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 11/60/2612                  داؤد موسی

 هم پیوند کنید هازين نود

در قلب که مرحومی  استمحبوب اين ملت  ۀگرد وفات مرحوم احمد ظاهر خوانندجوزا روز سال 21جمعه امروز 

 در میان شان آنهايی که کهببینند دوست دارند  ها فطرتًا انسان  .استحیث يک قهرمان ملی جای گرفته  من ام

 است برای همین  . بمیرندنیز رمان وار هقهرمانانه زيسته اند، همچنان ق

و  شخصیت، هنرمندی بود  روز همه رسانه های جمعی به ياددرين که 

برنامه های بسیار دلچسپ و در خور ن مرحوم آ" قتل"مخصوصُا واقعه 

 . می نمايندتهیه 

در مورد چگونکی وفات مرحوم احمد ظاهر بنده نیز معلومات دست اولی 

با  ،داران حقیقت تو دوس ريخ نويسان کشورأفع تخواهم به ن دارم که می

 :در میان بگذارم گانهم

سال پیش به رحمت چند صف ظاهر نیز داشت که او هم آ اين احمد ظاهر مرحوم يک برادر از خود کالن تر بنام

آراسته و خوش مشربی  انسان بی حد.  ها در امريکا در يک شهر متوطن بوديم صف سالآو  من .  ايزدی پیوست

يک چندی با دولت کار   .آمدبه کابل   ،برگشتموطن ه چند سال بعد ازينکه من پس از ختم تحصیالت بوی نیز .  ودب

 .اخیر بود که فاجعه فوت برادرش بوقوع پیوست ۀـدر همین بره.  شدجارتی من همکار در دفتر ت ،نآ کرد و بعد از

.  ه دفتر برگشت، در را از درون بسته و پهلويش نشستمصف بآو عزاداری که  چند روز بعد از ختم مراسم تدفین 

ده و گفت اسرش را به عالمت منفی تکان د"  يا درست است؟آ.  احمد ظاهر را ترور نموده اند د کهنمیگوي"گفتم 

 ."ن از هر طرفش معلومستآتصادم آثار ش هنوز هم ايستاده که راونه موت. قطعُا"

و  کشاند باز سر نوشت مرا به پشاور ،بیست سال بعد ازين واقعه اينکه تقريبًاتا   .مه يافتتاموضوع به همین جا خ

میز  پشتمن و او دلم طاقت نکرد و يک بار ديگر که .  صف مرحوم از من پذيرايی بعمل آمدآچند شبی در خانه 

 :م، ازش پرسیدمينان خوری نشسته بود

از  ممکن است ی، اما در آن وقت فکر کردم کهال مرا بیست سال پیش داده اؤچه جواب اين س اگر. آصف بچیم" 

 .  را بمن بگويیحقیقت ستان جرأت نکرده باشی یترس کمون

 "  درت را کشتند؟ارآيا راستی ب

 خان صدراعظم اسبق که داکتر پادشاه مرحوم داکتر ظاهر [رسید، من و پدرم  اد ظاهر بمموقتی خبر فوت اح"گفت 

در صحن قومندانی را  هجناز. يمواليت پروان شدسوار موتر شده و رهسپار  ]و طبیب بسیار حاذق دوران خود بود

پدرم جسد را بر روی  . با خود بکابل آورديمچهاريکار  امنیۀ چاريکار روی يک تذکره انداخته بودند و ما آن را از 

آيینه براکت یجه معلوم شد که در نت.  کردتمام وجود او را به دقت معاينه  بعدًا.  نداخته و آنرا برهنه نمودمیز نان ا

سطی دست راست خود را يکجا بین وآن گاه انگشت اشاره و   ."عقب نمای داخلی موتر در حین تصادم شکسته بود

 :برده گفت و ابرويش فرو چقری بین چشم 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/moosa_daood_azi_naoda_paywand_ko.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/moosa_daood_azi_naoda_paywand_ko.pdf
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هیچ و  بوديکی شد همین  مد ظاهر فرو رفته و تنها داغی که در تمام وجود او ديده میحاکت آن بزير ابروی ابر" 

 ."اثری از کدام زخم ديگری در وجودش ديده نمی شد

 :م گفتــ؟  در جوابريختـاز کابل گه ـعـدفعتَا بعد ازين واقچرا خسر بره ات که در موتر با او يکجا بود پس پرسیدم 

   ."ان گريختـرس جـم از تــل او سخت پافشاری داشتند، او هـتـق ۀوری دسیسـیـل خانم احمد ظاهر روی تچون فامی" 

به غیر از همین دو نفر، دو دختر نیز زمرۀ راکبین موتر احمد ظاهر ست که در ا ل ذکر درين مورد ايننکتۀ قاب

 . ل واضح کسی اين کار را نکردـاما به دالئ. به سهولت باز می شدپرسیدن واقعیت از آنها اين گره  باهمراه بودند و 

غیر از ابراز حقائق، هیچ دلیل ديگری ه ودم بزعم خه و بدست اول شنیدم و  از يک شاهد عینی اينست آنچه که من 

 .تراشیده باشد( هم برای يگانه برادر دلبند خودآن)داستانی را ه آصف مرحوم چنین نمی بینم ک

دانم که خواندن سطور فوق برای برخی از خوانندگان بسیار برانگیزنده است، اما حکم انصاف همین است تا در  می

آنها  ۀاشد که نسل های آينده از خالل همداده شود تا ب تبارز ۀجوانب موضوع اجازقبال چنین واقعات مهم، به همه 

 .اهلل ياور.  نمايندو تفسیر زعم خود تعبیر ه واقعیت ها را ب

 


