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 ۱۸/۰۱/۲۰۱۷                                                          داكتر ع واحد حیدري
 

رانده شده نیاطیبه رحمن از شر وسواس ش  میجویپناه م  

 شان زمین نزدیك در را قعیت مو بود كرده نشانه وي برادر و چپ بطرف گل مولوي
 شده دفن رسیده، قتل به ۱٩۷۸ سال كودتاه از بعد وي فامیل و افغان رهبر یك كه جاي
 تایمز نیوآرك برأي ادریو لنزي .بودند

داود خان دیاعمار مقبره شه ئاتیهمراه با ه یپردو ینانس  

 
 مّوسس شهادت اسرار مورد در عدلی طب راپور حاکی که تایمز نیویارک از اثری ترجمه با قبل یکسال مدت

 نشر به پورتال در را افغانستان تاریخ در پیشرفت و طالئی دوره دو بانی و افغانستان خدمتگار آن جمهوریت،
 تا هم شیاطین وسواس و میگیرد سرچشمه فراموشی معنای به "نیسان" ریشه از انسان کلمه آنجائیکه از ولی سپردیم

 تا دهم قرار عده این نظر برابر در دیگر یکبار را عدلی طب  راپور این که دانستم الزم ارد،د ادامه مرگ دم
   . نسپرده،. حق به جان مرمی چندین  اصابت با خان داود شهید که را تحقیق این ثبوت باشم توانسته

 خالصه انسان در که را نگری حق و صداقت که میبینیم  میخوریم بر تهمتگران اغراض پر های نوشته به وقتی
 است، توحش ضد و مالطفت و الفت و گرفتن خو معنای به انیس" و انس " مصدر از انسان که میگویند و مینمایند

 قرار سوال مورد گرفته، خو همکاری و همزیستی و همدمی به و هگدشت را کمال از مرحله یک که بشری یعنی
 شخص به و است دست یک کار همه، فروشی کوزه و خری کوزه و گری کوزه  که مینماید این به امروز  میگیرد.

 از را بنیاد و استقامت و پرستیم سقاو فردا و نادرخانی امروز و خانی اله امان دیروز  نیست. ضرورتی سوم و دوم
  ایم. داده دست

 امروز و ساختیم تاریخ افسانه از و گرفتیم توهین به را تاریخ مردان مغرض اشخاص قول از زبانی اتهام با دیروز
 تاریخی اسناد دیگر یکبار فردا بسته چشمان با خود درحالیکه نمود! ارائه اسناد با بائیست را ها نوشته که مینویسیم

   برمیآیم. دیگری تحقیق صدد در گرفته نادیده را
 دوپری نانسی چون اکادمیک های شخصیت و افغانستان های قریه بیسواد مردمان امروز که است افسوس بسی جای
 بر دعا اتحاف و احترام رسم به باران زیر در کشور، ملی زعیم این مقبره اعمار و اثبات در دوپری لویس بیوه

 شهادت به را وی شدند تربیه و تعلیم فقیر ملت این پول به آنانیکه ولی میشوند، حاضر خان داود شهید مزار
 آدمهای جمله آن از گروه این اند. برکشیده نیام از تهمت ناروای تیغ گروهی قلم و زبان امروز اینکه یا و میرسانند

 بودند. ایستاده مقامی به دسترسی امید به محترم شهید آن دروازه دم روز و شب که اند
 اما  تازه. های زخم بر ایست نمکی چون راپور این تکرار دارم محرکه شهید از نزدیکی شناخت که بنده دل برای
  چیست؟ چاره
 را کاذب آئینه روی حقیقت آئینه روزیکه منتظریم، همه را یقین روز و کاذبین و منافقین بر باد گار پرورد لعنت

 پوشید. خواهد
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 و گرفت جای تخت بر و شد داخل وطن به اغیار های شانه به نه داود محمد شهید که میدانیم همه را حقیقت این
 قربانی به حاضر وطن برای ایشان  .یابد آرام اغیار پناه در تا نمود پناهندگی درخواست ملل خانه و اغیار به  نه

 .گردید ممکن شان جسد شناخت نگهداشت بغل در قرآنیکه با و نمود اتکا حق ذات به و گردید
 دفاع و کشور آبادی ملت، رفاه راه در افغانستان رهبر هیچ که سازم نشان خاطر میتوانم جرئت به من را نکته این
 لیاقت، اهلیت، خاکسری، کشی، زحمت نفسی، پاک ایمان،  نداده. قربانی داود محمد شهید اندازه به وطن خاک از

 همتاست. بی وطن تاریخ در وی فداکاری و همت
 اضافی و دارد قرار وطن شهدای دیگر و حسین امام همچون افغانستان و اسالم شهدای دریف در داود محمد شهید

 بنده و اند. افغانستان جهاد شهید اولین ترور صدد در یهودی و پاکستانی دامادان امروز که بدارم عرض بود نخواهد
 الحمد لك..تعالیت و ربنا تباركت..عادیت من یعز وال.. والیت من یذل ال انه) که: مینمایم اکتفا دعا این یه صرف

 ...أعطیت ما الشكرعلى لك و..قضیت ما على
  (.الیک ونتوب والخطایا الذنوب جمیع من اللهم نستغفرک

 
 

 ۲۰۰٩ ، ٣۱ جنوري گال كاركوتا  توسط
 

 01/02/2002 پاسیفیک آسیا – تایمز نیویارک
 .دوره یک پایان و افغان راز یک افشای
 دفن 1978 سال شب آن در را تن 16 اجساد که شد داده امر  نظامی، جوان افسر یک به – افغانستان غار خواجه

 به نمود شروع خاموشی با و بسپارد خاطر به را نشان بی محل آن موقعیت تا نمود کوشش بیدار افسر آن .کند
 .سرک احاطه تا خود قدمهای دقیق شمردن

 به قتل این و نمودند دفن را او خانواده اعضای و خان داود محمد سردار جمهور رئیس اولین عساکر، تن چند با وی
 تا که گردید افغانستان در جنگ دهه سه باعث که است ثبات بی روزهای سرآغاز و کمونستی کودتاه یک اساس
 .است گردیده متاثر آن از افغان خانواده هر و دارد دوام هنوز

  
 را خود راز این پاچامیر، اردو، سابق افسر کرزی جمهور رئیس اداره زیر نسبی، آزادی با تا کشید طول سال سی
 و نموده تثبیت را وی خانواده و سابق جمهور رئیس اجساد تا توانست دولت دیگر، شاهد یک کمک با و نماید افشا

 .گردید اتخاذ آمادگی آینده هفته چند در رسمی تدفین برای
  .میشود شمرده کشور افغانستان پیشرفت و اعمار در بزرگ شخصیت و افغانستان جمهوریت موسس داود، شاغلی

 قتل بعد، سال پنج ولی نمود، خلع 1973 سال در را افغانستان پادشاه آخرین شاه، ظاهر محمد خود کاکای پسر  وی
 .دید گر مملکت در خونریزی و ثباتی بی باعث وی

 شاغلی شدن کشته از بعد که البته گردید، آغاز وقت چه ثباتی بی و جنگ همه این که شود پرسیده افغان هر از اگر"
 آخرین: "داود شاغلی نواسه و سلطنتی خانواده عضو ساله، 43 نعیم، نادر قول به  ".سرآغاز نقطه بود این و داود،

 "1978 . سال اپریل 27 روز به است مطابق بود آزاد افغانستان روزیکه
 قتل به جمهوری ریاست قصر در شب آن در وی، همکاران و افسران از تعدادی با همراه داور عضوخانواده 18

 کجا؟ در نفهمید هیچکس دقیق بصورت و کردند دفن شهر از بیرون در شب تاریکی در را آنان  .رسیدند
 وی عروس و داماد وی، پسر سه ایشان، برادر خان نعیم ایشان، خواهر و جمهور رئیس خانم از اند متشکل قربانیان

 نعیم شاغلی را کشتار این دقیق راپور  .داشت عمر ماه 18 صرف آنان از یکی که وی های نوه جهار با همراه
 بعد  .رسیدند قتل به 1978 اپریل 28 تاریح به صبح، پنج و چهار ساعات بین خانواده همه که میدهد گزارش چنین

 را داود شاغلی تا شدند قصر داخل عساکر تولی یک با الدین امام بنام نظامی ضابط یک شدید، جنگ روز یک از
 در یاغی عساکر  .نمود فیر عساکر بسوی تفنگچه با و ورزید ابأ وی با رفتن از جمهور رئیس  .نمایند دستگیر

 .پرداختند جواب به گلوله باران با مقابل
 توسط افغانستان اشغال سال ده باعث باالخره و کمونسیتها بوسیله مهار بی خونباران ماه بیست جمهور، رئیس ترور
 .گردید افغان هزار صدها شدن ناپدید و کشتار باعث و انجامید شوروی جماهیز اتحاد
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 این  .شدند دفن ،(کابل) پایتخت شرقی ناحیه در بلچرخی، فیزگاه نزدیک نامشهود های گور در قربانیان اکثریت
 یکی  .کردند آغاز کهنسال شاهد دو همکاری با گذشته سال تابستان در را خود تحقیقات دولت که ایست محلی همان

 پر الری یک تا شد داده امر وی به شب آن در که لوژستیک تولی قوماندان که جوان تولیمشر یک پاچامیر آنان از
 .نماید دفن پلچرخی در وی مرکز نزدیک در را اجساد از

 در را اجساد همکارش، افسران با که میآورد خاطر به وی، با مصاحبه یک جریان در امروز متقاعد جنرال یک
 چهره مسلمانان، سنت اساس به بتواند تا شد بلند اجساد روی که داشت اظهار وی  .سپردند خاک به تانک سنگر یک
 خان داود خانواده که میدانستم ولی نشناختم، را آنان من: " که داشت اظهار وی  .برگردانند مکه به رو را آنان های

 این خدمت در ای طوالنی مدتی برای او که گفت وی به رانندگان از یکی که میآورد بخاطر او گفت، وی  ".هستند
   .داشت حضور تدفین جریان در وطنجار اسلم محمد جگرن کودتاه رهبران از یکی  .بود خانواده
 اجساد روی را الری موتر ترپال اول میر شاغلی  .شود انداخته خاک آنان روی بیل با که شد گفته وی به زمانی
 .نگهدارد بخاطر را تدفین محل بتواند تا نمود شمار سرک تا را قدم 90 وی بعدآ و نمود هموار

 .کند دفن جداگانه و نزدیک قبر در را دیگر تن 13 اجساد تا شد امر وی ظابط به بعد شب یک
 سالهای این و  .میشود شامل ها کمونسیت ضد مقاومت با ها کوه در و میکند فرار پایتخت از از میر شاغلی بزودی

 .میکند بیان را خود قصه و میشود تماس در داود فامیل با وی که بود اخیر
 عساکر با خودش فامیل زمینهای روی وقتی کودتا از بعد روز چند که آنزمان ساله 16 گل، مولوی محل دهقان یک

 محل تا مینماید تقاضا ازش وی مادر  .میسازد مطلع را خود مادر و میگردد آگاه راز ازین نیز او میشود، روبرو
 آن عساکر آنکه از بعد ،(گل) وی  .نماید نصب آن روی را شهید بیرق و کند کزاری عالمه ها سنگ با را قبر

   .مینماید اجرا را کار این ، میگویند ترک را منطقه
 مجاهدین با مقاومت های کوه به بعدأ ساله 16 گل  .بروند گل بخانه تحقیق هیأت تا گردید باعث وی عمل این

 .میکنند فرار پاکستان به اش خانواده و میپیوندد
 نگهداشت خود با  غار، خواجه در دولت سروی و تحقیق هیأت با دیدار تا یعنی قبل ماه 6 تا را راز این گل شاغلی

 .نمود رهنمائی محل به آنانرا بعدش و
 شاغلی از ایشان  .بود موجود محل در حفریات آغاز وقت در داود شاغلی دیگر نواسه یک غازی، محمود سردار

 .داشتند ارائه را کلید آخرین جنرال  .بیاید کمک جهت خوست در خود خانه از تا خواسنتند میر
 روز دو و را زمین از ..... داد نشان میر شاغلی". " بودیم ایستاده تپه باالی همه ما: " گفتند غازی محمود سردار

 ".کردند پیدا آنانرا تحقیق هیأت بعد
 رئیس و صحیه وزارت معین کاکر، هللا فیض داکتر اظهارات اساس به  .شوند تشخیص  بقیه تا کشید طول ها ماه

 بود، پوشانیده را اجساد روی آن با و داشت خاطر به میر شاغلی که را ترپالی طوالنی، سالیان از بعد ، تحقیق هیأت
 .بود باقیمانده آن های حلقه صرف ولی بود رفته بین از کلی بصورت

 ارتوپیدی های کفش با را جمهور رئیس خواهر عایشه توانستند خانواده اعضای  .بودند شده فرسوده ها لباس اکثر
 شناخته میکرد، استعمال وی که پطلونی بند کلپهای با عمر، جمهور رئیس پسر که گفت، کاکر داکتر  .دهند تشخیص

 .شد
 کرتی جیب در ایشان که کوچک طالئی قرآنی و وی دندانهای قالب با را داود شاغلی باآلخره که داشت اظهار وی
 .نمودند تشخیص داشتند، شان

 داود شاغلی از قرآن گفت، خان انورشاه جنرال جمهور، رئیس دفتر اعضای از یکی کاکر، داکتر اظهارات قرار به
 .بود شده داده وی به سعودی عربستان پادشاه طرف از و است
 می را وی های لباس دایم که او .نمودند مصاحبه جمهور رئیس خدمتگار درویش غالم با همچنان تحقیق هیات
 .میداشت خود با خویش کرتی جیب در را قرآن جمهور رئیس که داند شهادت درویش شاغلی  .شست
 کرده اصابت جمهور رئیس به مرمی چندین که کردند معلوم هیأت ایشان، جسد روی از که نمود اظهار کاکر داکتر

 .بود موجود نیز عمر وی پسر پیراهن در مرمی سوراخ دو که گفت همچنان وی .بود
 وفات شفاخانه در بعدإ بودندو شده زخمی آنروز در که وی خیاشنه و نواسه داود، شاغلی وی خانواده عضو دو

 2001 سال از بعد آنها  .گردیدند تبعید بعدأ و بودند مبحوس همه خانواده باقی  .اند مانده معلوم نا هنوز تا نمودند،
 .برگشتند افغانستان به طالبان سقوط از بعد
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 بود خواهد راحتی همچنان بود؛ خواهد افغانستان تاریخ خونین فصل یک خاتمه که تنها نه داود شاغلی جنازه حاال و
 شده زخمی سال سی برای وی خانواده اعضای از بعضی  .اند برده بسالمت جان که وی خانواده اعضای بقیه برای
 .بودند

 و کند باز ملی مصالحه برای را راه تدفین این امیدوارند که داشتند اظهار ها نواسه نعیم شاغلی و و غازی شاغلی
 آغاز اند شده مرتکب 1978 سال از بعد که افغان های دولت که جنایاتی واقعیتهای جستجوی به تحقیق هیأت حتی
 .نماید

 وزارت عضو و جمهور رئیس داماد ، نظام محمد وی پدر  . "ایم نیامده انتقام برای ما"  نمودند اظهار غازی شاغلی
 گذاشته افغانستان مردم پیش و گردد روشن باید ها واقعیت "  .شدند کشته وی کالن پدر با همراه خارجه، امور
 ."شود

 گوری ما وقتی مسلمان، یک بحیث: " گفتند غازی شاغلی  .است گردیده آرامش باعث ارزیابی این خانواده، برای
 ".داریم آرامش ما لذا کنیم، دعا برایش که باشیم داشته
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 وسالم
 حیدري واحد ع داكتر
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