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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول
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 !داود ۍیک خاطرۀ خوش از مالقات با خانم درخان
 
 

چگونگی زندگی زمامدار شهید افغانستان محمد داود خان، عشق وی به وطن، زندگی ساده و بی آالیش این  در مورد
قائد، اندیشه ها و درد ها و گرفتاریها و مسئولیت های ایشان و باالخره قربانی بزرگ وی برای افغانستان را چه از 

خوانده ام و شنیده   ؛یکه با ایشان و خانوادۀ شان پیوندی داشتندروی تحقیقات محققین تأریخ، چه از ورای مکالمه با آنان
ام که باعث این آرزومندی گردید که بتوانم روزی به دیدار یگانه یادگار این رهبر، یگانه فرزند در قید حیات شان که 

حاصل زندگی اش در وقت آن فاجعۀ بزرگ تاریخ از وطن دور بودند، بشتابم تا اگر بتوانم آن گذشتۀ پر بار را در 
حیدری به دیدار محترمه  توانستم با وساطت میرمن نصیبه بهتر دریابم. خوشبختانه این زمینه برایم فراهم گردید و

 .نور نایل گردم ۍدرخان
 

ماحول خود   اثر می پذیرد و سرانجام برماحول  از    براستی بجا گفته اند که شخصیت انسان درخانواده شکل میگیرد و
 .میگذارندنیز اثر 

 

جائیکه   ،زندگی میکند  کردم. پسرم در شهر لوزان،  درآخرین هفته ماه جنوری امسال برای دیدار پسرم به سویس سفر
 .شهید داود خان زندگی میکند قید حیاتدر  دختریگانه 

 

الت تحلیلی ، مقا عتبار افغانی بنام ) افغان جرمن آنالین( را مدیریت میکنما که از دو دهه به اینسو یک رسانه با  من
تعالی افغانستان  ترقی و و تاریخی و تحقیقی بسیاری در بارۀ داودخان و خدمات وطن پرستانه ایشان برای مردم و

استقبال از من از سوی خانم درخانی   .از قلم توانای هواداران و ارادتمندان آن مرد بزرگ و وطن پرست خوانده بودم
و منظم، پیش آمد و طرز صحبت و مهمان  ولی پاک  ،محقرد. خانهٔ شوهرش داکتر توریالی نور، بی نظیر بو  نور و

هر کالم شان بوی محبت و وطن پرستی به  . از هر جمله وواقعاً مرا تحت تاثیر قرار داد ،نوازی آن زن و شوهر
 به من غرور افغانی می بخشید. و مشام میرسید

 

نان ایشان را میشنوم که مرا به خدمت  در آن لحظات احساس میکردم در حضور شخص داود خان نشسته ام و سخ 
خان واقعاً شخصیت بزرگی بوده که   رهنمائی میکند. و متیقن شدم که داود  تالش برای آبادی وطنم تشویق و  گذاری و

 .به فرزندان خود جز درس وطن خواهی و خدمت به وطن و برادری و برابری، درس دیگری نداده است
 

  :من با استفاده از فرصت پرسیدم
 

  ؟گاه گاهی آنرا باز میکنند پورتال افغان جرمن آنالین آشنائی دارید و آیا با 
 

  گفتند بلی.
 

 گفتم دانشمندانی چون: 
 

داکترسید عبدهللا کاظم، اکادمیسین سیستانی، انجنیرکریم عطائی، انجنیر نجیب داوری، داکتر اکرم عاصم، داکتر 
محترم عبدالجلیل جمیلی، محترم ولی   ،یز فروغمحترمه نصیبه حیدری، محترم عز،  محترم قاسم باز  ،صاحب حیدری

یکی ده ها  هر از جمله همکاران پورتال افغان جرمن آنالین اند و احمد نوری وغیره از ارادتمندان شهید داودخان و
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یکی این بزرگواران در  بارۀ خدمات ماندگار شهید داود خان نوشته اند که در آرشیف هر تحقیقی در -مقاله علمی 
 !شما میتوانید آنها را ببینید ن جرمن محفوظ است وپورتال افغا 

 

  :گفتند
 

سپس من شیوۀ داخل شدن به آرشیف   ولی آرشیف مقاالت آنان را ندیده ایم.  ،با نام برخی از این نویسندگان اشنا هستیم
 انش سپس از آنها خواهش نمودم تا خود نویسندگان را به ایشان نشان دادم و دسترسی به آرشیف را رهنمائی کردم.

و شوهر شان( روش دسترسی به آرشیف نوییسندگان را   ۍدوی شان )میرمن درخان  هر  .نیز آن روش را امتحان کنند
  .یاد گرفتند و به سواالتی دیگری که داشتند، پاسخ دادم

 

نها آیشان نشان دادم. چون  از قاموس را براده استان« یاد آوری کردم و طریقه استفهمچنان من از »قاموس کبیر افغان
و دسترسي استفاده ستان«  »قاموس کبیر افغاندرس چون  آ  ي به دور بودند؛ با دیدنانغفهٔ ااز کشور و جامعمدت طویلي  

نوس أ ما ت های نغلکه  میتوانیم    با استفاده از قاموس کبیرحاال  ضمناً یاد آوري کردند که    .دي خوشحال گردیدناز آن؛ خیل
 ستعمال نماییم.زبانهای خود را اچهٔ فعلي خود دور کرده و کلمات س رهٔ را از محاو

 

رسید و باید از حضور شان رخصت میشدم. از مهمان نوازی شان  وقت بسرعت میگذشت و لحظۀ خدا حافظی فرا
 حافظی کردم.  تشکر و خدا

 

بازگشت و همان شب و شبهای دیگر در فکرم خطورمیکرد که این دیدار چقدر  هٔ دیدارم با ایشان عالی بود و در را
افغانان خالص بودند و اگر داودخان تا چند سال دیگر در رأس  اینها چقدرمردمان خوب و ،لذت بخش بود خوب و

خدمت   چون داودخان هدفی جز  ،عه گام های بلندتری بگذاردتوس  افغانستان میتوانست در راه رشد و  ،قدرت می بودند
مردم آن نداشت. مگر افسوس که نوکران استخبارات کا جی بی یعنی اعضای رهبری خلق و پرچم  به این وطن و

تن اعضای بیگناه خانواده  17آن شخصیت خدمتگزار واقعی کشور را با  دگرگون کردند و را سرنوشت افغانستان 
نیابتی کشورهای   و بعد وطن را به میدان جنگ های گروهی و  ی منفور هفت ثور نیست و نابود کردنددر کودتا   را  اش

 همسایه مبدل کردند.  
 

این جنگها که میان حزب خلق و پرچم تحت حمایت شوروی از یک سو و تنظیم های جهادی با حمایت پاکستان و 
مات جبران ناپذیری بر پیکر وطن ما وارد ساخته ، صدادامه یافت ایران و کشورهای غربی از سوی دیگر آغاز و

 مدت چهل سال بعد از شهادت داود خان روز خوشی ندیده اند.  است. مردم کشور در
 

امروز هر که در این چهل سال زنده مانده اند آنرا با دوران جمهوری شهید داودخان مقایسه میکنند، نفرت و انزجار 
 .وری و هشت ثوری نثار میکنندعمیق خود را به همه جنگ افروزان هفت ث

 

خانواده او جنت فردوس را از خداوند میخواهم، بدینوسیله از صحبت با  حالی که برای شهید داودخان و  من در
مهمان نوازی هر دوی ایشان وهمچنان از میرمن  داکتر توریالی نور و ،شان شوهر محترم داود و ۍمحترمه درخان

 اظهار سپاس و قدردانی میکنم.  ،ایم مساعد ساختندنصیبه حیدری که زمینه این مالقات را بر
 

 پایان
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