خود شخصا ً
متلون خود شان!
ٔ
ترسيم چھره و اھداف ُ ِ
تعمق کنند .
مگر بھر حال چه بايد کرد و خوب ميدانيم که چون سال گرم آمده و انارشيزم ھم بيداد ميکند و قلم زدن ھم
مسئوليتی ھای حتی وجدان شکن ! را تا بدانجا ميرسانند که بنا بر جبر روزگار بايد بگوئيم – از ما ست
مفت و بی
ِ
که بر ماست !!
گفته برای عرضه بشما و دوستان ارجمندم دارم
بھر حال با استفاده از فرصت مخصوصا ً مطالب مھم نا
ٔ
سابقه داودخان شھيد پنداشته
که جزو از واقعيت ھای شاز و نادر دولت مردی  -وظيفه شناسی و شجاعت بی
ٔ
ميشود.
الحکومه قندھار بودند و اساس ماھيت دَور تقرر شان به قندھار ھم رفع
 -١در دور ساليانی که نائب
ٔ
شکاياتی بود که از بيداد گری افراد ال ابالی به خصوص ظلم و تجاوزات جنسی بر پسرک ھای نو جوان ،اھالی
لچان شھر -عرصه را بر مردم چنان جھنم ساخته
را به فغان رسانيده بود و در عين حال شاخ کشان و پای ُ
بودند که دستی را به آسمان و دست ديگری را به دامان حکومت انداخته بودند.
جلسه خاصی موضوع را مطرح کرده و در ھمين چوکات  -محمد داود خان با نفرت از
حکومت ھم در
ٔ
ً
ً
ھمچو اعمال شنيع شخصا حاضر شده بودند که بحيث نائب الحکومه واليت و مخصوصا شھر کندھار را از ھمچو
گنديده گی پاک کنند ،باز ھم ھيھات ذواتی استند که بدون درک عمق مسايل و يا ھم مغرضانه به آن شھيد
حکم ديوانه و ظالم  -جابر و اين و آن را در حالی می کنند که جز توليد کدورت و بد نام سازيھا و يا خود منمی
ھا ھدفی ندارند .
نا گفته نماند که با ارتباط بھمين مطلب بايد در مورد منابع دقيق اطالعيه ھايم بگويم که :ما از گذشته
ھای ٰ
دور چند جريب زمين زراعتيی در لوگر داريم  /که حال نام از ما ولی خدا ميداند که حاصلش و يا ملکيت
تقلبی ويا غصبيش به جيب و کام کدام غاصب می ريزد ! در دوران آرامی ناظری بر آن زمين داشتيم بنام
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پور موسفيد زندگی ديده بود که در زمان نائب الحکومگی داود خان
برات خان که انسان پاک سرشت و ُ
لور و ُ
کاره يکی از صاحب رسوخان شھر قندھار بوده !
در قندھار ناظر و ھمه ٔ
ايامی را که از کابل بدانجا بفاصلهٔ  ٧۵کيلومتر و ھمجواری سرک کابل -قندھار به لوگر ميرفتيم  -براتخان
ُ
نقل مجلس ما بود .يکی از موضوعات دلخراشی را که تکرار و به تفيصيل از او ميشنيديم خالصه اش ازين قرار
ً
است که ذيال بشما عرضه ميدارم :برات خان مرحوم ميگفت که قبل از رسيدن داود خان به قندھار در ھر جلسه و
تجمع خانان و ملکان دو کَرگ  /عادت بد و تکيه کالم او /عام گير بود -
يک -اکثر افراد البالی وبچه باز  ،يک بچه بی ريش با خود ميداشت که با نشستن در مجلس بايد آن پسرک
مظلوم بر زانوی وی /جرنگانه وار  /می نشست .
بودنه
بودنه ]کرک[ خود خسته می شد -آن پسرک بايد
و دوم وقتيکه شخص بچه باز از دست گردانی
ٔ
ٔ
صاحب خود را بدست ميگرفت که کيفيت اکثريت مجلس شانرا ھمين دو اصل البته تشکيل ميداد !
اما گروه پای لچھا و شاخ کش ھا  -محشر ديگری بود برای مردم عام ! که اگر پا کج می ماندند و يا بی
احتراميی بميان می آمد يا پای لچ جالد و يا شاخ کش قصاب بسر وقت شان ميرسيد و مرگ شان مباح !
لنگوته باال بلندی برسر داشت و شف لنگی اش تا پشت پايش دراز می بود
پای ل ُچ به کسانی ميگفنند که
ٔ
]واگرکسی احيانا ً به پای لچ بی احترامی ميکرد[ مانند گرگ براو حمله ميکرد و با ضربات چاقو شخص را می کشت
ومرده اش را به کنار سرک و يا جويچه می انداخت و براه خود ميرفت و مردی نبود که بپرسد پای لچ صاحب؛ چرا
قھر شدی!!
اما شاخ کش ھا گروپ خاصی از عربده آوران کوچه ھا بودند که بعين اطوار پای لچھا و لی در
پھلوی کمر بند خود  /تفنگچه مانند  /شاخ باريک بزی را به نمايش ميگذاشتد که نوک آن با پارچه فلز درفش
مانندی جاليش خاص خودش را داشت.
ارائه راپور ھای استخباراتی  /مانند کاکه ھای استخباراتی امير
 شواھدی بوده که اين جا نيان درٔ
عبدالرحمن خان در کابل /چھره ھای خون آشام و خطر ناکی داشته اند !
و زمانيکه فرياد مردم بدولت رسيد و داود خان ھم با نفرت بی پايان ازين کار داوطلب آرامش شھر و
مطالعه دقيق و تماس با افراد صالح و بر بنياد راپورھای مکمل ضبط
آبرو مندی فاميلھای داغ ديده شدند  .با
ٔ
کردن افراد متخلف و قسی القلبان شروع کردند و با تنبيه و مجازات به جريمه ھای بزرگ نقدی
احواالت به درو
َ
ھمه
ويا زندانی کردن شان که ماھيت اظھار وجود شان را در مجالس عياشی تشکيل ميداد  -شھر را از وجود ٔ
شان پاک وتصفيه شدند .
کسانی که ضرب شصت نظم ونسق اداره داودخان را ديدند درخفا تا توانستند از اودر اجتماعات خودی
چھره ديگری ترسيم کردند .چون ما مردم ھميشه بی باده مستيم و از بخش کرده به تاال  /پاشان سازی /
ٔ
ً
وخاصتاحکومت محمد ھاشم خان وجود داشت ،در مورد د اود خان نيز تا
راضی !  -با نفرتی که در بر ابر دولت
توانستيم از يک زاغ چھل زاغ ساختيم که داستان سمت عروج مشرقی يکی از آن نيست!
بياد تان خواھد بود که برای ابراز نفرت از حکومت  ،ميگفتند :از دولت که تيل آمد آنرا به دامن تان
بگيريد! اگرچه خوب درک ميکردند که تيل در دامن گرفته نميشود و لباس را ھم کثيف و بد بو ميسازد ولی اصل
ھدف تخريب حکومت و ضرر رساندن به آن بو د که مردم آن حکومت را از خود نمی شمردند .
اما مطلب دوم را بياد خاطرات شخصيت نيک مرحوم  /جناب محمد يونس خان نائب الحکومهٔ
واليت قندھار /متناسب به دوران قوماندانيت قوای مرکز جنرال محمد داود خان و واقعيتھای محير العقول خدمت و
وطندوسانه آن زمان داود خان شھيد در راه تماميت ارضی افغانستان  -مگر بينوا تر از امروز است – که
شجاعت
ٔ
ً
ذيال بشما عرضه ميدارم.
مرحوم محمد يونس خان انسان خليق و اجتماعی بودکه از سردار خطاب کردنش – ما نند داود خان شھيد
منزجر می شدند .او داماد سردار عبدالقدوس خان اعتمادالدوله  /صدر اعظم اول افغانستان مستقل در عھد سلطننت
عمه شھيد نوراحمد اعتمادی  ،خليق ترين و
اعليحضرت مرحوم غازی امان ﷲ خان بودند  /و ھمسر
مرحومه شان ٔ
ٔ
شکسته ترين انسانی که عقده داران بی خبر اورا مغرور و خودخواه واين وآن ميخوانند  -بوده است .اعليضرت
مرحوم محمد ظاھر شاه و محمد داودخان و محمد نعيم خان و اھل و بيت محمد يونس خان مرحوم را کاکا خطاب
بلديه شھر کابل در دور حکومتداری محمد ھاشم خان بود و در اياميکه شھيد محمد داود
ميکردند .اواولين رئيس
ٔ
حربيه  /دفاع امروزی  /مرحوم سپه ساالر شاه محمود خان غازی -
خان قوماندانی قوای مرکز را با وزارت
ٔ
عھده دار بودند – محمد يونس تبديالً بحيث والی واليت قندھار /بعد از محمد داود خان  /مقرر شدند .
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دور رياست
ازينکه با لطف ھميشگی خود شان و دوستی با پدر مرحومم روابط نزديکی داشتيم  -در َ
جمھوری داود خان شھيد – با اطالع از مريضی شان بعيادت شان ميرفتم و مجلس با معلومات و پر ثمری ميداشتند
و روزی در مورد سوابق کاری و جرأت بی نظير حريت پسندی و وطن دوستی داود خان شھيد چنين گفتند :
منازعه مشکل سر
امورخارجه افغانستان را داشتم و سوالی ھم در مورد حل
چون سوابق کاری وزارت
ٔ
ٔ
امريه حکومت را بحيث رئيس ھيأت
نامه رسمی و
حدی با ايران در قسمت اسالم قلعه مطرح بود – برويت آن -
ٔ
ٔ
ّ
منازعه ذات ا لبينی سرحدی بين دو کشور ايران و افغانستان طی مکتوب وزارت امورخارجه دريافتم و بايست
حل
بزودی به اسالم قلعه ميرفتم و با رسيدن بدانجا متوجه شدم که سفير ايران در کابل ھم که رئيس ھيأت دولت ايران
بود بدانجا رسيدند – مذاکرات دو روز دوام کرد ولی جانب ايرانی باز ھم بر فيصله و تصميم قبلی طرفين که با
وساطت دولت انگليس صورت گرفته و نھائی شده بود پا فشاری تجديد نظر داشتند تا:
ساحه مثلثی بر آمدگی مانندی را که ضلع طوالنی و پايانی آن متصل به خاک افغانستان و باالتر از ٣٠٠
ٔ
متر بود و خط عمودی آن تا رآس مثلث باالتر از  ١٠٠متر و بخاک ايران وصل می شد؛ ايرانيھا می خواستند
ھمه اين ساحه را به ايران واگذار شويم – چون به توافقی نرسيديم نتيجه را بوزارت امور خارجه اطالع دادم
که ٔ
و ازينکه جنرال محمد داود خان عالقه مفرط شخصی به اين معضله داشتند راپور شفری خودرا به ايشان ھم مخابره
کردم.
دو روز بعد مرکز تلفون  /سيستم آنروز  /بر من صدا کرد که قوماندان صاحب قوای مرکز در لين استند لطفا ً
گوشی را بر داريد .با بر قراری تماس و شنيدن صدای غير طبيعی محمد داود متوجه نزاکتی شده و بعد از سالم و احوال
پرسی عاجل خواستم سوالی کنم که ايشان با صدای نظامی و احساسات افغانی گفتند – نائب الحکومه صاحب بدقت
ادامه مذاکرات
گوش کنيد – ھمين لحظه مقامات سرحدی و کميساری ما در اسالم قلعه خبر دادند که دولت ايران به
ٔ
توجه نکرده و يک ساعت قبل د ر ھمان ساحه قوای مجھز نظامی خودرا پياده کرده و آنرا اشغال کرده اند  .وزير
امور خارجه ما سفير ايران را خواسته و به او گوشزد شده است که اگر ايران بزودی و فوری قوای خود را از آن
ساحه خارج نکند جانب افغانستان آنرا تجاوز غير قانونی شمرده – بزودی با قوا آن ساحه را دوباره اشعال خواھد
کرد! و ھدايت صريح بشما اين است که اگر با رسيدن به آنجا ھنوز ھم قوای ايران بر ھمان ساحه باشد منتظر
فرقه نظامی ھرات ھم ھدايت
ھدايت ثانی نمانده فورا و بی دريغ امر حمله و اور! را به کندک تان بدھيد و به
ٔ
صريح داده شده و بال معطلی به امداد تان ميرسند تا آنھا را از خاک افغانستان بيرون بيندازيد
فلھذا بشما ھدايت اکيداً باز ھم اين است که بعد از ختم مکالمه و بصورت عاجل در رأس قوای نظامی
کندک مخصوص قول اردوی قندھار بطرف اسالم قلعه حرکت کنيد – مگر متوجه باشيد که اگر بازھم قوای ايرانی بر
حمله متقابل را بر قوای ايران صادر کنيد و اما از
ھمان ساحه بودند – فوری و بی دريغ و بدون ھدايت ثانی امر
ٔ
جريان بر خوردھا مستقيما ً با ما بتماس باشيد.
در ھمين لحظه قوماندان قول اردو و قوماندان کنک مخصوص وارد شده آمادگی کامل خود را برای حرکت به
اطالع رسا نيده و در ظرف چند دقيقه حرکت کرديم .
ولی با رسيدن به اسالم قلعه – جز آثار نقش تاير ھای عراده جات و زنجير ھای تانکھا ونقش بوتھای
دوري که شھر تايبات شان ميرسيد – اثری از قوای ايران نديديم و قوماندان سرحدی
عساکر ايرانی تا فاصله ھای ُ
بالقوه ايران بمرکز داديم – نميدانيم چه شد
تخطی
از
که
راپوری
از
بعد
ساعت
دو
يک
و کميسار افغان ميگفتند که
ٔ
ھمه شان فوری و يک سره ازآن نقطه نه -بلکه تا شھر تايبات ناپديد شدند  .که اين شھامت و طن دوستانه و
که ٔ
آزاد منشی با دسپلين را بايد تکريم کرد و نازيد !!
اما خيمه زنی خوجه ئين بازيھای جھاد چوران و تفاله خوران ميلياردر شش جھت نوکر و حکومتک لبلبو
پيوند را چه بايد ناميد؟!
پايان کالم

د پاڼو شميره :له  3تر3
افغان جرمن آنالين په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړيکه ټينگه کړئ maqalat@afghan-german.de
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