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و شميره   ٥ تر ١  له:دپا
 de.german‐afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په در جرمن آنالين افغان
ت  ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد   ئپه 

  

  ٢٠١٠دسمبر  ٦ويرجينيا،                          احسان اهللا مايار
  

  يادی ازيک راد مرد آزادۀ افغانستان
  شهيد محمد موسی شفيق

  
" من کی و چی هستم که از بزرگواران و ستوده گان افغان ياد کنم: " بازهم به گفتۀ گذشتۀ خود پناه جسته که ميگفتم

آورده و  سرسپردن شان بوطن بيحد رنج ديده ام دانسته و با سر فرود را مديون خدمات و زيرا خود ليک ميکنم، 
 .مقام شايستۀ شان در تاريخ افغانستان ارج ميگذارمه تعظيم ب

 

  
  شهيد محمد موسی شفيق کاموی

 
در مجلسی در وزارت معادن  م ١٩٧١ يا  و١٩٧٠سال در زندگی بار اول با محمد موسی شفيق در يکی از روزهای

  .کابل ديده امصنايع در  و
بودم هدايت داد، که نظر به  کارگر و صنايع مرا که مسئول مديريت کار و مرحوم داکتر محمد يوسف وزيرمعادن 

 صديق فرهنگ مشاور ميرمحمد احمدعليشاه معصومی رئيس صنايع،  تی مشتمل بر ميرأفيصلۀ مجلس وزرا، هي
را از نظر  جانب را تعيين نموده تا قانون کار و کارگرو اين موسی شفيق مدير قوانين وزارت عدليه  وزير، محمد

  .و بمنظور همآهنگی با شرايط زمان اصالحاتی در آن آورده، بمقامات مربوط جهت تصويب آماده گردانم گذشتانده 
  .و انتظار شفيق را داشتيم مجلس داير شد، همه گردهم نشسته بوديم 

  
شفيق مرد متوسط قد، سيمای خوش آيند، موهای .  يک جهان با وی درآمدچند دقيقه بعد شفيق داخل اطاق شد بخيالم که

من توظيف . از نرسيدن خود به وقت معين معذرت خواسته و در حلقۀ ما جای گرفت و تاب با چشمان نافذ  پر پيچ 
 را در بر و در اخير، بيش از سه هفته وقت را داده  گرديدم تا فقرات قانون را يک يک بخوانم و هرکدام نظر خود

موسی شفيق . گرفت، مسودۀ اصالح شده را ترتيب نموده و بعد از نظر گذشتاندن وزير به مجلس وزراء پيش شود
شفيق با تحليل دقيقش درهر فقره سهم داشت و با يک تبسم مليح از نظر . تعيين شده بود تا از مسودۀ قانون دفاع کند

مسودۀ قانون کار و . دنظرش را در قانون باالی ديگران می قبوالنيدو با استدالل قوی و منطقيش تعديل م خود دفاع 
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و مراحل قانونی  تصويب پيش شد  بمنظور) عکس پائين را از نظر بگذرانيد (کارگر ترتيب و به مجلس وزرای وقت
  .را پيمود خود

 
  

ر محمد کبير، وزير انجني. دکترمحمد آصف سهيل، وزير مطبوعات. وزير مخابرات محمد مريد،: از چپ به راست
. سردار محمد نعيم، وزير خارجه. داکتر محمد يوسف، وزير معادن و صنايع. سيد عبداهللا، وزير داخله. فوايد عامه

داکتر علی  .عبداهللا ملکيار، وزير ماليه. علی محمد، معاون صدراعظم و وزير دربار. سردار محمد داود، صدراعظم
غالم محمد شيرزاد، وزير تجارت و عبدالحی عزيز، . وزير قبايل مجروح، شمس الدين . احمد پوپل، وزير معارف

  .وزير پالن
شهيد شفيق را تا وقتيکه در دهۀ طالئی بحيث صدراعظم تعيين شد ديگر نديدم تا اينکه در مدت صدارتش يک بار 

نصب  ی تمديد الين برق وويرا در رياست برق کابل که رياست آنرا بعهده داشتم برا نه امر نامه،  ورق درخواستی، 
آن جناب  و چند روز مختصر بعد از کار تمديد برق منزلش تکميل شد . ميتر در منزلش واقع بند قرغه، دريافت نمودم

عظيم صابر کاظمی، مدير قلم مخصوص، برايم تلفون کرد تا سند مصرف تمديد برق را برايش بفرستم تا پول آن 
ديگر کاظمی تليفون  سند به زودی نرسيده و بار کار اهمال در بر و شايد بنا يت دادم بدفتر مربوط هدا. انتقال داده شود

سند مصرف توسط مدير شعبه . کشيد و جدی برايم امر صدراعظم را ابالغ کرد که بايد بعد از ظهر امروز سند برسد
مال را با اين عجله اينکه صدراعظم مملکت پول بيت ال از. روانه شد و وی با چک پرداخت صدراعظم بازگشت

  .بفرستد نزد ما تازه حرکتی بود
در زمان نظام شاهی موسی شفيق صدراعظم افغانستان را، زمانيکه اعليحضرت محمد ظاهرشاه جهت معالجۀ چشم 

و بعدش حوادثی در کشور رخ داد که ايجاب  باهم دست داديم .  در ميدان هوائی کابل مختصر ديدمبه اروپا ميرفت، 
  .ا نميکندتشريح آنر

قرار معلوم وی در وزيراکبرخان بود و باش داشت و . موسی شفيق مدتی را در حبس گذشتاند و بعدش رها شد
  .جالل آباد سپری ميکرد زمستان را در

دعوت کرد که با هم جالل يزم مرحوم غالم دستگير نوری مرا روزهای اواخر ماه دلو دوست بسيارعز يکی از در
از تونل درونته که گذشتيم هوای ماليم و صاف جالل آباد و عطر  . بل را بديگران بسپاريمو خنک کا آباد برويم 

و از زيبائی آنوقت جالل آباد که  و کنار جاده موج ميزد مارا در آغوش گرفت  باغچه  و هر باغ  شکوفۀ نارنج که از
  .بيشتر به يک رؤيا تعلق داشت بيحد لذت ميبرديم

خانۀ وی طرف . دستگيرجان باوی آشنائی داشت. گفت که بيا بديدن موسی شفيق برويممرا  مرحوم  روزی دستگير
 خوشی رفتيم و دو با هر. قرار داشت باالی تپه  آنکه از پل باالی کانال انسان عبور کند  قبل از چپ راه پروژۀ هده ، 

.  نيمه مدور نسبتأ کالن رهنمائی کردرا به اطاق ما و شايسته از ما پذيرائی کرد و همان موسی شفيق با تهذيب، نيک 
و در وسط دره دريای سيرآب کابل تا نواحی کامه چشمان بيننده را نوازش  از کلکين های اطاق درۀ فراخ جالل آباد 

بارۀ تغيير نظام  در . شفيق با شفقت با ما صحبت ميکرد اما يک بار از دوران زندانی بودنش يادی نکرد. ميداد
گل و مشغوليت  ضمن صحبت از باغ  و در . سردار شهيد محمد داود را با نيکی ياد ميکرد . تبصرۀ خاصی نداشت

در پائين . و قلت آن شکايت داشت و اين شغل را بسنده قبول کرده بود اما از مشکل کم آبی  اش در دهقانی ياد کرد 
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الی تپه  نبوده و ضرورت به پمپ خاص تپه کانال بزرگ ميگذشت که پمپهای مروج قادر به انتقال آب به ذخيرۀ آب با
اعدی خودرا  آنکه تقو واردات ماشين آالت از اروپا و شرق اقصی، بعد از آن زمان يک دفتر تخنيکی  من در. داشت

به شهيد شفيق وعده کردم که پمپ مورد  . و کارم خوب بود باز نموده بودم  در آغاز جمهوريت گرفته بودم، 
 وی که در کابل می. ببعد آشنائی ما با هم انکشاف يافت اين صحبت مختصر از .  ميکنمضرورتش را از جرمنی تهيه

بود بدفترم سری ميزد و يا اينکه من بديدنش درمنزلش در وزيراکبرخان ميرفتم و از صحبت اين مرد دانشمند افغان 
  :بيت سرودۀ خودش تمثيل ميکند او زندگی را بس زيبا در دو. مستفيد ميشدم

  
  که کوم ساز دی چي نری نری غګيږی  ان دیــه رومــ ک،ه دهـدی، افسانحقيقت 

  ډيږیـوه ډمه ده چي رنګ په رنګ ګـي  بازيچه ده چی پری لوبي ماشومان کړی
  
در جالل آباد شخصی مرا  آخرين بار در بازگشت از خانه اش  م ١٩٧٨ی از روزهای جمعۀ اواخر حمل ر يکد

. و رفتم و من راهی را که وی آمده بود راه درست گفته  "  خان کاموی کور چيری دید موسی: " پرسان کرد که
 .آخرين  و صحبتم با وی بود از خانۀ موسی خان کاموی ديدار نميدانستم که اين بازگشتم 

  

 
 

  دشت عقب ساختمانهای پلچرخی که بنام پوليگون شهرت دارد
  فن هستزير خاکش هزاران انسان معصوم وبيگناه افغان د

  
 نفر ١٥محمد داود، سردار محمد نعيم برادرش و متباقی  از انتقال جنازه های شهيد سردار سال قبل يک روز بعد  دو
ده از نک درعکس پائين، دلخراشترين و آ. از دوستان برای دعا به ارواح پاک شان رفته بودم عزيزانش با چند نفر از

ميان همين قبرها که در عکس ديده ميشود اجساد مظلوم ترين مظلومها که غم منظرۀ جهان را تا که حال ديده ام، از 
اين زخم .  و وطنفروش بشهادت رسيده بودند انتقال داده شده بود فروخته بدست پسترين انسانهای فرومايه، خود

 !! شکوهمندعريانيکه در خاک ديده ميشود از خيانت و ستم ايکه بااليش بفرزندان پاک و نجيب افغان بنام انقالب
 در چون انسان و بازخواستگر در وطن ما وجود ندارد و. خواهی ميکند مردمی صورت گرفته فرياد ميزند و داد

، اين قبرهای دهان باز وظيفه دادخواهی را بعهده گرفته تا بزبان حال عدالت زبان قال شان مهر سکوت جا گرفته
  .بخواهد

  
مطالب پائين از زبان شخصيکه جريان .  محمد موسی شفيق کاموی استبين همين زير خاک خفتگان ابدی يکی هم در

  .مرانگذ در ميان گذاشته از نظر خوانندگان می به پسر عمه ام  مرد بزرگ افغان را با شش نفر ديگر شهادت اين راد
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قريبأ يک هفته ت( شام همان روز. نظر بگفتۀ راوی صبح روز بما امر شد تا بعد از ظهر امنيت همين منطقه را بگيريم
و يک عراده سرويس که توسط  دو عراده موتر والگا  ) و اعضای فاميلش بعد از تدفين دسته جمعی سردار شهيد 

 نام که باالی چنين شخص دون اين حيف از( موتر اول آن نورمحمد نور در محل رسيد و از محافظين بدرقه ميشد 
اين گروه پست و اراذل وظيفه داشتند تا . نفر ديگر پياده شدندو اسلم وطنجار و سه ) و فرومايه گذاشته شدهصفت 

يق و وفی اهللا سميعی وزيرعدليه از موتر بعدی محمد موسی شف . که بعدأ معرفی ميشوند محاکمه نمايند کسانی را
از موتر سرويس سيد  و با دستهای بسته فرود آورده شدند ) مانند موسی شفيق يک شخص با تهذيب و وطن دوست(

نديم اعليحضرت محمد (  رحيم شاه آغاسی خارجه، جنرال عبداهللا روکی، جنرال عبدالقديرخليق، محمد وحيداهللا  وزير
متأسفانه اسمش را در يادداشتم نيافتم، احتمال دارد محمد (  داماد جنرال رسولی وزير دفاع و رئيس آريانا ) ظاهر شاه

زير روشنی پروجکترها محاکمه را . ، دستهای بسته پياده شدند) پيداشوداست که بايد رحيم باشد، اما مقامش آنقدر واال
شفيق با متانت . نورمحمد از محترم محمد موسی شفيق آغاز کرد و اورا متهم به فروش آب هيرمند به ايرانيها نمود

 از حضورشما را پيموده و معاهدۀ آب هيرمند مراحل رسمی خود . جواب داد که من هيچگاه بوطنم خيانت نکرده ام
اين گفت و شنود  بعد از. اعليحضرت آنرا توشيح نموده است که در شورا تشريف داشتيد تصويب گرديده و حضور

با  شد و صادر" محکمۀ صحرائی"مختصر امر اعدام اين شخصيت بزرگ افغانستان باساس تصويب نام نهاد 
باقيماندۀ اشخاص وطندوست   نفر٦ان يک يک از همين ترتيب اين پست فطرته ب. آتشباری کالشينکوف بشهادت رسيد

روح اين مردان . و مسلمان افغانستان را بيرحمانه بشهادت رسانيدند که با عجله توسط بلدوزر زير خاک دفن شدند
 ثور ١٦-١٤فکر ميکنم اين جنايت قبيح بين . بهشت برين استنقربانی خاک افغانستان شاد و بدون شک مکان شا

 . نيستهای بيخدا صورت گرفته استکودتای کثيف کمو
   

 
  عبدالولی باز و  پادشاه مير، نويسنده: ازچپ براست

  
در همان محل گرفته شده، مدفن اين  و عکس باال  ا بوديم  در همان روزيکه يکجقرار اظهار جنرال پادشا ه مير، (

از محليکه اجساد سردار  ورترد  قدم ٦٠ - ٥٠در حدود  در باال،  بزرگواران را در حصۀ چپ دشت عکس سوم 
  ).نشان داد دفن بودند،   نفر عزيزانش در دو قبر١٦و  شهيد محمد داود 

 زيرخاک را در قالب حکام افغان پذيرفته اند اشاره ميکنم که مردم بيگناه افغانستان مدفون در در اخير بکسانيکه خود
  .لت ميخواهندوعدا و يا باالی خاک بنام زنده بنام مخلوق خداوند حق خود 

                
 ين گذارش با قلم شکستۀ يک ناتوان درج تاريخ شد تا بازماندگان روزی خدا را باالی سر و اعمال خود حاضر وا

 .ناظر بينند حق مردم را در چوکات عدالت بکرسی بنشانند
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  :با يکی از چکامه های موسی شفيق ما که به عنوان ملت افغان سروده است 

 
   چي مي هيڅ نه وی ليدلی     دا د ستا په مرګ حساب ژوندون افغانهکاشکي مړوی

  ڼۍ  پروت  يي  پريشانهــته  شکيدلی  ت     ونه سره يو شولـومـږی ټول قـيـنه شرم
 

 ميطلبد خاتمه ميدهم و به  يخن ميگيرد و عدالت ،گی ما داد ميزند و رنج را که از البالی آن بيچارال درد اين مق
  . گناه  افغان احترام ميکنمقربانيان بي

  پايان
 

  


