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قاسم باز

چند خاطرۀ شخصی از شھيد "محمد داوود خان"،
اولين رئيس جمھور افغانستان!
بخش دوم
دو زعيم ملی و نامور افغانستان که برای ھميشه خاطرات مثبت شان در حافظۀ تاريخ افغانستان جاويدان
خواھند ماند،يکی اعليحضرت غازی "امان  8خان" و ديگری شھيد "محمد داوود خان" اند ،که يکی به خاطر وقار،
عزت سرفراز ی کشور ومردمان شان از پدر گذشت و ديگری شان به خاطر سربلندی وطنداران و آبادی کشورش
ازتمام ارتباطات سلطنتی فاميلی خود و قربان نمودن فاميل خود در راه وطن ،از تمام ھست و نيست خود گذشت،
روح اين دو زعيم با وقارملی ،مدبر و وطندوست شاد و نام شان برای ھميشه جاويدان باد.

خاطره سوم
روزھای اخير تابستان سال  ١٣۵۵بود ،من و برادرم و دو تا دوستانم ھريک بنامھای عزت و رحيم جان
شھرآرا  ،به کلکان شمالی منزل عبدالمحمد پسر حاجی صاحب فقير محمد که وی پسر) عمو يا خاله ( مبارز و
اس طوره مقاومت ملی افغان ضد شوروی  ،شاد روان عبدالمجيد کلکانی بود ،حاجی فقير محمدخان از جمله دوستان
ديرينه پدرم بود .من و برادرم نظر به اسرار شخص عبدالمحمد غرض شوروا خوردن به منزل شان که در بازار
کلکان موقعيت داشت رفته بوديم .پيش از انکه اين نوشته را به اتمام برسانم ميخواھم به يک موضوع که تا چاپ و
نشر کتاب خاطرات پدرم بنام ) له بلی د ارګ تر ماڼی ( مردم از آن اګاھی نداشت خدمت خوانندګان تقديم نمايم.
آن رويداد عبارت بود از اولين مالقات شھيد محمد داوودخان با استوره مقاومت ضد قشون اشغالګر روسی،
عبدالمجيد کلکانی در زمستان سال ١٣۵١ش در منزل شخصی محمد داوودخان در شھر جالل آباد واليت ننګرھار ،
که بطور مختصر اشاره می نمايم.
يکی از روزھای زمستان عبدالمحمد در شھر جالاباد که مرحوم داوودخان نيز در انجا بود به نزد پدرم ميرود
 ،وی از پدرم خواھش مينمايد ،که اګر زمينه مالقات عبدالمجيد کلکانی با داوودخان ميسر شود ،پدرم بدون معطلی
جريان را به محمد داوودخان ميګويد  .دراثنای که مرحوم داوودخان از ارزو مالقات عبدالمجيد کلکانی واقف ميشود
وی از پدرم در باره عبدالمحمد چند سوال را مطرح ميکند ،ومی پرسد که شما چقدر وقت ميشود که عبدالمحمد را
می شناسيد؟ در ضمن مرحوم داوودخان به پدرم ميګويد که خودت ميدانی که مايان تحت تعقيب ھستيم ،بعد از چند
سوال و جواب مرحوم داوودخان وادار ميشود که در اينده نزديک چند شبانه روزيکه در جالاباد ميباشد بعد از ھشت
بجه شب ميتواند که وی عبدالمجيد کلکانی را مالقات نمايد ،پدرم جواب داوودخان را به عبدالمحمد پسر خاله يا عمو
عبدالمجيد خان کلکانی ميرساند و عبدالمحمد با خوشی زايد الوصف خوش و خندان رخصت ميشود .پدرم اضافه
نمود که بعد از سپری شدن سه چار روز شام يکی از اين روزھا عبدالمحمد نزدم آمد و ګفت که امشب ساعت ھشت
بجه من و عبدالمجيد کلکانی يکجا می اييم ،پدرم جريان را به داوودخان ميګويد ،آنھا ھشت بجه شب منتظر ميباشد،
پدرم ګفت که ھشت بجه شب عبدالمحمد و عبدالمجيد کلکانی ھر دو شان آمدند ،من تنھا عبدالمجيد کلکانی را به
داخل اطاقی که داوودخان منتظر وی بود ،رھنمائی کردم وھردو داخل شديم .بعد از احوال پرسی ھر سه ما درجاھای
خود نشستيم .انھا باالی وضع جاری مملکت باھم تبادل نظر ميکردند ،اين مالقات تقريبآ يکنيم ساعت وقت را دربر
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ګرفت .در وقت اخير مالقات داوودخان به عبدالمجيد کلکانی چني ن ګفت »،شما جوان ھستيد ،و اينده پيش رو داريد
اګر مشوره من را ميخواھيد بھتر است شما خود را به دولت تسليم نماييد .ميدانم شاه افغانستان يک شخص مھربان
است وی شايد شما را عفو کند ،احيانآ اګر وی شما را عفوه نکرد شما ميتوانيد از داخل محبس به مبارزه تان ادامه
دھيد«.
در اخير عبدالمجيد کلکانی به محمد داوودخان ګفت ».من فکر ميکردم که شما يک شخص تند مزاج ھستيد
ولی بعد از مالقات شما دريافتم که شما واقعآ يک شخص دلسوز و مھربان ھستيد «.بعدآ انھا خدا خافظی کردند .پدرم
ګفت وقتيکه از منزل داوودخان بيرون شديم من به دريور شخصی داوودخان ګفتم که اين مھمانان را در موتر جيپ
روسی خودم به ھرجای که در شھر جالاباد که خواسته باشد برسان .دريور آنھا را در نزديکی فارم ھډه رسانده بود.
بعد از پيروزی تحول  ٢۶سرطان تقريبآ دو سه ماه ګذاشته بود که باز عبدالمحمد بخانه ما در شھرآرا امد و
به پدرم ګفت که عبدالمجيد خان کلکانی مي خواھد تسليم شود ولی وی يک شرط دارد و ميترسد که از طرف بعض ی
مردم برايش مشکل عايد نګردد .وی ګفت که عبدالمجيد کلکانی ي ک کاغذ تحريری به امضا ريس دولت ميخواھد.
پدرم افزود که من پيغام عبدالمجيد کلکانی را به داوودخان رساندم ،ھمچنان پدرم عالوه نمود که »،داوودخان بعد از
چند دقيقه فکر کردن باالی پيغام اقای مجيد کلکانی برايم ګفت که از طرف من به مجيد بګويد که حاال وقت علنی شما
نيست ،رفقای انقالبی ما بسيار خون ګرم ھستند نه شود که بشما کدام ضرر برسد منتظر احوال من باشيد «.بعد از
ا ين پيغام در باره تسليمی عبدالمجيد کلکانی ماه ھا سپری شد ،از اين موضوع تسليمی استوره مقاومت يک عده
افراد خود غرض که ظاھرآ دوستان عبدالمجيد کلکانی ،ولی در خفا دشمنان وی بودند ،خبر ميشوند .انھا بھر نيرنګ
که بود توانستند نزديکی عبدالمجيد کلکانی با حکومت جمھوری را سد واقع شوند ،چرا که به يکجا شدن
عبدالمجيدخان کلکانی انھا منافع خود را در خطر ميديدند .دست بکار شدند ،که از جمله آن افراد يکی ھم ) صوفی
غالم حضرت کلکانی ( بود ،که به اوليای امور امنيتی ميګفتند که من يګانه شخصی ھستم که ميتوانم عبدالمجيد
کلکانی را دستګير نمايم  .وی به اينګونه دروغ ھا مي خواست خود را به مسولين امنيتی مثل عبدالقدير ،فيض محمد
و غيره وغيره نزديک سازد .اين چند تا مامورين ارشد دولت متاسفانه از مناسبات داوودخان و عبدالمجيد خان
کلکانی ھيچ خبر نداشتند و نمی دانستند .افراد فوق الذکر يعنی اين مامورين عاليرتبه دولت راپورھای دروغي ن
صوفی غالم حضرت را به داوودخان ميرساندند ،صوفی غالم حضرت توانست که به اينګونه راپورھا دروغين و غلط
اھسته اھسته ذھنيت مرحوم داوودخان را درباره عبدالمجيد کلکانی مغشوش سازد .اکنون برمی گرديم باالی اصل
موضوع.
در ان روز پنجشنبه که من به ھمراه برادرم و دو دوستم غرض شوروا ) شوربا ( خوری به منزل عبدالمحمد
که در بازار کلکان خانه و باغ زيبای انګور داشت رفته بوديم بعد از خوردن شوربای مزه دار ساعت تقريبآ دونيم
بجه بود که يک برادر خورد عبدالمحمد نزد ما به باغ امد و به عبدالمحمد ګفت که سردارصاحب داودخان را در
توقف ګاه حق العبور سرک که پھلوی باغ شان بود ،ديدم که تکت حق العبور را ميګرفت و يکنفر در پھلوی شان
دريوری ميکرد ديديم انھا طرف بګرام رفتند ،چون در اين وقت مايان انګور خوش مزه ودوغ و چای را نيز نوش
جان کرده بوديم ،خواستيم از انھا اجازه بيګريم و واپس بکابل برويم ،در اثنای که ما در بازار کلکان بوديم ديديم که
مرحوم داوودخان در موتر تيوتای سفيد خود که برادرم عبدالمجيد باز سرياور وی دريوری ميکرد و داوودخان در
پھلوی شان نشسته بود بطرف کابل ميرود .در اين وقت متوجه شديم که يک موتر تعق يبی در حدود سه چارصد متر
دورتر عقب انھا روان است .در آن موتر تعقيبی ي ک دريم بريدمن که اسم شان ګل ياسين مسکونه شينوار است
ھمرای دوتا عسکر مسلح نيز در موتر تعقيبی نشسته بودند .مايان چار نفر که دريوری موتر خود را خودم ميکردم
ازعقب موتر تعقيبی روان بوديم ،در نزديکی حصه خواجه مسافر رسيديم ديديم که موتر داوودخان بطرف دست
راست سرک ايستاده شد و برادرم از موتر پايين شد وقتيکه نزديک رسيديم ،برادرم به اشاره دست اشاره کرد که
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ا يستاده نشويد ،ما ھم اھسته به سرعت بسيار کم از پھلوی موتر داوودخان تير شديم .در اين اثنا متوجه شدم که يک
موتر تعقيبی پوليس تراف يک نيز رسيد ،شب که خانه رفتيم برادرم نيز امده به مجرد که برادرم مرا ديد به بسيار قھر
و غصه برايم ګفت که شما در شمالی چی ميکرديد که انجا رفته بوديد ،ثانيآ برايم ګفت که شما چی کاره بوديد که ما
را تعق يب ميکرديد ،من به برادرم ګفتم که ما بخاطر احترام از موتر شما که داوودخان در ان نشسته بود پيش نکرديم
در اين وقت پدرم از برادرم پرسان کرد که شما ھم طرف شمالی رفته بوديد ،برادرم قصه تنھا رفتن داوودخان را تا
دو سرکه بګرام چنين حکايت کرد:
بعضی اوقات اګر کدام راپور بسيار مھم از طرف اداره رياست مصنونيت ملی به دفتر رياست جمھوری خاص
و راسآ ميرسيد ،نی من و نی رئيس دفتر حق باز کردن آن پاکت را نداشتيم .اول آن راپور مھم را شخص ريس
جمھور باز مينمود بعدآ ھر ھدايتی که الزم می ديد از طرف دفتر رياست جمھوری به مرجع اش ابالغ ميګرديد.
برادرم عبدالمجيد باز سرياور مقام رياست جمھوری چنين ادامه داد ،ساعت يک بجه چاشت روز پنجشنبه
داوودخان با بکسش از دفتر کار برامد .من و وی بطرف منزل شان در موتر نشستيم از راه داخل ارګ که ھميشه از
ان راه ګاھی پياده و ګاھی به موتر به دفتر و خانه رفت و امد ميکرد ،در آن روز وی را تا منزل شان در موتر
رساندم  ،وقتيکه وی از موتر پايين شد برايم ګفت که زود لباسھای تانرا تبديل کن ،ساعت يکنيم بجه بخانه بياييد،
چون برادرم بين قصر دلکشاه و منزل محمد داوودخان جای شب پايی داشت و شب درھمان جا می بود ،وی ګفت که
به عجله لباسھای عسکری را عوض کردم ودرساعت معين خود را رساندم  ،به مجرد رسيدنم ديدم که داوودخان از
خانه بيرون شد و طرف موتر شخصی خود که يک تيوتای سفيد رنګ بود نزديک شد .بمن ګفت که سر جلو موتر
بنشين! داوودخان در پھلوی من نشست و بمن ھدايت داد که طرف کوھدامن شمالی برويد ،برادرم عالو کرد که وی
بمن ھيچ موقع نداد تا من به کسی بګويم که عقب ما بي ايد .وی عالو نمود که در وقت برامدن از خانه وی به يک
دريم بريدمن با اشاره دست فھماندم که عقب ما بيايد .برادرم ګفت که من از اصل جريان ھيچ نمی دانم که چرا
داوودخان به اينقدر عجله و بدون اعضای فاميل بطرف پروان ميرود ،فکر مي کردم چيزی ګپ است .چرا که
داوودخان ھميشه وقتيکه بيرون ميرفت معموآل ھمرای فاميل يکجا روزھا ی پنجشنبه يا جمع در شھر کابل ګاھ ی
بطرف لوګر ،ګاھی طرف پلچرخی و بعضی اوقات طرف ميدان وردګ و شمالی می رفت ،ولی امروز تنھا ميرود،
برادرم به پدرم ګفت که داوودخان تا انطرف کوتل خيرخانه ھيچ ګپ نزد ،وقتيکه موتر ما به حصه باغ کاريزمير
رسيد ،من به داووخان عرض کردم که صاحب ،امروز چقدر ھوا خوبی است و داوودخان صرف ھمين قدر ګفت بل ی
ميدانم .بعد از ان داوودخان تا غرفه حق العبور کلکان يک کليمه ھم ھمرايم ګپ نزد .برادرم عالوه نمود وقتيکه به
جای حق العبور کلکان رسيديم داوودخان در جيب ھای خود دست ميزد که پول حق العبور را به پردازد ولی وی در
جيب خود ھيچ پول نداشت ،برادرم عالوه کرد و ګفت که داوودخان برايم ګفت که شما در جيب تان پول داريد ،من
برايش ګفتم که بلی صاحب .وی ګفت که پول حق العبور را بپردازيد ،برادرم ادامه داد وقتيکه نزديک غرفه تکت حق
العبور رسيدم مامور موظف داوودخان را شناحت و چوب سرک را بلند نمود برايم ګفت چون ريس صاحب جمھور
است شما پول ندھيد .در اين اثنا داوودخان متوجه شد به اشاره سر مرا فھماند که پول را بايد بپردازم ،وقتيکه تکت
ګرفتم نفر موظف احترام کرد ،داوودخان از مامور موظف پرسان کرد که در منطقه کلکان چی حال است ،مامور
موظف ګفت که بلی صاحب خير و خيريت است  .داوودخان به اشاره دست ھمرای شخص موظف خدا حافظی کرد و
ما بطرف بګرام به حرکت کرديم ،در اين وقت داوودخان برايم ګفت که بچيم خودت اولين کسی استی که من قرضدار
شان شديم  ،وقتيکه به دو سرکه بګرام رسيديم داوودخان برايم ګفت که دور بخور پس بطرف کابل برو .من ھم موتر
را دور دادم و پس بطرف کابل روان شديم ،برادرم اضافه نمود بعد از اينکه از کلکان ګذاشتيم و بطرف کابل روان
بوديم جرات نمودم از رييس صاحب پرسان نمودم که چرا بيدون بی بی جان ما تنھا به شمالی آمديم؟ وی ) داوودخان
( برايم ګفت:
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»امروز از رياست مصنونيت ملی يک راپور دريافت نمودم که در ان راپور نوشته شده بود که در اين ھفته
مجيد کلکانی راه را به ريس جمھور ميګيرد وی ميخواھد رييس جمھور را ترور کند ،من بخود ګفتم که مجيد ي ک
افغان وطن دوست است ،من خيانتی نکرده ام تا بر روی من دست بلند کند ،بخاطر چی مرا بايد بکوشد .فکر نه کنم
که اين راپور موثق باشد .من به آنھای که اين ګونه شايعات را پخش ميکند ثابت ميسازم که اين صرف تبليعات
دشمنان است«.
برادرم عالوه نمود که بعد از اين سخن داوودخان پاھايم سستی مينمود اول تفنګچه که در بغلم خود داشتم
انرا چک کردم .برادرم اضافه نمود در آن سالھا داوودخان بوزارت زراعت ھدايت داده بود تا ديوارھای آن باغھای
کودامن را که کنار سرک عمومی موقعيت داشته باشند تخريب نمايد و بجای ديوارھای گل ی کتاره چوبی ساخته شود
تا وقتی که سياحين خارجی از اي ن منطقه عبور نمايند سرسبزی باغھای انګور و زيبايی اين منطقه کوھدامن را
ببيند.
برادرم افزود وقتي که در نزديکی خواجه مسافر رسيديم از يک کوچه خورد که منزل رھايشی مردم دورتر
معلوم ميشد ،يک موتر به رنګ سرخ در نزديک ي ک درخت سايه دار ايستاده بود .به مجردی که چشمی داوودخان
به موتر افتاد بمن ګفت که موتر را ايستاده کن ! بمجرد توقف موتر بمن ھدايت داد برو ببين که در ان موترچی ګپ
است؟ آيا آنھا بکمک ضرورت دارند ،من ھم به عجله از سرجلو موتر داوودخان پايين شدم بطرف موتر سرح رن ګ
رفتم ديدم که يک بچه جوان ھمرای يک دختر جوان در موتر نشسته در عالم محبت ھمديګر را ميبوسند ،برادرم ګفت
که من زود روی خود را دور دادم وبطرف داوودخان امدم ،رسم تعظيم نمودم وبرای داوودخان ګفتم که ھيچ ګپ
نيست  ،خير خيريت است .برادرم اضافه نمود که در اين وقت داوودخان از موتر خود پايين شد برايم ګفت که نی نی
چيزی ګپ است .وی بسوی موتر آن دو جوان قدم برمی داشت ونزديک ميشد و من در دل دعا ميکردم که خدايا انھا
لب بر لب نباشند .برادرم افزود وقتيکه داوودخان نزديک انھا شد .چشم دختر به داوودخان افتاده اين دختر از ترس
ا ينکه داوودخان انھا را ديد يک چيغ زد  ،و داوودخان پس ګشت و بطرف موتر خود روان شد .وی بمن ھدايت داد
که به موظفين موتر ترافيک که عقب ما بود ،بګويد که اين بچه و دختر را بوزارت داخله ببرد و وزير داخله را
بګويد که در اين مورد از من ھدايت بګيرد .من فورآ به اشاره دست صاحب منصب ترافيک را خواستم و ھداي ت
ريس صاحب جمھور را برايش ګفتم و دوباره بطرف شھر کابل حرکت کرديم ،در راه کابل زير چشم بطرف
داوودخان نګاه ميکردم ،ګاھی وقت داوودخان ھمرای خود تبسم ميکرد و ګاھی چھره شان قھرآميز معلوم ميشود،
برادرم افزود زمانيکه نزديک کوتل خيرخانه رسيديم برايم ګفت که » بچيم چرا اين بيچارھا را آزار دھيم اينھا جوان
استند ،شايد مشکالت داشته با شند ،ديګ ه جای برای راز و نياز نه يافته باشند ،خير است به وزير داخله بګويد که
کمکی سرزنش شان کند ،که ديګر اينطور کارھا را نکند ،جامعه ما يک جامعه سوچه اسالمی است اين ګونه اعمال
باالی مردم تاثير بد و منفی ميکند ،به وزير بګويد که ديګر ازارشان ندھيد رھايش کنيد«.

پس ای ھموطن می بايد بر اينگونه رھبر دل ير و مردم دوست نازيد وافتخارکرد!
من و فاميلم خاطره ھا زيادی از ان مرحوم و شھيد خدا پرست و وطن دوست  ،مردم دوست داريم که
انشا hدر يک وقت مناسب خدمت دوستان و عالقه مندان آن مرحوم تقديم خواھم نمود.

روحت شاد باد ای داود قھرمان ،مردم دوست و وطندوست!
جنازه او کفن ھسی يو رواج دی
د يارانو نه چی ھير شی ھغه مړ دی
پايان
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