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  !نگ ندادـه تن به نـفـدای ھمت مردی ک

  

  
  شھيد محمد داودخان، مؤسس جمھوريت درافغانستان

 دادود به چنگ نـبـروز جنگ گريبان خ        نگ ندادـه تن به نـفـدای ھمت مردی ک

 که جان بداد به دشمن س(ح جنگ نداد        جھـان شرافت آن مرد را کــند تصديق

  

اب جميلی صاحب  درود جناب داکترصاحب کاظم وجن احترام  سزاوارشخصيت ھای دانشمند و
  !برشما

استاد کاظم درتشريح اوضاع شما وبخصوص تحقيق جالب مقا0ت محققانه و روشنگرانه 
اين روزھا ، بدون غم انگيز  و نتيجه گری عالمانه تان از رخدادھای 1357ثور  8- 4 خونبارکابل از

کشور خواندنی و آموزنده بود وميتواند بحيث ماخذ قابل تاريخ ترديد برای بسياری از ع(قمندان 
اميدوارم روزی برسد تا ازاين تحقيقات . اعتمادی برای محققان جوان کشورمورد استفاده  قرار گيرد

به و پرثمر تان، استادان تاريخ کشور وشاگردان ومحص(ن پوھنتونھای افغانستان بھره ھمه جان
  .ببرند و  جزئی از نصاب تعليمی کشور قرار بگيرد

ًھمچنان اخ(قا خود را مکلف ميدانم تا از ديپلومات سابقه دار وکھن سال کشور جناب جميلی 
ا ھردو دانشمند وطن، در دفاع از حيثيت موضعگيری عدالت پسندانه شم. صاحب اظھار سپاس نمايم

وشخصيت بزرگ ملی وتاريخی وطن شھيد داودخان، بدون ترديد ناشی ازتربيت ذاتی و حق شناسی 
شما ميگردد، وخوشا بحال کسانی که بعد از مرگ خود دوستان وارادتمندانی حق بين وحق گويی 

  .چون شما داشته باشد

  کهنيکی، ھيچ پيوندی با شھيد داودخان نداريد وآنچهمن ميدانم که شما از لحاظ تباری وات
شما در ترديد شايعات دشمنان داودخان مينگاريد، بيان آن حقايقی ميباشد که  بچشم خود از آن مرد 

  .بزرگ وخدمتگار ملت افغان ديده ايد
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درميان کارمندان عالی رتبه دولتی در عھد سلطنت ظاھرشاه وجمھوريت داودخان،مرحوم 
 خود را در کرسيھای بلند ديپلوماتيک به عنوان ماموريتعمرحمن پژواک قسمت بيشترعبدالر

وچون . سفيرکبير ونماينده فوق العاده ظاھرشاه ويا دولت جمھوری  افغانستان سپری کرده بود
شخصيت دانشمند،پاک نفس وصاحب مناعت نفس بود، ھميشه مورد احترام وقدر دانی بزرگان دين 

تا آنجا که من از 0ب(ی خاطرات واشعاراو، و . قرار داشت)  سردارداودخانظاھرشاه و(ودولت 
نوشته ھای ھمکاران  او فھميده ام،  اوھرگز زبان به توصيف ومدح مقام ھای قدرتمند تر از خود، 
از قبيل ظاھرشاه يا کاکای شاه وصدراعظمھا، نکشوده وک(می نگفته که از آن بوی تملق وخوش 

  :خود درخاطراتش مينويسد. ودخدمتی استشمام ش

وخوشی من آنست که  بزرگترين مايۀ ناز«
ھيچ تن تواناتر از من به ياد ندارد که نزد او 

 216ص( ».چاپلوسی کرده ويا دروغ گفته باشم
   )خاطرات يک مھاجر افغان

پنج دھه اخير درميان سياستمداران در
ودولت مردانی که برخی از آنھا تا مقام صدارات 

 رفتند، من کسی را سراغ ندارم که  در ھم با0
برابر صدراعظمان افغانستان بی پرواتر وشجاعانه 
تراز پژواک سخن زده باشد واز نظر وديدگاه خود 

به مقاله .لس رسمی دفاع کرده باشد ادرمج
         فوق العادهعبدالرحمن پژواک،سفيرکبيرونماينده        .داکترھاشميان در بارۀ پژواک رجوع شود

او با آنکه بارھا با ظاھرشاه م(قات کرده بود وبنابدعوت شاه برای تفريح به بيرون از شھر 
 ازخود کدام پول  وسرمايه ای نداشت تا يک خانه کهدرحالي. رفته بود، اما بخشش شاه را نپذيرفت

وی  د،پژواک مطلع شد وميخواست آنرا  رفع کن  داودخان از اين مشکل. رھايشی درکابل داشته باشد
و بعد از تعارفات رسمی ، کليد يک منزل رھايشی را به پژواک تعارف نمود،  خود خواست رانزد

از : ولی پژواک آن بخشش رئيس جمھورداودخان را نپذيرفت و بعد ازتشکر به رئيس جمھور گفت
رم و سوی من پذيرفته بدانيد ولی من خود را بحيث يکی از ھزاران کارمند  بيخانه اين وطن می شما

داودخان ھم از آن جواب پژواک ناراحت نشد بلکه حسن .از پذيرفتن چنين خانه ای معذرت ميخواھم
          .نظر واعتمادش برپژواک بيشتر از پيش گرديد

ھدف من از بيان اين نکات در بارۀ پژواک ، اينست تا بزرگی وعظمت وعلو ھمت پژواک را 
ر بدست آوردن مقام وجاه وج(ل شخصی ، نميخواست به آن بزرگرمرد وطن، بخاط. نشان داده باشم

او ازقماش وتبار . ھيچ قدرت  با0تر از خود سر فرود آورد و غرور خود ومناعتش را زيرپا نمايد
  ! سياستمداران چاپلوس وشاعران متملق روزگار خود ،نبود

 من نکهيقبل ازا «:حال ببينيد که ھمين مرد بزرگ در مورد داودخان چی ميگويد؟ او مينويسد
 ی بودم که ودهي است، از زبان مردم شنتيشخص داؤد خان ارتباط داشته باشم که چگونه ديبه شھ
ھنگام .  م(قات نمودمشاني با ای کاری اجرایبرای روز.  استی مزاج، خودخواه و خودرأیعصب
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مؤدب،  یلي آدم خیعني ؛افتمي خود ی قبلتصورات  او را برخ(فی کاریم(قات و صحبت ھا
 در استد0ل ري با منطق و انعطاف پذۀ کنندصحبت کيباحوصله و آگاه از اوضاع و احوال کشور و 

 شما ممنونم، اگر ی و منطقی علمی صحبت ھاو  با شماداري دني گفتند که ازميبرا.  بودندی منطقیھا
 شومي خوش میلي خد،يني بی من نواقص میھا هياني در وقت ترجمه در بی المللني بیدر کنفرانس ھا

 که ديني مرا ببی بدون کار رسمديتواني بعد مبه نياز. دي خاطر نشان سازميبا جرأت آنرا اص(ح و برا
 معتبر ی در کنفرانس ھاشي خومخصوص ندهي نماثياو ھمچنان مرا به ح. ميباھم م(قات داشته باش

 ومھربان به ی ملتي شخصني که درعمرم چنمي صادقانه اعتراف نماديبا.  فرستادندی می المللنيب
دادھای مھم کابل از چھارم تا ھشتم وي داکتر کاظم، ر(».سراغ ندارمدرتاريخ  راکبرخانيمردم را بعد از وز

  )3 ، صفحه 2015 کابل، ،ی، به اھتمام عبد\ نواب"تي پنج ساله جمھوریدوران ط(ئ"رساله ثور،قسمت دوازدھم ،بحوالۀ  

برحق آگاه وشجاعی  چون مرحوم عبدالرحمن پژواک تاييد  وسياستمدار يک يا کسی را که آ
پژواک بزرگ ، آن سخنان را درحق :  پيدا خواھد شد که بگويدتوصيف  کرده باشد، شخصی

داودخان، مبالغه کرده  وگزافه گفته است؟ من فکر ميکنم که تا ھنوز درميان سياستمداران 
ه شانه بشانه پژواک بزند، وبگويد او متملق ونويسندگان افغانستان چنين کسی پيدا نشده است ک

ومداھنه گو بوده است ؟ اگر کسی بخواھد سخنان او را رد کند، می بايد به اندازه خود پژواک بزرگ 
  .باشد، دانش وتجربه، شھرت وخرد سياسی وادبی واحتماعی داشته باشد

 و اشتباه نيست،و شھيد بنابر آنچه گفته آمدم، با قبول اين سخن که ھيچ انسانی خالی از سھو
شمرده داودخان  اتاشتباھاز ھرگز اما چيزی که ، داودخان ھم از اين قاعده مستثنی بوده نميتوانست

  صادقانه خدمت کردن برای انکشاف وتوسعه کشورودوستی افغانستان وپاک نفسی شود،  مین
 داودخان نسبت به ھيچ انسان باوجدانی نميتواند منکرپاک نفسی و وطن دوستی و صداقت. است

ھيچ آدم سالمی نميتواند منکر شجاعت وپايمردی خارق العاده داودخان در برابر . وطن باشد
بنابرين .  ثور و عزم راسخش مبنی بر تسليم نشدن بدشمن باشد7بمباردمان کودتاچيان درشب 

نحاء منافع شخصی ويا فاميلی ويا ميان تھی آدم ھای که به نحوی از ااتھامات وبرچسپ ھای 
گروھی خود را با روی کارآمدن دوباره  داود خان در صحنه قدرت از دست داده اند، نه ميتواند ذره 

  .ای از عظمت وبزرگی ومحبوبيت آن مرد دلير وشخصيت  شجاع ملی بکاھد

ونادانی بيسوادی  بجزاعت(ی وطن ونجات مردم از فقر واين را ھمه ميدانند که داودخان 
ھمان آرزوی که غازی امان \ خان آرزوی ديگری نداشت،  تمدن معاصر ھمگام شدن باووبيماری 

داودخان مثل امان \ خان تفريح واستراحت . آن را در دل می پرورانيد وبه برآوردن آن موفق نشد
شی از دولت  ساعت کارميکردند، بدون آنکه معا18 تا 16ھردو آنھا روزانه از. را نمی شناخت 

آرمانھا داود خان برای اعت( وترقی کشور شبيه آرمانھای غازی امان \ خان بود و طرز . بگيرند
ميخواست افغانستان به حيث در دورۀ جمھوريت داودخان . حکومتش شبيه حکومت کمال اتاترک بود

 مه دھد، مگرخود اداوتحول يک کشور غير منسلک وغير وابسته به اتحاد شوروی بزندگی وحرکت 
ابرقدرت شوروی روبرو شد و در کودتای خونين ھای ھمسايه ھا بخصوص با توطئه متاسفانه که 

 قربانی تن از اعضای خانواده اش 17 بعد از يک مقاومت حماسه آفرين ،خودش با 1357ھفتم  ثور

  .دبه شھادت رسيدنخواسته ھای نا روای شوروی وايادی آن گرديد و 
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عطائی يکی از ھمکاران نزديک داودخان، بنابر شناخت ديرينه ای که کريم آقای انجينر 
   ی داشت که تصور نمدهي عقتي افغانستان و افغانبهآنقدر شھيدداودخان، «:ازداودخان داشت، ميگويد

 و به ردي قرار گگانهي درخدمت بگذاشته، رپاي خود را زی ھم منافع ملی افغان گاھکيکرد 
 خودش، او0د و خانواده شان جان متي او بود که به قتي حسن نني ھمديشا.  تن دھدیوطنفروش
 ی توانند، لذا توقع بی بوده نمیعار  و چون بشر از اشتباهستنديمردان بزرگ مافوق بشر ن. تمام شد

داکترکاظم،رويدادھای ( » .ديگردی  مرتکب اشتباه نمدي محمد داؤد مرحوم باميجاست اگر بگو

 ) دوزادھم ثور، بخش8-4کابل از مھم

 مورد آنرا ١۴من درنوشته ھای توھين آميز داود مومند نسبت به داودخان که آقای قاسم باز 
» عمل بزد0نه«يکی آنکه آقای مومند کودتا را : به دو نکته اشاره ميکنمفقط برشمرده است،  

  بود داودمگر کودتا ميراث مادرزاد سردار: با بی باکی تکرارميکند کهوديگری آنکه. خوانده است
  ؟به آن دست بزنندکه ديگران حق نداشته باشند 

در مورد سخن توھين آميزاخيرالذکر، آقای جميلی شخصيت وديپلومات سابقه داروحق شناس 
اما درباره تعريف . افغان بجواب آقای مومند، مقاله مفصلی نوشته اند، که من در آن مورد نمی پيچم

ھدف . ، اندکی مکث ميکنم» کودتا يک عمل بزد0نه است«جديد آقای مومند وھدف آن که ميگويد
پنھان آقای مومند ازاين جمله، اينست تا بگويد که داودخان آدم بزدلی بود که از راه کودتا خود را 

 با  ھمراهيک عمل جسورانه ومتھورانه« حا0نکه برخ(ف نظر آقای مومند،کودتا . بقدرت رسانيد
. رج سياسی، کوتاه ترين راه رسيدن به قدرت پنداشته ميشودايط ھرج وم که در شر» استخشونت

ھمين . تعبيروتعريف ميکنند» يا تخت يا تابوت« از ھمين لحاظ است که عوام الناس ما کودتا را
ی ميکند، زيرا در صورت عبارت ساده بيانگر آنست  که ھرکسی که کودتا ميکند،با سرخود باز

ھمانا بجای تخت، به جرم خيانت ملی اعدام ميشوند وی در محاکم نظاما کودتناکامی، عاملين 
  .گرفتخواھندقراررتابوت  د

 سرطان صورت گرفته ودر يوتيوب 26درمصاحبه ايکه با داکتر حسن شرق در مورد کودتای 
داکتر حسن شرق رفته بود و از ًشخصا به خانه کودتا  قبل از آغازقابل دسترسی ميباشد،  داودخان 

   غرض گرفتاری قبل ازاينکه عساکر دولتی، کودتاناکامی  در صورت کهرده بود  خواھش کًاواکيدا
صدمه  وابستگانش شرق او را با تفنگچه از بين ببرد تاداکتر بھتراست ، برخانه او يورش ببرند

نی از نظامی تا فغابيق گرديد که خون ھيچ اوتطشده  سرطان  طوری طرح 26اما کودتای . دنبينن
بنابرين ميتوان گفت که داودخان به خطر اقدامی که . ا چيان برزمين نريختملکی توسط کودت

  . ميخواست انجام دھد، پی می برد وبھای  آنرا که جانش بود، برسرآن گذاشته بود

باشد، اما ميخواھم ن از داودخان شايد برای تسکين اعصاب مخالفانش کار آسانی انتقاد کرد
بيند فرزندان  وجگرگوشه ھايش از خورد تا ک(ن و  می که وقتی که آدم بايد چقدر مرد باشد بپرسم 

 کودتا چيان ھريک در  فيرمرمی ھای و ھمسر ونواسه ھايش باتا خواھر برادراز پيرتا جوان از 
 که اگر تسليم ايستاده باشد ودشمن در يک قدمی  درد  را فرياد ميکشندخون خويش شتنک ميزنند و
  گردد؟ مي تسليم ن  مرد ولی، يافتشوی،از مرگ نجات خواھی

  د که ھيچ کسی از مخالفان داودخان، در آن لحظات پراضطراب که آتش وخون بايد اعتراف نمو



  
 

 

  5تر 5  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  و ھمکارۍ ته رابوليښت تاسنپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

از پنج سمت گلخانه ارگ فوران ميکرد، چنين محشری را تحمل کرده نميتوانست، اما  داودخان 
  د؛ زيرا او تصميم گرفته تحمل کرد و قلبش سکته ننمود، وتا لحظۀ مرگ بر سرپاھايش ايستاده مان

  .بود که مرگ مردانه را برننگ تسليم شدن به دشمن ترجيح بايد داد

  

  

  

  ) ثور، افغان جرمن آن(ين8 - 4برگرفته از،بخش دھم مقاله داکترکاظم، رويدادھای مھم کابل  از(

عنوان داده و قلمش حماسه » ننگ تاريخ« کاظم اين بخش ازمقاله خود را صاحب داکتر
خواندن اين بخش قلب انسان را به لرزه می آورد واشک را درچشمان آدمی جاری . يده استآفر

عکس ھای از کشته شدگان و زخميھای زنده مانده خانواده رئيس جمھور نويسنده سپس .   ميسازد
  . که لست مطولی را تشکيل داده استنام می برديک به يک را 

يکی از رجال سياسی افغانستان  ، ھيچغانیافاز لحاظ شھامت وغرورملی وحفظ شئونات 
 ساعت استقامت داودخان در برابر بمب افگنی 20.  درپنج دھه اخير، به پايۀ داودخان نميرسد

آب نشود و زھره اش  تا ستطيارات جنگی کودتا چيان بر ارگ رياست جمھوری، دل شيرميخوا
   ؟ داودخان آدم بزدلی بوديد که آيابگود و کنرا قاضی خود حال  آقای مومند، وجدان  !  نگرددتسليم

ھيچ کاربھتری نسبت به داود  ولی مصدر از داودخان تصور ميکنندبھتر برتر وآنھايی که خود را يا 
  پايان       ؟ وطن نشده اند خان برای


