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 نوشته های محترم مایار و محترم کاظم ۀدر حاشی
 ژنف"ی" برخورد محمد داؤد خان با بر

 
نمائیم که در آن نوعی می توجه  به حوادثی بیشترخاص  به طورو مردان  عموم  به صورت ما انسان ها 

چلنج دیده شود و برتری های یکی بر دیگری،  با معیار های فیزیکی و یا دماغی به آزمایش گرفته شود. 
 اضرما حکند و می ما را تحریک  همسابقات کشتی گیری، بوکس، و صد ها نوع سپورت دیگر، همین انگیز

 ینیم.با پرداخت هزاران دالر به تماشای آن بنش شویممی 
 

اهمیت سیاسی  ۀبریژنف نیز بر عالولیونید داؤد خان با محمد "برخورد لفظی" سردار   ماجرا یا موضوع
گیرد و برای ارضای غرور ملی شان می به انگیزه های فوق الذکر ارتباط  ه ایآن، برای افغان ها، تا انداز

ؤرخین می دست تحلیل گران و مه اما وقتی این موضوع ب شود. می کند که عیبی در آن دیده نمی کمک 
 عاطفی آن کنار گذاشته شود.  ۀافتد، لزوماً باید جنب

 

  هشتاد میالدی که برای بار اول جناب داکتر صمد غوث در کتاب "سقوط ۀطی سالیان متمادی، از اوایل ده
انوی قضیه شکل افس نوشت، اینبرژنف لیونید با را داؤد خان محمد افغانستان" جریان مذاکرات رسمی سردار 

شود، تا می با مرور هر سال به آن افزوده و   صطالح یک زاع، چهل زاغ شده استبه خود گرفته، به ا
 ن در تلویزیون پیام افغان گفت که: که اخیراً یک هموط جائی

 

 " داؤد خان با مشت چنان محکم بر میز کوبید که عینک های خودش پارچه پارچه شد و شیشه محمد
 هایش به هر طرف پرتاب گردید".

  هواقعبینانکاظم، موضوع را به شکل داکتر سید عبدهللا محترم مایار و احسان هللا اخیراً محترم 
را تحت زره بین )داکتر صمد غوث و جمیلی صاحب( هر دو شاهد گفته های و حالجی کرده اند 

 قرار داده اند. 
 ۀهم نشر گردیده که حاوی معلومات در بارجاللر  آقای محمد خانخواهم عالوه کنم که کتاب خاطرات می 

درین برهه، دستم نرسیده است، خواستم ه وز آن کتاب بچون هن باشد. می برژنف  - مذاکرات داؤد خان
کنم  ینتم دانشمندان قلم بدست به آن کتاب، از تماممحققین دیگر  آن دو دانشمند محترم و ۀجلب توج ۀبرعالو

خوردش بر ۀداؤد خان و شیومحمد دیگر نیز بنگرند و آن اینکه به شخصیت سردار  ۀکه بر این قضیه از زاوی
 منطقه و جهان عطف توجه نمایند. اوضاع سیاسیبا 

 

ی روزاین حکایت را شنیده ام که گفتند: " بار طور مثال از جناب داکتر ابراهیم مجید سراج بیش از یک
داؤد خان( رفته بودم. محمد برای گرفتن هدایات الزم در امور وزارت معارف، نزد رئیس دولت )سردار 

 : از من پرسید بعد از انجام کار، سردار داؤد خان
از مدیر های وزارت( را از کار برطرف کرده )یکی این حقیقت دارد که شما فالن شخص ""وزیر صاحب ! 

 می : آیادرست است. سردار صاحب گفتندصاحب : بلی ید در جواب گفتمگومی داکتر صاحب سراج  ؟ اید
 خاطره دانم اما بمی : بلی واب گفتم: در جگویدمی داکتر سراج  ؟. نی که او به گروپ پرچم تعلق دارددا
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تی اش، بعد از اخطار تحریری و عدم یکفا خاطر شکایت آمرین و بیه رف نشده بلکه برچمی بودنش برطپ
 توجه به آن اخطار، برکنار شده است. 

با این شما بگویم که ه خواهم بمی من به شما و کار شما اعتماد دارم، ولی صرف » :سردار داؤد خان گفت
 .«یعنی دو بار بر احتیاط کاری تأکید کرد تیاط کنید، بسیار احتیاط کنید. بسیار احها 

داؤد  داشته باشم به محافظه کاری سردار داؤد خان، و اینکه سردار ۀخواستم اشارمی با ذکر این حکایت 
قدرت  نفوذ ودر مکتب سیاسی سردار محمد هاشم خان پرورش دیده بود و  خان شخص با تدبیری بود که

هم روی یک موضوع نه چندان  همه تجربه،  آن آیا ممکن است با آن کرد.می را عمیقاً درک  ها روس
" زمامدار دیکتاتور شوروی را مخاطب قرار داده دهممی من به شما حق ن": ۀعاجل و خطرناک، با این جمل

خان  دوصاً وقتی داؤاست. خص بیشتر به واقعیت نزدیک یاد داشت جناب محترم جمیلی،نظر من ه بباشد. 
ه دهد که بعین حال به زعیم شوروی اطمینان بکند و در کشورش تأکید  هم بر استقالل خواهد با جدیتمی 

استفاده  وءسشمول )امریکا، جرمنی، و.....( حق نمی دهیم که از خاک ما برای مقاصد ه هیچ کشوری، ب
 دارد. همنواییداؤد خان سردار محمد   ۀبیشتر به شخصیت با تجرباین برداشت  کنند.

 

: طی چندین سال گذشته کوشش کرده اینکهرسانم  پایان این تبصره مختصر خدمت دوستان به عرض می در
اشم و در صورت امکان، با بدست داؤد خان صحبتی داشته بسردار محمد  ۀام تا با اعضای محترم خانواد
 بیگناه او ۀداؤد خان و اعضای خانوادمحمد چگونگی قتل و شهادت سردار  ۀآوردن معلومات مؤثق در بار

داؤد خان سردار داشته باشیم. درین راستا با دو تن از اعضای خانواده شریف  ماخذیبرای مؤرخین کشور 
که شاهد عینی آن شب دلخراش بوده اند،  صحبت های داشته ام که یکی آن از چند سال قبل و مفصل است 

 و دیگری تازه ولی بسیار مختصر.
، نشر نرسیده استه حال به ارد و دلیل اینکه چرا تا بدمی این گفت و شنود ها پرده از روی حقایق زیاد بر 

 شان مورد بهره برداری دشمنان واقع گردد. بوده که نخواسته اند گفته هایو محترم خواهش شاهدان معتبر 
ز به من توصیه کرد که اگر انیز ما چند سال پیش  ۀیاد دارم درین زمینه، یکی از نویسندگان شناخته شده ب

د. ستان را کمتر خواهد کرینشر آن خود داری کنم بهتر خواهد بود، زیرا روشن شدن این قضیه بار گناه کمون
ست که فرقی به حال شان نمی کند. قدر عظیم ا آن ان قاتلستیکمونآن محترم گفتم که بار گناه من در جواب 

 داریم، در عین زمان اگر این حقایق را در پرده نگه بوده است. اما دلیل اصلی همانا رضایت شاهدان محترم 
 را که صورت رسالت مهمتر از آن کدام ما درین جهان نباشیم، در آن ممکن است تا چند سال دیگر هیچ

 ریخ است، قربانی مصلحت ها کرده ایم. أروشن شدن زوایای تاریک ت
 

آورم  تحریر در  ۀا آن گفت و شنود ها را به رشتدلیل آخری را مؤجه تر دانسته، تصمیم گرفتم ت بر آن، بنا
 داؤد ملکیار  م. . با عرض حرمت دوستان دانشمند تقدیم نمایم.  ۀنه چندان دور برای مطالع ۀو در آیند
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