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  ،"محمد داوود خان" از شھيد ی شخصۀچند خاطر

 ! اولين رئيس جمھور افغانستان

  بخش دوم
 

 تاريخ افغانستان جاويدان ۀه خاطرات مثبت شان در حافظ ھميشی و نامور افغانستان که برای زعيم ملدو
 به خاطر وقار، یاند، که يک" محمد داوود خان" شھيد یو ديگر" امان 8 خان "ی اعليحضرت غازیيکخواھند ماند،

 کشورش ی وطنداران و آبادی شان به خاطر سربلندی کشور ومردمان شان از پدر گذشت و ديگریسرفرازعزت   
 خود و قربان نمودن فاميل خود در راه وطن، از تمام ھست و نيست خود گذشت، ی فاميلی سلطنتباطاتارت ازتمام

 . ھميشه جاويدان بادی مدبر و وطندوست شاد و نام شان برا،ی با وقارملزعيم روح اين دو

 

  سومخاطره

 جان ميعزت و رح ی بنامھاکي بود، من و برادرم و دو تا دوستانم ھر١٣۵۵ تابستان سال ري اخیروزھا
مبارز و )  خاله ايعمو (  پسری محمد که وري صاحب فقی منزل عبدالمحمد پسر حاجیرا ، به کلکان شمالآشھر

 محمدخان از جمله دوستان ري فقی بود،  حاجی کلکاندي ، شاد روان عبدالمجی افغان  ضد شورویوره مقاومت ملطاس
رض شوروا خوردن به منزل شان که در بازار غحمد ص عبدالم من و برادرم نظر به اسرار شخ. پدرم بودنهيريد

 موضوع که تا چاپ و کي به خواھمي نوشته را به اتمام برسانم مني از انکه اشيپ. مي داشت رفته بودتيکلکان موقع
  .مي نمامي تقدانګ نداشت خدمت خوانندیاھګن اآمردم از  ) ڼی تر ماګ د اریله بل ( نامنشر کتاب خاطرات پدرم ب

 ،ی روسرګ محمد داوودخان با استوره مقاومت ضد قشون اشغالدي مQقات شھني اول عبارت بود ازدادين روآ 
 ، رھارګ ننتيباد وSآ محمد داوودخان در شھر جQل ی در منزل شخصش١٣۵١  در زمستان سال ی کلکانديعبدالمج

 .مينمامی بطور مختصر اشاره که 

 رودي در انجا بود به نزد پدرم مزير شھر جQاباد که مرحوم داوودخان ن زمستان عبدالمحمد دی از روزھایکي
 ی معطلدون شود، پدرم بسري داوودخان ما بی کلکاندي مQقات عبدالمجنهي زمرګ که اد،ينماي از پدرم خواھش می، و
 شودي واقف میلکان کدي از ارزو مQقات عبدالمجودخان مرحوم داوکه ی دراثنا. ديويګ را به محمد داوودخان مانيجر
 که عبدالمحمد را شوديکه شما چقدر وقت مومی پرسد  کند،ي از پدرم در باره عبدالمحمد چند سوال را مطرح میو
 بعد از چند م،ي ھستبي تحت تعقاني که مایداني که خودت مديويګ مم در ضمن مرحوم داوودخان به پدر؟ديشناس یم

 بعد از ھشت باشدي در جQاباد مکهي چند شبانه روزکيدز نندهيکه در ا شوديسوال و جواب مرحوم داوودخان وادار م
 عمو اي پدرم جواب داوودخان را به عبدالمحمد پسر خاله د،ي را مQقات نمای کلکاندي عبدالمجی که وتوانديبجه شب م

رم اضافه  پد.شودي خندان رخصت مو الوصف خوش دي زای و عبدالمحمد با خوشرساندي می خان کلکانديعبدالمج
 که امشب ساعت ھشت فتګمد و آ روزھا عبدالمحمد  نزدم ني از ایکي شدن سه چار روز شام ینمود که بعد از سپر
 باشد،ينھا ھشت بجه شب منتظر مآ ،ديويګ را به داوودخان ماني پدرم جرم،ييا ی مکجاي ی کلکانديبجه من و عبدالمج

به  را ی کلکانديمدند، من تنھا عبدالمجآ ھر دو شان ی کلکاندي که ھشت بجه شب عبدالمحمد و عبدالمجفتګپدرم 
 ی ھر سه ما درجاھای بعد از احوال پرس.مي داخل شد، رھنمائی کردم وھردو  بودی که داوودخان منتظر ویطاقداخل ا

 دربر را ساعت وقت ميکني بآي مQقات تقرني اکردند،ي مملکت باھم تبادل نظر می وضع جاری انھا باS.ميخود نشست
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 دي رو دارشي پندهي و اد،ي شما جوان ھست«فت،ګ ني چنی کلکاندي مQقات داوودخان به عبدالمجري در وقت اخ.رفتګ
 شخص مھربان کي شاه افغانستان دانمي م.ديي نمامي بھتر است شما خود را به دولت تسلديخواھي مشوره من را مرګا

 از داخل محبس به مبارزه تان ادامه ديتوانيرا عفوه نکرد شما م شما ی ورګ اانآي اح، شما را عفو کنددي شایاست و
 ».ديدھ

 دي شخص تند مزاج ھستکي که شما کردميمن فکر م« .فتګ به محمد داوودخان ی کلکاندي عبدالمجري اخدر
 پدرم . کردندیبعدآ انھا خدا خافظ» .دي شخص دلسوز و مھربان ھستکي که شما واقعآ افتمي بعد از مQقات شما دریول
 پي مھمانان را در موتر جني که افتمګ دخان داووی شخصوري من به درمي شدروني از منزل داوودخان بکهي وقتفتګ

 . رسانده بودهډ فارم ھیکينھا را در نزدآ وريدر.  که در شھر جQاباد که خواسته باشد برسانی خودم به ھرجایروس

را امد و آه باز عبدالمحمد بخانه ما در شھر بود کذاشتهګ دو سه ماه بآي سرطان تقر٢۶ تحول یروزي از پبعد
 ی که از طرف بعضترسدي شرط دارد و مکي ی وی شود ولمي تسلخواھدي می خان کلکاندي که عبدالمجفتګبه پدرم 
. خواھدي دولت مسي به امضا ریري تحرغذ کاکي ی کلکاندي که عبدالمجفتګ یو.  رددګ ندي مشکل عاشيمردم برا

داوودخان بعد از «  را به داوودخان رساندم، ھمچنان پدرم عQوه نمود که،ی کلکاندي عبدالمجغامي که من پپدرم افزود
 شما ی که حاS وقت علنديوګ بدي که از طرف من به مجفتګ مي برای کلکاندي مجی اقاغامي پی فکر کردن باSقهيچند دق

بعد از » .ديبشما کدام ضرر برسد منتظر احوال من باش ھستند نه شود که رمګ خون اري ما بسی انقQبیقا رف،ستين
 عده کي استوره مقاومت یمي موضوع تسلني شد، از ای ماه ھا سپری کلکاندي عبدالمجیمي در باره تسلغامي پنيا

 ګرني انھا بھر ن.دنشوي بودند، خبر می دشمنان وافخ در ی ول،ی کلکانديافراد خود غرض که ظاھرآ دوستان عبدالمج
 شدن کجايد، چرا که به ن را سد واقع شوی حکومت جمھورا بی کلکاندي عبدالمجیکيد توانستند نزدکه بو

 یصوف(  ھم یکيافراد آن جمله دست بکار شدند، که از . دنديدي انھا منافع خود را در خطر می کلکاندخانيعبدالمج
 دي عبدالمجتوانمي ھستم که می شخصنهايګ که من فتنديګ میتي امور امنیايبود، که به اول ) یغQم حضرت کلکان

 محمد ضي فر،ي مثل عبدالقدیتي امنني خود را به مسولخواستي دروغ ھا مونهګني به ایو . مي نمارګي را دستیکلکان
 خان دي از مناسبات داوودخان و عبدالمجفانه ارشد دولت متاسني چند تا مامورني ا. سازدکي نزدرهي وغرهيو غ
 ني دروغی دولت راپورھارتبهي عالني مامورني ایعنيافراد فوق الذکر .    دانستندی و نمند خبر نداشتچي ھیکلکان
 و غلط ني راپورھا دروغونهګني غQم حضرت توانست که به ای صوفرساندند،ي غQم حضرت را به داوودخان میصوف

 اصل ی باSمي گردیمبر ون اکن. زدش سا مغشوی کلکانديالمجد مرحوم داوودخان را درباره عبتيذھناھسته اھسته 
 .موضوع

 به منزل عبدالمحمد یخور) شوربا (  ان روز پنجشنبه که من به ھمراه برادرم و دو دوستم غرض شوروا در
 مي دونبآي مزه دار ساعت تقری بعد از خوردن شوربامي داشت رفته بودورګ انیبايکه در بازار کلکان خانه و باغ ز

 که سردارصاحب داودخان را در فتګ ما به باغ امد و به عبدالمحمد زددالمحمد ن برادر خورد عبکيبجه بود که 
 شان ی در پھلوکنفري و رفتيګ که تکت حق العبور را مدمي د، باغ شان بودی حق العبور سرک که پھلواهګتوقف 

 نوش زي را نیدوغ و چاو خوش مزه ورګ اناني وقت ماني رفتند، چون در ارامګ انھا طرف بميدي دکردي میوريدر
 که ميدي دمي ما در بازار کلکان بودی که در اثنام،ي و واپس بکابل بروميريګ از انھا اجازه بمي خواست،ميجان کرده بود

 و داوودخان در درکي میوري دری واوري باز سردي خود که برادرم عبدالمجدي سفیوتايمرحوم داوودخان در موتر ت
 در حدود سه چارصد متر یبي موتر تعقکي که مي وقت متوجه شدني در ا.درويبطرف کابل مبود  شان نشسته یپھلو

 است نواري مسکونه شنياسي لګ که اسم شان دمني برمي درکي یبين موتر تعقآ در .دورتر عقب انھا روان است
 کردمي موتر خود را خودم میوري چار نفر که درانيما. ند نشسته بودیبيدر موتر تعقنيز  دوتا عسکر مسلح یھمرا

 که موتر داوودخان بطرف دست ميدي دميدي حصه خواجه مسافر رسیکي در نزدم،ي روان بودیبي تعقوترعقب ماز
 برادرم به اشاره دست اشاره کرد که ،ميدي رسکي نزدکهي شد وقتنييستاده شد و برادرم از موتر پايراست سرک ا
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 کي اثنا متوجه شدم که ني در ا.مي شدري داوودخان تر موتی کم از پھلواري ما ھم اھسته به سرعت بسد،ي نشوستادهيا
 قھر اري به بسدي امده به مجرد که برادرم مرا دزي برادرم نمي شب که خانه رفتد،ي رسزي نکي ترافسي پولیبيموتر تعق

 ما هک دي کاره بودی که شما چفتګ مي براآي ثاند،ي که انجا رفته بودديکردي می چی که شما در شمالفتګ ميو غصه برا
 مي نکردشي که ما بخاطر احترام از موتر شما که داوودخان در ان نشسته بود پفتمګ من به برادرم د،يکردي مبيرا تعق
 برادرم قصه تنھا رفتن داوودخان را تا د،ي رفته بودی وقت پدرم از برادرم پرسان کرد که شما ھم طرف شمالنيدر ا

 : کردتي حکاني چنرامګدو سرکه ب

 خاص ی جمھوراستي به دفتر ری ملتي مصنوناستي مھم از طرف اداره راري کدام راپور بسرګ اوقات ایبعض
 سين راپور مھم را شخص رآ اول .مين پاکت را نداشتآ دفتر حق باز کردن سيئ ری من و نی ند،يرسيو راسآ م

 .ديرديګ مرجع اش ابQغ مبه ی جمھوراستي از طرف دفتر رديد ی که Sزم میتي بعدآ ھر ھدانموديجمھور باز م

ت روز پنجشنبه   بجه چاشکي ادامه داد، ساعت ني چنی جمھوراستي مقام راوري باز سردي عبدالمجبرادرم
 از شهي که ھمګ از راه داخل ارمي بطرف منزل شان در موتر نشستی من و و.ش از دفتر کار برامدداوودخان با بکس

 را تا منزل شان در موتر ین روز وآ در کرد،يفتر و خانه رفت و امد م به موتر به دیاھګ و ادهي پیاھګان راه 
 د،يياي بجه بخانه بميکني ساعت ، کنلي تانرا تبدی که زود لباسھافتګ مي شد برانيي از موتر پای وکهيرساندم ، وقت
 که فتګ ی، و بودی مھمان جادر شب  و داشتيی شب پای جامحمد داوودخان  قصر دلکشاه و منزل نيچون برادرم ب

 که داوودخان از دمي ددنمي خود را رساندم ، به مجرد رسنيساعت مع ودر را عوض کردم ی عسکری لباسھاجلهبه ع
 موتر  که سر جلوفتګ بمن . شدکي بود نزدګ رندي سفیوتاي تکي خود که ی شد و طرف موتر شخصرونيخانه ب

 ی برادرم عQو کرد که ود،ي برویطرف کوھدامن شمال داد که تي من نشست و بمن ھدای داوودخان در پھلو!نيبنش
 کي به ی وقت برامدن از خانه  و عQو نمود که دری و.دياي که عقب ما بميوګ بی موقع نداد تا من به کسچيبمن ھ

 دانم که چرا ی نمچي ھاني که من از اصل جرفتګبرادرم . دياياشاره دست فھماندم که عقب ما ببا  دمني برميدر
چرا که .  استپګ یزي چکردمي فکر مرود،ي م بطرف پروانلي فامی اعضادون عجله و بنقدرين به اداوودخا

 یاھګ جمع در شھر کابل اي پنجشنبه ی روزھاکجاي لي فامی معموe ھمرارفتي مروني بکهي وقتشهيداوودخان ھم
 رود،ي امروز تنھا می رفت، ولی می و شمالګ وردداني اوقات طرف می و بعضی طرف پلچرخیاھګ ،رګبطرف لو

 ريزمي موتر ما به حصه باغ کارکهي نزد، وقتپګ چي ھرخانهي که داوودخان تا انطرف کوتل خفتګبرادرم به پدرم 
 ی بلفتګ قدر ني صرف ھم   داوودخان  و استی من به داووخان عرض کردم که صاحب، امروز چقدر ھوا خوبد،يرس
 به کهي برادرم عQوه نمود وقت. نزدپګ مي ھم ھمرامهي کلکيعبور کلکان  بعد از ان داوودخان تا غرفه حق ال.دانميم

 در ی وی که پول حق العبور را به پردازد ولزدي خود دست می ھابي داوودخان در جميدي حق العبور کلکان رسیجا
 من د،يدار تان پول بي که شما در جفتګ مي براان که داوودخفتګ پول نداشت، برادرم عQوه کرد و چي خود ھبيج

 غرفه تکت حق کي نزدکهي برادرم ادامه داد وقتد،ي که پول حق العبور را بپردازفتګ ی و. صاحبی که بلفتمګ شيبرا
 صاحب جمھور سي چون رفتګ ميدم مامور موظف داوودخان را شناحت و چوب سرک را بلند نمود برارسيالعبور 

 تکت کهي بپردازم، وقتديبه اشاره سر مرا فھماند که پول را با اثنا داوودخان متوجه شد ني در ا.دياست شما پول ندھ
 حال است، مامور ی نفر موظف احترام کرد، داوودخان از مامور موظف پرسان کرد که در منطقه کلکان چرفتمګ

 کرد و ی شخص موظف خدا حافظی داوودخان به اشاره دست ھمرا. است تيري و خري صاحب خی که بلفتګموظف 
 که من قرضدار ی استی کسني خودت اولمي که بچفتګ مي وقت داوودخان براني در ام،يدکر به حرکت رامګما بطرف ب

 ھم موتر نم. که دور بخور پس بطرف کابل برو فتګ مي داوودخان براميدي رسرامګ به دو سرکه بکهيم ، وقتيشان شد
 و بطرف کابل روان ميذاشتګ از کلکان نکهي برادرم اضافه نمود بعد از ام،ي شدانرا دور دادم و پس بطرف کابل رو

داوودخان  ( ی و؟ميمدآ ی جان ما تنھا به شمالی بی بدوني صاحب پرسان نمودم که چرا بسيي جرات نمودم از رميبود
 :فتګ ميبرا) 



  
 

 

  ٤تر ٤  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@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

 

 ھفته ني نمودم که در ان راپور نوشته شده بود که در اافتي در راپور کي ی ملتي مصنوناستي از رامروز«
 کي دي که مجفتمګ جمھور را ترور کند، من بخود سيي رخواھدي می وردييګ جمھور مسي راه را به ریلکان کديمج

فکر نه کنم .  بکوشددي مرا بای چاطر دست بلند کند، بخ منیم تا بر روه ا نکردیانتي من خ،افغان وطن دوست است
 عاتي صرف تبلني که اسازمي ثابت مکنديم را پخش عاتي شاونهګ ني اکه ینھاآ من به . راپور موثق باشدنيکه ا

  » .دشمنان است

 که در بغلم خود داشتم چهګ اول تفننمودي می سستمي سخن داوودخان پاھانيبرادرم عQوه نمود که بعد از ا
 یباغھاآن  یھارواي دتابود ھدايت داده ن سالھا داوودخان بوزارت زراعت آ اضافه نمود در ادرمبر. انرا چک کردم

 ساخته شود ی  کتاره چوبیلگ یھاروايدبجای   ودي نمابي تخرشته باشند داتي موقعیسرک عمومکنار که  را کودامن
 منطقه کوھدامن را ني ايیباي و زورګ انی باغھا یسبز سردنينماه عبور  منطقني از ای خارجنياحيسکه  یوقتتا 
 .نديبب

 مردم دورتر یشي کوچه خورد که منزل رھاکي از ميدي خواجه مسافر رسیکي در نزدکهي افزود وقتبرادرم
 داوودخان ی که چشمیمجرده  ب. بودستادهي دار اهي درخت ساکي کي سرخ در نزدګ موتر به رنکي ،شديمعلوم م

 پګ ی که در ان موترچنيت داد برو ببيموتر بمن ھداتوقف  بمجرد  ! کنستادهي که موتر را افتګبمن افتاد به موتر 
 ګ شدم بطرف موتر سرح رننييد، من ھم به عجله از سرجلو موتر داوودخان پانضرورت دارنھا بکمک آ ايآ ؟است

 فتګ برادرم د،نبوسي را مريګدھم دختر جوان در موتر نشسته در عالم محبت کي ی بچه جوان ھمراکي که دميرفتم د
 پګ چي که ھفتمګدخان  داوویبراو نمودم مي رسم تعظ،بطرف داوودخان امدمو دور دادم ار  خودی زود رومنکه 

 ی نی که نفتګ مي شد برانيي وقت داوودخان از موتر خود پاني برادرم اضافه نمود که در ا. استتيري خري خ،ستين
 انھا اي که  خداکردميو من در دل دعا مميشد  کينزدبرمی داشت وقدم بسوی موتر آن دو جوان  یو.  استپګ یزيچ

 دختر از ترس ني ادها چشم دختر به داوودخان افت. انھا شدکي داوودخان نزدکهي وقتدو برادرم افز.دنلب بر لب نباش
 داد تي بمن ھدایو.  و بطرف موتر خود روان شدشتګ زد ، و داوودخان پس غي چکي دي داوودخان انھا را دنکهيا

 داخله را ري وز بچه و دختر را بوزارت داخله ببرد وني که اديوګ ب،ود که عقب ما بکي موتر ترافنيکه به موظف
 تي را خواستم و ھداکيمن فورآ به اشاره دست صاحب منصب تراف. ردګي بتي مورد از من ھداني که در اديوګب
 چشم بطرف ري در راه کابل زم،يدکر دوباره بطرف شھر کابل  حرکت  وفتمګ شي صاحب جمھور را براسير

 شود،ي معلوم مآميز چھره شان قھریاھګ و درکيمم س خود تبی وقت داوودخان ھمرایاھګ ،کردمي ماهګداوودخان ن
 جوان نھاي اميزار دھآ را چارھاي بني چرا اميبچ«  که فتګ مي براميدي رسرخانهي کوتل خکي نزدکهيبرادرم افزود زمان

 که ديوګ داخله بري است به وزري باشند، خافتهي نه ازي راز و نی برای جاهيګ د،شند مشکQت داشته بادي شا،استند
 اعمال ونهګ ني است ای جامعه سوچه اسQمکي کارھا را نکند، جامعه ما نطوري اريګ سرزنش شان کند، که دیککم
Sدي کنشي رھادي ازارشان ندھريګ که دديوګ بري به وزکند،ي می بد و منفري مردم تاثیبا.« 

 ! نازيد وافتخارکرد و مردم دوستري رھبر دلونهگني اربمی بايد  ھموطن ی پس ا

 که مي خدا پرست و وطن دوست ، مردم دوست داردي از ان مرحوم و شھیاديھا زه  خاطرلمي و فام  من
 . خواھم نمودمين مرحوم تقدآ دوستان و عQقه مندان  وقت مناسب خدمتکيانشاh در 

   ! داود قھرمان، مردم دوست و وطندوستی شاد باد اروحت

 ی رواج دوي یجنازه او کفن ھس

  ی دړ ھغه می شري ھی نه چارانويد 

 اني                                                        پا

  


