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  ،"خان داوود محمد "شھيد از شخصی خاطرۀ چند

  !افغانستان جمھور رئيس اولين 

 اول بخش

 

 جاويدان افغانستان تاريخ حافظۀ در شان مثبت تخاطرا ھميشه برای که افغانستان نامور و ملی زعيم دو
 خاطر به يکی که اند،" خان داوود محمد "شھيد ديگری و" خان : امان "غازی اعليحضرت ماند، يکی خواھند
 آبادی و وطنداران سربلندی خاطر به شان ديگری و گذشت پدر از شان ومردمان کشور وسرفرازی عزت وقار،

 خود نيست و ھست تمام از وطن، راه در خود فاميل نمودن قربان و خود فاميلی لطنتیس ازتمام ارتباطات کشورش
 !باد جاويدان ھميشه برای شان نام و شاد وطندوست و مدبر وقارملی، با زعيم دو اين روح گذشت،

 اول خاطرۀ

 فراه و.يت والی وقت آن در که) منگل ځلمی (خوازک محترم پدرم دوستان از يکی بود، ١٣۵۴ سال تابستان

 آھوی آن بود، آورده تحفه قسم به فراه از ، بود گرفته زنده بکوا دشتھای در که شاخدار آھوی يک پدرم برای بود

 گفت برايم پدرم بود، شام نزديک روزھا از يکی ، کرديم می داری نگاه ٣ کارته در خود منزل حويلی در ما را وحشی

 ھم من بخورد، را حويلی چمن سبزۀ کمکی و بگردد چمن در آھو که بگذار و رھا خانه حويلی در را آھو اين بچيم که

 شيشۀ در را خود که وقتی دويد خانه تراس طرف به آھو آھو، کردن رھا مجرد به. نمودم رھا را آن پدرم گفتۀ به نظر
 شاخھای به را سالون ننشيم اتاق شيشۀ باشد، شده ور حمله ديگری آھوی با.ی که مثلی به يکدم ديد، سالون اتاق ک@ن

 مثل ھم را ک@ن شيشۀ آن دويد بود نانخوری اتاق که تراس با.ی طرف بعد کرد، توته توته را ک@ن شيشۀ زده، خود

 را آھو اين فردا که گفت پدرم به و شد قھر با.يم مادرم وقت اين در شکستاند، نيز خود شاخھای به سالون اتاق شيشۀ

 .نبينم خانه در

 آن ديدن به" داوودخان "شھيد خانۀ به ساعت دو يکی برای جمعه روز ھر پدرم و بود جمعه وزر که فردا

 فردا برادرم و من ، ببريد" داوودخان "پسر" ويس "خانۀ به را آھو بجه يازده ساعت فردا گفت، برايم رفت می مرحوم

 فرانسه سفارت پھلوی که ويس خانۀ هب اندخته خود سيتۀ سه فولکسواگون موتر در را آھو صبح بجۀ نيم و ده ساعت
 آنطرف از درآورديم صدا به را" ويس "دروازۀ زنگ بارکه چند برادرم و من ، برديم بود" داوودخان خانۀ نزديک

 عساکر از من رسيديم شھيد آن منزل به که وقتی ، رفتيم" داوودخان "مرحوم خانۀ به شديم مجبور نداد جواب کسی

 می را ما آنھا چون است، جا ھمين خانصاحب بلی که گفتند آنھا. شدم پدرم جويای بود زهدروا بيرون در که محافظ

" باز عبدالمجيد "برادرم اثنا ھمين در. شديم داوددخان مرحوم منزل داخل تا نمود باز ما برروی را دروازه شناختند

 که پ@ستيکی رنگ سفيد خرد زمي يک به پ@ستيکی رنگ سفيد چوکيھای در گارد قومندان" جان صاحب "و سرياور

 به که کرد سؤال من از برادرم بودند، نشسته پ@ستيکی چوکيھای در ميز دور شان ھردونفر بود با.يش تيلفون پايه يک

 ؟آمديد اينجا چی خاطر

 زديم زنگ چی ھر رفتيم يساو خانۀ ما بود، داده ھدايت اينطور برايم پدرم که گفتم برايش را جريان تمام من

 .کنيم چی ما که دھد می ھدايت چی جانم بابا تا آمديم اينجا شديم مجبور نکرد، باز را دروازه یکس

 سر ھمراھشان نيز پدرم ھمچنان است، دولت صاحب رئيس نزد شان او.دھای و خانم با ويس که گفت برادرم

 خردم برادر و من وقت اين در. بگوئيد برايش آمد بيرون پدرجان که وقت ھر کنيد صبر نشسته صبحانه چای ميز
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" خان داوود "نزد از پدرم دقيقه بيست ًتقريبا از بعد نشيستيم پ@ستيکی سفيد چوکيھای با.ی آنجا در ھم" جان کريم"

 گفت برايم پدرم. بلی گفتم آورديد؟ را آھو آمديد، اينجا که شد خوب گفت ديد را ما که وقتی آمد، بيرون گرفته رخصت

 در آوردم، را آھو من بياوريد، اينجا کرده پائين موتر از را آھو برو که گفت برايم پدرجانم. است ھمھمينجا" ويس "که

 زياد بسيار سرم موھای بودم، پوشيده بود مود بسيار کابل در که بيتلی نو لباسھای وقت آن در چون تصادفآ روز اين
 بودم آورده خياط از نو که سياه کرتی و گ@بی، خسر پيراھن ئی، فيروزه پطلون ، ډبل بلند کوری بوتھای بود، دراز

 .بودم پوشيده

 روان وی عقب آھو و برادرم و من پيش پدر کنيد، تعقيبم شما گرفته ريسمان از را آھو که گفت برايم پدرم

 نمودن صرف برای ميز يک که ک@ن تراس يک بود، ارگ طرف اتاقھا روی که خانه آنطرف حويلی راه از شيديم

 نواسه با" ويس "خانم و شان پسر" ويس "، شان محترم خانم با" خان داوود "شھيد شخص بود، شده آماده حانهصب چای

 خود جای از آھو و ما ديدن مجرد به" داوودخان "شھيد مرحوم بودند، نشسته شان دختر" زرلشت  "و شان، ھای

 را آھو اين که گفت برايش پدرم. کرديم کریتش ما نمود تعارف چای. بوسيد را ما روی و آمد  ما نزديک  وبرخاست
 دست به را آھو ريسمان شد خوش بسيار" داوودخان "آورديم، اينجا به ما نبود، خانه در وی چون آورديم" ويس "برای

 به را خود روی کردن، بسته از بعد کرد، بسته خود ھای دست با درخت يک به خود حويلی چمن بين در گرفت خود

 بلی گفت برايش برادرم) کنی می سپورت بچيم. (پرسيد برادرم از کرد، بود ايستاده وی نزديک که برادرم طرف

 .کنم می فوتبال صاحب

 خواھی می چی (که کرد سؤال برادرم از دوم بار وی ھمچنان شاباس، گفت برادرم به شد خوش" داوودخان"

  ؟شوی

 دوبار رااين  بچيم، آفرين واه واه گفت برادرم به" داوودخان "شوم، طب داکتر خواھم می گفت برايش برادرم
 تار يگان بود نکرده تراش را خود ريش وقت آن يا دم آن تا و خواند می نماز وقت پنج ھميشه که برادرم .کرد تکرار

 را برادرم ريش موی تار دو يک برد برادرم روی طرف به را خود دست" داوودخان "مرحوم بود، دراز ريشش موی

 .)امی زياد نه باش م@ زياد نی بچيم. (گفت رادرمب به و کند

 خواھی می چی بچيم (که کرد سؤال" داوودخان "مغفور مرحوم باز، قاسم من از رسيد، من نوبت اين از بعد

 پدرم من گفتن از پيش ،شوم انجينر خواھم می و دارم آرزو من که بگويم خواستم می من کی لحظه آن در) شوی؟

 سر با.ی کسی که بود اتوم بم يکمثل  پدرم جملۀ اين. شود پوليس منصب صاحب خواھد می قاسم که گفت برايش

 گوش خود راست دست به بود، گرفته فرا غصه و قھر سراپا  را"داوودخان "که اثنا اين در کند، پرتاب" داوودخان"
 چنين برايم گرفت من طرف به ار خود دست ، تابی گوش از بعد وی ، بزنم چيغ بود نزديک که داد تاب آنقدر را من

 می پوليس شوی، آزار مردم بايد که شود می معلوم تان بازی مود و فيشن و مود اين از پوشيدن، لباس اين از. (گفت

  .)شوم

 خدا ما ھمراه اين از بعد. بخواند مسلکی چيزی بايد وی  گفت پدرم به هگشتاند من از را خود روی وقت اين در 

 ع@قه پوليس مسلک به من که گفتيد برايش چرا شما که گفتم پدرجانم به من شدم حويلی بيرون که وقتی نمود، حافظی

  .خورد نمی خوش شان سر کلمه اين که دانستم می چی من که گفت پدرم دارم،

 !بزرگ داوود ای شاد روحت. صورت ھر به 

 دوم خاطره

 از قبل سال چند پدرشان که" الکوزی زمان شاه "نام به پدرم، دوست پسر روزھا از يکی ، بود ١٣۵۵ سال
. بود جای کدام اعلی حاکم" خان ھاشم "مرحوم صدارت زمان در پدرم دوست آن و بود نموده فوت سرطان٢۶ تحول

 پسر يک بودند، پدرم گير احوال ھميشه بزرگوار آن پسران" داوودخان محمد "نشينی خانه دوران سال ده زمان در

 در" الکوزی زمان شاه "نام به شان دوم پسر و طب داکتر" الکوزی ولی شاه "داکتر شان اسم که اعلی، حاکم ک@ن
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 که پدرم ديدن به سابق مثل برادر دو ھر سرطان ٢۶ تحول از بعد ، روزھا از يکی. داشت دولتی وظيفۀ پ@ن وزارت

 پرسيد الکوزی" زمان شاه "نزد از مپدر بودند پدرم ھمراه به که دوساعتی يک .آمدند ما منزل به بود، پدرشان دوست

 پ@ن وزارت در من کاکاجان که گفت پدرم برای" الکوزی زمان شاه "آقای کنی، می کار کجا در عزيزم که بود

 خارجه وزارت در چرا است جذاب بسيار تان قوارۀ و قد چھره، خدا، نام بچيم که گفت برايش پدرجانم دارم، مأموريت
 سخن اين مجرد به کند، می مقرر آنجا در کی مرا کاکاجان که، گفت پدرم به" الکوزی زمان شاه "آقای  کنی؟نمی کار

 را پدرت" داوودخان "بود، صدراعظم" خان ھاشم "دوست تان پدر عزيزم، که گفت برايش پدرم" زمانالکوزی شاه"

 وزارت سياسی معين" عبد] وحيد سيد "به من. بياور ھمراھت فردا و نوشته عرض ورقۀ يک برو داشت، دوست

 به" الکوزی زمان شاه "آقای فردا که بود ھمان. نمايد مقرر خارجه وزارت در را شما که دھم می را ورقه خارجه

 خارجه وزارت به گرفته خود با را" الکوزی زمان شاه "آقای و من پدرم .آمد ما خانۀ به شان درخواستی ورق ھمراه

 به و بوسيد را پدرم دستھای و آمد پدرم نزد خانم يک که ديدم ؛شديم" وحيدعبد] دسي "انتظار اتاق داخل که وقتی برد،

 بسيار به پدرم ھمراه  وشد بيرون ميانه قد به نفر يک که ديدم لحظه اين در .شد سياسی معين کار دفتر داخل عجله
 معين" عبد] وحيد سيد "شخص اين که فھميدم نشستم اتاق داخل در که وقتی .کرد پرسانی جورو احترام و محبت

 معين به را" الکوزی زمان شاه "آقای پدرم خوردن چای ضمن در ،آورد چای خدمت پيش وقت اين در است، سياسی

 وحيد "بود خارجه وزير" داوودخان "مرحوم آنوقت در چون داد، وی به را شان عرض ورقۀ و کرد معرفی سياسی

 رئيس م@حظۀ غرض شان عرض ورقۀ ضميمه را وی تقرری نھادپش امروز ھمين من که گفت پدرم به" عبد]

 .نمايم می تقديم دولت صاحب

 مناسب خارجه وزارت به ًواقعا شخص اين خانصاحب که  وع@وه نمودکرد تشکری پدرم از" عبد] وحيد"

 کجا به شما که کرد پرسان من از" عبد] وحيد "صحبت ضمن در دارد، عالی تحصيل و قواره  که خاطری به است
 تاريک چھرۀ با شخص يک که بوديم صحبت حال در ما است بيکار حال تا وی که گفت برايش  مپدر ،کنيد می کار

 قسم به را پدرم دستھای وآمد پدرم نزد ديد را پدرم وی که وقتی .شد سياسی معين دفتر داخل چيچکی روی و سياه

 مدير وقت آن در که شخص آن به" عبد] وحيد سيد "اثنا اين رد کرد، را شان برادران پرسان پدرم و بوسيد احترام

 ولد قاسم نام به تقرر خواستی در يک بيرون وبر گفت، بود،" جھانگيری "شان تخلص و خارجه وزارت سياسی

  .بياور برايم حا. ھمين بنويس بازمحمدخان

 وزارت رسمی کاغذ در که را من تقرر خواستی در ورقۀ جھانگيری آقای که بوديم نشده خ@ص صحبت از ما 

 راامضاء کاغذ اين که کرد تقاضا من از صاحب معين محترم. کرد تقديم سياسی صاحب معين به بود نموده تيپ خارجه
 ماند، خود دوسيۀ در را ما تقرری خواستی در ورق دو ھر" عبد] وحيد سيد "و نمودم امضاء را ورقه آن ھم من کنيد،

 به وی ھمچنان گيرم، می نزدشان از را اينھا تقرر امر بروم دولت صاحب رئيس نزد که تیوق ھر گفت پدرم به وی

 شود می نھائی وی تقرر کارھای که روز چند اين در تا بيايد ما دفتر به اينجا جان قاسم فردا از سر که گفت پدرم

 .شود آشنا کارھا و مردم با کمکی تا باشد سکرتريت دفتر در ھمراھم

 شان دفتر دھليز در سياسی معين ھمراه پدرم  وگرفت دربر  رابيش و کم ساعت يک ما م@قات اين امتمً تقريبا

 خارجه وزارت در که داری خوش کنی می فکر چی بچيم که گفت برايم پدرم ،ميآمد خانه به که وقتی کرد، حافظی خدا

 وزارت اين در بچيم که گفت برايم بود قومی شخص يک پدرم چون دانيد، می .زم شما که چی ھر گفتم من کنی؟ کار
 با شناختت باشی، می دور عوام مردم از باشد، می ھا خارجی ھمراه به روزگارت و کار ،باشی زده کتائین بايد ھميشه

 ھم من شود، می چی که ببينم برو فردا که  گفت برايم باز. نيستم جا اين طرفدار من شود می کمتر عوام ملکی مردم

 از بعد رفتم می آنجا که وقتی ھر رفتم بار دو صاحب معين دفتر به کتائین ھمراه به کردگی اوطو دريشی فردا از سر

 بود آنجا در من پنجم روز صورت ھر به بودند، ناشنا برايم مأمورين تمام خاطريکه به شدم می بيرون ساعت دو يکی

 به چشمش که مجردی به آمد خارجه وزارت به رگا از سياسی معين" عبد] وحيد سيد "ظھر از بعد بجه سه ساعت که



  
 

 

  ٤تر ٤  له:د پاڼو شميره

 de.german-ghanaf@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

 تيلفون خانصاحب به که گفت برايم نيز وی روم، می شما خانۀب ھم من نرويد خانه وقت امروز که گفت من به افتاد من

 خانه به ًفورا من شد خود کار دفتر داخل وی وقتيکه. رويم می شما خانۀ به يکجا خودت و من شام باشد اگرخانه کن

 را نان من خوب که گفت وی رساندم را سياسی صاحب معين پيغام کرد می تجارت کار که برادرم يک به ،دمز زنگ

 دستش در کارش بکس شد بيرون دفتر از" عبد] وحيد سيد "که بود شام شش ساعت خواھم، می خيبر رستورانت از
 وی ، رسيدم خانه که وقتی. شديم روان اشتد موقعيت سه کارتۀ در که ما خانۀ طرفو  نشستيم باھم موترشان در .بود

 زمان شاه "منظوری که گفت پدرم به" عبد] وحيد سيد "صحبت ضمن در .کرد جان نوش چای پياله يک پدرم ھمراه

 و نکرد، منظور را" جان قاسم "تقرر دولت صاحب رئيس بدبختانه ولی ، گرفتم دولت صاحب ازرئيس را" الکوزی

 جمھوريت و شاھی بين فرق پس شود، مقرر وزارت اين در صاحب وزير پسر خانصاحب، پسر اگر که نمود اضافه

 .رود می بين از

 پسر به من طرف از که گفت برايم دولت صاحب رئيس که نمود ع@وه پدرم به سياسی صاحب معين ھمچنان

 .کن کار وی ھمراه ،کند یم کار اجير قسم به جنگلک تخنيکم در که پسرم" ويس "ھمراه برو که بگوئيد بازمحمدخان

 مرحوم حال به تا آنانيکه به افسوس. باشم گفته زياد يا و کم را کلمه يک اگر نمائيد باور! محترم خوانندگان

 . اند نشناخته و نکرده درک درست را" داوودخان "شھيد

 

 اول بخش پايان                                                 

 دارد ادامه                                                   


