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 م١١/١٢/٢٠٠٨                                  ديپلوم انجينير کريم عطائی 

  
 شناسائی جسد شهيد مرحوم محمد داوود بانی جمهوريت

   و اولين رئيس جمهور افغانستان
  

هـ ش بود که ١٣۵٧ ثور٨صبحگاهان روز جمعه  
جالدان گروه خلق و پرچم بعد از مقاومت شديد و قتل 

غاِن گارد رياست صدها تن فرزندان رشيد اف
جمهوری،  به داخل ارگ جمهوری راه يافتند و 

 صبح با خالی نمودن ٣٠/٧درست ساعت 
را با  جاغورهای ماشيندار، محمد داود رئيس جمهور

 تن ازعزيزانشان به شهادت رسانيدند و ١٧
.  بزرگترين جنايت بشری را در ملک ما مرتکب شدند

يس مردانه او درين صبحگاه در برابر شا گردان ابل
محمد داوود حماسۀ مقاوت ملتی . ايستاد و تسليم نشد

. را درين ايستادن و تسليم نشدن باخون خود رقم زد
او سرخيل شهيدان ملت افغانستان در قرن بيست 

  .روان شان شاد و جايشان در بهشت برين باد. است
    

  
ای دسته جمعی زيرخاک کردند و تا سرطان سال اجساد شهدا را ملحدان خلق و پرچم در خارج از شهر کابل در قبره

  جاری به جز از تعدادی از فرزندان ناخلف افغانستان کسی نمی دانست که اين گورهای دسته جمعی در کجا می باشد؟
  

  )١(تعيين کميسيون
  

  :هـ ش حکم آتی از طرف حامد کرزی رئيس جمهور افغانستان صادر گرديد١٣٧٨در برج سرطان 
  

يس جمهور افغانستان آه در ئگذاري به مقام واالي شخصيت ملي آشور شهيد محمد داوود خان، اولين ربه منظور ارج 
، آميسيوني به خاطر جستجو جهت ند جام شهادت نوشيدان با اعضاي فاميلش١٣٥٧نتيجه آودتاي خونين هفت ثور سال 

  :ي گردددريافت مدفن و اعمار مرقد ايشان و خانواده مرحومي به ترآيب ذيل موظف م
  يس عمومي امنيت ملي، به حيث رئيس ئمحترم امراهللا صالح، ر

  نماينده با صالحيت وزارت دفاع ملي، به حيث عضو
  نماينده با صالحيت وزارت امور داخله، به حيث عضو

  ، به حيث عضو نماينده با صالحيت وزارت اطالعات و فرهنگ
  نماينده شوراي واليتي واليت آابل، به حيث عضو

  م نادر نعيم عضو فاميل شهيد محمد داوود خان، به حيث عضومحتر
آميسيون عمليات جستجو جهت دريافت مدفن مرحومي و خانواده شان را دقيقًا تنظيم نموده و نتيجه آن را همراه با 

رايه پيشنهادات در مورد اعمار مرقد آن شهيد واال مقام طي مدت يكماه به مقام رياست جمهوري اسالمي افغانستان ا
  . نمايد

  

  گزارش اول کميسيون
کميسيون که جهت شناسايی و تثبيت جسد اولين رئيس جمهور فقيد افغانستان سردار محمد داوود خان، اعضای فاميل و 
همکاران مرحومی شان از سوی جاللتمآب حامد کرزی رئيس جمهور جمهوری افغانستان مؤظف گرديده بود، اولين 

  . رسانيدخبری به نشر  کنفرانسگزارش کاری خود را از طريق
 ٢٠٠٨ آگست ١٦ برابر با ١٣٨٧ اسد ٢٦روز شنبه،   :تاريخ .١
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  قبل از ظهر١٠:٠٠ساعت   :وقت .٢
  
 جوزا به آژانس خبرى ٢٦وزارت اطالعات و فرهنگ و عضو اين کميسيون بتاريخ  دکتور محمد حليم تنوير مشاور 

زير خاک  شرق کابل عقب حربى پوهنتون در يک مخروبهکه داوود خان و اعضاى خانواده وى در ساحه  پژواک گفت
کارمندان سابق استخبارات و اردو اين محل را  تنوير گفت که کميسيون بعد از تالش بسيار زياد و به همکارى. شده اند

  .دريافت و نشانى نموده
  

 گزارش دوم کميسيون
نستان سردار محمد داوود خان، اعضای فاميل و کميسيون که جهت شناسايی و تثبيت جسد اولين رئيس جمهور فقيد افغا

همکاران مرحومی شان از سوی جاللتمآب حامد کرزی رئيس جمهور جمهوری افغانستان مؤظف گرديده بود، دومين 
  :ديگزارش کاری خود را از طريق کنفرانس خبری به نشر رسان

 ٢٠٠٨ دسيمبر ٠٤ برابر با ١٣٨٧ قوس ١٤روز پنجشنبه،   :تاريخ
 ر قبل از ظه١١:٠٠ت ساع  :وقت

  
  اعالميۀ مطبوعاتی دولت

 
 جاللتمآب حامد کرزی رئيس جمهوری اسالمی افغانستان کميسيونی ۶۴۵طبق حکم شماره : ١٣٨٧ قوس ١۴کابل 

برای شناسايی و تثبيت جسد اولين رئيس جمهور شهيد افغانستان سردار محمد داؤد خان و اجساد اعضای خانواده 
 معين امور مسلکی وزارت صحت عامه و شش تن عضو هر يک محترم داکتر فيض اهللا کاکمرحومی شان، به رياست 

محترم دگر جنرال محمد حسن خان رئيس امنيت و دفاع ادارۀ امور، محترم جنرال پادشاه مير، محترم داؤد هاشمی، 
  .  گرديدمحترم سردار نادر نعيم، محترم سردار محمود غازی، محترم قاسم باز و ملک موال گل مؤظف

  
به کميسيون مؤظف مذکور وظيفه سپرده شد تا با توجه به عاليم و مشخصات خاص شهداء و با استفاده از امکانات طب 
عدلی، مساعی مشترک خود را به کار انداخته و گزارش مکمل کاری خود را به مقام محترم رياست جمهوری تقديم 

 و تدفين شهداء )٢( مراسم بلند و شکوهمند دولتی، اخرين بزرگداشت تا طوريکه جاللتمآب ايشان الزم دانند طی. نمايد
  .مذکور را هدايت خواهند فرمود

  
دو ماه بعد از توظيف، کميسيون توانست با در نظرداشت عاليم فارقۀ اسکليت ها، کليشه دندانها، لباس و قامت اجساد، 

تن از اعضای خانوادۀ ) ٩(اصلۀ اقارب، نه قسمت جسد که مرمی به آن اصابت نموده و اطالعات و گفته های و
اين سخنان را داکتر فيض اهللا کاکر معين امور مسلکی وزارت ."مرحومی شهيد سردار محمد داؤد خان را شناسايی نمايد
 ٢٩اما بعد از آن کميسيون در مجموع . " ايشان عالوه نمودند. صحت عامه و رئيس کميسيون نامبرده اظهار داشتند

 جسد در تپۀ مرنجان را مورد معاينه قرار داد، که اين معاينات شامل به کارگيری ٩٣ی گون پلچرخی و جسد در پول
شيوه های مختلف مسلکی و تجربی، مصاحبه ها، ديد و بازديدها با اقارب، دوستان و همکاران و در مورد شخص داؤد 

می در کشور آلمان نگهداری می گردد، احتمال ما خان، در آخرين مورد مقايسۀ قالب دندانها مصنوعی که فعًال در موزي
 را نيز از بقايای لباس شان – تحفۀ شاه عربستان –را به يقين تبديل نمود، زيرا قبًال نسخۀ مطالی مصحف شريف 

  ."دريافت داشته بوديم
  

 شان قرار ذيل شهدای شناسائی شدۀ خانوادۀ سردار محمد داؤد خان به شمول شخص مرحومی وی با نام ها و سال تولد
  :می باشند

  
  اولين رئيس جمهور شهيد کشور  ١٩٠٩متولد سال     ) ٣(شهيد سردار محمد داؤد خان .١
  برادر سردار محمد داؤد خان  ١٩١١متولد سال     شهيد سردار محمد نعيم خان .٢
  پسر شاه محمود خان غازی، داماد محمد داوود خان  ١٩٣۵متولد سال       شهيد سردارنظام جان .٣
  پسر سردار محمد داؤد خان  ١٩٣۵متولد سال        عمرشهيد سردار .۴
  پسر سردار محمد داؤد خان  ١٩۴٧متولد سال       شهيد سردار ويس .۵
  پسر سردار محمد داؤد خان  ١٩۴٧متولد سال       شهيد سردار خالد  .۶
  خانم سردار محمد داؤد خان، خواهر اعلی حضرت محمد ظاهر شاه      مرحومه زينب .٧
   سردار محمد داؤد خانخواهر      مرحومه بی بی عايشه .٨
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  دختر سردار محمد داؤد خان  ١٩۴٠متولد سال       مرحومه شينکی .٩
  دختر سردار محمد داؤد خان   ١٩۵۵متولد سال       مرحومه زرلشت .١٠
  دختر سردار نعيم خان، خانم عظيم خان غازی  ١٩٣٧متولد سال       مرحومه زرمينه .١١
  ن، خانم سردار ويسعروس سردار محمد داؤد خا  ١٩۴٧متولد سال        مرحومه شيما .١٢
  نواسه سردارمحمد داؤد خان، دخترعمرو گاللی ملکيار  ١٩۶۵متولد سال        مرحومه غزال  .١٣
  دختر زرمينه، نواسه نعيم خان، دختر عبدالعظيم غازی  ١٩۶۵متولد سال       مرحومه صفورا .١۴
  نواسۀ سردار محمد داؤد خان، پسر سردار ويس  ١٩٧٣متولد سال        مرحوم حارث .١۵
  نواسۀ سردار محمد داؤد خان، پسر سردار ويس  ١٩٧۵متولد سال       ل مرحوم وايگ .١۶

  
کميسيون اين امر را يک دستآورد بزرگ برای کافۀ ملت افغانستان دانسته و آنرا به شخص جاللتمآب رئيس جمهور 

د خان به خصوص سردار جمهوری اسالمی افغانستان محترم حامد کرزی، به بازمانده گان خانوادۀ سرادر محمد داوو
محمود غازی، هموطنان عزيز در داخل و خارج کشور و در نهايت به تمام تيم کاری کميسيون اعم از متخصصين طب 
عدلی، متخصصين شفاخانۀ ستوماتولوژی، انستيتيوت ملی صحت عامه و ساير همکاران که از هيچ گونه تالش های 

ورزيده، چنين يک رسالت بزرگ ملی را به وجه احسن، احترام خاص و پيهم، خسته گی ناپذير و شبا روزی دريغ نه 
  . خلوص نيت به انجام رسانيدند

  
************************  

  

  شخصيت شهيد مرحوم محمد داود
 

اگر بتاريخ کشور ما نگاه کنيم، می بنيم که شخصيت . درهر کشوری، بدون استثنا، زعمای آن تاريخ ساز همان کشور اند
ولی متاسفانه تبارز .  عرصه زمان تبارز کرده اند و ميهن ما را از بدبختيها بسوی روشنی رهنمون شده اندهای در

. شخصيت های ملی ما انگشت شمار بوده و درد امروز ميهن ما هم همين فقدان زعيم است که با آن رو برو هستيم
 همسايگان ما که منفعت خود را در بدبختی ما عوامل گوناگون سياسی، بين المللی و منطقوی دامنگير کشور بوده و

  . سراغ دارند، ما را در برابر خود ما، مانند بازيچه استعمال ميکنند و ما هم ميگذاريم استعمال شويم
  

شکی نيست که سرنوشت کشورهای مانند افغانستان تابع عوامل پيچيده می باشد ولی يک زعيم ملی می تواند اين عوامل 
مثال های ازين نوع اشخاص در روزگار نه چندان دور گذشته، . حا بنفع منافع ملی کشورش سوق دهدرا بنحوی از ان

مرحوم محمد داوود نيز يک تن از زعمائی بودند که در عصر کشورهای . مانند جمال ناصر و نهرو، قابل سراغ است
، با استفاده از رقابت در سياست های او توانست افغانستان را.  غير متعهد در صف اين چنين شخصيتها قرار داشتند

شرق و غرب، از انزوا در راه انکشاف سوق دهد و جای افغانستان را در قطار کشورهای جهان و خاصتًا کشورهای 
او به ميهن خود عشق داشت . او رجحان دهندۀ منافع ملی بود و برای اعتالی کشورش ميزيست. غير منسلک تثبيت نمايد

  .ۀ راسخ بخداوندو مردی بود با عقيد
 محمد داود شهيد اعمار کننده زيربنا های اقتصادی و صنعتی کشور در چوکات پالن های انکشافی بود و نهضت زنان 

او معتقد بود که همگام با تحوالت اقتصادی و اجتماعی، تحول سياسی در . هم در دورۀ صدارت شان در کشور بعمل آمد
  .کشور اجتناب ناپذيراست

او . هيد از ملک  و مردم افغانستان که آنها را از دل و جان بيشتر دوست داشت، شناخت قابل وصفی داشتمحمد داود ش
با بزرگان و ريش سفيدان کشور درهرکجا که بودند، از نزديک آشنائی داشت و هرگوشه و کنار کشوررا با خصوصيات 

د داود شهيد از خان، ملک، مالک، و اشخاص محم. او نزد مردم عام افغانستان محبوبيت زياد داشت. آن می شناخت
صاحب نفوذ که از موقف خود سوء استفاده ميکردند و همچنان از کسانيکه زير پوشش دين و مذهب مردم را مورد بهره 

او . وقتی کسی مورد اعتمادش قرار ميگرفت از او ديگر سلب اعتماد نميکرد. برداری قرار ميدادند، سخت متنفر بود
غانستان و افغانيت عقيده داشت که تصور نمی کرد يک افغان گاهی هم منافع ملی خود را زيرپا گذاشته، در آنقدر به اف

شايد همين حسن نيت او بود که به قيمت جان خودش، اوالد و خانواده . خدمت بيگانه قرار گيرد و به وطنفروشی تن دهد
اشتباه عاری بوده نمی توانند، لذا توقع بی جاست اگر مردان بزرگ مافوق بشر نيستند و چون بشر از . شان تمام شد

  .بگويم محمد داود مرحوم بايد مرتکب اشتباه نمی گرديد
موجوديت  نسخۀ مطالی قرآن مجيد  در آغوش شان نمايندگی مطلق از ايمان . او مردی بود با ايمان کامل و مسلمان راسخ

  . راسخ شان داشت
  



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 
 

 
  4از  ٤ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 هـ ش ١٣۵٧ ثور ٨نفر از فاميل و اقارب نزديک شان در روز ١٨يد مجموعاً  بشمول شخص محمد داود شه: يادداشت
جسد ميرمن .  نفر می رسد١۶تعداد اجساد شهدا از دو قبر دسته جمعی که بدست آمده است به . به شهادت رسيده اند

  .بدست نيامده استبلقيس خانم تيمورشاه آصفی، همشيرۀ اعليحضرت محمد ظاهرشاه و جسد پيغله هيله دختر عمر داود 
  

**************  
  
  .اين لينک با يک کليک شما را به سايت انگليسی بی بی سی می رساند  

  
stm.7764852/south_asia/world/hi/1/-/fr/pr/go/uk.co.bbc.news://http 

  
***********  

  فهرست مکمل اسمای اعضای فاميل محمد داود رئيس جمهور شهيد
  :هـ ش به شهادت رسيدند١٣۵٧ ثور ٨ که در بامداد جمعه 

  
 محترمه ميرمن زينب -٣ مرحوم شهيد محمد نعـيـم برادر رئيس جمهور-٢ مرحوم شهيد محمد داود رئيس جمهور - ا 

 محترمه – ۵ محترمه پيغله عايشه خواهر رئيس جمهور -۴)  شاههمشيرۀ اعليحضرت محمد ظاهر(همسر رئيس جمهور 
 محترمه ميرمن شنکی -۶)  همشيرۀ اعليحضرت محمد ظاهر شاه(ميرمن بلقيس آصفی خانم سردار تيمورشاه آصفی 

 مرحوم نظام - ٨ محترمه ميرمن زرمينه نعـيم همسر عبدالعـظيم محمود غازی  -٧داود همسر زلمی محمود غازی  
 -١١  و -١٠ مرحوم محمد عـمر داود پسر ارشد رئيس جمهور  -٩ محمود غازی داماد محمد داود رئيس جمهور الدين

 محترمه ميرمن -١٣ مرحوم ويـس داود -١٢)  سالۀ رئيس جمهور١۶ و ١٣نواسه های (پيغله  غزال  وهيله عمر داود، 
 مرحوم -١۶) نواسه های خوردسال رئيس جمهور( حارث و ويـگـل ويـس داوود، -١۵ و -١۴شيما همسر ويـُس داود   

 ١٣ پيغله صفورا محمود غازی دختر  -١٨) دختر جوان رئيس جمهور( محترمه پيغله زرلشت داود دختر -١٧خالد داود 
  . سالۀ عبدالعظيم غازی نواسۀ مرحوم شهيدمحمد نعيم

  
)  همشيرۀ اعليحضرت محمد ظاهر شاه(اجساد محترمه ميرمن بلقيس آصفی خانم مرحوم تيمورشاه آصفی : يادداشت
  )پنج(شماره 

  .متأسفانه تا حال بدست نيامده است) ده(و پيغله هيله عمر داود شماره 
  

********************************************************************************  
  

الميۀ مطبوعاتی ذکر شده، فراموش اسم سه تن از اعضای آن، چنانيکه در اع) تعيين کميسيون(  در متن – )١(
 .جناب محمود غازی ، جناب قاسم باز  و جناب ملک موال گل: شده است و اين اشخاص اينها اند 

  
الزم دانند طی مراسم )رئيس جمهور(تا طوريکه جاللتمآب ايشان " ... در اعالميۀ مطبوعاتی آمده است که  )٢(

  ."دفين شهداء مذکور را هدايت خواهند فرمودو ت) ٢(بلند و شکوهمند دولتی، آخرين بزرگداشت 
  چه برای بزرگداشتی از چنين بزرگمرد در تاريخ افغانستان الزم است هر سال از" آخرين بزرگداشت"     چرا 

       روز تولد و روز شهادتش بزرگداشت شکوهمند دولتی بعمل آيد  
  
به کار ) سردار(م محمد داوود خان القاب  در اعالميۀ مطبوعاتی دولت برای تمام مردان خانوادۀ مرحو- )٣(

استعمال القاب تشريفاتی  ) ١٩۶٣ – ١٩۵٣(تا جائيکه بياد داريم مرحومی در دورۀ صدارتشان . رفته است
و رسانه های صوتی ) روزنامه ها، جرايد و مجالت(سردار و واالحضرت را در رسانه های کاغذی 

 ، برای خانم "شاغلی"اشندگان مرد افغانستان بدون تفاوت کلمۀ برای همه ب. ممنوع قرار داده بودند) راديو(
  فلهذا الزم است .استعمال ميگرديد" پيغله" و برای دختران جوان کلمۀ "ميرمن"های افغان بدون تفاوت 

  .  که برای ارامش روان آن بزرگمرد از استعمال اين القاب تشريفانی  جلوگيری گردد
  

  پايان

http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/1/hi/world/south_asia/7764852.stm

