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 !ثور« هفت»يادی از شهدای فاجعۀ خونین حادثۀ 
 

م، 1۳۷۱سال از لحظات حادثۀ خونین، همان روز، در سال  ۲۳م، 2۴1۲اپريل  2۷مطابق  1۲۳۲ثور ۷با حلول 
ها، يکی از بی رحمانه ترين و خشن ترين عمل جنايت کارانه محسوب می  ريخ کشور افغانأمی گذرد، که در ت

خان و اعضای خانودۀ ايشان صوت  داوودعلیه رئیس جمهور افغانستان، سردار محمد اين جنايت بی نظیر. گردد
توسط چه کسانی ممکن بوده توانست، تا اکنون که چگونه و و توضیح اين حادثۀ نا بخشودنی،  تشريح.  گرفته است

آنچه روشن است، اين فاجعه چنان  اما. و همه جانبه، افشاء نشده استکه الزم بوده است، بطور دقیق  آنطوری
 سال. را تا ريشه سوختاندل مانند، آتش در جنگل، تر و خشک سنگین بوده است، که عواقب آن به اصطالح معمو

و « جنگ نا خواسته». ز هر وقت ديگر، درز نفاق را در جامعۀ افغانی وسیع و عمیق ساختهای بعدی هم، بیشتر ا
توأم با فريب کاری « طئه  آمیزتو»درين فاجعۀ . م نازل گرديدهای قدرتمند جهانی، بر مردم کشورسیستم « مقابلۀ»
تداوم . ستیش خاموش بجای مانده اها، برای همیز در قبرن« کتلوی»اب انفرادی و ، بسی قربانیان گمنام، بی حسها

نی، عالوه حوادث  کشور، بنابر درگیري و دخالت قدرتهای بیرو. اين بحران دامنگیر تمام اتباع کشور گرديده است
هم چنان تغییراتی را باعث « توازن قوای بین المللی» ها، در عین زمان در بر وطن افغاناز تحمیل خسارات عظیم 

نیز می نامند، چه در « سقوط نظام شوروی»يکی از عوامل  ۀمثابه توطئه را ب ران وبح بعضی ها، اين. گرديد
بررسی  . کامل تغییرات معینی را در طرز ديد آنها بوجود آورده است، اما نه  بطور« راست»و چه در « چپ»

جۀ اتحاد مشام می رساند، که بدون شک، در نتیه ريخی کشور ما، بوی تمايالت و اهداف کثیف مرموز را بأوقايع ت
نیز تصور « خارجی»و هم سهم احتمالی دخالت عاملین « دشمنی ها و انتقام جوئی های احتمالی معمول داخلی»

نظر از اينکه در تأريخ اين کشور،  که در کشور صورت گرفته است، صرف یآن جنايت بی مثال .نداشده می تو
اما اين قتل نمونۀ مثال در تأريخ کشور نداشته  را چشیده اند،« آرام بستر»دولتی، طعم مرگ « رهبران»کمترين 

است، کدام عوامل خاص نقش داشته است؟ بايد روزی برين جنايت عظیم نا بخشودنی، بدون کم و کاست روشنی 
انجام چنین يک وظیفه، فقط در شرايط، صلح و آرامش و برقراری . انداخته شود

ممکن خواهد  ،امعهيک سیستم اداری، سیاسی و حقوقی عادالنه و غمخور ج
 .بود

ها، در  کشور، وطن افغان« رهبر»با اين جنايت و ريختن خون اين خانوادۀ 
گشت به زندگی خون گرديد، که تا اکنون آيندۀ بربی سابقه غرق « بحران»يک 

به تلفات عظیم بعدی که کشور را . ودصلح آمیز را نمی توان دقیق پیش بینی نم
ما و نسل های آينده، ، اما. تا حدی معلوم است است، ويرانۀ مطلق مبدل ساخته
خان را با  داوودعزيز وطن، سردار محمد رشید و نبايد روز شهادت فرزند 

قتل ه اعضای خانواده و نزديکان ايشان درين روز، که در چند لحظۀ محدود، ب
نشرات بی شمار  ۀدرست سی و پنج سال قبل، در جمل. رسیده اند، از ياد ببريم
م، اين 1۳۷۱سال  1۳، چاپ آلمان، در شمارۀ «شپیگل» خارجی، مجلۀ معروف

ها را که ، درين فرصت در  ، عسکر وفادار وطن افغان«سیاه و سفید»تصوير 
در قسمت پائین عکس . ، بدست نشر سپرده استمعرفی بوده  مقام رئیس جمهور

 «.و تمام فامیل قتل عام شده اند داوودرئیس جمهور » :می خوانیم
، گرديدهآن، منتشر  1۳۱يکه در بارۀ افغانستان، در صفحۀ در متن معلوماتی ا

يک » : با خط درشت، چنین بیان نموده است خبر را هیئت تحرير خلص
پاکستان و ايران احساس می کنند که همانند . قدرت رسانیده حکومت کمونیستی، نخستین در آسیا، خود را ب

 «.، در سرحدات آنها، ممکن مورد تهديد قرار گیرند«کیوبا»
ه بدون خونريزی، ب یکودتايک  هم چنان پنج سال قبل خود ازين طريق داوود »: تذکر داده شده است همین منبعدر

تعداد تلفات و قربانیان کودتا، و اعدام های بعدی بر اساس . دوام داشتاين مرتبه جنگ سه روز . درت رسیدق
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سقوط داده  داوودع داده شده است، ، منجمله طوريکه رسمًا اطال1۴۴۴۴الی  ۳۴۴گزارشات خبر رسانی ها، بین 
قتل رسیدند، در انجام  هعضو فامیل و وابستگان، منجمله برادر و خانمش، چگونه ب 2۳شده، بايد می ديد که 

« کودتا»ادامۀ گزارش، از جريان پالن شدۀ در « .نده اکودتاچیان، خود ايشان را با ضرب مرمی از پای در آورد
ياد « دگروال عبدالقادر»، بنام «میگ»متن از رهبر پیلیوت های طیارات جنگی  در. نیز معلومات ارائه شده است

در دست گرفته، آنها با اشغال سه وزارت  قناعت نموده « قدرت را»قول منبع ه در حقیقت اين شخص، ب. شده است
و شمول نور محمد تره کی ه ، ب«حزب غیر قانونی کمونیستی»رهبری، « نظامی»بخش ملکی يا غیر . اند
 . در زندان بوده اند« شپیگل»در لحظات، آغاز عملیات، بر اساس راپور « رفقايش»

. است، که تا امروز به انجام نرسیده است« بحرانی»خان، دوران  داوودسردار محمد « شهادت»دوران پس از 
در دوران . های قبل  شناسائی نموده اند ، سالهای بحران افزا را در تأريخ کشوربعضی از صاحب نظران، هسته 

ع و بحیث وزير دفا ،شاه پسر کاکا و شوهر خواهر اعلیحضرت محمد ظاهر« خان داوود جنرال محمد»جوانی 
محسوب می ها، در محافل حاکم، دوران سلطنت اعظم رژيم پادشاهی افغانستان،  يکی از قوی ترين شخصیت صدر

 .گرديده است
گزارش می دهد، « بدون خونريزی»رابطه با کودتای ، زمانی که در م1۳۷۲سال  ۲۴مجلۀ شپیگل در شماره 

، (آغاز جنگ دوم جهانی)م 1۳۲۳حیث وزير دفاع، رژيم سلطنتی را، در سال ه ب« جنرال»همچنان می نويسد که 
م ، با سقوط سلطنت و اعالن جمهوری، خبر 1۳۷۲، نجات داده، در سال «پادشاهی«  ضد»در برابر شورش اقوام 

 ۳۴»  :در همین متن می خوانیم. رهبری نمايد« با دست قوی»ور را به پیروی از سیاست میدهد، که می خواهد کش
همکاری داشته اند، اکثرًا در اتحاد شوروی اکادمی  داوودافسر جوان ايکه هفتۀ قبل در سازماندهی کودتا، با محمد 

حیث ه محافل سیاسی غرب، بدر طی سالهای طوالنی، در ذهنیت عامه و حتی در . نظامی را به پايان رسانیده اند
حیث يک کشور عضو جنبش عدم انسالک، قسمت اعظمی پروژه های ه ب. شخص نزديک به مسکو، ياد می شد

بشمول تعیلم و تربیت افراد اردو و تسلیح  سازمان يافته بود، «پالنهای پنجساله »انکشافی کشور را که در قید 
يکی از معضالت در عرصۀ سیاست خارجی، بعد از ختم . کمک اتحاد شووی تحقق بخشیده اردوی افغانستان را، ب

با رژيم « سرحدی»ات نا حل و موضوع« پشتونستان»همانا مسئلۀ  و تأسیس دولت پاکستان،« جهانی»جنگ دوم 
انگلیس، يعنی  استعمار« خوار میراث»

 داوودسردار محمد . پاکستان بوده است
صتًا در سالهای نیمۀ اول دهۀ خان، خا

رهبری پادشاه، در تحت  شصت
حیث ه ، بفقید اعلیحضرت محمد ظاهر شاه

تحت تسلط « حقوق حقۀ پشتون هایحامی »
 . پاکستان شهرت خاصی داشته است

درين عکس اعلیحضرت محمد ظاهر شاه، )
ها،  حین خوش آمديد، رهبر بزرگ پشتون

خان عبدالغفار خان که از کابل ديدار داشته 
 داوودسردار محمد . است، ديده می شود

نیز ديده  در نزديک هردو خان درين عکس
 .می شود

خان، رئیس جمهور افغانستان به  داوودسردارمحمد « سفرآخرين »و بعضی حکايات، در بارۀ  بنابر شايعات
صدمه ديده است، که درين رابطه هم چنان، نکات « مسکو»ايشان با «  روابط »، گفته می شود که گويا، «مسکو»

 .تاريک باقی مانده است
با يادی ازين روز، يکبار ديگر روح آن شهید، خدمتگار صادق وطن و همه اعضای فامیل ايشان را باسائر 

 .خواهیم هموطنان ايکه درين توطئه جان داده اند، شاد می
 

 پايان
 


