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  ،"محمد داوود خان" شخصی از شھيد ۀچند خاطر
  !يس جمھور افغانستان ئاولين ر

٢  

  
  : سومۀخاطر

رحيم جان " و "عزت"نامھای ه دوستانم ھريک باز درم و دو تا  بود، من و برا١٣۵۵روزھای اخير تابستان سال 

 مقاومت ۀورط مبارز و اسنزديکان که "فقير محمد"صاحب   پسر حاجی"عبدالمحمد" ، به کلکان شمالی منزل "شھرارا

م بود،  پدرۀ دوستان ديرينۀ بود،  حاجی فقير محمدخان از جمل"عبدالمجيد کلکانی"ملی افغان  ضد شوروی ، شاد روان 

 به منزل شان که در بازار کلکان موقعيت داشت "ا خوردنبشور"رض غمن و برادرم نظر به اسرار شخص عبدالمحمد 

خواھم به يک موضوع که تا چاپ و نشر کتاب خاطرات  که اين نوشته را به اتمام برسانم می نآپيش از . رفته بوديم

ن رويداد عبارت بود از آان تقديم نمايم، گاھی نداشت خدمت خوانندگن اآمردم از )  تر ماڼیگله بلی د ار(نام ه پدرم ب

  در "عبدالمجيد کلکانی"ر روسی، گ مقاومت ضد قشون اشغالۀورط با اس"محمد داوودخان"جريان اولين مالقات شھيد 

يت باد والآدر منزل شخصی محمد داوودخان در شھر جالل که اين ديدار باد ل آ در شھر جال١٣۵١زمستان سال 

  .طور مختصر اشاره نمايمه رفت بود، بگرھارصورت گنن

رود ، وی  نجا بود به نزد پدرم میآباد که مرحوم داوودخان نيز در ل آيکی از روزھای زمستان عبدالمحمد در شھر جال

عطلی دون م ميسر شود، پدرم ب"داوودخان" ا ب"عبدالمجيد کلکانی"ر زمينه مالقات گنمايد، که ا از پدرم خواھش می

 واقف "عبدالمجيد کلکانی" مالقات یرزوآکه مرحوم داوودخان از  یئويد ، دراثناگ  می"محمد داوودخان"جريان را به 

 شود که عبدالمحمد را می کند، که شما چقدر وقت می ال را مطرح میؤ عبدالمحمد چند سۀشود وی از پدرم در بار می

ال و ؤدانی که مايان تحت تعقيب ھستيم، بعد از چند س د که خودت میويگشناسيد ، در ضمن مرحوم داوودخان به پدر مي

باشد بعد  باد میل آکه در جال چند شبانه روزیدر جريان ديک ز نۀيندآشود که در  میحاضرجواب مرحوم داوودخان 

محمد پسر خاله تواند که وی عبدالمجيد کلکانی را مالقات نمايد، پدرم جواب داوودخان را به عبدال  شب میۀاز ھشت بج

شود، پدرم  رساند و عبدالمحمد با خوشی زايد الوصف خوش و خندان رخصت می  عبدالمجيد کلکانی مییيا عمو

فت که امشب ساعت گمد و آاضافه نمود که بعد از سپری شدن سه چار روز شام يکی از اين روزھا عبدالمحمد نام نزدم 
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 نھا ھشت بجه شب منتظر میآ .ويدگ  پدرم جريان را به داوودخان میيم، آئھشت بجه من و عبدالمجيد کلکانی يکجا می

مدند، من تنھا عبدالمجيد کلکانی را آ شان یفت که ھشت بجه شب عبدالمحمد و عبدالمجيد کلکانی ھر دوگباشد، پدرم 

نھا باالی آتيم بعد از احوال پرسی ھر سه ما درجاھای خود نشس، نمودم ن منتظر وی بودآ که داوودخان در یاقتداخل ا

رفت در وقت اخير گنيم ساعت وقت را دربر  و  يکًاکردند، اين مالقات تقريب وضع جاری مملکت باھم تبادل نظر می

  :فتگمالقات داوودخان به عبدالمجيد کلکانی چنين 

 يد میئتسليم نماخواھيد بھتر است شما خود را به دولت   من را میۀر مشورگينده پيش رو داريد اآشما جوان ھستيد، و « 

توانيد از  ر وی شما را عفونکرد شما میگ اًادانم شاه افغانستان يک شخص مھربان است وی شايد شما را عفو کند احيان

  ». تان ادامه دھيدۀداخل محبس به مبارز

بعد از کردم که شما يک شخص تند مزاج ھستيد ولی  من فکر می« .فتگدر اخير عبدالمجيد کلکانی به محمد داوودخان 

که  فت وقتیگپدرم . نھا خدا خافظی کردندآ ًا بعد».يک شخص دلسوز و مھربان ھستيدًا مالقات شما دريافتم که شما واقع

فتم که اين مھمانان را در موتر جيپ روسی خودم به گاز منزل داوودخان بيرون شديم من به دريور شخصی داوودخان 

  .نھا را در نزديکی فارم ھډه رسانده بودآدريور . شد برسانباد که خواسته بال آ که در شھر جالئیھرجا

فت گمد و به پدرم آ ما در شھرارا ۀذاشته بود که باز عبدالمحمد بخانگ دو سه ماه ًا سرطان تقريب٢۶بعد از پيروزی تحول 

ترسد که از  و می ولی وی يک شرط دارد علنی شده به زندگانی قانونی آغاز نمايدخواھد  که عبدالمجيد خان کلکانی می

يس ئ ریفت که عبدالمجيد کلکانی يک کاغذ تحريری به امضاگوی .  به وجود آيدطرف بعضی مردم برايش مشکل 

  ،پدرم افزود که من پيغام عبدالمجيد کلکانی را به داوودخان رساندم، ھمچنان پدرم عالوه نمود که. خواھد دولت می

ويد که گفت که از طرف من به مجيد بگقای مجيد کلکانی برايم آی پيغام داوودخان بعد از چند دقيقه فکر کردن باال« 

 منتظر ،شما کدام ضرر برسده شود که برم ھستند نگ شما نيست رفقای انقالبی ما بسيار خون علنی شدنحاال وقت 

 علنی شدن موضوع عبدالمجيد کلکانی ماه ھا سپری شد، از اينعلنی شدن بعد از اين پيغام در باره » .احوال من باشيد

فا دشمنان وی بودند، خ دوستان عبدالمجيد کلکانی بودند ولی در ًا مقاومت يک عده افراد خود غرض که ظاھرۀورطاس

 که بود توانستند نزديکی عبدالمجيد کلکانی به حکومت جمھوری را سد واقع شود، چرا یگھر نيرنه نھا بآد نشو خبر می

 صوفی غالم (ن جمله افراد يکی ھم آاز . ديدند نھا منافع خود را در خطر میآانی که به يکجا شدن عبدالمجيدخان کلک

توانم عبدالمجيد کلکانی را  انه شخصی ھستم که میگفتند که من ي گ امور امنيتی ميیبود، که به اوليا) حضرت کلکانی

عبدالقدير، فيض محمد و غيره ولين امنيتی مثل ؤخواست خود را به مس ونه دروغ ھا میگ ايناوی ب. ير نمايم گدست

سفانه از مناسبات داوودخان و عبدالمجيد خان کلکانی ھيچ أمورين ارشد دولت متأماز وغيره نزديک سازد، اين چند تا 

  .  خبر نداشت و نمی دانستند

 مورين عاليرتبه دولت راپورھای دروغين صوفی غالم حضرت را به داوودخان میأافراد فوق الذکر يعنی اين م

ھسته ذھنيت مرحوم داوودخان را آھسته آونه راپورھا دروغ و غلط گرساندند، صوفی غالم حضرت توانست که به اين

  .يم باالی اصل موضوع آپس می. بسازد عبالمجيد کلکانی مغشوش ۀدربار

زار کلکان ا خوری به منزل عبدالمحمد که در بابن روز پنجشنبه که من به ھمراھی برادرم و دو دوستم غرض شورآدر 

 دونيم بجه بود که يک برادر خورد عبدالمحمد ًا مزه دار ساعت تقريبیموقعيت داشت رفته بوديم بعد از خوردن شوربا

اه حق العبور سرک که پھلوی باغ شان گدخان را در توقف وفت که سردارصاحب داوگمد و به عبدالمحمد آنزد ما به باغ 

رام رفتند، چون گنھا طرف بآ ديديم ،کرد  يکنفر در پھلوی شان دريوری میرفت وگ ديدم که تکت حق العبور را ،بود

ه ريم و واپس بيگنھا اجازه بآدوغ و چای را نيز نوش جان کرده بوديم خواستيم از ،ور خوش مزه گدر اين وقت مايان ان
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يد خود که برادرم عبدالمجيد  سفی ما در بازار کلکان بوديم ديديم که مرحوم داوودخان در موتر تيوتاوقتیکابل برويم، 

 ھمچنانرود،  طرف کابل میه  و داوودخان در پھلوی شان نشسته برا می کردباز سرياور وی دريوری موتر وی 

ن موتر تعقيبی يک دريم آنھا روان است در آمتوجه شديم که يک موتر تعقيبی در حدود سه چارصد متر دورتر عقب 

ما چار نفر که .  دوتا عسکر مسلح در موتر تعقيبی نشسته بوده شينوار است ھمراۀل ياسين مسکونگبريدمن که اسم شان 

 رسيديم قلعۀ مراد بيگ ۀکردم ما ھم عقب موتر تعقيبی روان بوديم، در نزديکی حص دريوری موتر خود را خودم می

که ما نزديک برادريم  ن شد وقتیئيستاده شد و برادرم از موتر پايديديم که موتر داوودخان بطرف دست راست سرک ا

 سرعت بسيار کم از پھلوی موتر داوودخان ابو ھسته آ دست اشاره کرد که ايستاده نشويد، ما ھم ۀرسيديم برادرم به اشار

 یمده به مجردآ که يک موتر تعقيبی پوليس ترافيک نيز رسيد، شب که خانه رفتيم برادرم نيز عين زمان در .تير شديم

فت گ برايم ًانجا رفته بوديد، ثانيآکرديد که  فت که شما در شمالی چی میگبسيار قھر و غصه برايم که برادرم مرا ديد به 

خاطر احترام از موتر شما که داوودخان ه فتم که ما بگکرديد، من به برادرم  که شما چی کاره بوديد که ما را تعقيب می

 در اين وقت پدرم از برادرم پرسان کرد که شما ھم طرف شمالی رفته بوديد، برادرم .ن نشسته بود پيش نکرديمآنيز در 

  :رام چنين حکايت کردگ بۀ تنھا رفتن داوودخان را تا دو سرکۀقص

ًا  رياست مصنونيت ملی به دفتر رياست جمھوری خاص و راسۀر کدام راپور بسيار مھم از طرف ادارگبعضی اوقات ا

يس جمھور باز ئن راپور مھم را شخص رآن پاکت را نداشتيم اول آيس دفتر حق باز کردن ئرسيد، نی من و نی ر می

  .رديدگ  ابالغ میآنديد از طرف دفتر رياست جمھوری به مرجع   که الزم میی ھر ھدايتًانمود بعد می

شنبه  داوودخان با ت روز پنج چاشۀبرادرم عبدالمجيد باز سرياور مقام رياست جمھوری چنين ادامه داد، ساعت يک بج

اھی پياده گن راه آ که ھميشه از گطرف منزل شان در موتر نشستيم از راه داخل اره مد من و بآش از دفتر کار بربکس

که وی از  ن روز وی را تا منزل شان در موتر رساندم ، وقتیآکرد، در  مد میآاھی به موتر به دفتر و خانه رفت و گو 

خانه بيا، چون برادرم بين قصر ه نيم بجه ب و  ساعت يک.را تبديل کنت  زود لباسھايفت کهگن شد برايم ئيموتر پا

فت که به عجله گ شب می بود، وی ی داشت در ھمان جائی جای شب پا محل دلکشاه و منزل محمد داوودخان در ھمان

خان از خانه بيرون شد لباسھای عسکری را عوض کردم ساعت معين خود را رساندم ، به مجرد رسيدنم ديدم که داوود

فت که سر جلو موتر بنشنيد در اين وقت گمن ه  بود نزديک شد بگ سفيد رنیو طرف موتر شخصی خود که يک تيوتا

من ه من ھدايت داد که طرف کوھدامن شمالی برويد، برادرم عالو کرد که وی به داوودخان در پھلوی من نشست و ب

مدن از خانه  وی به يک دريم آقب ما بيايد وی عالو نمود که در وقت برويم که عگھيچ موقع نداد تا من به کسی ب

چرا داوودخان فت که من از اصل جريان ھيچ نمی دانم که گبرادرم .  دست فھماندم که عقب ما بيايدۀبريدمن توسط اشار

 چرا که .پ استگکردم چيزی  رود، فکر می طرف پروان شمالی میه دون اعضای فاميل ببه اينقدر عجله و ب

ه اھی بگ در شھر کابل ه فاميل يکجا روزھای پنجشنبه يا جمعه ھمراًمعموالرفت  که بيرون می داوودخان ھميشه وقتی

رود،   و شمالی می رفت، ولی امروز تنھا میگاھی طرف پلچرخی و بعضی اوقات طرف ميدان وردگ ،رگطرف لو

که موتر ما به حصه باغ   نزد، وقتیپگ وی ھيچ هه ھمرانطرف کوتل خيرخانآفت که داوودخان تا گبرادرم به پدرم 

    داوودخان : برادرم افزود. استردم که صاحب، امروز چقدر ھوا خوبزمير رسيد، من به داووخان عرض کيکار

 نزد، پگ با منمه ھم  حق العبور کلکان يک کلۀن داوودخان تا غرفآدانم بعد از   بلی می:فتگمن ه صرف ھمين قدر ب

زد که پول حق  که به جای حق العبور کلکان رسيديم داوودخان در جيب ھای خود دست می م عالوه نمود وقتیبرادر

فت که شما در گفت که داوودخان برايم گپردازد ولی وی در جيب خود ھيچ پول نداشت، برادرم عالوه کرد و العبور را ب

  .فت که پول حق العبور را بپردازيدگفتم که بلی صاحب وی برايم گجيب تان پول داريد، من برايش 
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مور موظف داوودخان را شناحت و چوب سرک را أ تکت حق العبور شدم مۀکه نزديک غرف  وقتی:  برادرم ادامه داد

يس صاحب جمھور است شما پول ندھيد در اين اثنا داوودخان متوجه شد به اشاره سر مرا ئفت چون رگبلند نمود برايم 

مور موظف پرسان کرد که أرفتم نفر موظف احترام کرد، داوودخان از مگکه تکت  د بپردازم، وقتیفھماند که پول را باي

 دست ۀفت که بلی صاحب خير و خيريت است ، داوودخان به اشارگمور موظف أ کلکان چی حال است، مۀدر منطق

فت که بچيم گودخان برايم ، در اين وقت داوکرديمرام به حرکت گطرف به  شخص موظف خدا حافظی کرد و ما بهھمرا

فت که دور گرام رسيديم داوودخان برايم گ بۀکه به دو سرک خودت اولين کسی استی که من قرضدار شان شدم ، وقتی

 طرف کابل روان شديم، برادرم اضافه نمود بعد از اينه ما ھم موتر را دور دادم و پس ب. طرف کابل بروه بخور پس ب

دون بی بی جان ا بيس صاحب پرسان نمودم که چرئت نمودم از رأرف کابل روان بوديم جرطه ذاشتيم و بگکه از کلکان 

  :فتگبرايم چنين ) داوودخان ( مديم وی آما تنھا به شمالی 

ن راپور نوشته شده بود که در اين ھفته مجيد آامروز از رياست مصنونيت ملی يک راپور را دريافت نمودم که در « 

يک افغان فتم که مجيد گخود ه يس جمھور را ترور کند، من بئخواھد ر د وی میريگ  جمھور میيسئکلکانی راه را به ر

کنم که اين راپور شد فکر نکبايد بخاطر چی مرا ه بوطن دوست است من خيانتی نکرده ام تا بر رويم دست بلند کند ، 

مردم و ات دشمنان غم که اين صرف تبليساز د ثابت مینکن ونه شايعات را پخش میگکه اين  یئنھاآموثق باشد من به 

 نآ که در بغلم بود  ایچهگنمود اول تفن برادرم عالوه نمود که بعد از اين سخن داوودخان پاھايم سستی می» استوطن 

فته شده بود گوزارت زراعت ه ن سالھا طبق ھدايت داوودخان که بآبرادرم اضافه نمود در  .را چک کردم که دارم يا نی

لی کتاره گ رھای تخريب نمايد عوض ديوا،الی سرک عمومی موقعيت دارداکه برا  کوھدامن ی باغھاایرھن ديواآ

د سرسبزی و باغھای ننماي که وقتی سياحين يا توريستان خارجی از اين منطقه عبور می خاطریه چوبی ساخته شود ب

  :برادرم افزود ھرصورته  کوھدامن را ببيند، بۀ اين منطقئیور و زيباگان

شد يک موتر به  رد که منزل رھايشی مردم دورتر معلوم می رسيديم از يک کوچه خقلعۀ مراد بيگ وقتيکه در نزديکی 

فت که گ بمن ، داوودخان به موتر خورد که چشمیمجرده  سرخ در نزديک يک درخت سايه دار ايستاده بود بگرن

کمک ه نھا بآيا آپ است گن موترچی آاد برو ببين که در من ھدايت ده مجرد استاده کردن موتر به موتر را ايستاده کن ب

   :افزودبرادرم  د،نضرورت دار

 يک ه رفتم ديدم که يک بچه جوان ھمراگطرف موتر سرح رنه ن شدم بئي من ھم به عجله از سرجلو موتر داوودخان پا

فت که من زود روی خودر گبوسد، برادرم  ر را میگدي دختر جوان در موتر نشسته در عالم محبت روی و لبان يک

پ نيست خير خيريت است، گفتم که ھيچ گمدم رسم تعظيم نمودم برای داوودخان آطرف داوودخان ه دور دادم پس ب

وی قدم زده .  استپگفت که نی نی چيزی گن شد برايم ئيبرادرم اضافه نمود که در اين وقت داوودخان از موتر خود پا

 وقتيکه داوودخان ،دو برادرم افز.دننھا لب بر لب نباشآکردم که  خدايا  دل دعا میشد و من در  نھا میآنزديک موتر 

نھا را ديد يک چيغ زد ، و داوودخان آکه داوودخان  نھا شد چشم دختر به داوودخان افتيده اين دختر از ترس اينآنزديک 

ويد که گ ترافيک که عقب ما بود بمن ھدايت داد که به موظفين موتره وی ب. طرف موتر خود روان شده شت و بگپس 

 به ًامن فور. يردگويد که در اين مورد از من ھدايت بگوزارت داخله ببرد و وزير داخله را به اين بچه و دختر را ب

طرف شھر ه دوباره بو فتم گيس صاحب جمھور را برايش ئ دست صاحب منصب ترافيک را خواستم و ھدايت رۀاشار

 خود هاھی وقت داوودخان ھمراگکردم  اه میگ بطرف داوودخان نی زير چشمض راه عرکابل به حرکت شديم، در 

که نزديک کوتل خيرخانه رسيديم وی  شود، برادرم افزود زمانی  معلوم می"قھر جن" شان ۀاھی چھرگکند و  تبصم می

ند شايد مشکالت داشته باشند ستھزار دھيم اينھا جوان آھا را ه بچيم چرا اين بيچار« فت که گبرايم ) محمد داوودخان ( 
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که  خاطریه ويد که کمکی سرزنش شان کند بگيافته باشند، خير است به وزير داخله به جای برای راز و نياز نگدي

کند،  ثير بد و منفی میأونه اعمال باالی مردم تگ سوچه اسالمی است اين ۀ ما يک جامعۀر اينطور کارھا نکند، جامعگدي

  ».زارشان ندھيد رھايش کنيدآر گويد که ديگبه وزير ب

  .ونه رھبر دلير و مردم دوستگپس ای ھموطن بناز باالی اين

هللا در يک ءن مرحوم و شھيد خدا پرست و وطن دوست ، مردم دوست داريم که انشاآ زيادی از یھاه من و فاميلم خاطر

  .ن مرحوم تقديم خواھم نمودآوقت مناسب خدمت دوستان و عالقه مندان 

  . د قھرمان، مردم دوست و وطندوستواد باد ای داوروحت ش

  د يارانو نه چی ھير شی ھغه مړ دی    جنازه او کفن ھسی يو رواج دی

  پايان                                               

       ٢٠١۶/١۵/۵                   


