
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 22/40/2410         داکتر نجیب هللا بارکرزی
 

 افغانستان هفتم ثور، آغاز بدبختی
 

ه شدروز هفتم ثور آغاز بدبختی افغانستان می باشد... زخم هایی را که درین روز و بعد از آن ملت افغان متحمل 
است، هر سال درین روز تازه می شوند، شهیدان گلگون کفن این روز هر سال دوباره زنده می شوند و به دیدار ما 

 می آیند...
مقاله های زیبایی را که امروز از طریق پورتال زیبای "افغان جرمن آنالین" در تقبیح ازین روز و در توصیف از 

 ول اشک از چشمانم جاری شد...سردار شهید داوود خان خواندم، بدون کنتر
 

دیروز که پیام تسلیت از جانب وزارت دفاع جمهوری اسالمی افغانستان در ارتباط به مرگ " قادر" را شنیدم، واقعاً 
 یک حالت شدید نا آمیدی و مأیوسی برایم ایجاد شد.  

ن و اطفال زیر سن و صدها تن د، شامل زناهیتن از اعضای معصوم خانوادۀ سردار ش 11" قادر" این قاتل مستقیم 
از جوانان غیور و میهن پرست ما و عامل قتل ملیون ها انسان را تسلیت می فرستند، و بهشت برین را برایش استدعا 

 می کنند.
ویم کم در مورد شهامت، صداقت، میهن دوستی سردار شهید هر چه بگ

خواندم،  و امروز به نشر رسیده است همه رااست. مقاالت را که دیروز 
کمی صبر شدم، چون هنوز هم کسانی هستند که عدالت می خواهند، و 

 عاشقان افغان ها و افغانستان اند. . . از همه تشکر
سردار شهید داوود خان کسی بود که قانون را اول باالی خودش و خانواده 
اش تطبیق می کرد، کسی بود که لقب سرداری را از افراد خانواده اش دور 

وی بیشتر نزدیک شود، و فاصلۀ طبقاتی را از بین باشد ملت به  نمود تا
 ببرد.  

 

خداوند ج در عوض" داوود خان شهید" را سردار دل های افغان ها 
 ساخت. 

 

دو داستان کوتاه ولی حقیقی از اعضای فامیل سردار داوود خان شهید را 
الت خواهی "سردار داوود صفحه پیام در مورد عد ستان هزارانانم. . . که مطمئن هستم همین دو دذیالً نقل می ک

 د.خان" دار
 

 یک داستان حقیقی "شهید زرلشت" دختر شهید سردار داوود خان:
 

 

 در که محفلی در خود دیگرش، های همصنفی مانند[ زرلشت] کابل پوهنتون هنرهای پوهنځی چهارم صنف محصل
 .  بود دستمال توسط خاک و گرد از میز کردن پاک حال در داشتند، پوهنځی

 
 

 چیست؟ نامت دختر او: پوهنتون خدمات مدیر 
 زرلشت: زرلشت 
 چیست؟ پدرت نام: خدمات مدیر 
 دداؤ محمد: زرلشت 
 کند؟ می کار چی پدرت: خدمات مدیر 
 کند می کار دولت در پدرم: زرلشت 
 ؟دولت کجای در: خدمات مدیر 
 ریاست دولت در: زرلشت 
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 پیاده؟ یا است اجیر است؟ مأمور است؟ کاره چه: خدمات مدیر 
 می و کند می بلند خدمات مدیر طرف به را سر بود، میز کاری پاک مشغول همچنان که حالی در: زرلشت 

 "همونجه دگه کنه می کار خو" گوید
 است؟؟؟ کاره چه که میگم مه دختر او: تند لهجۀ به: خدمات مدیر 
 است رئیس: زرلشت 
  :داوود خان هستی؟؟؟سردار چه؟؟؟ تو دختر مدیر خدمات 

 
 آخ کـه چـی تـفـاوتـی است میـان فــرزنــدان حاکـمـان امــروز وطــن ما و فــرزنــدان بزرگمــردان افغانستان دیــروز  

 

 

 دختران قهرمانان مثل زرلشت می باشند...
 

****** 
 

 
 فرزند سردار محمد داوود خان شهید: شهید خالد داوودداستان حقیقی 

 
 امان اشکریز" مرزا قلم" نقل می کند، 

خالد جان در ریاست رادیو تلویزیون با ما همکار بود، شخصیت عالی، شکسته نفس و 
 آرام داشت. 

بخاطر سپری نمودن دورۀ مکلفیت به عسکری سوق  همد که ما باید همروزی مکتوب آ
مسلکی هفت نفر بودیم که برنامه های رادیو و تلویزیون را پیش شویم . . . ما کارمندان 

می بردیم. رئیس ما درخواست نمود که اگر اینها همه به عسکری بروند، رادیو تلویزیون فلج خواهد شد. بناًء تصمیم 
 امه دهیم. سوق دهند و بعداً به شکل خدمتی دوباره به تلویزیون بکار ما ادگرفته شد تا ما را به عسکری 

 

ما همراه با "خالد جان" شهید به وزارت داخله به مدیریت ثبت رفتیم. زیرا قبل از مراجعه به مدیریت مکفیت وزارت 
دفاع باید به مدیریت ثبت وزارت داخله مراجعه می شد به احترام "خالد جان" را پیش کردیم که اول کارش را خالص 

ثبت رفت، مأمور مذکور به شکل خشن برایش گفت "چرا پیش پزکی می  کند، وقتی "خالد جان" نزدیک میز مأمور
 کنی برو َد آخر استاد شو، که نوبتت رسید باز بیا . . ."

"خالد جان" بدون آنکه چیزی بگوید، رفت در آخر لین استاده شد، دوباره وقتی نوبتش رسید، در جریان ثبت نام، 
مد داوود خان است. . . و بعد از آن به تملق بی حد متوسل می مأمور ثبت متوجه می شود که وی پسر سردار مح

شود. . . برایش می گوید " آغای مه! شما چرا از اول خوده معرفی نکدین؟" بعداً برای همۀ ما چای سفارش می دهد، 
 و تا می تواند چاپلوسی می کند.

نامۀ " مرزا قلم " از طریق رادیو به نشر می آقای " اشکریز" در اخیر همان هفته این داستان حقیقی را به شکل نمایش
 سپارد... و سردار شهید داوود خان هم این نمایشنامه را گوش می دهد و لذت می برد. . .

 
 پایان
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