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 امروز هفتم ثور است
 

امروز هفتم ثور است و این روز یك روز بسیار غم انگیز در تاریخ معاصر افغانستان است در صبحگاه این روز 
انواده محترم شان در قصر گلخانه ریاست جمهور ى افغانستان به شهادت رسیدند و كه به  منحوس سردار داود خان و خ

با شهادت   ، روح ان بزرگ مرد تاریخ و خانواده شان و همه شهدا دیروز و امروز افغانستان دورد و دعا مى فرستیم
كشور صورت گرفت و با تحوالت وإشغال هـا در   كشتار هـا ویرانى هـا، ،سردار داود خان دیگر سر أغاز مهاجرت هـا

كه از ان تاریخ ببعد در افغانستان رخ داد مسیر تاریخ جهان تغیر كرد ،كشور هـاى از زیر یوغ كمونیزم سوسیالیزم 
سپتامبر نظم جهانى را بر هم ِزد و در میان این    ١١شوروى وقت نجات پیدا كردند اتحاد جماهیر شوروى از هم پاشید و  

ملت صبور افغانستان است كه در چرخه هـاى تاریخ هنوز كه هنوز است كشته هـا میدهند و هنوز   همه چرخ تاریخ این 
هم خون شهید داود خان و خانواده اش نه تنها خشك شده بل جوى هـاى خون هنوز هم درین كشور بال كشیده جارى 

داود خان نوشته كردند هـر سه جلد  كتاب را كه جناب داكتر صاحب عبدهللا كاظم در مورد زندگى سیاسى سردار  ،است
گفتنى هـاى است كه ما نسل جنگ زده این كشور كه در زمان شهادت سردار داود  انرا خواندم درین كتاب معلومات و نا

خان جوان بودیم و هزاران ارزو در سر داشتیم نمیدانستیم و گاه گاهى قصه هـاى از زبان پدران ما میشندیم بطور مثال 
 ؟كه چرا افغانستان اینقدر تحت تا ثیر شوروى باشدمى پرسیدیم 

 
درین كتاب از زمان ایكه سردار مرحوم وزیر دفاع بودند تا روزیكه به شهادت مى رسند مفصل نوشته شده است و از   

اینكه از همان أغاز صدرات خود چقدر خواست تا كمك هـاى ایاالت متحده امریكا را جلب كند و همیش تالش داشت تا 
درین جاى شك نیست كه سردار داود خان یك وطن پرست واقعى بود و تا لحظه   ،ست بیطرفى افغانستان را حفظ كندسیا

ولى سْوال درین خلق است سردار یكه اینقدر براى رفاه و ابادانى افغانستان فكر  اخر منحیث یك عسكر دلیر تسلیم نشد
ـاى خون درین كشور جارى است امروز عده از مردم  مى كرد چرا بعد از شهادت اش هنوز كه هنوز است جوى ه

  ۲٦مى كشید و كودتا  لنج چافغانستان مى پرسند كه ایا الزم بود كه مسیر طبیعى دهه دیموكراسى را سردار شهید به 
 ؟  گى انجام داد ؟ و چرا امر توقیف اقاى میوندوال را دادند سرطان روى یك عقده خانواده

 
و اكر سردار مرحوم دیدگاه پیشرفت و ترقى را براى افغانستان داشت چرا بعد از شهادت كه یك سیاستمدار خوب بودند  

  180؟ ایا در ان روزگاران ایجاب مى كرد كه یك چرخش خود یك افغانستان شكننده و بى ثبات از خود بجا گذاشت
 ؟  درجه یي از همسایه بزرگ شمالى خود كند
م در مورد سردار داود خان نوشته كرده به این سواالت تا اندازه جواب داده  هـر چندیكه در كتاب ایكه داكتر صاحب كاظ

شده ولى با كودتاى كه سردار مرحوم انجام دادند به كمك رفقائ چپى شان چنان پیامدى هـاى وحشتناكى به افغانستان و  
 ؟ چرا مردم شریف این كشور واقع شده كه به دفعات مردم به تاریخ مراجعه مى كنند و مى پرسند

 
امروز كه تصویر كتاب هـا را مى گرفتم پسرى كه در منزل من بود و مرا در تصویر گرفتن كمك مى كرد پرسید این  

شخص كى است ؟ ایا خویشاوند شما است چرا تصویر این كتاب را مى گیرید من برایش در مورد سردار داود خان و  
خان و هفتم ثور برایش تاریخ شده مثل ایكه براى ما شاهان  ساله است دیگر شهادت داود ۲٣هفتم ثور گفتم وى جوان 

گذشته تاریخ شده بود ولى این جوان در جنگ و مهاجرت بزرگ شده و أشك به چشمان اش جارى شد و نمیداند فردا  
ه  ؟ بلى هـر افغان در هـر گوشه جهان كه زندگى میكند روى تصادف نبوده بل جبر تاریخ همه را بأینده وى چه میشود

 ؟  گوشه از جهان پرت كرده و همه حق داریم بپرسیم كه چه رخ داد و چرا 
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هـر چندیكه یقینا عده ما در بهترین كشور هـاى جهان زندگى مى كنیم ولى همه شماره هـاى بیش نیستیم و یقین دارم این 
جغرافیایى افغانستان این   كشور را با همه فقر وعقب مانده گى اش دوست داریم عده را عقیده بر این است كه موقعیت

همه بال هـا را بر مردم ما روا داشته ،عده را عقیده بر این است كه بخصوص درین أواخر بى اتفاقى سیاسیون و قانون  
شكنى هـا ما را به این روزگار رسانده به هـر حال هـر چه باشد كار نأمه سیاسیون و لیدران كشور همیش مورد قضاوت 

د هـر چندیكه تاریخ را در همان مقطع اش باید قضاوت كرد در اخیر از جناب داكتر صاحب كاظم  و سْوال قرار میگیر
بازهم جهان سپاس كه گوشه هـاى نهفته زندگى مردى را بیان كرده كه هـر گز به عسكر پیاده تسلیم نشد و دلیرانه در  

 جاودان ! راه وطن اش خود و فرزندان خود را قربانى كرد . روح اش شاد و یاد اش 
 

  کاظم:جواب داکتر سید عبدهللا
 
شکر از شما محترمه زهره جان یوسف داؤد از اینکه با حوصله مندی سه جلد کتاب قطور مرا خواندید و از همه مهمتر ت

ر از تبصره های شما در مورد محتوای کتاب. همانطوری که تذکر دادید که جوان همکار شما در باره برداشتن تشک 
عکس از کتاب پرسید که این شخص کی است و چرا شما به آن عالقه دارید، واقعاً بیانگر یک واقعیت تلخ است که 

ای تاریخی محروم مانده اند، چه رسد به مسایل  جوانان ما حتی از تاریخ نیم قرن قبل کشور خود و شناخت شخصیت ه
 فراتر از آن. 

ثور و بعد از آن همه چنان در چنبرۀ   7آگاه از آن موضوعات باشند، چون با کودتای منحوس آنها حق دارند که نا 
و آتش توانستند حوادث شوم روزگار قرار گرفتند که از خود بیگانه شدند و اما هزارها آفرین به آنها که اقالً در بین خون  

جان خود را حفظ کنند. لذا نباید از عدم آگاهی شان متعجب شد و اما اکنون وظیفه نسل موجود است که شاهد حوادث 
بوده اند، تا با نوشتن حقایق تاریخی نسل جوان را کمک نمایند و آنها را از شر تبلیغات سوء رهانیده و در عین زمان  

 اکنون به دالیل مختلف در خور مردم داده میشوند، برحذر سازند.از تحریف عمدی مسایل تاریخی که 
 
این کمترین کوشیده است تا رسالت خود را نوشتن کتابها و مقاالت دراین زمینه انجام دهد. اینکه دیده میشود که هنوز  

تبصره های کوتاه هم بعضی ها به تأسی از شایعات و یا برداشتهای شخصی نتوانسته اند به عمق قضایا پی ببرند و با 
ند سطر به ابراز نظر های قاطع می پردازند و به همان شنیدگی ها و دیدگی های سطحی خود باور دارند،  چدر یک یا 

کاریست که نمیتوان آنها را به یکبارگی متقاعد به درک واقعیت ها ساخت، بلکه اینکار زمان کار دارد، چنانکه در  
ون مردم حقایق را درک کرده اند. لذا نوشتن کتابها میتواند برای آگاهی و قضاوت دوره امانی پس از یک قرن اکن

قضاوت های تاریخی نسل های بعدی ممد واقع شوند. از شما بار دیگر تشکر میکنم. امید میکنم کتاب "زندگی سیاسی 
 شهید محمد داؤد" را که به همین هدف نوشته شده است، هموطنان گرامی به دقت مطالعه فرمایند.

 با ارادت  
 بوکگرفته شده از فئسبر
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