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  دخانو از شھيد سردار محمد داویخاطرات
  !اولين بانی نظام جمھوريت افغانستان 

 
ن زمان را چنين آدخان يکی از خاطرات وسرياور مقام رياست جمھوری زمان مرحوم شھيد محمد داو) باز ( عبدالمجيد 

  .کند بيان می

 عمومی ملل متحد ۀنوقت که تازه از سفر اسمبلآ ۀر بود سيد وحيد عبدهللا معاون وزارت خارجگ ديۀساعت سه ونيم بج 

 زد و اظھار داشت گ برايم زن،بود دوباره به کابل عودت نموده بودن در شھر نيويارک اضالع متحده امريکا آکه مقر 

يس جمھور ئ من بال وقفه موضوع را به ر.خواھم وی را مالقات نمايم يس صاحب جمھور وقت داشته باشد میئر رگا

  . مالقات داردیرزوآکابل رسيده ه عرض کردم که معاون وزارت خارجه که تازه از سفر امريکا ب

 وقت اول را برايش بدھيد چرا ، صبحۀر بسيار ضروری نباشد فردا ھشت بجگايم ھدايت داد پرسان کنيد ا داودخان بر

  .ر استگ ديۀ چار بجًکه حاال تقريبا

 معاون وزارت خارجه را در . برادرم افزود ھدايت مقام رياست جمھوری را به معاون وزارت خارجه ابالع کردم

يس جمھور يکجا داخل ئپنج دقيقه بود من و رو ن روز که ھفت و چھل آ ی فردا.تمرفگ ۀ فرداليست اولين مالقات کنند

ه دخان به اشاره وحيد عبدهللا را بووال پرسی داوح بعد از ا،وردهآ ديدم که معاون وزارت خارجه تشريف .دفتر شديم

  .اق دفتر کار خود داخل کردت خود به اھمراه

که خواستار ھدايت مقام رياست جمھوری  را  یبيالقات ھا و بعضی مکات برادرم اضافه نمود طبق معمول من ليست م

دخان از معاون و داو. ھدايت عقب چوکی کار وی ايستاده بودمبه انتظارذاشته گيس جمھور ئ باالی ميز کار ر،بود

سيد وحيد عبداهللا سفر خود را مثبت   ًابعد.  عمومی معلومات خواست ۀ سفر شان به اسمبلۀرت خارجه در باراوز

امريکا در افغانستان که   در ضمن صحبت سيد وحيد عبدهللا يک اخبار الس انجلس تايمز که توسط سفير.ارزيابی کرد

  . يس جمھور افغانستان برساندئنوقت در کابل وظيفه داشت به سيد وحيد عبدهللا داده شده بود تا وی اين اخبار را به رآ

فت، من گدخان ويس جمھور محمدداوئبدالمجيد باز افزود، بعد از يک صحبت مختصر سيد و حيد عبدهللا به ر برادرم ع

دانيد  فت شما میگدخان به وحيدعبدهللا و برادرم افزود که مرحوم داو.م ه اوردآ بسيار خوب ۀشما يک تحفه از امريکا ب

 وقت سيد وحيدعبدهللا معاون وزارت خارجه از داخل بکس  در اين.يرمگی که من ھيچ قسم تحفه را از دست افغانھا نم

  .شماه  من بۀدخان پيشکش کرد که اينست تحفوخود يک اخبار الس انجلس تايمز برای داو

ن اخبار را آرا به ھر دو دست فشرده تاو داد و  نآدخان اخبار را مرور کرد بعد وکه مرحوم داو  برادرم افزود  وقتی

  :فتگوی چوکی کارش بود انداخت و به سيد وحيدهللا معاون وزارت خارجه چنين در باطله دانی که پھل
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 سرخ بودم، ولی حاال ًيا من واقعاآ سرخ است ۀد يک شھزادو من نوشت که محمد داوۀدر بار) وگشيکا(که اخبار  روزی 

 اين اخبار سبز يا سفيد ۀه نوشتيا حاال من بآ)  سرخ، سرخ نبودۀره شھزادالخاکه ب( کند  که الس انجلس تايمز نوشته می

  .شوم می

  :فتگدخان به وحيدعبدهللا وبرادرم اضافه نمود که مرحوم داو 

ن نام مردم آيری به اين و گ شان قرار بیکه خالف منافع اصيت شان است وقتیخش و  جھان اين روگ کشورھای بزر

 عمران و پيشرفت افغانستان عزيز ،بادیآا که راه  رید ما راھنويگد بنويگ  که میهنھا ھر چآذار گد، بنزن را تاپه می

   نمی تواندخته منصرف سامانرا از راه   عليه ما، ماءيم در اين مورد ھيچ تبليغ سوه ااست انتخاب نمود

  .گد بزروروحت شاد باد ای داو

  

  

  افغان ھاغه دی چی نر مری پر ميدان مری

  د وطن په مقدس عھد او پيمان مری

   غالمی نکړیوطن نه پلوری دبل

 .افغان زيږی افغان ژوند کوی افغان مری
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