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ه بادی بوزيد وخرمن هستی مردم يادی از ان سيه روزی که چون سي
!مارا خراب کرد  

ارجمند وطنويادی از آن شهيد   
 

تی ها و بد هفتم ثور ان روزی که در زندگی مردم ما چون نقش سنگ جاگزين شد سی سال قبل از امروز سرآغاز بدبخ
درين ديدگاه فکرنکنم کسی جز انکه شريک در اين خيانت ملی بوده و ياهم بيخبر . فرجامی های مردم  و کشور ما گرديد

. کندی شکسربهوايی  باشد و  
 

سی سال قبل در ان زمانی که وطن ما تازه راه خود را يافته بود و ميخواست مستقالنه و بدور از هرنوع وابستگی های 
و رهنمايی های بطرف اينده های روشن در حرکت بيفتد، عده از وابستگان بيگانه و بدون شک تحت نظر خارجی 

اين فرزندان ناخلف اولين کاری که . رهبران خارجی شان دست به بزرگترين جنايت در حق وطن و هموطنان خود زدند
. لباس و پرچم خويش را سرخگون کردندکردند صادقترين و برومند ترين فرزندان ميهن را سرزدند و از خون شان   

 
قابل ذکر است اين است که عده از اين خائنين چيزی که در اينجا .  گم و نا دانسته برای مردم ما نيستندی اين ها چيز هاي

 شگوفه کرد و بالخره ،ملی  بعد از اينکه بذر توطئه های خادستی و کاجی بی در افغانستان بعد از شکست شان، نوده زد
از کار کردهای بميوه های سم الود جنگهای داخلی تنظيمی مبدل شد کوشيدند به انواع حيله و فريب ذهن مردم مارا  

خويش بجانب ديگری معطوف دارند، درين راه از هرنوع کاری که ميتوانستند دريغ نکردند که از انجمله انعده از 
ص بی بی سی جا گرفته بودند با توجيه و تحريف از اعضای حزب بدنام کمونستی که در دستگاه های خبری و بخصو

اين خائنين ملی را که زير رهبری بيگانگان برضد کشور و مردم وطن ما قرار داشتند غسل برائت دادند وقايع و حوادث 
.  که ديگر نشانی از انها نيست   اشتباهات عده يی دانستند انرا و يا حد اکثر  

بيشتر شد و اکنون دعوی عودت دوباره را دارند، حاال بخود سرو سامان تازه داده با مرور زمان جرائت خائنين ملی 
حيرت . براه انداخته اند...  پر رونق  چون ديموکراسی، ازادی ، حقوق مدنی وحزب و سازمان قديم را زير شعار های 

م واهی وابستگی به ان خيلی از  که به اتها " امپريالستی "اور اينست که اينان اين شعارات را از غرب و  کشور های
چگونه .  ، سر داده اندمنورين، تحصيلکرده ها و دانشمندان مارا نابود کردند، هزاران هزار را به غل و زنجير بستند

ميتوان به شعارات شان باور داشت که در هنگام قدرت شان حتی شنيدن اخبار همين بی بی سی سندی بود برای شکنجه 
.فاش  شده بود!! ازش کردن کسی که چنين ر  

رم  يکی از متعلمين مکتب را بج 1360 سال   وقتی: م دوستی در زندان ميافتبياد وقتی از ازادی صحبت ميکنند 
مظاهره ضد روسی  يه پلچرخی اورده بودند ازوی ضمن سؤاالت معلوم و معروف ديگر علت مظاهره ضد روسی را 

در ينوقت اقای مستنطق که رفيق حزبی بود با فرياد ميگويد ديگر . دیوی در جواب گفت بخاطر  ازا. از وی پرسيدند
 پارک ه برو د.!گفت  بگو بريت  کسی چيزی ه  اگگرد بغل در بغل ب دختری که ميخواهیهرچه ازادی ميخواهيد؟ برو با

يگر ازادی د!.  بخور اگر کسی چيزی بريت گفت  باز بگو  )مشروبات الکولی(  دوا شهرنو دلت خواست چرس بکش ،
!.؟نچه را ميخواهي  

که سبب مصيبت های مردم شده  را بجرم همکاری با دولت و حزب خاصی عجب ميکنم که در کشورهای ديگر کسان ت
ميدارند اگر بزندان و چوبه دار اند محاکمه ميکنند از کار های دولتی و شرکت در مسائل اجتماعی وسياسی  محرومشان 
بلکه باالتر از اين وعده ! نرفتند، اما در افغانستان به پارلمان، وزارت خانه ها و مسئوليت های ديگر گماشته ميشوند

!!.برگشت را هم ميدهند  
 اگر به قدرت نميدانم مرتبه ديگرآنانيکه سقف ازادی نزد شان ازبوسه به سيگار و لب يار و لب پيمانه بلند تر نرود  

.برسند چگونه ازادی بمردم خواهند داد  
 البته درين ميان حساب انانيرا که بعد از هفتم ثور با اين حزب بريدند و اعمالشان را کوبيدند بايد جدا از اين خائنين ملی 

باقی هموطنان ما  انان همچو ، دانست که زير دست بيگانگان خودرا قرار دادند و در خدمت اين حزب بدنام باقی ماندند
  .محترم اند ولو که انديشه فکری شان همان باشد که بود
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 به صداقت اوالد صديق وطن خويش اگر ما  ،ين ياد باره شوم  ندايی برخاست که بايد سالها قبل برميخواستهمزمان با ا

...ارج قايليم، اگر بشخصيت های ملی خويش احترام داريم   
 

شخصيتی که اگر مارا تعصبات . را دادکرزی فرمان  جستجوی  جسد شهيد محمد داؤود يکی دوروز قبل بود که حامد 
صراحت ، صداقت ، پاکی و نجابت . کور لگدمال نکند بدون شک اورا يکی از شخصيت بزرگ ملی معاصر بايد دانست

. اورا نميتوان ناديده گرفت مگر اينکه از نعمت بصيرت محروم باشيم   
 

غالبا ديده . ميان قدرت مندان و سلطه داران ديد بو دکه نظيرش را در شجاعت کمتر ميتوان در داؤود خان ان شخصيتی
ميشود که ارباب قدرت در شرايطی نامساعد تسليم ميشوند و زنده ماندن سر را برهرچه مقدمتر ميدانند اما وی در 

. دستور زندگی خود قرار ميدهدبرخورد روياروی  شهيد ميگردد و تسليم ناشدن به دشمنان وطن را جزء عزت و  
ازقاتلين و مخفی کنندگان پيکر مرحومی که هنوز  ان شهيد وطن را سراغ ايکاش سالها قبل دست بچنين کاری ميزدند و
.هم بزندگی پرننگشان  دوام ميدهند ميگرفتند  

اکشان به وطن و مردمش بود شايد داؤوخان مرحوم اشتباهاتی در اوايل کرده باشد که انهم ناشی از نيت نيک و اخالص پ
 گرديد بلکه بهای انرا فرد اما در نهايت وی راهش را يافت وهمين راه يابی وی سبب نتنها بربادی خودش و فاميل وی

ديق ترين فرزندان وطن  وی را ميتوان از ص. و ميدهدفرد وطن ما و حتی سنگ و کلوخ کشورما بلکه نسلهای اينده ماداد
اما وی .  در انزمان بشهادت نميرسيد تاحال بمرگ طبيعی اش ميمرد که از مرگ گريزی نيست بحساب اورد، شايد اگر

و . در قلوب مردم خويش نمرده است حتی انانيکه زمانی باوی دشمنی ميورزيدند امروز به شخصيت وی اعتراف دارند
. هم نميتوانند پنهان دارندسرسختشکفايت ميکند که صفات نيکويش را حتی دشمنان   

 
:  پر طنين مرحوم احمد ظاهر را در خيال زنده کرده و اهسته با وی زمزمه کرد چه نيکو ميزبد اگر ان صدای   

          زندگی اخر سر آيد بندگی در کار نيست                بندگی گر شرط باشد زندگی در کار نيست 
 

توسط اعضای اين حزب منفور بوجود امده است  شود در پهلوی اين اقدام اگر اقدام به کاوش گور های جمعی ديگر که 
. را گرامی ترصفحاتی از تاريخ خويش را برای اينده ها زنده نگه داشت و ياد ان شهيدان را گرامیشايد بتوان   

 
.روح شهيد محمد داؤود خان و فاميلش همراه با ديگر شهدای وطن مان شاد باد و بهشت برين جايگاهشان  
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