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 !کاش هفت ثور نمی بود
بخشی از واقعات تاریخی در مورد قهرمان ملی افغانستان سردار  

 محمد داوود خان 
 

چهل و سه سال از شهادت اولین قربانی 
کودتای هفت ثور می گذرد. پس از شهادت 
سردار محمد داوود، افغانستان در منجالب  
بدبختی ها و جنگ هاقرار گرفت. مصائب 
مردم   را  باری  مصیبت  گار  روز  و 
هر  و  کنند  می  تحمل  هنور  تا  افغانستان 
روز بدتر از روز دیگر کشور عزیز مان  

 .تی را میکشداین بار بدبخ
سردار محمد داوود خان ساعت هفت صبح 
هفتم ثور انتظار عبدالقدیر وزیر داخله را  
در ارگ داشت تا از زندانی شدن اعضای  

برجسته حزب دموکراتیک خلق بوی اطالع دهد.. دولت افغانستان اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان را به 
 .اتهام مظاهره بازداشت نموده بود

آغا شده با  ریزی  برنامه  کی.جی.بی  جاسوسی  سازمان  همکاری  به  که  داوود،  محمد  جمهوری  علیه  کودتا  ز 
بود،کمونیست ها اولتر از هر کاری به رادیو افغانستان حمله برده و آنرا تصرف نمودند و اعالمیه نخستین را دگروال 

نموده گفت که قدرت از دست خانواده ء غدار  عبد القادر و بعداٌ اسلم وطنجار از طریق رادیو به سراسر کشور اعالن  
نادر به دست شورای انقالبی قوای مسلح افغانستان افتید همزمان با این اعالمیه ها جنگ در قصر ریاست جمهوری 
) ارگ ( علیه محمد داوود ادامه داشت . همچنان کمونیست ها به زندان والیت کابل رفته، نور محمد تره کی و ببرک  

زندان آزاد ساخته و با دیگر کمونیست ها در استدیو های رادیو افغانستان برده شده که از همانجا اعالمیه   کارمل را از
را ترتیب، نوشته و ارسال می داشتند . همچنان آنها به مقر وزارت دفاع رفته، جلسه فوق العاده شورای انقالبی حزب 

ست های غیر نظامی هم سعی نمودند تا ابتکار این کودتا را  دیموکراتیک خلق افغانستان دایر گردید. در حقیقت کمونی
  .به هر دو شورای انقالب و شورای نظامی انقالبی یکجا نمایند

م. جلسه کمیته مرکزی حزب دیموکراتیک را دایر نموده و نور محمد ۱۹۷۸اپریل  ۲۸ش/۱۳۵۷به تاریخ هفت ثور 
ئیس دولت، ببرک کارمل و حفیظ هللا امین بحیث معاونان  تره کی بحیث منشی حزب دموکراتیک خلق افغانستان و ر

 .هللا امین با استفاده از همین فرصت با آمادگی که از قبل داشت دستور کودتا را داد  حفیظ .تره کی معرفی گردیدند
ک  امر کودتا توسط حفیظ هللا امین به همکاری کارمندان سفارت )اتحاد شوروی( داده شد، لوای چهار زرهدار و ی

ها به رهبری اسلم وطنجار و جگرن محمد رفیع از پلچرخی به طرف ارگ در حرکت شده و به  کاروانی از تانک
شنبه نشست شورای وزیران در ارگ جریان داشته و ظاهراً سردار محمد داوود خان  دقیقه روز پنج   ۱۰:۳۰ساعت  

د خان در نشست کابینه داخل شد و او را  هم از حرکت کودتاچیان خبر و آگاهی قبلی نداشت. یک محافظ خاص داوو
ها در شهر  است. اما صدا و غرش تانکها را نخواستهاز این حرکت با خبر ساخت، داوود خان گفت : کسی تانک

 ..کابل شنیده شده و کودتای نظامی علیه نظام محمدداوود خان آغاز شده بود
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ستان اصابت کرد و رابطه میان ارگ و قوماندانی قول  بجه بر تعمیر وزارت دفاع افغان   ۱۱:۰۰مرمی توپ به ساعت  
کردند و داوود خان هم زنده  شنبه هفتم ثور نیروهای خاص ارگ مقاومت میاردو قطع شد.ساعت هفت شام روز پنج

 ".بود که در همین حال رادیوی ملی افغانستان اعالم کرد که "آخرین برج قدرت خانواده محمد نادرخان سرنگون شد
ولین بار در تاریخ افغانستان آخرین بقایای سلطنت، ظلم، استبداد و قدرت خانواده نادرخان به پایان رسید و  برای ا"

 ".طور مکمل به اختیار شورای انقالبی استتمامی قدرت دولتی بدست مردم افتاد، قدرت دولتی به 
به شکل این  از  مق  پس  با  و  آغاز شد  ارگ  باالی  ارگ روبهمتواتر حمالت هوایی و زمینی  گارد  رو  اومت شدید 

ساعت یعنی تا ساعت پنج صبح هشت ثور دوام کرد.حوالی ساعت پنج صبح هشت ثور  ۱۴گردید.جنگ بین طرفین 
گان از بین برده عضو خانواده، شماری از محافظین و حامیانش یکجا توسط کودتا کننده  ۱۷سردار داوود خان با  

 .شدند
اش ظ مراقبت قوای زرهدار پلچرخی بود، اجساد محمدداوود خان و اعضای خانواده پاچا میر که در آن زمان رئیس حف
 .را در پلیگون پلچرخی دفن کرد 

حامد کرزی رئیس جمهورپیشین کشوربا توظیف کمیسیونی دستور داد تا اجساد سردار محمد داوود    2009درسال  
کریم خرم وزیر اطالعات و فرهنگ صالحیت   خان با فامیل اش را پیدا نمایند. من یکی از اعضای کمسیونبودم و

بازجویی و کشف گورستان خانواده محمد داوود خان را داده بود. مدت دو ماه این تالش ها به یأس کشانیده شده بود. 
اما در آخرین تالش ها به همکاری یکتن از صاحب منصبان دوره کمونیست ها که آنزمان منحیث کارمند اجیر، 

 .ی پووهنتون حربی در پلچرخی بود، توانستیم تا جای دفن او را پیدا نماییمنگهبان درواز جنوب
در اول نمی خواست این راز افشأ شود. ولی زمانی که احساس مصوونیت نمود، گودالی را که همان شب اجساد 

 .محمد داوود خان و هفده تن از اعضای خانواده اش را در آنجا انداخته بودند ، برایم نشان داد 
گفت: " همانشب پولیت بیروی سیاسی که در کار های نظامی و سیاسی عجله داشتند، سعی نمودند اجساد محمد  او  

داوود خان و خانواده اش را زود از ارگ بیک جای نامعلومی دفن نمایند. اجساد را باالی هم در یک الری عسکری  
یم. . در گودالی که دوطرف تپه وجود داشت اجساد  انداخته و باالیش ترپال انداختند. و ما بسوی پلیگون پلچرخی رفت

 "....را انداختند و بعدا با بلدوزرباالیش خاک ریخته شد
ولی آنزمان که ما میخواستیم مدفن سردار محمد داوود را شناسایی نماییم ، تپه های خشک و بی آبی بود که کسی 

رامیده است. زمانی که دانستم به کریم خرم وزیر  نمی دانست آنجا شخصیت ملی و قهرمان ملی افغانستان زیر خاک آ
اطالعات تلفون زدم که جای دفن سردار محمد داوود خان را پیدا نمودم. خرم هم با رئیس جمهور کرزی در تماس  
شد و امنیت ملی با اعضای یوناما فردا صبح جلسه استثنایی را در دفتر یوناما دایر نمودند . من رفتم و اولین گزارشات 

د را ارائه نمودم. و همان روز که دو تن از زنان عضو یوناما برای داوود خان اشک میریختند، بسوی پلچرخی خو
 .روانه شدیم

امنیت ملی اعضای تدارکاتی و کارگران را نیز خواستند و ساحه دفن را قرنطین نمودهو کندن کاری را آغاز نمودند. 
داوود خان ) محمود داوود و نادر نعیم( هم آمدند و بار اول با آنها روز دوم دو تن از اعضای خانواده سردار محمد  

دکمه خاکی رنگ پیراهنی را یافتند. من با آشنایی به لباس سردار داوود خان، گفتم که محل    آشنا شدم. یک هفته بعد
 ...دفن اجساد درست است و شاید هم این دکمه پیراهن از سردار صاحب باشد

حمد داوود خان و خانواده اش، کنفرانس مطبوعاتی را در مرکز بین المللی مطبوعات دایر با تثبیت محل اجساد م
نموده و از طریق رسانه ها، ابالغ شد. " بقول از گزارش کابل نیوز: دکتور محمد حلیم تنویر عضو بررسی کمسیون  

طبوعاتی از یافتن اجساد مذکور اجساد محمد داود خان و خانواده است تعیین شد و اولین کسی بود که طی کنفرانس م 
 ".به رسانه ها اطالع داد

 و بهمین گونه اجساد که جز استخوان و جمجمه های سر و لباس های ژنده پاره و بوت ها بود.بدست آمده و
شناسایی اجساد و تفکیک آنها و مشخص شدن هویتی اجساد که کار دشواری بود و نیاز به اطالعات بیشتر داشت.  

آلمان آمده بودند دراین راستا آزمایشات خود را بر مبنی مشخصه ها انجام می    دفتر یوناما و متخصصانی که از 
  .دادند

هم    اولتر از همه باید جسد سردار محمد داوود خان شناسایی می شد. عالیم زیادی در موردش وجود داشت که یکی
الیم بود. دوم در جیب سمت چپ وی)قران  پیراهن وی بود که به رنگ خاکی جیم برتن داشت. دکمه ها یکی از ع

مجید طالیی( که تحفهء امیر قطر بود پیدا شد. این قرآن شریف هم اکنون در )د افغانستان بانگ( نگهداری می شود.  
البته این قران مجید نزد دکتور فیض هللا کاکړ سرپرست وزارت صحت عامه در زمان حامد کرزی بودږ زمانی که  

امانت به دولت تسلیم داده شده و فیصله برآن شد تا زمانی که مقبره   کیل شد در سومین جلسه اینبنیاد داوود خان تش
 .سردار محمد داوود خان تکمیل گردد، یک نمونه یا دوپلکیت آنرا را باالی مقبره وی نیز بگذارند

باید این دندان مطابق به عالمه دوم شناسایی سردار محمد داوود خان، دندان ساخته گی وی بودکه پیدا شده بود و  
قالب دندانش که دریکی از شهر های آلمان هنگام سفر وی به کشور ساخته شده بود، مطابقت نمایند. با آنکه دکتور  
دندان معالج سردار داوود قبال وفات نموده بود و خانمش حیات بود. وی بنابر عالقه ء که به وظیفه شوهرش داشت،  
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ا نگهداشته بود. زمانی که از وی درخواست شد تا این قالب را اگر در معاینه خانه وی معاینه خانه و کار های او ر
باشد مقایسه نماید. آن زن از سردار محمد داوود خان شناخت داشت واین قالب را نگهداشته بودند. باساس این عالیم 

 .جمجمه سر محمد داوود خان هم مشخص شد
اوود خان مطالب زیادی است که دراین مبحیث نمی گنجد و میخواهم با  در مورد شناسایی اعضای خانواده محمد د

 .اختصار مطالب را بیان دارم
پل چرخی محل کشتار گاه کمونست ها بیرون کشیده شده و قرار بود که در تپه مرنجان، محل دفن   اجساد از پولیگون

با مراسم خاصی    هور وقت هدایت داد تامحمد نادر شاه بخاک سپرده شود اما بنابر عواملی ، حامد کرزی ذئیس جم
 .کابل به خاک سپرده شد در تبه یی جوار تپه تاج بیک

تن    17محمد حلیم تنویر ازاستبداد کمونست ها درحق خانواده سردار داوود خان سخن می زند ،می گوید دراینجا  "
ونه قرابتی با آنها ندارند در اینجا تن دیگر که هیچ گ  13ازاعضای خانواده دفن شده اند اما به تازه گی دوماه پیش  

 ".دفن شده اند
وی از بی اعتنائی حکومت به این مقبره ،عدم بازسازی و دفن اجساد جدید در آن تالش برای بی ارزش جلوه دادن  

 ".رشادت ها و خدمات اولین رئیس جمهورکشور است
آنان    2009اش بوده است ،می گوید درسال  حلیم تنویرعضوکمیسون دریافت اجساد اولین رئیس جمهور وبا خانواده  "

را ازپولیگون ها پل چرخی محل کشتارگاه کمونست ها دریافت کرده اند ،مقبره کامال" ویرانه است حلیم تنویر از بی  
 ".توجهی حکومت در بازسازی این مقبره به شدت انتقاد می کند

 .م2016ش.1397در آغاز سال  
مرد و یک زن( که ارتیاطی به خانواده شهید محمد داوود خان نداشته و    ۱۲از یک و نیم ماه بدینسو سیزده تابوت )

 .یا در حادثه شهادت ایشان در هفت ثور نبودند، در آرامگاه ایشان واقع تپه داراالمان کابل بخاک سپرده شده اند
و اولین رئیس جمهور افغانستان شهید محمد داوود خان می من که ماه یکبار جهت اتحاف ادعیه بر مزار رهبر ملی  

 .روم ، از دیدن این قبور به حیرت افتیدم و با مسووالن امنیتی آنجا در تماس شدم
گفتند: که این تابوت ها بدون کدام مراسم بطور یکجا در پایین آرامگاه ردیف شدن و دفن گردیدند. شما می توانید از  

بپرسید. بعد از چندین بار تماس تلفونی،سرانجام یکی از مسووالن که از افشای نام خود  طب عدلی این موضوع را  
 ....هم خودداری نمود، تنها گفت: ما نمی توانیم معلومات ارائه کنیم. زیاد مزاحم نشوید

وادار    اکنون از رسانه های افغانستان تقاضا دارم تا این موضوع بطور جدی پیگیری نموده و حکومت وحدت ملی را
 .بسازند تا دراین زمینه برای مردم افغانستان معلومات و توضیحات را ارائه دارند

تذکر: من در زمان تصدی محترم عبدالکریم خرم در وزارت اطالعات و فرهنگ افغانستان منحیث نماینده و عضو  
از جستجوی زیاد، افتخار یافتن کمسیون یافتن اجساد شهید محمد داود خان و خانواده اش بودم که برای بار اول بعد  

جای )گور دسته جمعی( خانواده ایشان را دارم و توانستم رد این معما را بگشایم و گور دسته جمعی خانواده او را  
در پولیگون پلچرخی دریافته به وزارت اطالعات و فرهنگ و ریاست جمهوری افغانستان اطالع دادم.کمسیون با 

فدرال  دولت  و  یوناما  جمهور همکاری  رئیس  پیراهن  دکمه  آنجا،  کاوش  اولین  در  نمودند.  همکاری  ما  با  آلمان  ی 
افغانستان را که رنگ )ماشی( داشت بدست افتید و من فریاد زدم که جسد شهید داوود خان در همینجاست. و همانروز  

ان نمودم. در تشخیص به رسانه ها طی یک کنفرانس مطبوعاتی اعالن یافتن اجساد خاواده شهید محمد داوود را بی
آلمان همکاری بی شائبه نمود که جمعا   این خانوادهء شهید را    ۱۸اجساد شهدا، دولت  بنابر ملحوظاتی  تن بودند. 

نگذاشتند تا در مقبره محمد نادر شاه در تپه مرنجان دفن گردد. ریاست جمهوری افغانستان یکی از تپه های نزدیک  
 .مراسم خاکسپاری آن اجرا شد به قصر داراالمان را تعیین نمود که

از آنزمان تا کنون مقبره شهید داوود خان به فراموشی سپرده شده است.دولت در برابر ساختن این آرامگاه توجه 
کنند.  می  دفن  نیز  مخفیانه  بطور  را  الهویه  مجهول  اجساد  حاال  و  است.  گرفته  شکل  گمنام  مخروبه  به  و  نکرده 

 !و بی تفاوتی بدوش که خواهد بود؟ مسووالن اجرایی این دولت...؟ آیامسوولیت این همه بی مباالتی 
 توجه رسانه های محترم را دراین مورد خواهانم 

بعدا رئیس جمهور غنی تصمیم گرفت تا مبلغ چهارصد هزار دالر از بودجه دولت و مبلغ بیست هزار دالر از بودجه  
ماید. متاسفانه که بودجه به وزارت حج و اوقاف داده  شخصی خود جهت اعمار مقبره سردار محمد داوود خان کمک ن

شد و بنیاد داوود خان کارش ناتمام ماند. سرانجام پس از دوسال پول به بودجه اداره امور برگشت نمود و ادارهء  
امور هم تا کنون هیچ تجه باین مسأله ننمودند. وزارت اطالعات و فرهنگ هم بی خبر از همه چیز در گرو کار های  

  .قی خود اندذو
 کاش هفت ثور نمی بود تا آغاز یک فاجعه و بدبختی چهل و یک سال را با خود نمی داشت 

 .کاش هفت ثور نمی بود تا مردم و کشور ما در تعالی و صلح و توسعه می زیستند
 .کاش این مصیبت تاریخی رخ نمی داد تا ما از کاروان تمدن به عقب نمی ماندیم

 پیوست که ما تاریخ جنگ خونین دیگر را بنام هشت ثور نمی داشتیم کاش هفت ثور بوقوع نمی
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 4تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ....وکاش..و کاش های زیاد دیگر
داوود خان افغانستان شهید محمد  قهرمان  و  ملی  است.   اینبود سرنوشت شخصیت  مدفون  در زیر خاک  که گمنام 

 ردخداوند)ج( روح اش را شاد و یادش را برای همیشه در تاریخ جهان مستدام نگهدا
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