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     داودخان! یدرمورد سفربر
 

سپتمبراستاد گرانقدر، پوهاند دکتورهاشمیان درسایت محترم افغان  جرمن ۰۱این موضوع درنظربود به سلسله نوشته تاریخی
آنالین، راجع به سفربری دوران صدارت مرحوم داودخان، زود ترتقدیم گردد که متاسفانه، عاللت مزاج و گرفتاری های خواسته 

ن مرا نیزبیاد این خاطره پرهیجان تاریخی وطن عزیزانداخت. اتفاقا منهم مانند استاد، وناخواسته موجب تاخیرگردید.توضیح جریا
شاهد هشتاد فیصد وقایع تاریخی قرن بیستم وطن می باشم، یعنی با تلخی ها و شیرینی های نظام شاهی وصدارت  داود خان 

لعه این یاد داشت، خاطراتی درذهنم خطورمی کند نموکرده ام وسروده هایی ازخوبی ها وبدی های آن زمان با خود دارم. ازمطا
 که تذکارآن برای نسل جوان وعالقمندان وقایع آن دوره، خالی ازدلچسپی نیست. 

درتازه ترین فرصت جوانی بودم که بعد ازختم جنگ جهانی دوم، درهمسایگی کشورما، قاره هند، دولتی به نام دولت اسالمی 
ازبدوتاسیس، سنگ تهداب روابط سیاسی واقتصادی خود را با ما، با دشمنی گذاشت که تا  پاکستان تشکیل گردید که متاسفانه

امروزبا ظالمانه ترین شیوه ادامه دارد.به تعبیریکی ازدوستان، این دولت ازاجتماع فاسد ترین، مکارترین ، اوباش ترین، هرزه 
متقلب ترین مسلمانان هند به وجود آمده است، درحالی  ترین، جنایتکارترین، دزد ودغلبازترین، جاسوس ترین، آدمکش ترین، 

که درهندوستان آن زمان بیش ازسه صد ملیون مسلمان زندگانی می کردند ومی شد که شریف ترین وصالح وصادق ترین آنها 
اپیوستن اخالقی، برا درگوشه دیگری ازقاره هند وبنام دیگربه وجود بیاورند.این دولت نوتاسیس، آلوده با تمام دنائت، پستی وبد

به پیمان هایی مانند پکت بغداد، تکیه برامداد انگلستان وامریکامزاحمت هایی چون بستن راه های ترانزیتی ومداخالت 
وتجاوزدرسرحدات افغانستان سبب آزارواذیت مکررما می گردید. تا باآلخره داود خان با وجود مشکالت اقتصادی ونظامی، با 

امرسفر بری را صادرنمود که مورد ۱۵۱۱شمسی مطابق اپریل ۱۰۰۱براراده مردم، دربرج ثور عزم راسخ وتکیه واعتماد
استقبال گرم وبی نظیراکثریت قاطع مردم افغانستان درمرکزووالیات قرارگرفت. فردای اعالن، سرصبح، جوانان درنواحی یازده 

ایان خود را بغرض ثبت نام رساندند وبا همان سرعت گانه وهمچنان ازاطراف کابل ووالیات، چاریارگویان، باشوروهیجان بی پ
به مکلفیت والیت کابل وازانجا به قوای مرکزفرستاده شدیم.قوای مرکزنیزجوانان سرشارازعشق به وطن ونفرت دربرابرپاکستان 

فرقه وستان، دررا درفرقه های سه گانه کابل چون ریشخور، قلعه جنگی وفرقه قرغه تقسیم وتوظیف نمود که من با تعدادی ازد
نظامی ریشخورموظف گردیدیم.نظم ودسپلین اردو، دران فرصت چنان بود که فرقه ماازریشخوردرظرف هفتادودوساعت، 
مجهزبا تمام تجهیزات جنگی، به جبهه جنوبی فرستاده شد.قرارگاه قطعه محاربوی ما تا رسیدن هدایت بعدی شهرگردیز تعیین 

مرین ومانورهای محاربوی ما شروع گردید.شوروهیجان مردم در استقبال ازین فرمان وازفردای مواصلت دران شهر، مشق وت
دولت ونفرت وانزجاردربرابرپاکستان چنان بود که اگرمداخله عاجل دولت ها ازجمله ایران، عربستان سعودی وشخصی بنام 

ری ومصالحه اقدام عاجل نمیکردند، مفتی اعظم فلسطین که ازنامش دران دوران بوی انگلیس مشربی می آمد، برای میانجیگ
جنگ خونینی درمنطقه  آغازمی گردید وطبعا به عقیده من که خود دران جریان به حیث سربازشامل بودم درس شکننده ای به 
پاکستان داده میشد. درین جریان آنچه قابل توصیف ویاد آوریست اراده وتصمیم خلل ناپذیردولت، درراس سردارداود، استقبال 

وایستادگی صادقانه مردم درکناردولت بغرض حفظ نوامیس ملی ومهمترازهمه، ابرازنفرتی که درسراسرافغانستان درمقابل گرم 
 پاکستان ایجاد گردیده بود.

این بود مختصرخاطره ای ازان جریان ودرضمن حسب عادت قطعه شعر حماسی را که درهمان جریان به جواب یکی ازنوشته 
  های مرحوم استاد ضیا قاریزاده درقرارگاه عسکری گردیزسروده شده است تقدیم می کنم:

         

 اماصل فغان آورده ــــتخم آهی ِکشته ام، ح  مان آورده امـــیدی آســـــــــــا امـــدرزمین ن
 قصه ای می خواستی، من داستان آورده ام  منواـــــــــنای ماستی ای ه رآوازـــوش بــــگ

 جان وتن را وقف غم کرده نشان آورده ام  رنشان زندگیستـــا، آخــای مــــبی نشانی ه
 ان آورده امــــاد، جنسی دردکــهرچه بادا ب  ه چرخ نگذارد بهاـــرچــــــا اگــــــبرمتاع م

 زم میزبان آورده امـــه ــــبود ـــپاره نان خ  رچه مهمانم به خوان دهر، لیکن ازنیازـــــگ
 د ازامتحان آورده امــت بعــتحفه ای دردس  کامیابی های ما مرهون سعی وکوشش است

 رداده، جان آورده امــــربازاراوســرســـــب  یارازمن نقد دل می خواست، من ازفرط شوق
 مان آورده امــــجا کــنگاه ادب، اینــــازکمی  ا، زمین آرامش آهنگی نداشتــــان مـزم در

 رعیان آورده امـــا، دربـارهــــن بـــرا م یا  چشم دوستان هــــنیست پنهان شورعشق ما ب
 جان به کف دورازغم سود وزیان آورده ام  ا نداشتـــزیان م  فکرــن مکارجزــــــــدشم

 «اسیر»گرچه درسرپنجهء بیداد گردونم
 ا ارمغان آورده امـشورآزادی درین ج
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