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 جمهوری اسالمی افغانستان

   وزارت صحت عامه

 ریاست دفتر

 دفتر روابط عامه

 4102           اعالمیه مطبوعاتی       سپتمبر

جمهور جمهوری اسالمی افغانستان کمیسیونی  جاللتمآب حامد کرزی رئیس 546: طبق حکم شماره 0831قوس  02کابل 
برای شناسایی و تثبیت جسد اولین رئیس جمهور شهید افغانستان سردار محمد داؤد خان و اجساد اعضای خانواده مرحومی 

معین امور مسلکی وزارت صحت عامه و شش تن عضو هر یک محترم دگر  ړشان، به ریاست محترم داکتر فیض هللا کاک
حسن خان رئیس امنیت و دفاع ادارۀ امور، محترم جنرال پادشاه میر، محترم داؤد هاشمی، محترم سردار نادر جنرال محمد 

 نعیم، محترم سردار محمود غازی، محترم قاسم باز  و ملک موال گل مؤظف گردید. 
ده از امکانات طب به کمیسیون مؤظف مذکور وظیفه سپرده شد تا با توجه به عالیم و مشخصات خاص شهداء و با استفا

عدلی، مساعی مشترک خود را به کار انداخته و گزارش مکمل کاری خود را به مقام محترم ریاست جمهوری تقدیم نماید. 
خرین بزرگداشت و تدفین شهداء مذکور را هدایت آطی مراسم بلند و شکوهمند دولتی، تا طوری جاللتمآب ایشان الزم دانند 

 خواهند فرمود.
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، ها، لباس و قامت اجساد "دو ماه بعد از توظیف، کمیسیون توانست با در نظرداشت عالیم فارقۀ اسکلیت ها، کلیشه دندان

( تن از اعضای خانوادۀ مرحومی 9و اطالعات و گفته های واصلۀ اقارب، نه )قسمت جسد که مرمی به آن اصابت نموده 
معین امور مسلکی وزارت صحت عامه  کړاین سخنان را داکتر فیض هللا کا" شهید سردار محمد داؤد خان را شناسایی نماید.

جسد در پولی گون  29در مجموع . ایشان عالوه نمودند "اما بعد از آن کمیسیون ندو رئیس کمیسیون نامبرده اظهار داشت
جسد در تپۀ مرنجان را مورد آزمایش قرار داد. که این آزمایش شامل به کار گیری شیوه های مختلف  99پلچرخی و 

مسلکی و تجربی، مصاحبه ها، دید و بازدیدها با اقارب، دوستان و همکاران و در مورد شخص داؤد خان، در آخرین مورد 
مصنوعی که فعالً در موزیمی در کشور آلمان نگهداری می گردد، احتمال ما را به یقین تبدیل نمود،  یها مقایسۀ قالب دندان

 را نیز از بقایای لباس شان دریافت داشته بودیم" –تحفۀ شاه عربستان  –زیرا قبالً نسخۀ مطالی مصحف شریف 
ی با نام ها و سال تولد شان قرار ذیل می شهدای شناسائی شدۀ خانوادۀ سردار محمد داؤد خان به شمول شخص مرحومی و

 باشند:
 
 اولین رئیس جمهور شهید کشور 1999متولد سال   شهید سردار محمد داؤد خان  .1
 برادر سردار محمد داؤد خان  1911متولد سال   شهید سردار محمد نعیم خان .2
 اد محمد داؤد خانپسر شاه محمود خان غازی، دام1993متولد سال  غازی جانالدین نظام  شهید سردار .9
 پسر سردار محمد داؤد خان 1996متولد سال   داوود عمرمحمد شهید سردار  .4
 پسر سردار محمد داؤد خان 1941متولد سال   داوود شهید سردار ویس .6
 پسر سردار محمد داؤد خان 1941متولد سال   داوود شهید سردار خالد  .5
 حضرت محمد ظاهر شاهخواهر اعلی خان،خانم سردار محمد داؤد   داوود زینبمیرمن مرحومه  .1
 خواهر سردار محمد داؤد خان  شهمرحومه بی بی عای .3
 دختر سردار محمد داؤد خان 1949متولد سال   شینکیمیرمن مرحومه  .9
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 دختر سردار محمد داؤد خان  1966متولد سال   داوود مرحومه زرلشت .19
 عظیم خان غازیعبدالدختر سردار نعیم خان، خانم  1991متولد سال   نعیم غازی مرحومه زرمینه .11
 داوود عروس سردار محمد داؤد خان، خانم ویس 1941متولد سال   داوود شیمامیرمن مرحومه  .12
 و گاللی ملکیار عمرمحمد ، دخترداؤدمحمد  سردار نواسه1956متولد سال    داوودغزال پیغله مرحومه  .19

 دختر زرمینه، نواسه نعیم خان، دختر عبدالعظیم غازی1956 متولد سال  نعیم غازی صفوراپیغله مرحومه  .14

 داوود نواسۀ سردار محمد داؤد خان، پسر ویس 1919متولد سال   داوود حارثمحمد  مرحوم  .16
 داوود نواسۀ سردار محمد داؤد خان، پسر ویس 1916متولد سال    داوود وایگل مرحوم  .15
 

رای کافۀ ملت افغانستان دانسته و آنرا به شخص جاللتمآب رئیس جمهور کمیسیون این امر را یک دستآورد بزرگ ب
ر محمد داؤد خان به خصوص سردار محمود ادگان خانوادۀ سرزی، به بازماندجمهوری اسالمی افغانستان محترم حامد کر

طب عدلی،  غازی، هموطنان عزیز در داخل و خارج کشور و در نهایت به تمام تیم کاری کمیسیون اعم از متخصصین
ستگی ی پیهم، خمتخصصین شفاخانۀ ستوماتولوژی، انستیتیوت ملی صحت عامه و سایر همکاران که از هیچ گونه تالش ها

اص و خلوص نیت به انجام ورزیده، چنین یک رسالت بزرگ ملی را به وجه احسن، احترام خناپذیر و شبا روزی دریغ ن
  ، تبریک می گوید.رسانیدند

 . 
 

 برای کسب معلومات بیشتر با:
 

 د فرید رائدداکتر احم
 مشاور رسانه ها و روابط عامه

 وزارت صحت عامه –ریاست دفتر 
9199992199 

a.raaid@gmail.com 

 
 در تماس شوید.
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