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 ۹۰۰۲مارچ  1۱ حفیظ هللا خالد
 

 ود خانومرحوم دا آخرین خطابۀ
 

ود خان تا کنون نظریات گوناگونی از طرف نویسندگان و ودا محمد   در مورد شخصیت و افکار مرحوم

ود خان را از دیدگاه های خویش وشخصیت مرحوم دا که هرکدام  کشور ارائه گردیده  محققان

دون شک نظریات نبوده ، ب تکرار آن  از نگاشتن این سطور هدف نگارنده  .ارزیابی قرار داده اند مورد 

 .حال و گذشته کشور ما قضاوت عادالنه اش را خواهد کردزمامداران  یخ در مورد هر یک از رتأ

حوت سال  اهم ود خان درویک گردهمائی است که مرحوم داا گذارشی از چشم دید نگارنده از نوشته هذ

جریان پنج سال زمامداری  در ود خان ومرحوم دا بود. هدر آن ایراد نمود را  آخرین بیانیه خویش ۶۵۳۱

های مختلف جهان و های وی به کشور خارج انجام داد، هدف مسافرته سفر های زیادی بجمهوریت 

های آن دول در عربستان سعودی، و لیبیا جلب مساعدت ،ه کشورهای ثروتمند عربی چون کویتمنجمل

 انکشاف اقتصادی کشور بود.

وارسی  ضمن تا د ات کشور نیز بازدید بعمل آوروالی در آخرین سال حیات خویش مرحوم داود خان از

بمردم توضیح نماید، آخرین   کشاف اقتصادیان را در زمینه  امور والیات برنامه های حکومت خویش

 ، بیانیه  ه والیت لغمان صورت گرفتاز آنجا ب اد وبه جالل آب ۶۵۳۱باز دید وی در ماه حوت سال 

در زمان  بود که وی هزار نفری شهر مهترالم آخرین خطابه ایدر اجتماع چندین  ود خانومرحوم دا

بخشهای از بیانیه شفاهی  بدینوسیله گذارشی آن گردهمائی و .یک گردهمائی ایراد نمود حیات خویش در

ات گاهی بیشتر هموطنان عزیز از نظریع ایراد نموده جهت آه در آن اجتماک ود خان ومر حوم دا

از دوستان  قابل یاد آوریست که در آنوقت محمد حسن گردیزی که   رهبران دیروز وطن تقدیم میگردد.

پرکار و در  ،شخص صادق وی .فای وظیفه مینمودحیث والی والیت لغمان ایه ود خان بود بونزدیک دا

 بیشتر به عمران و آبادانی آنوالی حسن خان  .هرت نیکی برخوردار بودو ش محبوبیتبین مردم از 

امور اداری و کار کردن عقب  تا سیسات عام المنفعه توجه داشت والیت بخصوص اعمار سرک ها و تأ

در امور  خود شخصا   عالقمندی وی به امور ساختمانی و سرکسازی بحدی بود که بعضا  .میز دفتر

که هنرمندان محلی در آنوقت در وصف بخاطر همین خدمات صادقانه وی بود سهم میگرفت.  ساختمانی 

والی  )از آنجمله آهنگ معروف   به یاد گارمانده اند.های زیادی ه سرود و والی حسن خان آهنگ ها 

  .ر آن ایام زبانزد خاص و عام بودد صیب دی ژوندی وي ټول وطن ګلګزار شو مسجد زموږ آباد شو(

کوچک ساختمانی زمین والیت لغمان والی حسن خان کاروود خان بمرحوم دا سه روز قبل از مسافرت 

توجه  امور مراقبت آنرا خود بعهده گرفت. مربع شکلی را در مرکز شهر مهترالم بطورعاجل آغاز و

مهترالم  درچوک شهر آن زمین کوچک که درکنار مسجد جامع و در نماپیهم والی حسن خان به ساخت

که در مورد هدف آن  ابرین و شهریان مهترالم را برانگیخته بودکنجکاوی اکثرع ،داشتموقعیت 

 محل بازدید مینمود عده ای آن هر بار وقتی والی از .تندساختمان مربع شکل چیزی نمی دانس

در  مختلفیو پیشبینی های  هر کدام تصورو آن محل جمع شده  و کسبه کاران شهر بدور ازعابرین 

ران . معماران و کارگداشتند ،بیشتر به سکوی پرش شباهت داشت  که مورد کاربرد آن ساختمان کوچک

نکی استفاده از آن در مورد چگو ولی آن بودند ساختمان حالیکه مصروف پیشبرد کار در ساختمانی نیز

ود خان هنگام بازدید خویش از وحل گردید که مرحوم داآن معما   زمانی سرانجام  معلومات نداشتند.

 . آن محل ایراد نموددر نیه خویشرا اوالیت لغمان آخرین بی
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http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/khaled_h_aakherin_khetabae_daoudkhan.pdf


 

 

 3تر ۹ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په نپه 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

 

ت دو ساله فته گذارش اجراآت ربه مقر آنوالی مرحوم داود خان بعد از مواصلت بوالیت لغمان مستقیما  

به معیت والی که متعاقب آن حوالی ساعت ده قبل از ظهر بود و  والیت لغمان را استماع نمود لین مسؤو

در آنوقت  .خویش مواصلت نمود لغمان به محل ایراد آخرین خطابۀ الیتاز روئسای دوایر وای و عده 

با خانواده اش در یک کودتای ماه بعد  دوو باشد هیچ کس تصور نمی نمود که این آخرین بیانیه وی 

 خواهد رسید. بشهادتخونین 

سراسر شهر پخش دره سرعت آن باخبار حوادث دراست و کوچکی  مهترالم مرکز والیت لغمان شهر

به سراسر شهر و قریه های نیز درهمان صبحگاهان  وود خان به شهر مهترالم خبر ورود دا .دمیگرد

به محل ایراد  مجاور پخش و هزاران نفر از ساکنین شهر و روستایان قریه های اطراف بزودی خود را 

 اصناف و مغازه داران شهر اکثرا   .شد رسانیدندود خان که بوسیله افراد امنیتی محافظت میوبیانیه دا

 ب الحکومه  نائ  وی  از زمانیکهود خان وچون با نام و شخصیت دا مردمو را بسته  دکانهای خویش

بمرکز والیت  ود داود خان با شنیدن خبر ور لذا  .آشنا بودند ،بود  مشرقیوقوماندان عسکری والیت 

لین مسؤو به نظر میرسیدشهر مهترالم هجوم آوردند،  هزاران نفر از چهار گوشه و اکناف بهلغمان 

بعد از آنکه مرحوم داود  غافل گیر شده بودند.  کامال   و والیت آمادگی الزم را برای تنظیم امور نداشته 

ند صدا را به همه چون لودسپیکرهای قوی که بتواو خان در محل معین ایراد خطابه قرار گرفت 

در  لذا   .برساند وجود نداشت از محل بیانیه قرار داشت  نسبتا دور له از آنها در فاص حاضرین که عدۀ

با اعالن  .وژ یا محل بیانیه نزدیک تر سازندآمده خود را به ل جلوبه آغاز از حاضرین تقاضا گردید تا 

ولی با در نظر داشت  داین خبر همه در تالش آن شدند تا خود را به محل ستیژ نزدیک نماین

با نظم و و قریه های مجاور تشکیل میداد  ین را کسبه کاران شهر و روستا یان حاضر اکثریت نکه یا

از جانب دیگر تجمع چندین هزار نفر   ،ئی زیادی نداشتههمائی ها آشنا مقررات اشتراک درهمچو گرد

ود ومرحوم دا  چنانکه دوپیدا شو بی نظمی  صدا  و شد که سر یک محل مزدحم و کوچک باعث آن  در

با تواضع خطاب به او  .د نمایدرا ایرا بیانیه خویش اوکه  دها خاموش گرد تظر بود تا سرو صدامنان خ

با همه  ئید که من گوش نمایم.(وش نمی شوید بیائید شما صحبت نماحاضرین اظهار داشت ) اگر شما خام

ا ها همچنان و صد بی نظمی و سر ،به عمل آمدلین امنیتی برای ایجاد نظم طرف مسؤو تالشهای که از

 فرصت  در چنین  .ایراد بیانیه مرحوم داود خان ملغی گرددکه خطر آن میرفت  و ادامه داشت

نخست خود را معرفی و با صدای بلند از  یک را گرفته امرحوم حسن خان والی لغمان م  ،حساس

وی  .حاضرین خواست تا هر کس در هرموقعیتی که قرار دارد در همانجا باقی مانده ساکت باشد

مرحوم  و همه جا را فرا گرفت چند دقیقه سکوت بعد از و ست خویشرا چندین بار تکرار نموددرخوا

 ود خان به بیانیه خویش آغاز نمود.ودا

از  و ود خان در شروع بیانیه از مسافرت خویش بوالیت لغمان و دیدن اهالی آنجا اظهار خوشی نمودودا 

س جمهوریت در عرصه های مختلف صورت گرفته سیی اقتصادی که در جریان پنج سال تأپیشرفتها

از طرف  نمود که  ای اشاره ود خان همچنان به مخالفت هومرحوم دا کرد.به تفصیل صحبت  ،بود

هار داشت رابطه اظ در این  وا جمهوری نو بنیاد وی در جریان بود.علیه و راست چپ های  گروه

ولی همینکه از حکومت  داشتند ببوس و پا ببوسکسانی بودند که تا وقتی در حکومت سهیم بودند دست )

ود از این گروه بخشی وبنظر میرسید که هدف پرزیدنت دا (دشمنی آغاز نمودند خارج شدند به تخریب و

ود خان از قدرت کنار وموکراتیک بود که در واپسین سالهای زمامداری مرحوم دایاز اعضای حزب د

 زده شده بودند.

بعد از ظهر همان  بازدید بعمل آورده  سراجالت خویش از باغ قلعه یۀوود خان بعد از ختم بیانمرحوم دا

 و دون سروود خان با همسر خویش بفردای آن مرحوم دا .رهسپار والیت ننگرهار گردیددوباره روز 

پدر خویش  بار دیگر بوالیت لغمان آمده از مقبره   آنرا میراندی که خود رصدا در موتری لند کروز

جنوب غرب مرکز والیت لغمان دفن  در واقع که در جوار زیارت مهترالم   سردار محمد عزیز خان
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دون سرو و صدا انجام به شکل غیر رسمی و ب خویش که بازدید دوم وی همچنان در .است زیارت نمود

 شد از نقاط مختلف والیت لغمان بازدید بعمل آورد.

 روح مرحوم داود خان و همه شهدای وطن شاد باد.

 

 پایان

 

 


