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 ۳۰/۰۷/۲۰۱۶                            باز قاسم   
 

 بود پرنسیپ با شخصیت یک خان داوود محمد شهید

   
شروع میکنم بنام یکتا که روح و روان من در اختیار اوست، این نوشته من نه در تایید و نه در تردید شخص و 
اشخاص است بلکه انچه چشم دید شخص من و فامیلم است بیدون خرسندی و نا خرسندی این و ان، چیزی که 

ک دور نسبتآ کوتاه جمهوری برداشت شخصی من است خدمت هموطنان، خوانندګان و شفتګان حقایق تاریخی ی
خاتمه می یابد، دربر  ۱۳۵۷ثور  ۸شروع و به تاریخ  ۱۳۵۲سرطان سال  ۲۶شهید محمد داوودخان که از تاریخ 

دارد، ارزو دارم تا این حقایق بیدون کم و کاست و بیدون طرفداری این و ان  به  هموطنان خود انتقال داد وبه انها 
 شریک سازم .

 
ه پیش روی شما  بزرګواران قرار دارد، تبصره کوچک است در باره یک نوشته پر معلوماتی و نوشته فعلی من ک

( است، است.  من واقعآ از این نوشته   کودتا پنجم سیاه و یا سرختاریخی اقای داکتر صاحب محمد حسن شرق بنام ) 
ه واهب واصل تحت قید قلم در داکتر صاحب محمد حسن شرق که توسط خواهر نهایت محترم و دانشمند استاد صالح

اورده شده و توسط سایت افعان جرمن انالین در شانزده بخش بطور متواتر نشر ګردید، مینمایم،  به راستی بسیار 
چیزهای نو از این نوشته داکتر صاحب محمد حسن شرق اموختم، داکتر محمد حسن شرق دوست جانه جانی و یار 

خان منګل بوده  و است،  شناخت انها از سال اول صدارت مرحوم محمد قدیمی پدر مرحوم و شهیدم باز محمد
سال اګر فرض مثال در هفته دو باره  پدرم  ۲۶ادامه داشت. در این مدت تقریبآ  ۱۳۵۶داوودخان شروع و تا سال 

مایم این دید و داکتر حسن شرق باهم دید و وادید داشته باشد اګر ما امروز این دید و وادیهای انها را جمع و ضرب ن
سال  ۲۶بار میشود، در این مدت  ۲۴۹۶سال  ۲۶و وادید انها در یک سال به نودوشش بار میرسد، که در طول 

شناخت پدرم از داکتر صاحب محمد حسن شرق و شناخت وی از پدر شهیدم انها را مثل دو برادر جانه جانی به هم 
وم داوودخان و چی در طول دوران خانه نیشینی نزدیک ساخته بود، چی این برادری در دوران صدارت مرح

مرحوم شهید محمد داوودخان و چی در دوران ریاست جمهموری که داکتر محمد حسن شرق معاون صدارت و 
دست راست شهید ومحمد داوودخان بود ادامه داشت. در این مدت هر وقتیکه در خانه یا منزل ما کدام طفل خورد 

ه داکتر صاحب حسن شرق از مریضی انها اطالع و یا واقف میشد وی حتی در ان سال هم اګر مریض میشد وقتیک
وقت که وی معاون صدارت بود با اله فشار خون و) سټتیس کوپ (  یا اله ګوشکی خود که همیشه در موتر شان 

نا خورده  موجود میبود بخانه ما میامد مریض را معاینه نموده  نخسه را نوشته میکرد، ګاهی چای خورده و ګاهی
میرفت. من ) قاسم باز (  شخصآ در طول حیات خود اګر مبالغه نکنم از پینجاه بار زیاد تر داکتر صاحب محمد 
حسن شرق را چی در منزل خودمان چی در منزل مرحوم شهید داوودخان و چند بار هم چی در منزل بود وباش 

یر که من داکتر شرق را دیدم شب بود که فردا ان شان و چی در صدارات در دفتر کارش از نزدیک دیدم،  بار اخ
شب وی رهسپار وظیفه جدید خود که عبارت از سفارت در توکیو جاپان بود وی را در محل اقامت موقتی بود و 
باش شان که در صدارت بود دیدن نمودم، جریان از اینقرار بود،  ساعت هشت  شب  پدرم بمن ګفت که پسرم 

خدا خافظی همرای داکترجان ) حسن شرق ( و خانم شان، به همراهی مادرجانت به لباسهایت را بپوش عرض 
صدارت میروم خودت هم همرای من برو، در اینوقت من در وزارت عدلیه در لوی څارنوالی در نیابت تعقیب 

 جرایم اختصایی پولیس عضو ان څارنوالی بودم کار میکردم.
ان و مادر جانم یکجا ساعت  نه بجه شب به صدارت در منزل که وی من هم لباسهای خود را پوشیده همرای پدرج 

بودباش میکرد رفتیم، وقتی مایان داخل منزل وی شدیم  داکتر صاحب محمد حسن شرق با خانم محترم شان تنها 
بودند،  ما سه نفر هر یک داکتر صاحب محمد حسن شرق، پدرم و بنده  در یکطرف اطاق صالون نشستیم مادرم و 

م شرق در طرف دیګر اوطاق صالون نشستند، بخدا یګانه خود قسم میخورم در ان اثنایکه  پدرم و داکتر صاحب خان
شرق باهم صحبت میکردند از چهره های هر دو شان غم و اندوه به وضاحت به مشاهده میرسید ، چهرهای هر دو 

د ګشته انها به یکی دیګر دلداری میدادند،  شان متاثر معلوم میشدند حتا لب های هر دو شان از دست غم و غصه کبو
بعد از صرف چای  که ساعت ده بجه شب میشد انها در اثنا خدا خافظی یکدیګر راچنان در بغل ګرفته، از چشمان 
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هر دو شان اشک میریخت، من از دیدن این صحنه بسیار زیاد متعجب شدم هیچ تصور نمیکردم که انها با یکدیګر 
به دیدن این صحنه فکر میکردم که دو برادر شرین برای یک مدت نا معلوم و طوالنی از هم انقدر صمیمی باشد، 

 جدا میشود.
بهر صورت اصال پنج سال و نو ماه دوران اولین جمهوریت در افغانستان یک دوران کوتاه پر مشقت پر ماجرا و  

ماجرا میګویم، بخاطریکه تمام مشکل ترین دوره حیات سیاسی و اقتصادی افغانستان عزیز بود، بخاطر پر 
بدبختیهای نابسامانیها دوره  ده ساله اخیر سلطنت به اصطالح دیموکراسی و رکود اقتصادی و اجتماعی، جاطلبیها، 
هرج و مرج ها، بی بند و باریها،  بی مسولیتیها،  انارشیها و بد تر از همه ارمغان نا مقدس دیموکراسی قالبی دامن 

ری ګردید. بعد از سرنګونی دولت شاهی، دولت جمهوری مجبور بود تا تمام نا بسامانیها نظام ګیر نظام نوین جمهو
شاهی را سر وسامان دهد، ثانیآ امنیت کشور که یکی از اولیت های دولتها نو ظهور است تامین و بعد قدم بقدم 

ا اصالح کند. در دوره ده سال نابسامانهای رژیم ګذاشته بخصوص از دوره نام نهاد ده ساله دیموکراسی قالبی ر
اخیر نظام سلطنتی که مردم این دوره را بنام دهه به اصطالح دیموکراسی قالبی نامیده اند ، در این دوره بی سر وپا 
بود که تهداب احزاب چپ و راست پایه ګذاری شد،  احزاب خلق و پرچم، اخوان و نا اخوان علنی بیدون مجویزه 

های کشور سرازیر شدند و بطور علنی به جلب و جذب افراد برای احزاب خود شروع قانونی به سرکها و کوچه 
کرد، در این دوره مزخرف بود که احزاب وطن فروش اظهار موجودیت کردند، دراین دوره بی مسولیت بود که 

انون جای خود چور و چپاول از داریهای عامه و بانکها رایج و پول بانکها به راه های غیر مثمر حیف و میل شد، ق
را به بی قانونی و بی مسولیتی واګذار کرد ، در این ده سال دوره قالبی به اصطالح دیموکراسی بود که نظم مالی 

خود را می پیمود، بالخیره دو پالن  نزولیکشور به رکود مواجه شد، اقتصادی کشور هر روز از روز دیګر خط 
میلیارد افغانی منجر ګردید. موسسات تعلیمی کشور  ۶دیجه شش اقتصادی سوم و چارم مطلقآ به ناکامی و کسر بو

از مکاتب شهری و والیتی ګرفته تا داراللمعلمین ها و پوهنتونها کامآل به مراکز زور ازمایی و ماجرا جوی ها، 
هرج و مرج ها بین احزاب چپ و راست مبدل ګردیده ، مامورین دولت و کارمندان دولتی نیز در امور محوله بی 
عالقه ګردیدند، شورا ملی ماهیت خود را از دست داد و بشکل یک ماشین داد و ستدد پولی رشوت  ګرفتن و 

سرطان ګردید،  ۲۶رشوت دادن مبدل ګردید، این وضع ناهنجار دهه به اصطالح دیموکراسی قالبی دامنګیر تحول 
روز کار میکرد و میکوشد تا این  دولت جمهوری جوان بخاطر رفع و اصالح این وضع نابسمان کشور باید شب و

حالت نا بسمان را که از رژیم سابق به ارث برده بود، اصالح و ترمیم نماید، چنانچه دولت جمهوری به تمام قوت 
انرژی، کار و زحمت خستګی ناپذیر توانست به این وضع اشفته بارکشور نقطه پایان دهد. دولت جمهوری جوان 

سال اول بخوبی سر و سامان داد، و به تمام قدرت و قوت  مادی و معنوی دست  این وضعه نا بسامان را در دو
داشته خود با امکانات کمی مالی خود کوشید تا وضع اقتصادی را بهبود به بخشد، چنانچه دولت جمهوری جوان در 

مختلط را چند سال اول بخاطر بوجود اوردن یک سیستم تنظیم شده یا به عباره دیګر یک اقتصاد رهبری شده 
سرطان،  اول باید وضع   ۲۶پایګذاری نمود و زیربینا اقتصادی سالم و محکم را ساخت. به عقیده رهبر تحول 

اقتصادی و اجتماعی مردم بهبود یابد، بعد اساسات دیموکراسی مانده شود، بخاطریکه اقتصاد رکن اول پیشرفت 
 ابادی و ارامی مردم یک کشور است.

 
 ۱۳۵۲حمد داوودخان وعده ها یکه در بیانیه خطاب بمردم افغانستان در ماه سنبله سال دولت جمهوری و شخص م

 بمردم داده بود قدم بقدم انرا تطبیق و جامه عمل پوشاند.  
 

هموطنان و خوانندګان ګرامی در یک کشوریکه هشتاد فیصد مردم ان از سواد کافی محروم باشد، این هشتاد فیصد 
کرده نتواند، افکار اکثریت مردم ان کشور تحت افکار و عنغنات قبیلوی باشد. باید  منافع ملی خود را تعریف

حوصله کرد، مرحوم محمد داوودخان از هر کسی دیګر متوجه این وضع بوده، وی در دوران مسولیت های مختلف 
رکجا و کنار در در کشور چی در والیات افغانستان و چی در مرکز کشور به مردم خود از هر قوم و قبیله، از ه

 تماس نزدیک بود و وضع ناهنجار مردم کشور خود را با رګ و پوست و استخوان خوبتر لمس و درک می کرده .
 

تا جایکه بمن و فامیلم معلوم است من شخصآ  دو محمد داوودخان را میشناسم، یکی داوودخان زمان صدارت و 
  دیګری داوودخان دوران جمهوریت.
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 .، یک داوودخان قاطع، مسمم، مغرور، با انظباط و با دسپلینمحمد داوودخان دوران صدارت 

مثالهای زیاد در مورد ترحم  که یک داوودخان متوازی، با رحم، حوصله و مهربان،و محمد داوودخان جمهوریت 
مود،  چون این حوصله مندی، متوازی بودن، ان بزرګوار دارم که در فرصت مناسب به ان اشاره خواهم ن

 موضوعات فعآل خارج  بحث ما میباشد نمی خواهم وقت ګرانبهای خوانندګان محترم را ضایع سازم.
من دوران پنج سال و نو ماه جمهوریت شهید محمد داوودخان و دوران طالیی زعامت غازی امان هللا خان شاه بی 

دشمنان شان، هم از نګاه عشق و عالقمندی شان به را هم از نګاه حکومت داری شان و هم از نګاه  دوستان و  بدیل
مردم و میهن  و هم خودګذاریها شان، اعتماد باالی همکاران مکارشان که خود را ظاهرآ در لباس دوستان و ارادت 
 مندان جلوه میدادند اما در عمل مارهای استین این دو زعمای ملی بودند. یاد اور میشوم بطور مثال

خان هم از اعتماد و خوشباوری زیاد باالی یک عده همکاران خود که در واقع انها مارهای غازی امان هللا  -۱
استین  بودند، این همکاران ظاهرآ بنام دوستان اما در عمل دشمنانان ان غازی در کمین نشته بودند، این غازی 

دوستان مکار خود، راهی دیار واالمقام از دست دسیسه ها خیانت ها، خودخواهی ها و جاه طلبیها این همکاران و 
بیګانه ګان شده و راه مهاجرت را اختیار نمود، همچنان محمد داوودخان هم از اعتماد به یک عده دوستانی که بر 
ضد ان شهید در کمین نشسته بودند ، از دست این همکاران و دوستان ظاهری خود به تمام فامیل و اهل البیت خود 

 شهید و به دیار ابدی پیوست.
 
در کابینه اعلیحضرت غازی امان هللا خان افراد وجود داشتند که هر کدام شان خیاالت و تصورات پادشاهی را  – ۲

در ذهن و فکر خود می پرورانید، از ان جمله افراد یکی هم، علی محمد خان، اقای چرخی ، محمد نادرخان 
 وحضرت شوربازار و غیره و غیره را نام ګرفته میتوانیم .

 
ان در کابینه مرحوم محمد داوودخان هم هر یک داکتر محمد حسن شرق، عزیز هللا واصفی، عبدالحمید محتاط، همچن

و سید وحید عبدهللا خیاالت و تصورات زغامت اینده کشور را در ذهن خود می پرورانید، هر یک از این جاللتمابان 
ات درونی، بی جا و بی مفهوم انها سبب ګردید تا رژیم خود را کاندیدان اینده مقام ریاست جمهوری میدانستند، اختالف

ساعت سکوت کند.اګر این  ۲۴نو پا جمهوریت بدست چند تا بی خرد و ناعقبت اندیش با همکاری اجنبیها در ظرف 
دوستانی در کمین نشسته از اوصول و پرنسیپ های مرحوم شهید محمد داوودخان عدول نمیکردند هیچ وقت مورد 

م واقع نمی شدند. اګر انها در بین خود همنظر میبودند و باهم باالی قدرت نمی جنګیدن فکر نکنم که عناد ان مرحو
به این ساده ګی دولت جمهوری سقوط میکرد، اصآل مقصرین اصلی بربادی نظام جمهوری اینها بودند.  اګر 

ن در قدم اول باعث بربادی این واقعبینانه قضاوت کنیم این اشخاص فوق الذکر در هر دو دوره طالیی  افغانستا
 دورها و ان زعمای ملی ګردیده اند.

 الغیب عنداالله   
 وسالمتا نباشد چیز کی مردم نګوید چیزها.  :در اخیر کالم به یک جمله مختصراکتفا میکنم و میګویم

نموده،  دو  لطفآ عرض روشنی بعضی از رویدادهای نظام جمهوری شهید محمد داوودخان لطفآ به لینک ذیل کلیک
ثور که توسط یک موسسه هنری و  ۷ویدو فلم مسند داکومنتیری در مورد شهادت شهید محمد داوودخان و فاجعه 

سینمایی کشور ناروی به همکاری شخصیت محترم اقای طارق بزګر مسول سایت ملی وزین سباوون ترتیب 
ګردیده، خدمت شما عزیزان تقدیم است، این فلم مستند داکومنتیری در باره شهادت شهید محمد داوودخان و فامیل 

این فلم هنری سینمایی داکومنتیری در سینماها و تلویزیونهای کشور ثور به شهادت رسیدند.  ۷وی که در کودتا 
 ناروی نیز به نمایش ګذاشته شده، حالی از دلچسپی شما خوانندګان و بینندګان عزیز و ګرامی نخواهد بود.

 
https://www.facebook.com/qasimjhan.3/videos/vb.1425402938/10210659776596992/?type=2&t

heater 

 ختم                                                                               
 ته می وژنه د قصاص اندیښنه مکړه                                        

  د خپل خون په تور به و نیسم یو بل څوک                         
 حمید بابا                                                          
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