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 8ثور  88 – 1313اپریل 8014

ولی احمد نوری

درود به روان پاک شهدای هفت ثور 1331شمسی
و نفرین به قاتلین وحشی و حیوان صفت سردار محمد داوود
در قبل از ظهر پنجشنبه هفتم ثور  1331شمسی برابر با  81اپریل  1118میالدی باند های جنایتکار و به نام افغان
خلق و پرچم و عناصر وحشی و حیوان صفت تشنۀ قدرت با همکاری آن عده از صاحب منصبان قوای هوایی و
زمینی که در اتحاد (باصطالح) شوروی مغز شویی شده بودند ،با تحریک ،تجهیز و شیطنت شوروی های متجاوز،
کودتای خونین و خانه براندازی را آغاز کردند که بعد یک شب طوالنی مقاومت گارد جمهوری و قربانی صدها
جوان رشید قوای مسلح ،به تخریب و شیطنت عناصر مخرب پرچم و خلق در اردو ،که در قوای گارد جابجا شده
بودند زیر رهنمایی های خائنانۀ صاحب منصبی خورد رتبه ای بنام علومی ،1مقاومت سردار محمد داوود رئیس
جهمور درهم شکست ،سردار محمد داوود و همه اعضای خانوادۀ معصومش به شمول زنان و اطفال خورد سال2

در صبح روز جمعه هشتم ثور با فیر ماشیندار های افراد ورزیده و تربیه شده سازمان اطالعات شوروی کی .جی.
بی .ویا تشکیالت استخبارات نظامی آن کشور (جی آر یو) 3با همراهی یک خورد ضابط کمونیست جنایتکار و
فروخته شده (میر امام الدین لوگری) لمړی بریدمن قوای کوماندوی باالحصار به شهادت رسیدند .و قدرت سیاسی
عنعنوی و چندین قرنه و عزت و عظمت افغانستان به سرقت برده شده و کشور زیبای ما به بحران بی ثباتی
ویرانگر ،جنگهای برادر کشی و تباهی سوق داده شد که سه دهه دوام کرد و بی ثباتی و کشتار آن تا امروز ادامه
دارد

تمثال شهید سردار محمد داوود خان اولین رئیس جمهور افغانستان
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تصور می کنم یکی از این صاحب منصبان که برای استخبارات شوروی و باند های خلق و پرچم در گارد جمهوری ،مانند همه ساحات اردو جابجا
شده بودند ،نورالحق علومی بوده که به یکی از وزرای کابینه در بعد از ظهر  1ثور گفته بوده« :شما خاطر جمع باشید! خیر و خیرت است .برای
ضرر رساندن به شما و به رهبر باید تانک های دشمن از سر سینۀ ما بگذرند .همه چیز زیر کنترول ماست شما مطمئن باشید.

 -8عمق فاجعه :چگونگی کشته شدن اولین رئیس جمهور افغانستان « .چرا امام الدین از افشای نام قاتالن همرهانش در عملیات قتل عام
خانوادۀ رئیس جمهور محمد داؤد خان طفره می رود؟» سایت کابل پرس
 -3الف :سازمان استخبارات نظامی وزارت دفاع اتحاد جماهیر شوروی را جی آر یو می نامند که در هر نقطۀ دنیا کشتار ها و قتل های مهم را انجام
می داده است.
ب :نوشتۀ عالی فرهاد لبیب چاپ پورتال افغان جرمن آنالین :می توانید این مطلب مهم و تحقیقی را به کمک لینک آتی مطالعه فرمائید:
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/labib_fa_tshigunagi_qatl_awalin_rais_jamhur_afg.pdf

د پاڼو شمیره :له  1تر8
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

اعضای خانوادۀ سردار محمد داوود رئیس جمهور  96سالۀ افغانستان که در اثر فاجعۀ کودتای کمونیستی اتحاد
جماهیر شوروی و نوکران داخلی ایشان به شهادت رسیدند بدین صورت معرفی می شود:


















 -8میرمن زینب خاتون نادر داؤد همسر رئیس جمهور (خواهر اعلیحضرت محمد ظاهر شاه ،پادشاه
افغانستان)؛
 -3سردار محمد نعیم ( 71ساله) برادر رئیس جمهور محمد داؤد خان؛
 -4پیغله عایشه خواهر معیوب رئیس جمهور محمد داؤد خان (دختر سردار محمد عزیز خان مرحوم)؛
 -3شاهدخت بلقیس نادر آصفی همسر سردار تیمور شاه آصفی (خواهر اعلیحضرت محمد ظاهر شاه)؛
 -7میرمن شینکی داؤد ( 38ساله) همسر سردار زلمی محمود غازی (دختر رئیس جمهور داؤد خان)؛
 -1میرمن زرمینه نعیم محمود غازی ( 41ساله) همسر سردار عبدالعظیم محمود غازی (برادر زادۀ رئیس
جمهور داؤد خان)؛
 -8نظام الدین محمود غازی ( 40ساله) داماد سردار محمد داؤد خان (شوهر تورپیکی داؤد)؛
 -1محمد عمر داؤد ( 43ساله) پسر ارشد سردار محمد داؤد خان رئیس جمهور؛
 -10پیغله هیله ( 13ساله) دختر محمد عمر داؤد (نواسۀ رئیس جمهور)،
 -11پیغله غزال ( 8ساله) دختر محمد عمر داؤد (نواسۀ رئیس جمهور)؛
 -18ویس داؤد ( 31ساله) پسر رئیس جمهور،
 -13میرمن شیما آصفی داؤد ( 31ساله) همسر ویس داؤد (دختر سردار تیمور شاه آصفی)؛
 -14حارث ویس داؤد ( 3ساله) پسر ویس داؤد (نواسۀ رئیس جمهور)؛
 -13ویگل ویس داؤد ( 3ساله) پسر ویس داؤد (نواسۀ رئیس جمهور)؛
 -17خالد داؤد ( 31ساله) پسر سردار محمد داؤد خان رئیس جمهور؛
 -11پیغله زرلشت داؤد ( 18ساله) دختر جوان رئیس جمهور که تازه محصل سال اول پوهنتون کابل بود؛
 -18پیغله صفورا محمود غازی ( 13ساله) دختر عبدالعظیم محمود غازی (نواسۀ سردار محمد نعیم خان).

همه تصاویر آن عده از خانوادۀ نجیب سردار محمد داؤد خان اولین رئیس جمهور افغانستان را که در صبح سیاه روز جمعه
هشت ثور 1331هـ ش از طرف کمونیست های جنایتکار باند های خلق و پرچم بیرحمانه و خائنانه به قتل رسیده اند در پایان
مالحظه کنید:

شهید بی بی زینب نادر داؤد

شهید سردار محمد داؤد خان

د پاڼو شمیره :له  8تر8
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

شهید خالد داؤد

میرمن شیما ویس داؤد

شهید ویس داؤد

و حارث ویس داؤد

شهید پیغله زرلشت داؤد

شهید میرمن شینکی داؤد

شهید محمد عمر داؤد

زلمی محمود غازی

پیغله غزال عمر داؤد

هیله عمر داؤد

ســردار محمد داؤد
با نواسه اش ویگل ویس

د پاڼو شمیره :له  3تر8
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

شهید میرمن عایشه عزیز
خواهر رئیس جمهور

شهید نظام الدین محمود غازی
داماد رئیس جمهور

شهید میرمن بلقیس نادر آصفی
خاشنۀ رئیس جمهور

شهید سردار محمد نعیم
برادر رئیس جمهور

شهید پیغله صفورا عظیم غازی

شهید میرمن زرمینه نعیم عظیم غازی

دختر عبدالعظم محمود غازی

دخترمحمد نعیم برادر زادۀ رئیس جمهور

در آن فاجعۀ سیاه برعالوۀ شخص سردار محمد داوود خان رئیس جمهور افغانستان و خانوادۀ معصومش دو تن از
وزرای کابینه اش هم کشته و شهید شدند .دگروال محمد قدیر نورستانی وزیر داخله و سید عبدل هللا معاون رئیس
جمهور و وزیر مالیه .دو تن دیگر از وزرای کابینۀ سردار محمد داوود خان فردای آن شب وحشت آفرین از طرف
پرچمی ها و خلقی های قاتل و بی ایمان بدون کدام محاکمه اعدام شدند .ښاغلی وفی هللا سمیعی وزیر عدلیه و لوی
څارنوال و شاغلی وحید عبدهللا معاون وزارت امور خارجه .در یک مصاحبه رادیوئی تره کی گفت ،وحید عبدهللا در
مقاومت ارگ کشته شد4.
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هر گاه خواسته باشید فاجعۀ کودتای  1ثور و کشتار بیرحمانۀ سردار محمد داؤد خان و خانواده اش را به روشن ترین ،واضح ترین و حقیقی ترین
آن بدانید ،نوشتۀ بسیار عالی ،جامع و تحقیقی جناب دپلوم انجنیر کریم عطایی را به کمک لینک زیر مطالعه کنید .جناب عطایی به حیث وزیر
مخابرات سردار در آن شب یلدا با آنها بوده و شاهد عینی این فاجعه می باشد.
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_rose_ziahe_hafte_zaure_1331_lektoriert.pdf

د پاڼو شمیره :له  4تر8
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

تعدادی هم از خانوادۀ سردار محمد داوود خان و تعدادی از وزرای کابینه با جراحات فیزیکی ولی زخم های عمیق
معنوی و روانی در آن شب جهنمی و وحشتزا زنده ماندند و فردای آن روز به تاکوی های عمارت وزارت دفاع و
بعد از چندین روز به محبس مخوف پل چرخی کابل زندانی شدند .اعضای معصوم و بیگناه خانوادۀ رئیس جمهور
داوود خان که با گلوله های ماشیندار های قاتالن زخمی شده بودند با حفظ خاطرات دردناک از این فاجعه زنده ماندند
اسمای شان قرار ذیل هستند:
 -1 گاللی ملکیار خانم محمد عمر داوود در حالیکه شوهر و دو توتۀ دلش را مقابل چشمانش کشته بودند ،زنده
مانده بود که تا امروز تهلکۀ آن شب مرگ آفرین را فراموش نمی کند ،و تعادل روانی و صحی خود را باز
نیافته است و تا اخیر به یاد دو دختر معصوم و لخت جگرش (هیله) و (غزال) اشک می ریزد ،می سوزد و
می سازد که تحمل آن برای هیچ مادری سهل و آسان نیست.
 -3 طارق خالد داوود ( 3ساله) فرزند هما داوود و خالد داوود (نواسۀ رئیس جمهور)
 -4 پیغله زهره آصفی دختر سردار تیمورشاه آصفی (خواهرزاده اعلیحضرت محمد ظاهرشاه)
 -3 تورن آصفی فرزند شاهدخت بلقیس و سردار تیمورشاه آصفی (خواهرزاده اعلیحضرت محمد ظاهرشاه)
 -7 سلیم آصفی فرزند یحیی آصفی (نواسۀ سردار تیمورشاه آصفی)
 -1 خورشید محمود غازی دختر سردار عبدالعظیم محمود غازی و زرمینه نعیم (نواسۀ سردار محمد نعیم خان)
 -8 اوشیله محمود غازی دختر سردار عبدالعظیم محمود غازی و زرمینه نعیم (نواسۀ سردار محمد نعیم خان)
 -1 زهره محمود غازی دختر سردار عبدالعظیم محمود غازی و زرمینه نعیم (نواسۀ سردار محمد نعیم خان)
آنهاییکه از خانوادۀ رئیس جمهور داوود خان بدون زخم فیزیکی ولی با روان زخمی زنده مانده اند قرار ذیل معرفی
می شوند:













 -1شاهدخت بی بی زهره خانم سردار محمد نعیم خان ،خاشنۀ رئیس جمهور (خواهر اعلیحضرت محمد ظاهر
شاه) تا حال ( )8013زنده استند و کابوس آن شب را به خواب می بیند.
 -8شاهدخت سلطانه جان خانم سردار محمد عمر خان نور (زکریا) (خواهر اعلیحضرت محمد ظاهر شاه)
 -3میرمن هما عثمان خانم خالد داوود (دختر محمد اسمعیل عثمان) عروس رئیس جمهور ،که فرزند  3ساله و
جگرگوشۀ خون چکانش «طارق خالد داوود» را در آغوش داشت و برای کمک فریاد می زد و تا امروز با
این کابوس و این درد زندگی می کند.
 -4داوود محمود غازی فرزند سردار نظام الدین محمود غازی (نواسۀ رئیس جمهور) زخمی
 -3محمود محمود غازی فرزند سردار نظام الدین محمود غازی (نواسۀ رئیس جمهور)
 -7زهرا محمود غازی دختر سردار نظام الدین محمود غازی (نواسۀ سردار محمد داوود خان) زخمی
 -1تیمورشاه آصفی شوهر شاهدخت بلقیس نادر (دختر اعلیحضرت محمد نادر شاه پادشاه افغانستان – 1181
( )1134پسر ماما و باجۀ رئیس جمهور داوود خان)
 -8اسدهللا محمود غازی فرزند سردار عبدالعظیم محمود غازی (نواسۀ سردار محمد نعیم خان)
 -1یحیی آصفی فرزند سردار تیمورشاه آصفی (خواهر زادۀ اعلیحضرت محمد ظاهر شاه)
 -10تورپیکی نور آصفی خانم یحیی آصفی (عروس سردار تیمورشاه آصفی)
 -18احمد شاه آصفی فرزند یحیی آصفی (نواسۀ سردار تیمورشاه آصفی)
سردار صالح الدین محمود غازی برادر نظام الدین غازی که چند روز بعد از کودتا در زندان پل چرخی
بیرحمانه اعدام گردید( .صالح الدین در ایام مکتب در لیسۀ استقالل همصنفی من بود و تا آخرین روز های
زندگی اش با وی در تماس بودم ،با هم دوست بودیم و دید و بازدید داشتیم .انسان فوق العاده مهربان ،ذکی ،بی
آزار و دارای اخالق حمیده بود .هیچ وقت شامل مسایل سیاسی نبوده و اصالً به امور دولتی دلچسپی نداشت .او
را فقط به خاطر محمد زایی بودن ،عضویت به فامیل سلطنتی و نام محمود غازی داشتن اعدام کردند که تا
امروز حتی قبرش هم معلوم نیست .هیچ فراموش نمی کنم که چند روز پیش از کودتای ثور بعد از بسیار
انتظار ،صاحب فرزندی شد که نامش را (ابراهیم) گذاشت .من برای اظهار خوشی و تبریکی به دیدنش رفتم.
همان آرزوی همیشگی که ما مردم در این حاالت با مبارکباد اضافه می کنیم ،گفتم (خدا قدمش را بر همۀ شما
ها نیک کند!) فقط چند روز بعد با درد و تأسف هنوز یک هفته نداشت که با مادر عزیزش (هیلی جان سلیمان)
روانۀ زندان پل چرخی شد.
د پاڼو شمیره :له  3تر8

افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

از جملۀ عالی منصبان وفادار رئیس جمهور اشخاص آتی را فوراً تیر باران کردند:
 جنرال رسولی وزیر دفاع ملی
 جنرال عبدالعزیز خان لوی درستیر
 جنرال عبدهللا روکی رئیس تشکیالت وزارت دفاع ملی
 جنرال محمد یونس خان قوماندان عسکری والیت ننگرهار
 جنرال عبدالوهاب خان قوماندان عمومی قوای کار
 جنرال عبدالقدیر خلیق جنرال وزارت دفاع ملی
 ښاغلی عبدالخالق رفیقی والی جالل آباد (والیت ننگرهار)
وزرای کابینۀ اولین جمهوریت افغانستان که از فاجعۀ آن شب سیاه ظلمانی و مرگ آفرین نجات یافته و زنده ماندند و
روانۀ زندان مخوف پلچرخی شدند ،عبارت اند از:
 داکتر عبدهللا عمر وزیر صحت عامه (دوست عزیز و رفیق شفیق شخصی نویسنده)
 انجنیر محمد تواب آصفی وزیر معادن و صنایع
 انجنیر کریم عطایی وزیر مخابرات (دوست محترم و بزرگوار و همکار من در وزارت مخابرات افغانستان)
 داکتر عبدالمجید وزیر دولت
 تورن غوث الدین فایق وزیر فواید عامه
 عزیزهللا واصفی وزیر زراعت و آبیاری
 انجنیر جمعه محمد محمدی وزیر آب و برق
اما دو وزیری که در خفا حتما ً در خدمت دشمنان افغان و کمونیست های افغان بوده اند و در کودتای ویرانگر
و وحشیانۀ  1ثور نه تنها به آنها آسیبی نرسید بلکه کسی از جملۀ کودتاچیان کمونیستَ ،خمی ابرویی بسوی
ایشان نکرد ،اینها می باشند:
 محمد خان جاللر وزیر تجارت افغانستان
 داکتر غالم صدیق محبی (خلقی) وزیر تحصیالت عالی افغانستان
حتما ً تعدادی از نام های وزراء در خاطر خسته و هشتاد ساله ام نمی آید از خوانندگانی که در باره معلومات بیشتر داشته باشند
خواهشمندم در اصالح و تکمیل آن به من و نسل های آیندۀ وطن کمک کنند.
*******

معلومات مختصری در بارۀ زندگی سردار محمد داوودخان شهید اولین رئیس جمهور افغانستان (:)1118 – 1113
سردار محمد داوود فرزند سردار محمد عزیز خان در سال  1101در شهر کابل بدنیا آمده .دوران ابتدایی متعلمی
را در لیسۀ امانیه (استقالل کنونی) سپری نموده و صنوف  11و  18را در لیسۀ میشلی ()Lycée Michelet
پاریس که یکی از بهترین و مشهور ترین لیسه های آن کشور است ،به سر رسانیده و در سال  1131شامل مکتب
افسران اردو گردید.
در دوران دهۀ  30و  ،40در پست های متعددی ایفای وظیفه نموده و در سال های  30ـ  1141وزیر داخله بود.
از سال  1133تا  1173مقام صدارت کشور را به عهده داشته اند .درین مدت ریفورم های بنیادی از قبیل پالنهای
پنجساله انکشافی ،نهضت نسوان ،اعمار شاهراه ها و تأسیس تعدادی فابریکات بزرگ را در افغانستان پایه گزاری
کرده اند.
در جوالی  87(1113سرطان 1338ش) با توصل به کودتای نظامی ،سلطنت افغانستان را به جمهوریت تعویض
نمود .در هفتم ثور  1331با کودتای خونینی با تعدادی از اعضای فامیل توسط شوروی به کمک و همکاری (و
نوکری) خلقی ها و پرچمی ها به شهادت رسید.

د پاڼو شمیره :له  7تر8
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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جسد ایشان و تعدادی از خانوادۀ شان در سال 1388شمسی  8001 -میالدی از یک گور دسته جمعی در ساحۀ
پولیگون پل چرخی کشف شد و جنازۀ شان از طرف دولت موجودۀ افغانستان با کمال احترام و شایستۀ یک رئیس
جمهور در تپۀ ځلمیان در حومۀ تپۀ تاج بیگ داراالمان به خاک سپرده شد.

در رثای شهادت سردار محمد داوود خان
3
صد حیف که این آمــد صد وای که آن رفت
"جالـوت" لعـین آمد و داوود زمـان رفت
بومی که چنیـن آمـد و بــازی که چنان رفت
فـــــرۀ دیــن کشور افـغــان
مـحـروم شـد از
َ
اکادمیسین پوهاند عبدالشکور رشاد
جالــوت لعـیـن آمــد و داوود زمــان رفت
افـتـاد بـه گــــرداب بـــال اشـهـر 7کــشور
آز یــزیــــــدان
شــد مـیـهــن ما دسـتخـوش ِ
حجاج ز حیرت به فغان خاست چو بشنید
آغـشته به خــون دیـد ز بس کاخ بـزرگـان
1
آزادی کـشور ز سـیه کاری «غــــــادر»
بـر گـا ِه سلـیـمـان بنشست از مــــــدد روس
10
دین کشور افغان
محروم شـد از فـــــرَۀ
افسوس کـز افــزایش صفـــرای کمونیــزم
گشته ست در این خطه نگون پرچم اسالم
گـر زر و زمیـن رفت ،به انـــدوه نـیـرزد

صد حیف که این آمد صد وای که آن رفت
از دست چنان شاهـسـواری که عـنان رفت
شمری به بهار آمد و شبلی 1به خـزان رفت
بـیـداد کـه بــر آل مـحــمـــد ز خسان رفت
بهرام 8به رقص آمد و ناهـید به فغـان رفت
ت غـولی ز کـمان رفت
تیـری شـد و با قـو ِ
سر مان رفت
از
خـیر
دیـوی بفسون آمـد و
ِ
بـومی که چنیـن آمـد و بازی که چنـان رفت
شیرینی دیـن از دهــــن نسل جــــوان رفت
واویــل که شرک آمـد و ایمان زمـیان رفت
ت تـزویـج زنـــان رفت
ننگ است اگر ســنـ ِ

 -3این فاجعه جالوت یا گولیات :پهلوان فلسطیني است که در جنگ توسط لوط پیغمبر کشته شد .قصۀ )داؤد و جالوث( در قرآن آمده
است.
 اشهر :کلمۀ عربی است و در اینجا مشاهیر و بزرگان معنی دارد .گرچه بعضی ها آنرا به غلط اشهب نوشته اند که اسپ معنی میدهد.
 شبل که با یای نکره شبلی نوشته شده معنی بچۀ شیر یا شیر بچه را دارد .در بعضی نوشته ها «شعری» و «شبلی» تحریر شده که
غلط است( .شعری و شبلی) نام دو ستاره است که در اینجا معنی ندارد.
 -7بهرام نام ستارۀ مریخ است و ناهید نام ستارۀ زهره
« -1غادر» مقصد از دگروال قادر است و شاعر نخواسته اورا به نامش «قادر» یاد کند ،بلکه اورا «غادر» گفته است یعنی غدر کننده و خائن.
 -8فـَره  :به فتحتین و های ملفوظ اصالً به معنی فراوانی و افزونی است .ولی در اینجا به فکر قاصر من شاعر برای وزن شعر (فر) را
که معانی جاه و جالل ،شکوه و شوکت و نیرو میدهد (فره) نوشته است.
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افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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افـغـان به مثل تـیغ و پرندش11هـمه غیرت
چـون سرد شـد انـدر دل او جــذبـۀ ایـمـان
13
تـیغـش بشکستند و شغـایش بـربـــــودنـد
غـرق است بخواب خوش و مست از می غفلت

13

دم این تـیـغ بـُــران رفت
دردا که پـرنــد از ِ
از بازوی مردانه اش آن توش18وتوان رفت
14
از پنـجـۀ این گـُرد بـه بـازیچـه سنان رفت
کوبید به گوشش که وطـــن از کـف تان رفت
حارث17

گـردیـد مسلـط به وطــن فـرقــۀ طاغــوت
خاکِ وطـنـت را بـسـپـردنــد به کــــــفـار
خاکـم به دهـن ،خـیز که افغان ستان رفت
ای

دین حیف که آن شوکت و شان رفت

پایان
در پایان می خواهم بیفزایم که ملت افغانستان تنها  1ثور را نه ،بلکه  8ثور را هم به نسبت هجوم تنظیم های (باصطالح)
جهادی ،چور وچپاول باشندگان عزیز کابل ،تجاوز بر مال و نوامیس مردم ،ویران کردن شهر زیبای کابل و کشتار پنجاه تا
شصت هزار باشندۀ بیگناه آن شهر را هم با تمام قوت محکوم می کنم و بر وحشت و حیوانییتی که به امر و هدایت همسایه
های طماع ما ،ایران و پاکستان بر مردم این سرزمین روا داشتند ،ابراز تنفر می نمایم.
 - 1تصور می کنم یکی از این صاحب منصبان که برای استخبارات شوروی و باند های خلق و پرچم در کارد جمهوری،
مانند همه ساحات اردو جابجا شده بودند ،نورالحق علومی بوده که به یکی از وزرای کابینه در آن شب کودتا گفته بوده« :شما
خاطر جمع باشید! خیر و خیر است .برای ضرر رساندن به شما و به رهبر باید تانک های دشمن از سر سینۀ ما بگذرند .همه چیز
زیر کنترول ماست شما مطمئن باشید.
 -8عمق فاجعه :چگونگی کشته شدن اولین رئیس جمهور افغانستان« .چرا امام الدین از افشای نام همراهانش در عملیات طفره می رود؟»
سایت کابل پرس  8001/1/7نوشتۀ فرهاد لبیب :می توانید این مقالۀ مهم وتحقیقی را به کمک لینک آتی مطالعه فرمائید.

 -1در مصراع اول کلمۀ (پرندش) و در مصراع دوم کلمۀ(پرند) در دری معنی ابریشم و حریر را میدهد و هم برای جوهر شمشیر استفاده
می شود .در این جا به معنی (جوهر) استعمال شده است
 -10توش  :به معنی تاب ،توان ،طاقت ،توانایی و نیرو است
 -11شغا  :یا شگا به معنی تیرکش یا تیر دان است
 -18گــُرد  :به معنی دلیر ،دالور و پهلوان است
 -13طاغوت به معنی ملحد و بت پرست است
 -14حارث به معنی حراست کنند و نگهبان است
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