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  م١٧/٠٧/٢٠٠٨                          انجنير داوری 
  

  
  بمناسبت سی وپنجمين سالگرد
 نخستين جمهوريت درکشور

 
 محمد داوود مرد قانون وقانونيت 

 
            يکی ازعوامل عمده واساسی که  بيشترين کشورهای پيشرفته جهان درسايه آن به پيشرفت وترقی نايل 

و تاجائيکه بمالحظه ميرسد .  م  قانون  درچنين  کشور ها بوده وميباشدگرديده  اند همانا تطبيق  واجرای عام وتا
مشکل اساسی وعمده جوامع عقب مانده بخصوص کشور های جهان سوم   همانا قسمًا عدم تطبيق قانون درچنين 

با آن  هم درميان کشورهای . جوامع وبه خصوص نقص قانون توسط حاکمان وزورمندان دراين ممالک ميباشد 
رالذکر ممالکی  وجود دارد  که رهبران آن به قانون سخت  احترام داشتند و تحت زعامت آنها کشورهای شان اخي

  مثل  سوريه تحت زعامت حافظ االسد ، مصر تحت -توانست پله های پيشرفت وترقی را بطورشايد وبايد بپيمايد
  .ا گاندیرهبری جمال عبدالناصر و هندوستان تحت رهبری  جوهرالل نهرو و اندر

در کشور  ما افغانستان درميان رهبران متعددی که چندين دهه اخير برمسند قدرت نشستند ، تنها وتنها مرحوم داوود 
که ما دراينجا  خاطرات . خان  به قانون  وقانونيت احترام خاص داشته  و خود را مقيد به اجرای آن ميدانست 

  .يريم دوهموطن گرامی خود را در مورد به مطالعه ميگ
  

هجری شمسی  از ديپارتمنت ١٣٥٣ کشور کانادا ، که درسال –        محترم عبيداهللا امين فعًال باشنده شهر تورنتو 
ی ادبيات پوهنتون کابل فارغ  درسال    الی ١٣٥٥ به خدمت مقدس عسکری سوق  و از سال ١٣٥٤ژورناليزم  پوهن

  ما وشنونده گان  در راديو افغانستان وظيفه اجرا نموده اند  منحيث پروديوسر يا تهيه کننده پروگرام١٣٥٧سال 
  .خاطرات شانرا در مورد چنين حکايه ميدارند

 هجری شمسی روانه  خدمت مقدس عسکری گرديدم  و در آنوقت مطابق به قانون، مدت خدمت  ١٣٥٤درسال   "   
 ، قبل از آن چنين فارغان مدت خدمت فارغان پوهنتون ها وغيره موسسات تحصيالت عالی کشورمدت شش ماه بود

 غند تعيلمی نوتشکيل در ساحه افشار کابل  ١٣٥٣شانرا درحربی پوهنتون سپری مينمودند ولی دراواخر سال 
درساختمان های که جديدًا توسط کشورچکوسلواکيا برای استفاده مرستون اعمار شده بود تاسيس گرديد که فارغان 

 با حفظ ١٣٥٤دمت عسکری شانرا به پايان ميرسانيدند ؛ که همين غند در پايان سال موسسات عالی کشور در آنجا  خ
تمام تشکيالت آن به منطقه وزيری  ولسوالی خوږيانی واليت ننگرهارمنتقل ، وجا برای ضروريات مرستون خالی 

  . گرديد
خصص، دوکتوران  در آغاز سوق به خدمت عسکری رسم بر آن بود که  عساکر جديد توسط صاحب منصبان مت

وطبيبان نظامی معاينه بدنی گرديده وهريک مطابق به نورم های قبول شده  به مسلک های معين معرفی ميگرديد  و 
ازقضا يکی از پسران مرحوم داوود خان  . بيشترمعمول بود که سربازان قد بلند  به مسلک پياده معرفی معرفی گردند 

ائيکه خالد قد بلندی داشت موصوف به تولی پياده معرفی گرديده بود ؛ تفاوت بنام خالد نيز ما با عسکر بود و ازآنج
کار سربازان پياده با ديگران دراين بود که سربازان  پياده  ميبايست هرروزه  بعد از صرف چای صحبانه مدت ها  

می  را اجرا درحاليکه سالح بر دوش داشتند در هر گونه اراضی و اوضاع مختلف جوی تمرينات سخت مشکل نظا
نمايند؛ درحاليکه سربازان  ديگر مسلک ها  ازقبيل توپچی ، تانک ، مخابره ، استحکام ، دافع هوا وغيره وغيره 

و ما شاهد آن بوديم که خالد پسر داوود خان در پهلوی بقيه . بمانند سربازان پياده تمرينات طافت فرسا نداشتند
ی  با .   تمرينات نظامی بود سربازان پياده بدون هرگونه امتياز  مصروف ا قوماندان غند،بريد جنرال  الوزی خان 

ديدن اين وضع   درست بعد ازگذشت مدت يک ونيم ماه عصر يک روز پنجشنبه قبل از اينکه سربازان عازم خانه 
های شان شوند، همه را در اطاق کنفرانس جمع کرده و نويد داد که موصوف تصميم دارد هريک از سربازان 
رامطابق به مسلکی که قبًال درس خوانده اند دو باره تقسيمات نمايد وروی اين منظور هر سرباز در بازگشت ازخانه  

  .بروز شنبه يک درخواست نامه مطابق مسلک  اش همراه با دپلوم مربوطه  تقديم ضابط امر او نمايد
 به خصوصی درس خوانده بودند و از اين درميان تعداد کثيری ازسربازان دارای تحصيالت عالی که در مسلک های

تصميم قوماندان خوشحال بنظر ميرسيدند،  خالد پسر داوود خان نيزشامل بود ، زيرا موصوف در رشته الکترونيک 
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درس خوانده بود ،   وفکر ميکرد بعد از اين ، از تمرينات طاقت فرسای مسلک پياده نجات يافته و با رفتن در تولی 
برعکس داوود خان با .  موصوف  در برگشت بخانه از موضوع به پدرش ياد آوری ميکند . هدشدمخابره آرام خوا

ی  را  ا شنيدن چينين يک خبر نه تنها اينکه خوشحال نميشود بلکه امرميکند که قوماندان غند مربوطه ،الوزی خان 
 ميپرسد که نظر به  کدام امر و يا بعد از آنکه قوماندان مذکور حاضر ميشود داوود خان از وی.  نزدش حاضر کنند

  :الوزی خان  در جواب ميگويد که .  دستور  درحصه سربازان اش چنين تصميمی  را اتخاذ نموده است ؟ 
   صاحب ، صرف به خاطر خالد جان ، از اينکه خالد جان در تولی پياده است و تولی پياده مشکالت زياد داره  ،-

  .تولی مخابره منتقل سازم ،  تصميم را خودم گرفته ام ميخواستم ازاينطريق  وی را به 
  : داوود خان در جواب اش ميگويد که

ای خاک باالی همه حق داره ؛ اگه فرزند مه ، فرزند تو، .  نی قوماندان صاحب ، خالد هم فرزند همی خاک اس -
د ؛ پس اين وطن را باالی چه بخاطر حفظ وطن قربانی ندهند ومتحمل مشکالت نگردن... فرزندان وزرا ، رئيسا و

  .وهيچ کسی را ازجای به جايی ديگر تبديل نکو. برو  وکمافی االسابق به وظيفه ات ادامه بده . کسی نگهداری کرد
ست داشت  روز شنبه وقتی سربازان به قطعه مراجعه نمودند هريک با خود دپلوم فراغت و عريضه مربوطه را  در د

  :که بازهم قوماندان غند سربازان را به تاالر کنفرانس جمع نموده وچنين  گفت 
 متأسفانه همو قولی ره که بشما داده بودم نميتوانم اجراکنم ، زيراخالد جان موضوع را به رئيس صاحب دولت گفته  -

رکسی به وظيفه اش کمافی السابق بود و رئيس صاحب دولت به مه گفت  که هيچ کسی را از جايش تبديل نکو ؛  ه
  " ادامه بدهد 

  
ت دوسال متواتر يعنی درسال های  محترم عبيداهللا درجای ديگری اضافه ميکنند که دختر داوود  خان بنام زرل

 هجری درامتحان کانکور برای شمول در  پوهنتون ها ناکام ماند ؛ ولی پدرش که رئيس دولت وکل ١٣٥٥  و١٣٥٤
ی های پوهنتون کابل سازداختيار مملکت بود    هرگز حاضرنشد تا دخترش با استفاده از قدرت  شامل يکی از پوهن

  
سابق رئيس عمومی ميدان هوايی بين المللی خاطرات شانرا در زمينه چنين ) ١(همچنان  مرحوم غالم علی تيمار 

  .حکايه نمودند
مؤظفين امنيت ميدان . سمی عازم تهران بود هجری شمسی بود ؛  رئيس دولت برای يک مسافرت ر١٣٥٤ماه ثور " 

کابل ، احضارات خاصی اتخاذ نموده بودند تا جائيکه بدون نام روز هيچ کسی در محوطه  ميدان هوايی بين المللی 
دفتر ما مشرف بسمت غربی ترمينل ميدان کابل موقيعت داشت و از ارسی آن . کابل گشت وگذار کرده نميتوانست 

يرون را ميتوان مشاهده کرد ، و تا فاصله های نه چندان دور ميتوان صدای حرف زدن را هم بخوبی گشت وگذار ب
ومن وچند مامور ديگر از ارسی به بيرون نگاه ميکرديم  ؛ متوجه شديم که يک موتر به تنهای ازطرف شهر به . شنيد

ت رسيد توقف نمود وما به تعجب ساحه ترمينل ميدان کابل  نزديک ميشود ؛ وقتی موتر به ساحه پارکنگ عراده جا
مشاهده نموديم که داوود خان به تنهای از موتر پائين شد وکمی دور تر شيردهن  يک نل آب راکه بازبود وآب آن به 

پی  . آی . پی  روان شد در ساحه مربوط به اتاق  وی . آی . هدرميرفت، محکم نمود و بعد هم پای پياده به ساحه  وی 
هره داری بود با نزديک شدن داوود خان ، سرباز تفنگ اش را  به طرف وی نشانه گرفته و يک سرباز مصروف پ

وی را دريش کرد ، داوود خان جابجا ايستاد و هيچ حرفی نزد و هيچ حرکتی هم از خود نشان نداد؛ دراين هنگام يک 
واست که سربازرا توبيخ صاحب منصب  از فاصله دور متوجه قضيه شده و بسرعت خود اش را درمحل رسانيد و خ

ارمن  داشت موضوع   کند  ولی داوود خان مانع شده و اصل قضيه را پرسيد ؛ صاحب منصب موصوف که رتبه 
قيود  و نام روز را به داوود خان تشريح کرده و دراخير معذرت خواست از اينکه سرباز وی را نشناخته است و 

  :موده  وگفت که گستاخی نموده ، ولی داوود خان رو به سرباز ن
   بچيم مره شناختی ؟-
   آن  صايب-
   مه کيستم  -
   شما رئيس صايب دولت هستين-
   نام مه چيس ؟-
  . نام شما داوود خان اس -
   چرا مره دريش کدی ؟-
  .  صايب مه قانونه اجراکديم زيرا به مه امر شده بود که بدون نام روز هيچ کسی حق نداره داخل ترمينل شوه-

اين حرف داوود خان به سرباز موصوف که ازهموطنان هزاره ما  بود نزديک شده  و روی سرباز را بوسيد باشنيدن 
  و در حاليکه با دست به شانه سرباز ميزد  و وی را آفرينی و شاه باشی  ميداد ازصاحب منصب حاضر پرسيد 
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  بگيره  خو، تورن صايب ، کسی که قانونه اجرا کنه ، بايد توبيخ شوه  يا پاداش -
  صاحب منصب   گفت 

   صايب مستحق پاداش است -
   پس تو چرا  ميخواستی توبيخ اش کنی ؟-

  .ولی صاحب منصب  مذکور چيزی برای گفتن نداشت
درخالل اين حرف زدن ها تعداد زيادی از وزرا وغيره ارکان دولت به قصد  خدا حافظی با رئيس دولت از راه 

دراين هنگام داوود خان رو به طرف ياور اش نموده وگفت  تا آمدن من  ، . گرفتند رسيدند و  داوود خان را در حلقه 
  . برای  سرباز هذا ترخيض اجرا گردد و در هر جا که ميخواهد برايش کاربدهيد

زنده گی می نمود درظرف سه روز ) کارته سخی (سرباز مذکور که فارغ صنف  دوازدهم بود و درساحه جمال مينه 
  . " ق به خواهش خودش دروزارت زراعت شامل کار شدترخيض  ومطاب

اينکه افغانستان در دوره صدارت ده ساله صدارت وپنج ساله رياست جمهوری مرحوم داوود خان به پيشرفت های 
عمده ای دست يافت ؛ بدون شک  يکی ازعوامل عمده آن تطبيق قانون ورعايت نظم ودسپلين  در دستگاه حاکمه 

  .وده  که خود مرحوم داوودخان سخت به آن پابند بوددولت  افغانستان ب
  

  پايان
  

  
  
مرحوم غالم علی تيمار يکی ازمامورين سابقه دار وزارت هوانوردی ملکی بود،که مدت مديدی د ر شعبات  -١

مختلف ميدان هوايی کابل وظيفه اجرا نموه است  ؛ موصوف بعد ازکودتای ثور بنابه جرم نامعلومی  مثل  
 ديگرما راهی زندان پلچرخی شد و مدت مديدی را درزندان مذکور سپری نموده و بعد ازسقوط هزاران هموطن

که . رژيم داکترنجيب اهللا و پيروزی مجاهدين  به حيث آمر عمومی ميدان هوايی بين المللی کابل مقرر گرديد
درچند سال اخير نيز همچنان مرحومی . تاسقوط رژيم مجاهدين بدست طالبان دراين پست اجرای وظيفه ميکرد 
مرحوم تيمار با وجود کبرسن با تالش . وظيفه رياست عمومی ميدان هوايی بين المللی کابل را به دوش داشتند

  .     زياد وخسته گی ناپذير، صادقانه مصروف اعمار وطن وخدمت به وطنداران  بود
                                                                   

  .روح همه شهدا وخدمتگاران صادق وطن شاد باد
 


