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 داؤودخان  راچی باید نامید؟

 ملی یا قهرمان شهید؟قهرمان 

 

 (1978اپریل  28-1909جوالی 18) 

سند قاضی نشسته وجنایتکار برکرسی روزگار عجیبی است"نازنین"، روزگاری که رشوه خور برم
،روباه، لقب "قهرمان ملی" گرفته،و هرکم سواد (پولیس)وزیرتکیه زده ودزد درمقام شحنه یا وکیل 
به کمتر ازمقام سفیرو وزیر در دولت کرزی قانع نیستند، نباید تعجب کرد که با کلوخ ی وبی کفایتفاسد 

وآن »را درباره شهید داود خان درمقاالتسیاه سنگ رکارداکت"داود" را محک بزنند و طالیمیخواهند 
 سبک وسنگین کنند. ] معتاد به کازینووقاچاق[«عجوزه ...»یک نام از  (گلوله باران بامداد بهاری

 ،ونقد ادبی کدام است   ،و نمی داند که نقد چیستکسی که درعمرش هرگز سر برکتاب خم نکرده، 
 ؟تاریخی چگونه تحقیق وبررسی میشودرخدادهای و ؟ت راستونقد با دست چپ نوشته میشود یا با دس

بدون تردید از  اگر از بزرگترین نویسندگان منطقه نباشد، پژوهش وتحقیقات کسی را به نقد میکشد که
 بزرگترین نویسندگان ومحققان کشور در سه دهه اخیر است.

دخان در جمهورداو ری واز جان گذشتگی رئیسهمه خوانندگان سرگذشت مشحون از شهامت ودلی
برابر بمبارانهای کودتاچیان دقیقه شماری میکنند که چه وقت دوهفته پوره میگردد تا باز سایت کابل 

 "مرد پرشهامت افغان را زیرعنوان ناتهه را بازکنند وبقیه داستان مقاومت ومرگ مردانه یک دولت
 بخوانند." از قلم توانای داکتر سیاه سنگ یوآن گلوله باران بامداد بهار

،درمیان روشنفکران افغان،چنان بود که وقتی مصاحبه  دخانجاذبه شخصیت مرحوم داؤ

داکترداودجنبش  با زهره نعیم،خانم برادر داؤودخان که خود شاهدعینی ماجرای قتل وحشیانه 
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بود،در بی بی سی انتشاریافت، بالفاصله داکتر سیاه  ۱۳۵۷ثور ۷داوودخان وخانواده اش درشب 

" چگونه دخانساعت واپسین زندگی داؤ ۲۴ برآن داشت تا درجستجوی این حقیقت بیفتد که" سنگ را

ساعت واپسین زندگی پرزیدنت داودخان ، داکتر سیاه سنگ را  ۲۴بازشناسی انگیزۀ گذشته است؟ 

واداشت تا دراین زمینه یک پژوهش بی  نظیرتاریخی  را به هموطنان ما عرضه کند،وبا این 

ودشمن را واداشت آن را با دقت هرچه بیشتر بخوانند و دیدگاه های خود را )چه  کارخود، دوست

 موافق، چه مخالف( ابراز کنند.

حوصله ،انرژی  و فرصتی که جناب داکتر سیاه سنگ روی حادثه قتل رئیس جمهور داوودخان 

عد تاریخی، هم بعد علمی همراه است که همه ابعاد مسئله را، هم ب با دقت وخانواده اش گذاشته ، چنان

روان شناسی، هم بعد  سیاسی،هم بعد گفتاری وشنیداری را بخاطرمستند سازی ورعایت بی طرفی 

 کامل، بگونه یی  در نظرگرفته که از توان هیچ مورخ مسلکی ای هم پوره نیست.

فقط آنانی میدانند که دراین عرصه ازجان مایه گذاشته باشند  جایگاه وارزش کارسیاه سنگ را
وصاحب نظر وصاحب تجربه وسوابقی باشند، نه آنانی که اکثراوقات از خود بیخود ودرآغوش عیش 
ونوش لمیده اند. تحقیق درزمینه تاریخ وحوادث تاریخی، مستلزم داشتن صالحیت علمی، طاقت 
وحوصله فراخ ودقت کامل در اسناد ومدارک تاریخی غرض کشف حقیقت است. کسانی که برای آب 

ونیروی فکری خود وقت وانرژی الزم نداشته باشند، از عهدۀ یک کارتحقیقی بی عیب کردن مغز 
وقابل قبول عاجز خواهند بود.با پناه بردن به آغوش میخانه ها نمیتوان ارزش بزرگ تحقیقات تاریخی 

 را درک نمود. 

به نگارش جناب داکتر سیاه سنگ، داستان مرگ شجاعانه رئیس جمهورداوودخان را با چنان مهارتی 
کامالً تسخیرمیکند تا آنجاکه برای خواندن بقیه  سرگذشت غم  گرفته است که روح و روان خواننده را

 انگیز ودرعین حال شرافتمندانه داوودخان، احساس تشنگی میکند.

با یقین میگویم که درمیان انقالبیون و رهبران سیاسی وقوماندانان جهادی افغان هیچ یکی را نمیتوان  
د ولی به دشمن تسلیم نشود. مگر این داوودخان بود که ببین داد که مرگ را در یک قدمی خود سراغ

کودتا چیان، از ساعت ۲۱در برابر بمباران طیارات وغرش زهره ترقان وطاقت شکن طیارات میک 
ساعت برسرپا ایستاد واز غرورش نکاست ودر  ۲۰صبح فردای آن برای  ۸ثور تاساعت   ۷ظهر ۱۲

قایق حیاتش وقتی به او ابالغ شد که اگر میخواهد زنده بماند،باید تسلیم شود، ولی او با آخرین د
 "بجز خدا، به کمونیستان تسلیم نمی شوم.شهامت وشجاعت کم نظیر افغانی میگوید: "

، خواسته این درس را " بجز خدا، به کمونیستان تسلیم نمی شومدخان باگفتن "داوحقیقت اینست که 
دلیروآگاه افغان بدهد که در برابر دشمن عقیده وایمان خود  نبایستی زبون شد و نباید  به فرزندان

 تسلیمی را بخاطر زنده ماندن در ذلت وخفت قبول نمود.

داودخان از جمله آن شخصیت های شجاع و وطن پرست افغان است که می باید وی را درصف 
تالش های  وطن پرستانه  خان به حساب آورد.احمدشاه درانی ، وزیرفتح خان واعلیحضرت امان هللا 

وی برای اعتال وترقی کشور چه در دوره صدارتش وچه پس از تاسیس نخستین جمهوریت 
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درجهت ازادی زنان داودخان اقدام مدبرانه وانقالبی  ملت است.احاد افرادمورد تایید درافغانستان ، 
ی است که زنان کشور بایستی بیش از هرکس ، یکی از آن اقدامات۱۹۵۹افغانستان از زندان چادری در

 دیگری ازاو ممنون ومشکورباشند واو را حامی حقوق وآزادی های مدنی  خود  بدانند.

احداث شاهراه ها،اعمار بندهای آب،مراکز صحی وشفاخانه ها، پوهنتونها وپولی تخنیکها،ساختن 
اعماربندهای برق نغلو وماهی پر وبند میدان های هوائی بین المللی درکابل وقندهار، وشیندند هرات، 

درونته در ننگرها واحداث پروژه های انکشافی زراعت وآبیاری در هده وغازی آباد ننگرهار، هلمند 
و سرده غزنی، پروان وخان آباد وبندکوکچه، تاسیس شرکت قند بغالن وفابریکه روغن سپین زر 

د و برق مزارشریف، فابریکه های پروسس میوه و درکندز ونساجی گلبهار و بگرامی و کارخانه کو
پشیمینه بافی کندهار وتاسیس فابریکه نان پزی سیلوی مرکزی در کابل وقندهار، اعمارفابریکه خانه 
سازی درکابل وکارخانه سنگ رخام در لشکرگاه واز همه مهمتر تقویت اردوی ملی وتامین امنیت 

گار حکومت این مرد وطن پرست است که همگی در سرتاسری درکشور، از جمله های کارهای ماند
دوره رژیم حزب دموکراتیک خلق توسط مجاهدین وقوماندانان جهادی وبه دستور سازمان استخبارات 

( از بیخ وبنیاد منفجر ساخته شدند وسامان آالت آن ها به توسط مجاهدین صاحبان ISIنظامی پاکستان)

 شد. به پاکستان برده شد وبه نرخ کاه فروخته

ها وبی عدالتی های اجتماعی، همه  مردم از امنیت جانی  در عهد حاکمیت داودخان با وجودکاستی
ومالی برخورداربودند. عزت وشرف شان از تعرض مصئون بود. ناموس وحیثیت شان مورد 
تجاوززورمندان قرار نمیگرفت. خانه وملکیت های شخصی مردم در امان بود. اگر میخواستی 

یتوانستی به تنهائی با پشتاره ای از پول ازکابل تا مزارشریف ویا هرات وقندهار هروقت شب م
وجالل آباد مسافرت کنی، کسی نبود که راهت را بگیرد و بپرسد که چه باخود حمل میکنی یا چرا 

خالصه مردم اگر هیچ نداشتند، امنیت داشتند وامنیت مهمترین وبا تنها به اینسو و یا آنسومیروی؟
رین ارمغان دولت در یک کشوراست. متاسفانه با کودتای ثور مردم این با ارزش ترین نعمت ارزش ت

 زندگی یعنی امنیت خود را از دست دادند.

داودخان، آن شخصیت آزاده و وطن دوست و مغروری بود که نمیتوانست دیکته رهبران فرصت  
ین سفریکه او به مسکو انجام داد، طلب و خودخواه کرملین را در امور داخلی کشور بپذیرد. در آخر

باری بریژنف ضمن مذاکرات رسمی از روش حکومت افغانستان، مبنی بر افزایش کارشناسان 
کشورهای عضو ناتو در افغانستان انتقاد کرده، اظهار نمود تا آنان را از افغانستان خارج نماید. 

تحاد شوروی گفته شد، هرگز مورد آنچه همین حاال بوسیله رهبر ا»داودخان در جواب برژنف گفت: 
قبول افغانها قرار نخواهد گرفت. از نظر افغانها این اظهارات دخالت صریح در امور داخلی افغانستان 
است. ما هرگز به شما اجازه نخواهیم داد که به ما دیکته کنید که چگونه کشور خود را اداره کنیم و 

نکه چگونه و در کجا کارشناسان خارجی را استخدام چه کسی را در افغانستان استخدام نمائیم. ای
کنیم انحصاراً و کامال حق دولت افغانستان خواهد ماند. افغانستان اگر الزم باشد، فقیر خواهد ماند، 

کودتای ثور وپیامد آن درافغانستان، «)گیری خود آزادی خود را حفظ خواهد کرد. اما در عمل و تصمیم
 م(، فصل چهار۱۹۹۶، چاپ  مناز

 سخنان داود این بیت شاهنامه را به یاد میدهد که میگوید: 

 که ساالر باشم کنم بندگی      مرا مرگ بهتر از آن زندگی  
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بهرحال این مذاکرات در فضای صمیمانه خاتمه نیافت و داودخان ناراضی از مسکو به کشور برگشت  
را از زیربار و نفوذ شوروی نجات دهد و و متعاقباً به پاکستان سفر نمود. داود میخواست افغانستان 

های کشورهای همسایه، ایران و پاکستان و عربستان سعودی و مصر و غیره را در جهت  کمک
گان شوروی که در این سفرها، داودخان را همراهی  عمران کشور جلب نماید. اما متاسفانه که گماشته

اسالمی منطقه به مقامات شوروی گزارش میکردند، جزئیات مذاکرات سفر داودخان را در کشورهای 
آپریل ) ۱۳۵۷میدادند و بنابراین دسایس شوروی بر ضد داود بکار افتاد و با اجرای کودتا خونین ثور 

 اش کامال نابود گردید. تن اعضای خانواده۱۷داود با ( ۱۹۷۸

وشهامت تسلیم  ۱۳۵۷استقامت و پایداری داودخان در برابر بمباردمان وحشیانه کودتاچیان درهفتم ثور
ً درتاریخ افغانستان بی نظیراست ومیتوان گفت داود خان  کودتاچیانناپذیر وی به  هفتم ثور،واقعا

نخستین شهید سر به کف افغان است که تا لحظۀ مرگ حاضر نشد به سرتسلیم به دشمنان خود فرود 
چنگال ذلت رهبران وابسته آورد.ومرگ مردانه وشرافتمندانه را برتسلیم شدن وبه  اسارت درآمدن در

به بیگانه، با گردن افراخته پذیرفت و نام خود وخانواده خود را در صف  دلیرمردان کم نظیرتاریخ 
 ثبت کرد.

" به داودخان داده شود، نه به آنانی که حتی قبل از قهرمان شهید  "یا «قهرمان ملی»جای دارد که لقب 
خدمت منافع بیگانه قرارداده بودند و با جاسوسی به جهاد ملت افغان در برابر روسها ،خود را در

 بیگانگان ودشمنان افغانستان، لقب قهرمانی کمائی کرده اند. افغانان وطن پرست بایستی در باره  این
 فراموش شده وطن نامی درخور شخصیت وشهامت واستقامت او جستجو کنند وپیشنهاد نمایند. قهرمان

 همیشه زنده وجاودیان باد!نام ویاد آن شهید قهرمان برای 

 ۲۰۰۸/ ۱۲/ ۲۷پایان  
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