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 ٢٠١٥/ ٨/ ١٥                                                                                     کانديد اکادميسين سيستانی

  

  مخالفان داودخانپاسخ به اعتراضات

نبايد روابط را برضوابط رجحان داد   

  ) دومبخش (
  
  

  
  نخستين رئيس جمھورافغانستان

  

  :  ظاھرشاھیدخان ودموکراسیواما موضع من در قبال داو

چنانکه در آغاز اشاره شد، آقای داودملکيار، مقاله ای با ادبيات زيبا اما با محتوای تخريش کننده نوشته و 
درآن برکسانی  که ازداودخان بخاطرکارکردھای سودمند وماندگارش ياد وتقدير کرده اند،  حمله برده وآنان را 

لقب داده وبا نقل قول ھای ناقص خود از مقا<ت ونوشته ھای من، )  واستبدادمدافعين کودتا(بطورتحقيرآميزی  
  . خواسته مقالۀ خود را رنگين تر سازد

داودخان به حيث يک شخصيت ملی،وطن پرست،پاک نفس، با تقوا،با دسپلين، دارای انديشه ھای ترقی 
کشور ، ضد اختHس ورشوه خوری، ضد وتعالی افغانستان،ضد ارتشاء، ضدارتجاع ،ضد مداخHت بيگانه در امور

دزدان وغاصبان  دارائی ھای عامه وملکيت ھای خصوصی، حافظ جان ومال وناموس مردم افغانستان، حافظ امنيت 
سرتاسری درکشور، حافظ حيثيت و وقار وپرستيژ دولت افغانستان در برابرجامعۀ بين المللی و کشورھای ھمسايه، 

ای زيربنائی واقتصادی وانکشافی وعصری سازی افغانستان وتقويت اردوی ملی بنيانگذار بسياری از پروژه ھ
ونيروھای ھوائی کشور برای حفظ تماميت ارضی وحريم ھوائی کشور، ھرگاه مورد حملۀ بيباکانه عناصر مغرض 

ی اينھا خدمت برا. ًقرار ميگيرد، بيانگرآنست که اين عناصر اصH طرفدار انکشاف وعمران افغانستان نبوده و نيستند
وصداقت وتHش برای آبادی وانکشاف مملکت معنا ندارد و زمانی معنا پيدا ميکند که خود يا اقارب شان در قدرت 
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باشند و از امکانات دولتی استفاده دلخواه نمايند، شايد نزد اين اشخاص بھترين رھبر وبھترين زعيم کسی باشد که 
ه جيب زدن دارائی ھای ملی آزاد بگذارد، مانند حامد کرزی ويا استاد دست مقامات دولتی را درحيف وميل کردن وت

  ؟ !ربانی وقوماندانان جھادی 

رھبران وقوماندان جھادی ھمان ھای اند که، بعد از تسلط برکابل، دراثر غارت وچپاول بانکھای ملی ودارائی 
مواد مخدر وآثار باستانی شھرک ھای خصوصی و قاچاق  ھای شخصی و غصب زمين ھای دولتی وملکی واعمار

به . (وچپاول معادن <جورد وزمرد وغيره سنگ ھای ظريفه کشور، ھريک به قارون ھای زمان خود مبدل شده اند
  ).رجوع شود.مقالۀ آقای عزيزاحمدعزيزی زيرعنوان شورای نظار،لشکری از چپاولگران

صروف جنگ با اپوزيسيون گسيل شده با آنکه شب وروز برای دفاع از حاکميت خويش م» کودتای ثور«نظام 
از خارج به داخل بودند وفرصت چندانی برای عمران و توسعه نداشتند،اما  درساحۀ مدرن سازی شھرکابل با ساخت 

 سازی که در عھد داودخان در  حجم توليدات کامبينات خانه. وساز خانه ھای نوع ميکروريان، توجه خاصی داشت
وده بود، بيش از ھر وقت ديگر بلند رفت و بسياری از کارمندان دولت، صاحب خانه افغانستان شروع به فعاليت نم

 ١٣۶٧المنفعه در سال  متاسفانه اين دستگاه عام. شدند و يا در انتظار گرفتن خانه و آپارتمان در مکروريانھا بودند
 . و ديگر اکمال شده نتوانست باری اپوزيسيون به حومه کابل حريق شد و تقريبا از فعاليت بازماند بر اثر راکت

. ً احمدشاه مسعود اصH خشتی بر روی خشتی بمنظور عمران گذاشته نشد- در چھارسال حکومت  ربانی    اما 

ھيچگونه بنای عام المنفعه از قبيل مکتب يا ليسه وپوھنتونی ويا شفاخانه و پل وسرکی  وبند برقی وحتی مسجدی 
مگر اوبرای .  دوبی بخزانۀ  او پول می ريختند- روسی از طريق مسکوساخته نشد، درحالی که شب و روز طيارات

انحصار قدرت با ھمه گروه ھای جھادی وتنظيمی در جنگ بود و در اين جنگھا آنچه از زمان داودخان باقی مانده 
ًد، اصH نميتوان طالبان که با زندگی مدرن شھری بلديت نداشتن از. بود، اکثرآنھا را از بيخ وبنياد ويران و نابود کرد

بدينسان ديده ميشود که داودخان از تمام رھبران چھار دھه اخير درخدمتگذاری صادقانه . توقع کارھای مدنی داشت
  . به اين کشور برتر بوده است

اولين ايراد آقای ملکيار برطرز ديد من نسبت به داودخان به ارتباط داعيۀ پشتونستان آغاز ميشود که من 
گيری داودخان و گروه فشار بر پاکستان، در شرايط عدم توانايی نظامی و اقتصادی و در  ًاقعا موضعو« :نوشته ام 

ترديد يک  شان، بی گی خود مردمان مناطق قبايل به استقHل عHقه ھای ترانزيتی پاکستان و بی حال محتاجی براه عين
ره شدن مناسبات خوب ھمسايگی و ھدر رفتن  شود و نتيجه آن جز تي  سری محض پنداشته می کار بيھوده و خيره 

اگر آن ھمه پول ھنگفت در راه عمران     .ھای خارجی و عوايد داخلی چيز ديگری نبوده است ھا دالر قرضه ميليون

ھای توليدی بکار ميرفت، يقينا برای  ھای آبياری و زراعت و تاسيس فابريکه  کشور و ساختمان بندھای آب و کانال
شد و مجبور به عرضه تقريبا رايگان نيروی بازوی خود در خارج  ارطلب، کار و لب نانی تھيه میميليونھا افغان ک

 تر از پاکستان   مانده ثانيا عناصر عظمت طلب بايد متوجه ميشدند که افغانستان خود کشور فقيرتر و عقب. شدند نمی
 ».ئی را تحقق بخشيد شود چنين داعيه  است و با دست خالی و زور کم نمی

و ) صرف ميليونھا دالر(و) خيره سری(دراينجا آقای ملکيار برای کم زدن آقای داکتر کاظم کلمات
را جداگانه به رخ شان ميکشد ومی افزايد که داودخان با داشتن دوستی چون سيستانی، ) عناصرعظمت طلب(

  .ضرورت به ھيچ دشمن ديگری ندارد

 منھم مثل ھريکی  از اتباع اين کشورحق دارم در بارۀ خوب برای آقای ملکيار وسايرين بار ديگر ميگويم که
من ضرورتی ندارم تا کسی ديگری بمن مشوره بدھد که  در بارۀ وطن . نظرم را بيان نمايم وبد وطنم بينديشم و

من باعقل و وجدان خود در مورد اشخاص ومسائل سياسی واجتماعی ! وشخصيت ھای ملی چنين يا چنان فکر بکن
وفرھنگی کشور، قضاوت ميکنم وآنچه را به نظرخود غيرمفيد می پندارم، بد  وآنچه را مفيد می پندارم، واقتصادی 

بنابرين . ًو انتظار ھم ندارم تا تمام مردم نظرياتم را بپذيرند، زيرا چنين انتظاری  اصH نامعقول است. نيک ميگويم 
ر من در بارۀ سياست دولت وحکومت داودخان در  سال قبل که من کتاب کودتای ثور را مينوشتم، موقف ونظ٢٠

داودخان مرحوم نيز پس از سی سال تHش برای حل . رابطه به مسئلۀ پشتونستان، ھمين بود که آنرا نوشته ام
مسئالۀ پشتونستان، وقتی ديد که پاکستان، اين دشمن خطرناک به استخدام و اجيرکردن برخی از عناصر خود خواه 

د دارد توسط خود افغانھا ،افغانستان را تباه کند، صHح در آن ديد تا دو گام عقب ويگ گام به افغان پرداخته وقص
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با جانب پاکستان از در مدارا پيش آيد و در مورد خط ديورند ومسئله پشتونستان به توافقی  برسد  که  پيش بگذارد و
وم نشده بود،تا اين حد درکشورما در از نمی اگر عملي ميشد، دست مداخلۀ پاکستان که ھنوز مؤفق به ساختن بمب ات

مگر چون اتحاد شوروي راضي به رفع اختHفات ميان اين دوکشور نبود، کودتاي ثور  را در افغانستان به  . گرديد
  .راه انداخت و اين معضله ھمچنان <ينحل باقي ماند

 نيستد که ده ھا سال بر يک سخن انسان ھای منطقی ھمواره تغييرپذير وتحول پسند اند، ومثل مHنصرالدين
انسانی که از تحو<ت  روزمرۀ بشريت مترقی وبا دانش پند نگيرد و در خود تغيير نياورد، . خود پا برجا باقی بمانند

حيات بشر روزانه پديد می مختلف  عرصه ھای زمان واز تغييروتحو<تی که درمعلوم ميشود که از سير وضرورت 
. باقی بماند)مHنصرالدين(ن خوش کرده که سخن مردھا يکی است، گويا ميخواھد ھميشه آيد، بی خبراست ودل بدي

ثبات، خوبی وبدی  .درحالی که من مH نصرالدين نيستم وھمه چيز وھمه پديده ھا را ثابت و<يتغير فکر نميکنم
  .انسانھا وبسياری پديده ھای اجتماعی نسبی اند

بر افغانستان ، درميان برخی از اقليت ھای قومی ،ذھنيت خود  سپتمبر وحملۀ امريکا ١١پس از حملٍۀ 
محوری وقھرمان سازی وقھرمان پرستی از ميان نازل ترين ومخرب ترين عناصرکه مردم ھمه شاھد وناظر 
ويرانگری و چپاولگری وآدمکشی وقطاع الطريقی وقاچاق آثار پرارزش باستانی وغصب ثروت ھای ملی از سوی 

ه رشد نھاد و با تدوير سيمنارھا ونگارش کتب و مقا<ت تبليغی و نصب  تصاوير بزرگ بر چھار آنھا بودند، رو ب
راھی ھا  وميدان ھای ھوائی و دواير دولتی، وبد تر ازھمه، مجبورساختن ديگر اقوام  به قبولی آن چھره بحيث 

خان تجديد نظرکنم  و او وديگر قھرمان ملی، مرا به اين فکر اندرساخت  تا بر ديدگاه قبلی خود نسبت به داود
دفاع از استقHل، آزادی، تدبير وخدمت گذاری ،صداقت ، پاک : شخصيت ھای ملی وطن را با معيارھای چون

، حفظ وقار ملی با کارھای ماندگار ھريک شان، به مقايسه ) بحيث اجنت(نفسی،عدم وابستگی به کشورھای خارجی
  .ذکر خيری بعمل آورم ه کار نامه سودمند آفريده اند،بگذارم وحتی المقدور از ھريکی آنھا  ک

من بزعم خود، کارھای خوب داودخان را برای عمران وتعالی اين وطن تائيد وکارھای سياسی ثروت سوز او 
کلماتی را که شما از زبان من نقل قول کرده ايد، به ھمين مناسبت نوشته . را بحال مردم فقير افغانستان ترديد کرده ام

 است، ولی آن کلمات ھرگز نميتواند بر بعد ديگر شخصيت او يعنی کارکرد ھای بزرگ ومفيد  وی سايه افگند و شده
ھمانگونه که مرحوم جنرال ابوی نيز در ياد داشتھای خود، داودخان را . ارادتم را نسبت به او خدشه دار نمايد

ادت واحترام خود را نسبت به او حفظ کرده و ناميده است، ولی ھمچنان ار» سردارلجوج، کله شخ، وناسازشکار«
  .ابراز داشته است

ًاشد،اصH چنين من داودخان را آنچنان دولتمردی تصورنمی کنم که ھيچگونه اشتباه وخطائی از او سر نزده ب

داودخان نيزھنگام وظايف . ًطبعا ھرکسی که عمل ميکند، اشتباه ھم ميکند. کسی در سايرکشورھا ھم پيدا نميشود
نظر به اطHعاتی که در دسترس او ( دولتی باحس سرشار ازقدرت و خدمت به وطن، درمورد برخی از اتباع کشور

رفته است  که از نظر ساير اشخاص وافرادی که از اصل ماجرا ابی ، از استبداد وشدت عمل کار گ) قرار داده ميشده
معھذا او با  ).مثل زندانی ساختن زنان واطفال ودوستان واقارب يک متھم( اطHع اند، ظلم صريح تلقی ميگردد

م مقايسه با سياستمداران عھد خود و زما در نظرداشت خدمات اقتصادی واجتماعی وعمرانی خود برای افغانستان ،
  .داران  بعد از خود،  برتری ھای زيادی داشته است

ھيچ کس تا کنون شھات نداده که او از قدرت . او شخصيتی پاک نفس،وطندوست و خدمتگذار صادقی بود
دپلومات  آقايان حفيظ e خالد و .دولتی در جھت ثروت مندشدن  خود واعضای خانوادۀ خود استفاده کرده باشد

دختران داودخان از نام پدر سوء استفاده   جميلی در مقا<ت خويش شھادت ميدھند که  پسران وسابقه دار عبدالجليل
محصHن، نظم ودسپلين درس  نميکردند وھرگز خود را برتر از ديگران نمی شمردند و در پوھنتونھا مثل ساير

از داودخان نه .  و فروتنانه بودبرخورد شان با ھم کHسان و ھمکاران بسيار مؤدبانه. واستادان را رعايت مينمودند
کدام ثروتی در بانکھای داخل وخارج باقی مانده و نه ھم سرای وشھرک خصوصی وقصر و ويHئی مجلل شخصی، 

حامدکرزی آن خانۀ خامه داودخان را برای اقامتگاه آيندۀ خود  . .جز يک خانه خامه کار  در جوار ارگ شاھی
واتاقھای زياد در چھارمنزل ساخت که صری مدرن با صالون بزرگ پذيرائی به جای آن ق خريداری وتخريب نمود و

  .است) داکتر عبدe(امروز بنام قصرچنار ياد ميگردد ومحل اقامت و دربار رئيس اجرائيه 
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رئيس پوھنتون کابل در دور دوم (خانم نصيبه اکرم حيدری داستان جالبی را از زبان  پوھاند حميداله امين 
 :چنين بيان ميکند)ی حامدکرزی رياست جمھور

ھمه بخاطر دارند که شاگردان غير موفق در کانکور، به رشته ھای زبانھای خارجی و ھنر ھای زيبا وبخش "
شھيد زرلشت داود که از فارغان مکتب نرسنگ بود در امتحان کانکور .  ھای ديگری در پوھنتون جذب می شدند

پوھاند محبی .  آغاز نمود)تحصيل( در رشته ھنر ھای زيبا به تدريس نمره شمول به پوھنتون را بدست نياورد و
وزير تعليمات عالی برای مHقات با رئيس دولت به ارگ خواسته شدو ايشان نھايت پريشان بودند که رئيس دولت از 

کشيدند و ناکامی دخترخود آگاه شده اند، به وی چه خواھند گفت؟ ولی ھنگام ديدار رئيس دولت ايشانرا در آغوش 
نصيبه ." (به شما تبريک ميگويم از اينکه در پوھنتون عدالت موجود است که دختر من ناکام شده:  "  فرمودند که

  :اکرم، لينک ذيل ديده شود
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  !زر فدای سر، سرفدای ناموس

افزون براين اوصاف،اوصاحب غرور وعزت نفس بلندی بود که از اين لحاظ ھيچ کسی با او برابری کرده 
 ساعت تمام از غرورش نکاست و سر ٢٠ی اودر برابر توپ وتانک وطيارات بمب افگن کودتای چيان برا. نمی تواند

اگر يک لحظه وجدان خود را قاضی ومرگ خود و فرزندان و ناموس خود را در يک قدمی خود . تسليم فرود نياورد
ًيقينا اگر بجای داودخان يکی از رھبران سه ونيم دھه بعد از . تصورکنيم، آنگاه به عظمت شخصيت او پی خواھيم برد

 ساعت جانفرسای بمباران جت ھای جنگی کودتا چيان بر فراز ارگ،  ممکن ٢٠بدون ترديد درآن او قرار ميداشتند، 
ده بار پطلون وتنبان عوض ميکردند، و برای تسليم شدن تا دروازۀ ارگ به پيشواز کودتا چيان می شتافتند تا کشته 

. کودتا چيان تاب آورد وتسليم نشود ساعت در برابر بمباردمان ٢٠فقط دل رستم وطاقت داودی ميخواھد که . نشوند
داودخان بخاطرحفظ وقار وعزت وشرف خانوادۀ خود، مرگ مردانه را برتسليمی بدست دشمن ترجيح داد، زيرا او به 

  » !زر فدای سر، سرفدای ناموس« :اين ضرب المثل افغانی باور داشت که

   :لیشتونوپج امعر

. است»پشتونولی «اده، بزرگترين وظيفۀ يک مرد  ومعراج درنزد افغانھا دفاع از ناموس وشرف وعزت خانو
او بارھا مصداق اين ضرب المثل را درميان افغانھای ننگرھار وقندھار، ھنگامی که رئيس تنظيمۀ و<يات مذکور بود، 

ًاو ميدانست که اگر خود و خانواده اش بدست کودتاچيان بيفتد، حتما مورد ھتک حرمت . ديده ومشاھده کرده بود

وتوھين وتحقير قرارخواھد گرفت وحتی برای گرفتن اعترافات دروغين،تھديد به تجاوز برناموس وعزت زنان 
بنابرين او تصميم به مرگ مردانه گرفت وخود وخانواده خود را قربان حفظ  شرافت . خانواده اش خواھند شد

وشرف زنان و دختران خود را پايمال خانوادگی خود کرد تا کسی فردا نگويد که داودخان بخاطر نجات خود، عزت 
  .تجاوز کودتاچيان نمود

قتل (در ھمان ھفته ھای  اول پس از کودتا شنيده ميشد که يکی از بازماندگان داودخان که در حادثۀ رگ بار
 ثور زخمی شده ولی نمرده بود، درشفاخانه جمھوريت خواسته بود با قطع کردن شريان ھای ٨صبح ) دسته جمعی
او علت اين خودکشی را اذيت وآزار وبی .  کشی کند ولی داکتران شفاخانه او را از مرگ نجات دادنددستش خود

واين ھم گواه ديگری است برتصميم بجای داودخان برای . حرمتی از سوی کودتای چيان درحق خود بيان کرده بود
  . عدم تسليم شدن به کودتا چيان

يکی ازمنکرين خدا «:مينويسد که ) ش بخير،چه روزھايی بودياد(داکترحسن شرق درمقاله ای تحت عنوان 
 ٧و درحادثۀ ) منظور جنرال امام الدين مقيم ناروی است(ودشمنی از دشمنان مردم که تاھنوز به شنيدن نفرين زنده 

م خواستم  که تسلي) داود خان(از وی :ثور شريک و از محمد داود خواسته بود که تسليم شود به تره کی گفته بود
به وی اجازه دادم که فرارکند، گفت ما به . شود نه تنھا او بلکه ھمه اعضای خانواده اش گفتند ما تسليم نخواھيم شد

  :به لينک ذيل رجوع شود »).آنھا را کشتيم.....( استقبال مرگ ايستاده ايم نه برای تسليمی يا فرار، سپس ما ھم 
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  ٥تر ٥  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ  يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

دريکی از نوشته ھای انجنير کريم عطائی  وزيرمخابرات عھد داودخان که چشمديد خود را از شب کودتا 
حکايت ميکند، من خوانده ام که داودخان خطاب به فرزندان واھل خانواده گفته بود، من تصميم خود را گرفته ام، 

ا فرزندان واعضای خانواده اش ھريک پھلويش ايستاده گفته بودند ما شما ميتوانيد خود را از مرگ نجات دھيد، ام
  . ميگويند» پشتونولی«چنين است جوھر افغانيت که به آن . شما را تنھا نمی گذاريم و با شما يکجا ميميريم

داودخان اگر ديوانه نمی بود، خود وخانواده خود را به : اين توضيح مختصربجواب آنانی است که ميگويند

برای آنکه زنده بمانی به دشمن قويتراز خود : معنی سخن و پيام اين افراداينست که. تن نميدادکش
 اما داودخان از مادر خود در شيرخوارگی شنيده بود که سر دادن در ؟!تسليم شو،ولو برناموست تجاوز کند

ا با شيرمادر وارد خون و اين درس زندگی يکج! دفاع از ناموس و وطن افتخارمرد است، نه تسليمی به دشمن 
ورگھای تن داودخان شده بود ودر بزرگی  نميتوانست تحقير و توھين به خود و ناموس خود را بدست دشمن ھستی 

 .وعقيدۀ خويش ببيند

مرثيۀ ذيل را به ياد شھادت داودخان وخانوادۀ ١٣٥٧ثور٨مرحوم عHمه پوھاندعبدالشکوررشاد درسحرگاه 
 :او سروده است

 

 !کربH د محمد زو 

 داود مرګ خپل و مانه خو تسليم نشو

 ده ويل غاړه چی کږيږی ماته ښه ده

 د چا ژوند په سپکاوی سره تريخ مشه

 د دوښمن تر ژونده مرګ مړينه خوږه ده

 دا يم وينم د عمر او خالد مړی

 دا کوټه می د او<د په وينو سره ده

 ښه چی ننګ د پښتونوالی می پر ځای کړو

  "نو عاشوره دهنن زما او او<دو

  

 از اينجاست که ميگوئيم داودخان ازچندين لحاظ  لياقت وشايستگی آنرا دارد تا  دانشمندی چون داکتر سيد 
عبدe کاظم دربارۀ ابعاد مختلف شخصيت وکارکردھايش کتابی محققانه بنويسد و تمام حقايق را به نسل ھای آينده 

ياستمداران معاصر خود و زعمای ما بعدش يک سر و گردن بلند تراست زيرا داودخان  درمقايسه با س. انتقال بدھد
و غيره الفاظ » دشمن دموکراسی«و » مستبد«و» ديکتاتور«: وھر قدر تHش صورت بگيرد تا با گفتن کلمات

رکيک، از وزنۀ شخصيتش بکاھند واشخاص مورد ستايش خود را عوض او بزرگ نشان بدھند، جايی را نخواھد 
 تاريخ  ما در بارۀ ھريکی از شخصيت ھای سياسی قضاوت خود را کرده است ، و تHش ھای عوام زيرا. گرفت

است و سبک جلوه دادن خود »  آب در ھاون کوبيدن«فريبانه در مقابل کار ھای  تحقيقی داکترسيدعبدe کاظم، مثل 
  .در انظار ديگران 

  پايان بخش دوم


