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 م٢٠٠۶ديپلوم انجينير کريم عطائی                                                                                             اپريل، 

 ياد بودی از شهدای هفت ثور
 

 اگر بتاريخ کشور ما نگاه کنيم، ميبنيم که. درهر کشوری، بدون استثنا، زعمای آن تاريخ ساز همان کشور اند
ولی متاسفانه .  شخصيت های در عرصه زمان تبارز کرده اند و ميهن مارا از بدبختيها بسوی روشنی رهنمون شده اند 

. تبارز شخصيت های ملی  ما انگشت شمار بوده و درد امروز ميهن ما هم فقدان زعيم است که با آن رو برو هستيم   
ر بوده و همسايه گان ما که منفعت خود را در بد بختی ما     عوامل گوناگون سياسی، بين المللی و منطقوی دامنگير کشو   

 . سراغ دارند، مارا در برابر خود ما، مانند بازيچه استعمال ميکنند و ما هم ميگذاريم استعمال شويم
 

شکی نيست که سرنوشت کشور های مانند افغانستان تابع عوامل پيچيده می باشد ولی يک زعيم ملی می تواند اين    
مثال های ازين نوع اشخاص در روز گار نه چندان دور       .  بنحوی از انحا بنفع منافع ملی کشورش سوق دهد   عوامل را  

مرحوم محمد داود نيز يک تن از زعمائی بود که در عصر  . گذشته، مانند جمال ناصر و نهرو، قابل سراغ است
ستان را، با استفاده از رقابت در او توانست افغان . کشور های غير متعهد در صف اين چنين شخصيتها قرار داشت

سياست های شرق و غرب، از انزوا در راه انکشاف سوق دهد و جای افغانستان را در قطار کشور های جهان و  
او به   . او رجحان دهندۀ منافع ملی بود و برای اعتالی کشورش ميزيست     . خاصتًا کشور های غير منسلک تثبيت نمايد 

محمد داود شهيد اعمار کننده زيربنای کشور در چوکات       .   د با عقيدۀ راسخ بخداوند    ميهن خود عشق داشت و مردی بو    
او معتقد بود که همگام با تحوالت اقتصادی و اجتماعی، تحول  . پالن های انکشافی و بانی نهضت زنان در کشور بود

ادی را به پادشاه افغانستان م مبنی برآن پيشنه١٩۶٣ازهمين لحاظ در اوايل سال  . سياسی در کشور اجتناب ناپذيراست
 .تقديم  و برای اينکه راه برای همچو يک تحول هموار شده باشد، خود از وظيفه صدارت کنار رفت   

 
.   او در مسايل سياسی بين المللی وارد و به سياست روز توجه داشت   .  مرحوم محمد داود شخص ذکی و با درک بود   

مرحوم محمد داود در امور سرکسازی، خانه      .  يقًا تحليل ميکرد انکشاف و تحوالت روز را با دلچسپی تعقيب و عم  
در امور مسلکی وفنی  .   سازی و شهرسازی دارای مهارت فوق العاده و ذوق عالی و به تکنالوژی جديد عالقمند بود    

 بيشتر   محمد داود شهيد از ملک  و مردم افغانستان که آنهارا از دل و جان        . بر نظر اهل فن ارزش زياد قايل ميگرديد  
او با بزرگان و ريش سفيدان کشور درهرکجا که بودند، از نزديک      . دوست داشت، شناخت قابل وصفی داشت

او نزد مردم عام افغانستان محبوبيت زياد    . آشنائی داشت و هرگوشه و کنار کشور را  با خصوصيات آن می شناخت    
 نفوذ که از موقف خود سوء استفاده ميکردند و       محمد داود شهيد از خان، ملک، مالک، و اشخاص صاحب       . دا شت

وقتی کسی  . همچنان از کسانيکه زير پوشش دين و مذهب مردم را مورد بهره برداری قرار ميدادند، سخت متنفر بود      
او آنقدر به افغانستان و افغانيت عقيده داشت که تصور    .  مورد اعتمادش قرار ميگرفت از او ديگر سلب اعتماد نميکرد    

. د يک افغان گاهی هم منافع ملی خودرا زير پا گذاشته، در خدمت بيگانه قرار گيرد و وطنفروش از آب برآيدنمی کر
مردان بزرگ مافوق بشر نيستند و    . شايد همين حسن نيت او بود که بقيمت جان خودش، اوالد و خانواده اش تمام شد        

اگر بگويم محمد داود مرحوم بايد مرتکب اشتباه نمی   چون بشر از اشتباه عاری بوده نمی تواند، لذا توقع بی جاست     
 .گرديد

 
 ثور، روز شهادت مرحوم محمد داود و فاميلش ميگذرد، جا دارد تا به پاس   ٧ سال از روز منحوس ٢٨اکنون که 

 . خدمات آن مرد وطنپرست کلمات چند نثار روحش گردانيم
 

جالدان گروه خلق و پرچم بعد از مقاومت شديد و          صبح بود که   ٧هـ ش در حوالی ساعت     ١٣۵٧ ثور ٨روز جمعه  
 ٣٠/٧قتل صدها تن فرزند رشيد افغانِ  گارد رياست جمهوری،  به داخل ارگ جمهوری راه يافتند و درست ساعت    

 تن ازعزيزانش به  شهادت رسانيدند و   ١٧صبح با خالی نمودن جاغورهای ماشيندار، محمد داود رئيس جمهور را با    
او درين صبحگاه در برابر شا گردان ابليس مردانه ايستاد و   . ت بشری را در ملک ما مرتکب شدندبزرگترين جناي

او سر خيل شهيدان ملت    . او حماسۀ مقاوت ملتی را درين ايستادن و تسليم نشدن باخون خود رقم زد   . تسليم نشد
 .روان او شاد و جايش در بهشت برين باد   . افغانستان در قرن بيست است

 
او    .  داود مرحوم بمردم و ميهن خود عشق ميورزيد و دوست دار عظمت ملی و فرهنگی ميهن خويش بودمحمد 

صحنۀ مالقات او با برژنف که اعتراض آن کفتار پير را داير براينکه . تجسمی  بود از غرور ملی و افتخار ميهنی
اين    . ندی و پر غرور و سرفرازانه جواب داد     چرا افغانستان پای ملل متحد را به شمال کشور باز کرده، به آن تلخی و ت    

صدراعظم افراسياب را در شاهنامه بياد می آرد که به خواهش کيخسرو شاهنشاه آريانا   " پيران ويسه"پاسخ، پاسخ 
در  " پيران ويسه "پس از غلبۀ سپاه آريانا بر سرزمين توران و سقوط کامل دستگاه افراسياب، کيخسرو که      . گفته بود

سياوش، هنگام پناهنده شدنش به توران نيکی فراوان کرده بود، ازوی خواست که از سپاه توران جدا شود             حق پدر او،  
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پيران ويسه  چنين  . و به لشکر آريانا بپيوندد تا از مرگ نجات يابد و بعزت و حرمت در دستگاه کيخسرو زندگی کند   
 :گفته بود

 
 کنم بندگیمرامرگ بهتر ازين زندگی            که ساالر باشم 

 
 ميالدی، هم ببرک کارمل و هم ١٩٧٣ الی ١٩۶٣در سالهای  . مرحوم محمد داود يک مسلمان راسخ و پاک عقيده بود

بعد از چندين درخواست باالخره     . نور محمد تره کی از راه های مختلف آرزوی ديدار با محمد داود مرحوم را داشتند       
 .  به تره کی موقع ديدار داده شد  

 
 . هـ ش ١٣۴٣ره کی در منزل محمد داود مرحوم،  شام يکی از روز های اخير برج حوت  ديدار با ت

 شما در باره خدا و  دين اسالم چه نظر داريد؟   :   نورمحمد تره کی ضمن صحبت از مرحوم محمد داود پرسيد  
 .من بخداوند بزرگ ايمان دارم و پيرو دين مقدس اسالم ميباشم   :   جواب
  آنهايکه بخدا ايمان ندارند، چه فکر ميکنيد؟   شما در باره:   تره کی
 .بخداوند ايمان داشتن و يا نداشتن نظربه فهم و درک هر شخص فرق ميکند   :   جواب

زيرا شما روابط نزديک را با شوروی  اساس گذاشتيد، آنچه             . حزب ما از شخص شما ممنون و متشکر است:  تره کی
 . ما و جود نداشت که در حکومت های ماقبل حکومت ش

مرحوم محمد داود که سرو پايش را عصبانيت فرا گرفته بود، گفت من برای سعادت مردم افغانستان از تمام  
کشورهای جهان کمک گرفتم  و دروازه افغانستان بروی تمام آنهائيکه صادقانه و بدون غرض ميخواهند به افغانستان     

فکر ميکنم صحبت های  : او با عصبانيت عال وه نموده گفت     .  خواهد بود  کمک نمايند، چه من باشم يا نباشم، هميشه باز 
 !خدا حافظ  . ما وشما تمام شده باشد

 
 . بعد از مدتی در اثر درخواست های متعددی برای ببرک کارمل نيز مو قع ديدار داده شد  

 . هـ ش١٣۵٢ديدار با ببرک کارمل در منزل مرحوم محمد داود در ماه ثور  
چون شما مطابق قانون اساسی حق فعاليت سياسی را نداريد، اگر خواسته باشيد ميتوانيد از سه   : ببرک ضمن گفتار
 .طريق استفاده کنيد 

امتياز يک روزنامه يا جريده را بنام شخص ديگر حاصل کنيد و نظريات خود را به نشر برسانيد تا زمينۀ  -
 . فعاليتهای سياسی  ميسر و مساعد گردد

، با اعليحضرت راه مفاهمه را باز کنيد و بهترين راه خدمتگذاری شما اين خواهد بود   اگر امکان داشته باشد  -
 . که شما در صورت امکان نائب السلطنه شويد  

روش مبارزه و ايدولوژی ما با کودتا متضاد است و ما آنرا يک عمل خائنانه و ضد  : کارمل به ادامه سخن  -
 .ما بطرف مقابل آنها قرار خواهيم داشتملی ميشماريم  و هرکس به اين طريق اقدام کند  

    
 :محمد داود که از توصيه های ببرک رنجنده خاطر شده بود، تشکر نموده گفت    

 من هم به شما ميگويم، اگر شما عقيدۀ مارکسيسم را به قوت برچۀ داخلی يا خارجی در مغز مردم افغانستان داخل          
خدا کند بوعده های     . پيروی و پيوند شما را همه به سلطنت ميدانند  .  نمائيدنموديد، به زنده ام ُتف و به مرده ام نفرين 

 .خدا حافظ. ازاينکه بخانه ام آمده ايد از مالقات و نظريات شما متشکرم . خود به اعليحضرت وفا دار باقی بمانيد  
 

 ١.تاين بود اولين و آخرين مرتبه ايکه مرحوم محمد داود با تره کی و ببرک کارمل ديدار داش      
 

در سال اخير جمهوريت، مرحوم محمد داود آرزو داشت با جوانان و طبقات مختلف کشور ديدارهای داشته باشند و    
آن مرحوم درين پيشنهاد که خوب خواهد بود، اگر بامخالفين نيز گفت و  . اين ديدارها هم پيوسته صورت ميگرفت

شخاصی چون ببرک کارمل و امثال وی که مهر شنودهای صورت بگيرد، در جواب گفتتند، بهيچ صورت او با ا
او   . سرخ بر پيشانی دارند و نوکری شان بروسيه ثابت گرديده و اسناد آن بدست آمده است، ديداری نخواهد داشت     

عالوه کرد، که اسناد دست داشته بعد از برسی بزودی به اطالع  ملت افغانستان رسانيده خواهد شد که متاسفانه       
  .فرصت ياری نکرد

 
محمد داود شهيد با ميرمن زينب، خواهر پادشاه سابق ازدواج کرده و هفت فرزند، چهار دختر و سه پسرداشته، شوهر   

فرزندانش مانند پدر شان با عزم راسخ و اخالق نيکو آراسته بودند و پدر شان را بحد پرستش             . و پدر مهربان بود 
ختگير و به آنها آموخته بود که اعتالی ميهن شان را باال ترين   محمد داود مرحوم در تربيه فرزندانش س   . دوست داشتند 

 . هدف حيات خويش قرار دهند و به  بيچارگان و افتادگان دست ياری دراز کنند 
                                                 

.ازين ديدارها در يکی از نوشته های دکتور حسن شرق نيز تذکر داده شده است   1  
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يک .  هـ ش که بدبختی افغانستان آغاز گرديد، بشهادت رسيدند ١٣۵٧  ثور ٨پنج فرزند مرحوم محمد داود درصبح   
 شهيد نظام الدين غازی، که با آن صدمۀ بزرگ زندگی الی آخر حيات کنار آمده  دخترشان، ميرمن تورپيکی همسر

م در لوزان سويس وفات    ٢٠٠٠نتوانست و تحت فشار روحی قرار داشت، بعد ازمريضی دامنه دار در سپتمير سال      
دکتور  از فرزندان محمد داود شهيد صرف يکی آن، ميرمن درخانی نور، در قيد حيات است که باشوهرش   . نمود

 . توريالی نور و پسرش در لوزان بسر ميبرد  
 

 شاد باد روح همه شهيدان راه آزادی افغانستان
 


