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  »وآن گلـــولـه باران بامـــداد بهــــار« 
  

  تحقيقی ژرف و بيطرفانه در بارۀ قتل داوؤد خان
  نخستين رئيس جمهورافغانستان

  

  
  ده درهفتاد سالگینويسن

اگر از بزرگترين " و آن گلوله باران بامداد بهاران"بدون مجامله بايد گفت که داکتر صبوراهللا سياه سنگ مؤلف 
آنچه .  اخير استۀده ترديد از بزرگترين نويسندگان ومحققان کشور در سه ويسندگان معاصر منطقه نباشد، بین

 داؤودخان وخانواده اش به بررسی نشسته، درميان نوشته های ۀيانوحش ، در مورد قتل سياه سنگراجناب داکتر 
   .  اخير بی نظيراستۀده تاريخی  وتحقيقی  تاريخ نگاران وتحليل گران کشور ما درسه -سياسی

حوصله، انرژی  و فرصتی که جناب داکتر سياه سنگ روی حادثه قتل رئيس جمهور داوودخان وخانواده اش در 
گذاشته ، چنان عظيم و با دقت و وسواس علمی همراه است که همه ابعاد "  باران بامداد بهار وآن گلوله "نوشتۀ 

مسئله را، هم ُبعد تاريخی، هم بعد روان شناسی، هم بعد  سياسی،هم بعد گفتاری وشنيداری را بخاطرمستند سازی 
  . هم پوره نيستورعايت بی طرفی کامل، بگونه يی  در نظرگرفته که از توان هيچ مؤرخ مسلکی ای

 و ارزش کار سياه سنگ را فقط آنانی ميدانند که دراين عرصه از جان مايه گذاشته باشند وصاحب نظر جايگاه و
تخريب  فرزندان صديق اين وطن  سوابقی باشند، نه آنانی که اکثر اوقات خود را به توطئه و و صاحب تجربه 
  فراخ وۀحوصل تاريخی ، مستلزم داشتن صالحيت علمی، طاقت و تاريخ وحوادث ۀزمينتحقيق در  . گذشتانده باشند

نيروی فکری  کسانی که برای  آب کردن مغز و. مدارک تاريخی غرض کشف حقيقت است و دقت کامل در اسناد 
با پناه بردن . خواهند بود قابل قبول عاجز  يک کار تحقيقی بی عيب وۀعهدانرژی الزم نداشته باشند، از  و خود وقت 

  .ه آغوش ميخانه ها يا النه های توطئه نميتوان ارزش بزرگ تحقيقات تاريخی را درک نمودب
محققان غرب را در عرصه  آقای سياه سنگ ، شخصًا بدين باورم  که او تجارب دانشمندان و در مورد روش کار

تاريخ نگاران   با کارنظر گرفته و از اين رهگذر کار او در مقايسهبيشتر مد  تحقيقات تاريخی ومسايل جنائی،
کالسيک افغان بسيار فرق دارد و آن را ميتوان يک کار ابتکاری و درخور توجه  در عرصه پژوهش های تاريخی به 

  . حساب آورد
 خان در برابر بمباران از جان گذشتگی داوؤد دليری و و همه خوانندگان سرگذشت دردآور، ولی مشحون از شهامت 

بقيه   را بازکنند وکابل ناتهـری ميکردند که چه وقت دوهفته پوره ميگردد تا باز سايت های کودتاچيان دقيقه شما
از قلم "  وآن گلوله باران بامداد بهار"مرگ مردانه يک دولت مرد با شهامت افغان را زير عنوان   مقاومت وگذارش

  .توانای داکتر سياه سنگ بخوانند
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يکولوژيک و روان که برخواننده  تاثير س رکششی است،وان بسيار جذاب و پعن"  وآن گلوله باران بامداد بهار"
رومان اول  اين ذهنيت را در خواننده خلق ميکند که  اين يک  نظر در به سخن ديگر، عنوان  . شناسانه ميگذارد

د که با يک چند سطری از متن را ميخواند، می بين خواننده برای خواندنش توقف ميکند وجنائی است ، ولی وقتی 
 اخير بصورت ۀدهدر سه   تاريخی کشور، رخداد های سياسی و چون اکثر. واقعيت تکاندهنده تاريخی روبرو است

 وقتی با قلم رسا  و یچنين روايت د مگرنروايات سطحی وغير مستند ارائه شده اند ، تاثيرکمتری برخواننده ميگذار
مستند دلچسپ تر است و   باشد، طبيعتًا بيش از هرنوشته غيرمحبوب مردم بيان شده و روان يک نويسنده توانا 

  .خواننده را واميدارد تا آنرا تا آخر حادثه دنبال کند
مهارتی به بيان و بررسی  و با چنان رسائی  را خاندان او قتل وحشيانه داؤودخان  و فاجعۀجناب داکتر سياه سنگ، 

درعين  سرگذشت غم انگيز وکه برای خواندن بقيه  کامًال تسخيرميکند تا آنجاگرفته است که روح و روان خواننده را 
توجه کنيد که با چه از قلم سياه سنگ  کوتاه به اين ديباچۀ .خان، احساس بی حوصله گی  ميکند حال شرافتمندانه داؤود

  : بيان شده استداقتی ص و بيطرفی 
  !يک دســت بيصــداســت" 
نخستين رييس جمهور ( محمد داود ييتواند به درسـت يا نادرست بودن کارنامه سياساين فشرده که هرگز نم  

، ميخواهد دستچيني از آگاهيهاي دسترس در پيرامون چگونگـي کشته  و بيگناه يا گنهکار بودنش بپردازد) تانافغانس
  . دشدن او و خانواده اش باش

 اينجا و آنجا شنيده يا خوانده ميشوند، دستکم با چهار ده کهاي فزاينکوشيده خواهد شد براي روشن شدن برخـي آوازه ه
 و خيال محمـدليمان اليق کريم ميثاق، دستگـير پنجشيري، س(تن از بلندپايگان پيشين حزب دموکراتيک خلق افغانستان 

 است به کمک همچنان نياز .اندازي شودوني راه يز با جنرال امام الدين گفت و شنودهاي دامنه دار تلفـو ن) کتوازي
  .اندهر آنکه بخواهد در بهـبود اين نوشته ياري رس

    " ٥٠٢٠٨٨٢ (٣٠٦) ١ و ٥٤٣٨٩٥٠ (٣٠٦) ١: شــماره هــاي تلفــون  ٢٠٠٨ اپـريل٢٨، سـياه سـنگ   
hajarulaswad@yahoo.com  

دسـتگـير  يم ميثاق،کر :اما اين پژوهش تنها به روايات وحکايات بلندپايگان حزب دموکراتيک خلق افغانستان چون
 ثور، آگاهی ها ٧ شاهدان عينی کودتای  ونمانده، بلکه طيف وسيعی ازناظرانليمان اليق ، محدود ـيري، سشپنج

دلچسپ خيلی پژوهش را دقت در اين  نويسنده قرارداده اند که  مطالعه و  باورهای خود را دراختيار  وديدهاوچشم 
  .ساخته است

  

 : سنگاهميت کار سياه
 پژوهش آقای سياه سنگ  را تشکيل می بحث و که محور اهميت کارسياه سنگ ، از اهميت شخصيتی منشاء ميگيرد

ساير شخصيت های سياسی کشور بعد   آن شخصيت های ملی است که دوويژه گی او را ازۀجملاز  داؤود خان، . دهد
 :تا امروز متمايز ميسازد از کودتای ثور

شوروی  آميز رهبران اتحاد ديکته تکبر ملی وی  در برابر زورگوئی و تبارز غرور خان، و وطن پرستی داؤود -١
 .سابق درآخرين سفرش به مسکو

فکر تسليمی به کودتاچيان  گز درمرگ خود، هر ۀلحظخان تا  ودودا. خان به دشمن ودؤتسليم ناپذيری دا شهامت و -٢
سه تن از فرزندانش را به قتل رسانده بودند،  حتی دو و ند که پيوسته ارگ رياست جمهوری را بمباردمان ميکرد

  .نوکران بيگانه ترجيح داد و ضابطان  اسارت در دست خورد تسليمی و و زنده ماندن  نيفتاد و مرگ را بر
نشر نخستين بخش   کمی بعد از"وآن گلوله باران بامدادبهار" خان است که برهمين ويژه گيهای زندگانی داوود بنا
 تمام کسانی که از گرديد و  اکثريت افغانها روبروۀصميمان فردا، با استقبال وی آن در سايت های کابل ناتهـ ها

نوشته  و  فونتل و های برقی  مخالفين از طريق پيام خان  اطالعی داشتند، اعم از موافقين و چگونگی  قضيه قتل داود
قابل يادآوری  .ع با داکتر سياه سنگ اعالم کردندوشتر اين موضهای مستقل  آمادگی خود را برای تکميل هرچه بي

به ترجمه اش " آن گلوله باران بامداد بهاران "با خواندن ) رحمت آرياآقای (است که يکی از نويسندگان خوب افغان 
 ما  بنام همچنان يک هموطن ديگر. به زبان پشتو پرداخت که از آن ببعد بطور مسلسل در سايت بينوا به نشر ميرسد

نيز به ترجمه اين تحقيق گران سنگ بزبان روسی  دست   مقيم مسکوژوليا ميتينکووا با دستيارش خانم غوث جانباز
  .يازيده اند که همگی  اين اقدامات ،اهميت کار سياه سنگ را متبارز ميسازد

 خان، بر قتل داود ه سنگ در موردتحقيقات سيا  اين هموطنان،ۀوصميمانناگفته نماند که همزمان با اين استقبال گرم 
 ضد سياه سنگ در کسانی بر ، چون خارمغيالن خليد و انتی افغانکوته بين چشم برخی از عناصر تنگ نظر و دل و

وخواستند کار وی  وغيره قلم فرسائی کردند  آزادی  و تاجيک ميديا  و کابل پرس  و سرنوشت  و سايتهای خاوران 
 ژرف نگری  بيشتر داکتر سياه سنگ گرديد و اما برعکس اين عمل آنها، سبب استقامت ورا کم اهميت جلوه بدهند، 

بخش مستند بسر ٢٧در طی واده او را به شايسته ترين وجهی خان و خان  سرانجام  وی توانست حقيقت قتل داود
  .قرار داده شده است اختيار شما خواننده عزيز  دردرپورتال افغان جرمن آنالين نيز که اينکرساند 
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  : کارانگيزۀ سياه سنگ دراين

نه پدرکالنش، هيچکدام درهنگام اقتدار داود  و نه پدر و تاجايی که برای صاحب اين قلم معلوم است، نه سياه سنگ 
گذشته از اين، سياه سنگ .  نبوده اند يا آشناو باوی همکار -ش ازمان جمهوريت نه در و  نه در وقت صدارتش - خان

 دختران داود و سياه سنگ حتی با پسران . پريزدنت  داود خان ندارد خويشاوندی با و نژادی  و هيچگونه پيوند قومی 
و آن  "نوشته  در پس انگيزه سياه سنگ  . يا همصنفی نبوده است ديگر همبستگانش نيز دوست و رفيق و خان و

  چی بوده ميتواند؟" گلوله باران بامدان بهار
 آن در نشر خاندانش و خان و  در مورد قتل داودنعيمزهره  داکتر جنبش با ۀمصاحبگزارش دلچسپ  به باور اين قلم،

 و  آن بزبان دری بقلم اينجانب ۀترجم و الين  انتشار آن در سايت افغان جرمن آنسپس و بخش پشتوی  بی بی سی 
از جمله  و ، چنان تاثيری برخوانندگان اين مصاحبه ٢٠٠٨ اپريل ١٨  در آنالين جرمنآن در سايت افغان نشر مجدد

 کاپی آن مقاله را از من خواست و و  د کشيفونتل برای من کترصبوراهللا سياه سنگ داشت، که وی بالدرنگ بر دا
 روايتی  فاهی وش و مدارک کتبی  و شواهد  و خان ، تمام اسناد   برای کشف حقيقت قتل داؤوددر صدد آنم تا: افزود

   .دگان عرضه کنم بخواننبهتری به شيوه آنرا  و  ،آوری کنم  را گردآن فاجعه
گفتگويی با آقای عبيدی، گرداننده سايت آسمائی اين  اخيرًا سياه سنگ در" آن گلوله باران بامدادبهار"اکمال  و پس از

: تابهای تاريخ هنوز دريک پاراگراف ميگويندبسـياری از ک" :  افزوده استی خودجمالت را به آن ديباچه زيبا
او با تفنگچه اش امام الدين را زخمی ساخت و سپس . ود چنين و چنان گفت داومدافسری به نام امام الدين به مح"

جنرال امام الدين که در اروپا : "آنچه بيشـتر کـنجکاويم را برمـی انگيخت اين بود." شته شدندانواده اش کخودش و خ
ديو آزادی، ريکا، رای امزندگی ميکـند، در اين مورد چه مـيگويد؟ چرا رسانه های بزرگـی مانند بی بی سـی، صدا

صديق فرهنگ تا دکتور ظاهر طنين و هـمچنان خاطره نگاران مد صدای آلمـان، راديو فرانسه و تاريخنويسان از مح
حزب دموکراتيک خلق افغانستان به جای راه اندازی گفتگوهای مستقيم با جنرال امام الدين از نقل قولهای دست دوم و 

وصًا يک ساعت پايان زندگـی ين، مخصبيست و چهار ساعت پس:  بار از خود پرسيده امدست سوم کار مـيگيرند؟  بار
محمد داوود و خانواده اش چگونه سپری شده باشد؟ به همين منظور، نخست پرداختم به گردآوری اسناد گوناگون، 

 آن رويداد آگاهـی فتم با دسـت اندرکاران تقريبًا همه جريانهای سياسی که به شکلی از اشکال ازرسپس تماس گ
هـای ميان  نده بداند تا بتواند سپيدیخواننده امروز بايد بيشـتر از نويس .تيوه نگارش کنونی نشان دادن اس ش...تندداش
  " .توقتش به گردن خودش اس ر نميداند، گناه هـدر دادن اگ. سطر را هم بخواند دو

که از رسانده است   بگونه تحسين برانگيزی بسررا پروژه آن سنگ،سياه  پرداخت، با اين نوع  و با اين طرز ديد 
با اينکارخود  و  . بسيار پر اهميت استسياسی  رمز راز و و  بی نظيرنباشد از لحاظ تاريخی لحاظ پرداخت خود اگر

ا ج. آن شهيد مرحوم را ناشاد ساخت و مرحوم داود خان شهيد را شادمان و دل دشمنان خود  و  دل دوستان خود وی ،
  .آرزوی موفقيت های بيشترنمود دارد از اين بابت برايش  تبريک گفت و

  

  :کشف جسد داودخان، نتيجه کار سياه سنگ
 و پيگيری های وطن سياه سنگاثر تحقيقات جامع آقای  نکته ديگری که ميخواهم  بدان اشاره کنم ، اينست که بر

 فکر کشف جسد پريزدنت داود کرزی  در رئيس جمهور ه  وپاي  باالخره مقامات بلندجنبش داکتر داؤد آقای ۀپرستان
 ول برخی ازمکمسيونی بش بدين منظور و دوباره بخاک سپاری درخورشأن آن شخصيت وطنخواه افتادند  خان و
صاحب منصبان آگاه از قضيه،  و کميسيون مذکور با جلب همکاری هموطنان . خانواده آن مرحوم ايجاد گرديد اعقاب

خانواده او در شب هشتم ثور  و خان  ک جنرال پاچاميرخوستی که خود در به خاک سپاری داودبخصوص با کم
 خان را در جوار زندان پلچرخی کشف و باالخره موفق گرديد محل دفن دسته جمعی خاندان داود  سهيم بوده ،١٣۵٧

  ، موفق به تشخيص جسد داودخان پس از تحقيقات الزمه روی استخوانهای اجساد وکشف قرآن جيبی در بغلجيب داود
 ، طی يک مراسم رسمی با حضور٢٠٠٩ مارچ ١٧سرانجام به تاريخ  و گرديد  اعضای خانواده او ساير خان و

 کشورهای متحابه  دپلوماتيک کابينه وهيئت کورد و خان  کرزی رئيس جمهور واعضای خانواده داود داشت حامد
 برادرش سردار خان و دوستان آن مرحومی، جنازه های داود سران قومی و اعضای شورای ملی و و مقيم کابل 

 توپ برسم احترام،  از ارگ رياست جمهوری برداشته شد و  توسط هليکوپتر به  فيِر٢١ نعيم خان بعد از محمد
خاصی در باالی يک دارالمان در جوار تپه تاج بيگ انتقال داده شد و با هفده تن ديگر از اعضای خاندانش با احترام 

  .خان مسمی گرديد  و تپه هم بنام  داودندتپه بخاک سپرده شد
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  :حقيقت تا آخرپنهان نميماند
 رهبران تنظيم تالش رهبران حزب دموراتيک خلق افغانستان و و باالخره حقيقت دوباره بجايش قرارگرفت وسعی 

خان بجايی  نشان داود و نظار در کتمان نمودن نام شورای  و های جهادی، بخصوص رهبران  جمعيت اسالمی 
تدفين گرديد که نظير  و شکوهی تشيع  و نعيم خان با چنان احترام  برادرش سردار محمد و خان  اجساد داؤود. نرسيد
 پس از بخاک سپاری اجساد آن مرحومين مراسم ياد بود و. هيچ يک از رهبران سياسی ديگر ديده نشده استآن از
 وضمن گرد هم آئی گرديد  تمام نمايندگی های سياسی افغانستان درخارج برگزار و خان در کابل  رسمی داودفاتحه 

نيز دوران  و دوران صدارت (مرحله  خان درهر دو امريکا از سوی افغانها، از کارکردهای داود ها در اروپا و
 ها از طريق تلويزيون آريانا افغانستان از نیقدر شناسی قرارگرفت که اکثر اين سخنرا مورد ارزيابی و) جمهوريتش

  . امريکا پخش گرديد
با ، ٢٠٠٩ فبروری ٢٢ تاريخ خاندانش، در و خان  آوری است که قبل از بخاک سپاری جنازه های داود قابل ياد

و بستگان داؤود خان همايشی در  داودخان ناظر حاجی بازمحمد،پسرباز ولی محمد آقای  جنبش و ابتکار داکتر داود
اين همايش  درپاکستان  خان  در داود بشمول سفيرخان  هواداران داود و ن تدوير يافت که تعدادی از همکاران لند

  .سخنرانی نمودند
  

   گفت؟چه سفير داودخان
پاکستان، در سخنرانی خود به مناسبت ياد بود شهادت داودخان در  خان در داکتر شيرزوی سفيرافغانستان درعهد داود

شيرزوی ضمن بيان شخصيت . کرد که برای من بسيار دلچسپ بوداشاره  جالبی اتنکبه  ٢٠٠٩ری  فبرو٢۶لندن در
 قفوپذيرائی  و از احترام  آوری نمود و  به پاکستان ياد١٩٧٧وقار وی درسال  با شأن و مسافرت با داودخان از

خان به  خان سخن گفت و عالوه نمود که هنگام برگشت داود العاده ذوالفقارعلی بوتو صدراعظم پاکستان به داود
  هر:اظهار کرد و  خواند پدرخان را   ذوالفقار علی بوتو در حضور وزراء خود داود،افغانستان در ميدان هوائی

 آنرا قبول ميکنيم و من متيقنم که او  بکنند من)خان داود( کشور پدرم ع اختالفات ميان دوفيصله ايکه برای رف
   .ملت خود شرمنده شود رگز راضی نخواهد شد که پسرش  در برابره

مواصلت نمود وصدراعظم پاکستان به  شيرزوی افزود که طياره افغانستان کمی ديرتر به ميدان هوائی اسالم آباد
م زدن دو رهبر بقد هر داودخان پذيرفت و .داودخان پيشنهاد نمود که تا رسيدن طياره کمی در هوای آزاد قدم بزنيم

من ميخواهم برای نشان دادن حسن نيت  :خان گفت  شيرزوی عالوه نمود که صدراعظم پاکستان به داود. پرداختند
ربانی : اخالل امنيت افغانستان ميزنند از قبيل پاکستان را که دست به تخريب  و در حکومت پاکستان، فراريان افغانی 

به شما تسليم کنم تا بکابل برده آنها را زندانی نمائيد، ولی داودخان چند تای ديگر را  احمدشاه مسعود و گلبدين و و
من نميخواهم  ضرری به آنها  و که آنها فرزندان افغانستان اند، : باکمال جوانمردی بجواب ذوالفقار علی بوتو گفت 

از دست فرزندان نا اهل اما متاسفانه که  .خان از خون دشمنان جنايتکار ملت افغانستان درگذشت بدينسان داود. برسد
  . و کشورش نابود گرديد وطن خود، خود  ديگر

  

  :ودخان به افغانها دادکه دادرسی  شهامت و
قوماندانان  نيز راست  و و ميان رهبران سياسی چپ  در ميان انقالبيون دو آتشه و  با يقين ميتوانم بگويم که در

اغ داد که مرگ را در يک قدمی خود احساس کند ولی به  اخير،هيچ يکی را نميتوان سرۀدهجهادی افغان در سه 
 ساعت تمام در برابر ٢٠مصمم افغان برای  و پرغرور و شجاع  خان، اين رهبر مگر داوود. دشمن تسليم نشود
  ثور تا٧ ظهر١٢کودتا چيان، از ساعت  ٢١وغرش زهره ترقان وطاقت شکن طيارات ميک  بمباران طيارات 

در آخرين دقايق حياتش وقتی به او ابالغ شد که  و از غرورش نکاست  و  برسرپا ايستاد  صبح فردای آن٨ساعت  
بجز خدا، هرگز به  ": بايد تسليم شود، ولی او با شهامت وشجاعت کم نظير افغانی گفت اگر ميخواهد زنده بماند،

که وقتی به داوود خان ابالغ  گويدمي) متهم به قتل داؤودخان( اگرچه جنرال امام الدين،."کمونيستان تسليم نمی شوم
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داود خان بدون آنکه حرفی برزبان  مگر! گرديد که قدرت به حزب دموکراتيک خلق افغانستان انتقال يافته، تسليم شود
خان هنگام فير برامام الدين  ولی عقل سليم چنين شهادتی را نمی پذيرد که داؤود او فيرکرد،  بر آورد، با تفنگچه 
خان  خان بدون اظهار هيچ سخنی برامام الدين فيرهم کرده باشد، اين خاموشی داؤود گيريم که داود .شدسخنی نگفته با

به عنوان (خود  آيا به اين معنی نيست که او، اين افسرپائين رتبه را همطراز)  امام الدين(در برابر يک افسرکودتاچی 
دستور تسليمی به وی  و ببندد  او فيرکرده تا لب فرو  برو بنابرين نمی ديده است،) قوماندان اعلی اردوی افغانستان

  ندهد؟
تسليم نمی دشمن هرگز به  خدا، بغير از" آن گفتن و يک جمله دلنشين بيان کرده  خان  حقيقت اينست که داؤود

ابر آگاه افغان بدهد که در بر و ميباشد که خواسته با اين جمله اين درس وطن پرستی را به فرزندان دلير." شوم
  .خفت قبول نمود و ايمان خود  نبايستی زبون شد و نبايد تسليمی را بخاطر زنده ماندن در ذلت  و دشمن عقيده 

 آن  وغرور ملی خود را  تبارز داد، بلکه  اوشهامتخان در برابرديکته زورمندان،  اين نخستين بارنبود که داؤود
را هم در امور ) بريژنف(شوروی  خودخواه اتحاد ته رهبرشخصيت آزاده و وطن دوست و مغروری بود که ديک

در آخرين سفريکه او به مسکو انجام داد، باری بريژنف ضمن  غوث، بقول عبدالصمد. داخلی کشورش نپديرفت
خان ، مبنی بر افزايش کارشناسان کشورهای عضو ناتو در افغانستان  مذاکرات رسمی از روش حکومت داری داوود

آنچه همين حاال «: خان در جواب بريژنف گفت داؤود. اظهار نمود تا آنان را از افغانستان خارج نمايدانتقاد کرده، 
از نظر افغانها اين اظهارات . بوسيله رهبر اتحاد شوروی گفته شد، هرگز مورد قبول افغانها قرار نخواهد گرفت

خواهيم داد که به ما ديکته کنيد که چگونه ما هرگز به شما اجازه ن. دخالت صريح در امور داخلی افغانستان است
اينکه چگونه و در کجا کارشناسان خارجی را . کشور خود را اداره کنيم و چه کسی را در افغانستان استخدام نمائيم

افغانستان اگر الزم باشد، فقير خواهد ماند، اما در . استخدام کنيم انحصارًا و کامال حق دولت افغانستان خواهد ماند
اين قلم، چاپ  افغانستان، از پيامد آن در کودتای ثور و (».گيری خود آزادی خود را حفظ خواهد کرد  و تصميمعمل

 )، فصل چهارم١٩٩۶
اين مذاکرات در فضای صميمانه خاتمه نيافت و داودخان ناراضی از مسکو به کشور برگشت و متعاقبًا به پاکستان 

های کشورهای همسايه، ايران  بار و نفوذ شوروی نجات دهد و کمک  زيرداود ميخواست افغانستان را از. سفر نمود
گان  اما متاسفانه که گماشته. و پاکستان و عربستان سعودی و مصر و غيره را در جهت عمران کشور جلب نمايد

می شوروی که در اين سفرها، داودخان را همراهی ميکردند، جزئيات مذاکرات سفر داودخان را در کشورهای اسال
با اجرای کودتا بکار افتاد و خان اين دسايس شوروی بر ضد داود  بر منطقه به مقامات شوروی گزارش ميدادند و بنا

 و خان  خون داود. اش کامال نابود گرديد تن اعضای خانواده١٧داود خان با ) ١٩٧٨پريل ا (١٣۵٧خونين ثور 
ضد رژيم   بعد از پيروزی کودتا، شورشهای مردم برماه يکی دو و دامن کودتاچيان را گرفت  کودکان معصومش، 

چنانکه حتی قبر آنها هم برای  به نيست شدند، ظرف يک دهه تمام سران کودتا يکی بعد ديگری سر و آغاز گرديد 
 .کسی معلوم نيست

ناپذير شهامت تسليم   و١٣۵٧در برابر بمباردمان وحشيانه کودتاچيان درهفتم ثور خان  استقامت و پايداری داود
ميتوان گفت داود خان نخستين شهيد  و تاريخ افغانستان بی نظيراست  در واقعًا   هفتم ثور،ۀفاجعوی به دژخيمان 
 مرگ مردانه و و .دشمنان خود فرود آوردتسليم به  سران است که تا لحظۀ مرگ حاضر نشد سر به کف افغ

ال ذلت رهبران وابسته به بيگانه، با گردن افراخته چنگ آمدن در به  اسارت در تسليم شدن و شرافتمندانه را بر
  .خانواده خود را در صف  دليرمردان کم نظيرتاريخ ثبت کرد و پذيرفت و نام خود 

 از کتاب خاطرات دکتورعبدالرحيم نوين از) بهار وآن گلوله باران بامداد ( در بخش بيست وششم سياه سنگ آقای 
  :  ميدهدرنا،  نکات ذيل را بازتاب قول سرور

ها در فضای کابل، مخصوصًا در مناطق مورد  تسدر لحظاتی که غرش جتهای جنگی و صـدای فـير توپهای کموني"
 ۀبار ته بوديم و درم خان نشسد نعـيو برادرش سردار محم] محمد داوود[توجه شان می پيچيد، در حضور رهـبر

اصـرار ميکرد که بايد سران زندانی کمونيستها طی قدير وزير داخله . اوضاع جاری مذاکره و تبادل نظر داشتيم
ابل يرقاگر آنها نجات يابند فجايع غ. محاکمه صحرايی فورًا اعدام شوند، زيرا اوضاع به جاهای خطرناک رسيده است

  . د بودت از آن ناممکن خواهاو نج  پيوندد یتصور به وقوع م
م افغـانستان ردوالنه و غيرمسئوالنه ما را نه تنها در برابر مچنين تصميم عج": ودعصبانيت فرم رحوم باسردار م

ديگر، از چند نفـر وطنفـروش و نوکر بيگانه، شـخصيتهـای  نماياند، از سوی نايتکار مـیبلکه در مقابل جهانيان ج
  ." يسـازدبزرگ سياسی م

 دهليز هديدم قدير در گوش. ارج شدمچند دقـيقه بعد من نيز نظر به ضرورت، از مجلس خ. وزير داخله از اتاق برآمد
در اين لحظه از سـردار : "او ميگفت. از آواز بلندش دانسته ميشد که عصبانی بود. صحبت ميکـندی تيلفـونی با کس

يت ا به حراز مآو. دام کنيدمن به حيث وزير داخله امر ميکنم همه را اع. امرگرفتن مشکل و حتا از ناممکنات است
بعد از مکث مختصر، نمـيدانم از جانب مقابل چه شنيد که با ." م بيايم برايت تحريری سند ميدههينکهم. مر ثبت کنآ



  
 

 
  ٧از  ٦ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب وشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد، ن ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

همه وطنفروش، :"بعد گفت. و گوشی را با عصبانيت گذاشت." من امر ميکنم: "صدای بلندتر و خشمگينانه تر داد زد
  ....." ده اندجنايتکار و خاين ش

از سردار محمد نعـيم خان با عجله وزير داخله  .رديمی و عـلتهايش صحبت ميکاين بدبختردار نعـيم در باره سپس با س
در مورد پيشنهاد سفير فرانسه چه تصمـيم اتخاذ فرموديد؟ سفير فرانسه پيشنهاد کرده بود که اگر به سفارت : پرسيد

ا نپذيرفت وگفـت شرم است اين پيشنهاد ر] محمد داوود[برادرم ": تسردار نعيم گف. نداپناه ببرند، محفوظ خواهند م
. مرگ را هـزار بار ترجيح ميدهم. به حيث سرباز برای نجات از مرگ، در وطن خود به سفارت خارجـی پناه ببرم

خانمش نيز رفتن به سفارت را . رد و دستور داد آنجا بروندنواده را قبول کااما رفتن ديگران به شمول اعضای خ
  ."تنددر نتيجه هـمه تصميم به ماندن در ارگ را گرف. هرم شريک ميباشـمنپذيرفت و گفـت در زندگی و مرگ شو

 کنارهمديگر قبول کردند، در و خانه خود  درپسرانش که مرگ را  دختران و و خانم  وداودخان چنين بود شهامت 
  .را نپذيرفتندخارجی  يک کشورپناه جستن به سفارت  ولی ننگ فرار و

از زبان عبدالرحيم شادان صاحب منصب حزبی در گارد "  گلوله باران بامداد بهارو آن "سياه سنگ در بخش بيستم 
، صاحبجان، د داوودسـردار محم] ١٩٧٨اپريل٢٨[ثور حوالی ساعت چهار صبح هشتم"جمهوری حکايت ميکند که 

قاومت يدن کمک ساير قطعات به ارگ و بيهودگی مسسيد جان و عبدالحق علومی را احضار کرد و با توجه به نر
من . برای اينکه جوانان بيشتر از اين تلف نشوند، گارد را تسليم دهـيد. نميخواهم جوانان تلف شوند: "چنين هدايت داد

ات و رياست جمهوری مصدر خدم ، صـدارت  ای وزارت دفـاع نميشوم، زيرا درتمام وظيفه داری در پستهيمتسل
اگر مسئوليت يا جرمی . نسـتان و مـردم افغانستان خيانت نکـرده امهـيچگاه به افغا. صادقانه به مردم و وطنم شده ام
حزب دموکراتيک خلق که   اعتراف يک عضوهماين ."نندانستان محاکمه کغم افردداشته باشم، مرا در دادگاه م

  .خان شهادت ميدهد شجاعت داود براستقامت و
صف احمدشاه  در است که می بايد وی را  آن شخصيت های شجاع و وطن پرست افغان ۀجملاز خان  داودخالصه 

 و وطن پرستانه وی برای اعتال تالش های  .اعليحضرت امان اهللا خان به حساب آورد فتح خان و درانی ، وزير
شبهه  ، جای هيچ شک وافغانستان هوريت درچه پس از تاسيس نخستين جم ترقی کشور چه در دوره صدارتش و

، يکی از آن ١٩۵٩جهت آزادی زنان افغانستان از زندان چادری در ی  اش درانقالب و اقدام مدبرانه  نيست و
 او را حامی حقوق و باشند و مشکور او ممنون و کس ديگری از اقداماتی است که زنان کشور بايستی بيش از هر

  .آزادی های مدنی  خود  بدانند
القاب مختلف  درجات و رتبه ها و ام ها وافغانستان وتعيين نملی خان به عصری ساختن  اردوی  توجه خاص داؤود

نستان بهتر از هرکسی صاحب منصبان اردو از کارهای مهمی است که صاحب منصبان تحصيل کرده اردوی افغا
ترقی  آبادی و خان شخصيتی وطن دوست بود که تعصب قومی ومذهبی نمی شناخت و داؤود. را درک ميکنندديگر آن

 مشترک ۀخانبادی  آو برای عمران  هرخشتی که درگوشه يی از کشورميگذاشت،. ودافغانستان بزرگترين آرزوی او ب
 پولی تخنيکها، ها و شفاخانه ها، پوهنتون مراکز صحی و اعمار بندهای آب، احداث شاهراه ها،. افغانها می گذاشت

بند  ماهی پر و  نغلو وبندهای برق شيندند هرات، اعمار قندهار، و کابل و ساختن ميدان های هوائی بين المللی در
آبياری در هده وغازی آباد ننگرهار، هلمند و سرده  احداث پروژه های انکشافی زراعت و و  رننگرهادرونته در 

نساجی  کندز و فابريکه روغن سپين زر در و کوکچه، تاسيس شرکت قند بغالن  بند و خان آباد  و غزنی، پروان 
تاسيس   مزارشريف، فابريکه های پروسس ميوه و پشيمينه بافی کندهار وگلبهار و بگرامی و کارخانه کود و برق

کارخانه سنگ رخام در  فابريکه خانه سازی درکابل و قندهار، اعمار  نان پزی سيلوی مرکزی در کابل وۀفابريک
دگار کشور، از جمله های کارهای مان سری در تامين امنيت سرتا از همه مهمتر تقويت اردوی ملی و لشکرگاه و

قوماندانان  حکومت اين مرد وطن پرست است که همگی در دوره رژيم حزب دموکراتيک خلق توسط مجاهدين و
سامان آالت آن ها  و بنياد منفجر ساخته شدند  و از بيخ ) ISI( به دستور سازمان استخبارات نظامی پاکستان جهادی و

  .ه فروخته شدبه توسط مجاهدين صاحبان به پاکستان برده شد وبه نرخ کا
 مالی برخوردار مردم از امنيت جانی وبی عدالتی های اجتماعی، همه  کاستيها و  با وجودخان داودحاکميت  درعهد
. زورمندان قرار نميگرفت حيثيت شان مورد تجاوز و ناموس . شرف شان از تعرض مصئون بود عزت و. بودند
توانست به تنهائی با پشتاره ای  وقت شب می ميخواست هرکسی اگر . ملکيت های شخصی مردم در امان بود خانه و

 جالل آباد مسافرت کند، کسی نبود که راهش را ميگرفت و يا قندهار و يا هرات و کابل تا مزارشريف و از پول از
با ارزش  امنيت مهمترين و خالصه مردم اگر هيچ نداشتند، امنيت داشتند وپرسيد که چه باخود حمل ميکند ؟  می
متاسفانه با کودتای ثور مردم اين با ارزش ترين نعمت زندگی يعنی امنيت . ن ارمغان دولت در يک کشوراستتري

  .خود را از دست دادند
نخستين شهيد   نخستين رئيس جمهور افغانستان وبه داود خان،"قهرمان جهاد"يا " قهرمان ملی"جای دارد که لقب 

تا روز مرگ  جهاد درخدمت منافع بيگانه قرارگرفته  و يا قبل از و دوران جهاد  شود، نه به آنانی که در  دادهجهاد 
  ، وداشت فرانسه وغيره قرار پاکستان، امريکا، روسيه، ايران، هند ، انگليس و خود درخدمت سازمانهای استخباراتی



  
 

 
  ٧از  ٧ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب وشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد، ن ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

رحوصله افغان تحميل  برشانه های ملت نجيب و پ  از خيرات همان خدمات جاسوسی به عنوان قهرمان ملی؟ اکنون
  .برای او تبليغ ميشود و پيوسته از پول بيت المال، شده 
 افغانان وطن پرست می بايستی .پذير، به تبليغات هيچ کسی احتياج ندارد اين قهرمان  تسليم نا ،شهيد داؤود خاناما  و

. پيشنهاد نمايند و جستجو کنند استقامت او  شهامت و خور شخصيت و لقب در و در باره  اين قهرمان جهاد وطن نام 
را به شهـيد داود خان، نخستين رئيس جمهور افغانستان ضمن يک محفل پرشکوه از » قهرمان ملی«ومن لقب 

  ميالدی٢٠٠٩ جوالی ١٨ خان برابر است با  صدمين سال تولد داؤود.صدمين  سال  تولد وی پيشنهاد مينمايم 
  

  ! اجاويدان باد و ه زندواره  همياد آن شهيد قهرمان و نام 
  ٢٠٠٩ /۵ / ۴پايان  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


