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۵۱۰۲  جوالی۵۲ : تاریخ            حفیظ هللا خالد                                                                       

 نونقابیق طمامداری که تخان زداودمرحوم 

 !خودآغازمی نمودازرا 

دادن خود و اعضای آنچه مرحوم داود خان را ازسایر زمامداران کشورمتمایز می نماید شکسته نفسی، تقوا والگو قرار   

تطبیق قانون برای سایراتباع کشوراست که چنین خصلت طی قریب یک قرن گذشته درهیچ یک از در مورد خانواده خویش 

سراغ نمی گردد، مرحوم داود خان بعد از گرفتن قدرت ترجیح داد بعوض قصرحرم سرای ارگ زمامداردیگرکشورما 

 درکشوردرهمان منزل شخصی خویش باقی بماند و وقتی هم از طرف ارگانهای ذیربط برای جلوگیری ازمحوحیوانات 

 .خودش آغازنمودازدفترمحدودیتهای درمصرف گوشت برای دوایر دولتی وضع گردید مرحوم داود خان تطبیق قانون را 

طوری تربیه زندان واعضای خانواده خویشرا نیزهمه برخود تطبیق می نمود بلکه فرازمرحوم داود خان قانون را نه تنها اولتر

نموده که هیچکدام خود را مافوق قانون ندانسته و مثال های زیادی درمورد پیروی فرزندان و اعضای خانواده مرحوم داود 

 .دراین رابطه یک چشم دید خویشرا بیان دارم اجازه دهید،ی کشورازقانون وجود داردعاد خان مانند اتباع

صبیه مرحوم داود خان  یکی حقوق پوهنتون کابل مصروف تحصیل بوده،ځکه نگارنده در پوهنسی شمدر اواسط دهه پنجاه 

ون کیفیت پائین غذای کفتریا مشکالت عمده محصلین نهاری پوهنتزیبا ٍمحصل بود، در آنوقت یکی ازی هنرهای ځنیز در پوهن

وانتظار طوالنی درصف نوبت بود که ِبعضأ مدت طوالنی را دربرمیگرفت این امرباعث شده بود که فرزندان مامورین 

عالیرتبه دولتی و محصلین که از وضعیت اقتصادی بهتری برخوردار بودند اکثرأ در رستورانت های شخصی محوطه 

برای صرف غذا به منازل خویش رفته ولی دختررئیس جمهورکشورمانند سایرمحصلین در  پوهنتون نهارصرف نموده و یا هم

 .می ساختیا رفتکطوالنی قطارانتظارکشیده با همان غدای بی کیفیت  صف

نتوانسته مرحوم داود خان و خانواده وی هیچ گونه تردیدی وجود ندارد وتا کنون هیچ کسی بوسیله ناموس داری ظ حفدر مورد 

 ، درحالیکه در موردداردلیت های مهم دولتی وی ارائه وء اخالق مرحوم داود خان طی دوران مسئوسازکوچکترین مثالی 

هیچ کسی پوشیده ازدیگر غالم بچه دربار ؟؟وظایف ت خوردن شهزاده نادرو مش داستانچنین نبوده وضعیت خانواده سلطنتی 

گوناگون  اندیشه های ه امروز هزاران هموطن ما را با افکاروهمچوخصلتهای مرحوم داود خان و خانواده اوبود ک بناء. نیست

مرحوم داود خان به این و یا عالقمندان ومنسوب نمودن طرفداران بعقیده این قلم نموده، و خویشگرویده کشورداخل و خارج در

 .ملی کشوراستسترګ شخصیت آن توهین به قط فو آن گروه هیچگونه اساس و بنیاد نداشته
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 م غالم سخی نورزاد در مورد عالقه مفرط مرحوم داود خان به عمران و آبادانی وطن کافیست به اظهارات محتر   

شاروال دوره مرحوم داود خان که کلیپ آن در یوتیوب نیز موجود بوده اشاره نمود آقای نورزاد اظهار میدارد که اکثر 

جمعه مرحوم داود خان وی را گرفته در حالیکه شخص رئیس جمهور برحال کشوردرعقب اشترنگ یا فرمان موتر  روزهای

نقاط مختلف شهرو پروژه های عمرانی شهرکابل بازدید بعمل می آورد ،این است نمونه  نشسته موتررانی می نمود آنها از

به عمران و آبادانی کشور که کمتر میتوان آنرا در وجود زمامداری دیگری  یک زعیم ملیخودگذری وعالقمندی تواضع 

 حمتکشان نامیده کسی همچو مثالی را سراغ دارد؟ز ود را نمایندهران کشورخسراغ نمود، آیا در سالهای بعدی که سردمدا

 :پاسخ مرحوم داود خان به یک خبرنگار خارجی 

و وم بطرف افغانستان کشانید نخستین بار توجه مطبوعات و رسانه های بین المللی را بطورمدا۰۵۲۵سرطان  ۵۲حادثه   

های هها خبرنگار و ژورنالیست از کشورچند روزی از تاسیس نظام جمهوری در افغانستان سپری نگردیده بود که دهنوز

 سرطان برای جهان یک حادثه کامأل ۵۲شان بیابند زیرا کودتای مختلف جهان روانه کابل گردیده تا پاسخهای برای پرسشهای

غیرمترقبه بود و اکثر خبرنگاران میخواستند در مورد رهبرکودتای که توانسته بود رژیم چهل ساله شاهی را در ظرف چند 

افواهاتی گوناگون  ت بیدون خونریزی بزانو درآورد معلومات حاصل نمایند ،در مورد تلفات جانی در جریان کودتا نیزساع

داخل ه و بزودی کنفرانس مطبوعاتی در  وجود داشت ،به این همه پرسش ها باید پاسخ ارائه میگردید انتظار زیاد دوام نه نمود

 .رگ ریاست جمهوری دایر گردیدا

اشتراک داشتند،  فرانس مطبوعاتی بعد ازوقوع کودتا بود که در آن تعدادی زیادی ازخبرنگاران داخلی وخارجیاین نخستین کن

باغچه ارگ درهوای آزاد دایر و مرحوم داود خان دراین کنفرانس با لباس ساده بیدون نکتائی و کرتی با عینک رکنفرانس د

 .نظام جمهوری در برابرخبرنگاران داخلی و خارجی قرار گرفت بعد از اعالم های آفتابی ظاهر و برای بار اول

پرسشها اکثرا در مورد جریان وقوع کودتا ، تلفات ناشی از آن و وضع امنیتی کشور بود ، مرحوم داود خان در پاسخ به 

سرطان بعنوان  ۵۲در اوایل از حادثه ) سرطان را یک کودتای سفید و بیدون خونریزی نامید  ۵۲سواالت خبرنگاران، حادثه 

اعتراض و ولی آنچه باعث ( گردید سرطان مسمی ۵۲رسمی بنام انقالب  کودتا نام گرفته میشد ولی بعد ها در نشرات

برافروختن مرحوم داود خان در این کنفرانس گردید پرسش یکی از خبرنگاران خارجی بود که از وی پرسید آیا این تحول را 

کرد؟ و آیا افغانستان اکنون دیگربه اقمار شوروی پیوسته است؟ مرحوم داود خان  میتوان بعنوان یک پیروزی برای مسکو تلقی

درحالیکه سعی داشت آرامش خویشرا حفظ نماید با قاطعیت وابسته بودن افغانستان به شوروی آنوقت را رد و در زمینه چنین 

 (حور ناسیونالیزم خویش می چرخدافغانستان به اقمارهیچ ابرقدرت نه پیوسته بلکه قمریست که بر م…)اظهار داشت 

این پاسخ مرحوم داود خان درآنزمان در بی بی سی و اکثر رسانه های بین المللی انعکاس وسیع یافت، اهمیت پاسخ صریح 

مرحوم داود خان در آن بود که وی این اظهار نظر خویشرا نه درسالهای بعدی که اعضای حزب دموکراتیک ازقدرت کنار 

نظام جمهوری در افغانستان ابراز داشته بود و بناء میتوان اظهارنمود  درهمان نخستین روزهای اول تاسیس گذاشته شد بلکه

که مرحوم داود خان از لحاظ افکار سیاسی بیشتر یک ملی گرا بوده و برچسپ زدن های سرخ وزرد بر مرحوم داود خان به 

 .والسالم.توریدیکتانظام ن یک ورویکارآورد همان اندازه دورازواقعیت و انصاف است که اتهام غصب قدرت

 پایان


