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 بامداد خونین 
 
 

 
 

دقایقی پیش، پستی را در صفحه فیسبوک یکی از هموطنان دیدم که تنها با اتکا به یک منبع، جریان شهادت محمد  
داود خان را به گونه غیر واقعی به نگارش در آورده بود. در این رابطه چیز دیگری نمی نویسم و جریان شهادت 

 :م را به شما تقدیم می کنممحمد داود خان را که در کتاب سرگذشت یک رئیس جمهور نوشته ا

 
شب با همه سختی هایش گذشت و بامداد فرا رسید، آخرین بامداد زندگی محمد داود خان. نیروهای گارد به فرمان او  
تسلیم شده بودند اما خود او سر تسلیم نداشت، به عنوان یک ژنرال کهنه کار تسلیم شدن برای او شرمساری ابدی به  

ورد. و اما در آن بامداد خونین چه گذشت؟ از جمع بندی چشم دیدهای کسانی که در روز هفت ثور در  همراه می آ
کاخ ریاست جمهوری حضور داشته اند و یا به نحوی در کشتن رئیس جمهور شرکت کرده بودند میتوان به این نتیجه 

تاچیان را به حضور میپذیرد. این  رسید که رئیس جمهور پس از تسلیم شدن گارد ریاست جمهوری یک گروه از کود
گروه افسران و سربازان واحد کوماندو هستند و از جانب رهبران کودتا مامور شده اند که رئیس جمهور را دستگیر  
کنند. امام الدین فرمانده این گروه از رئیس جمهور میخواهد که تسلیم شود. رئیس جمهور پاسخ میدهد که من به غیر  

تسلیم نمی شوم و به طرف آنها شلیک میکند. یکی از همراهان امام الدین کشته میشود و امام    از خداوند به هیچکس
الدین هم زخم برمیدارد و بقیه سربازان همراه او رئیس جمهور و اعضای خانواده او را به رگبار میبندند. آقای عطایی  

ارگ ریاست جمهوری رفتند و دقایقی بعد می گوید که پس از تسلیم شدن گارد ریاست جمهوری کودتاچیان به داخل 
 :صدای تیراندازی شنیده شد

با تواب آصفی وزیر معادن و صنایع بیرون عمارت رفتیم . نمیدانم همه یا چند نفر به تعقیب ما روان شدند . لحظه  »
 .یی در اطراف عمارت گشتیم. حوالی دوازده بجه شب بود. کسی به شمول عساکر پهره دار دیده نمی شد
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تا جایی که به خاطر دارم، شب مهتابی، هوا مالیم و سکوت حکم فرما بود. احساس میکردم این خاموشی پیام آور 
بدبختی بزرگ و حادثه هولناکی باشد. مایوسی کلی همه را پیچانده بود. شب گویی پایان نمیگرفت. عدم تمرکز فکری  

شب کسی در منزل پایان، کسی در منزل باال، کسی در  و متالشی بودن افکار محیط را فرا گرفته بود. در تاریکی  
 .داخل عمارت و کسی هم در بیرون نشسته ، افتیده یا در حال قدم زدن منتظر آنچه به وقوع خواهد پیوست، بودیم

به همین حالت روشنی صبح دمید. محاصره شکسته بود. کمونیست ها داخل ارگ شدند و در قدم اول وزرای کابینه 
گرفتند. وزیر مالیه و وزیر داخله که مسلح بودند با رئیس جمهور ماندند. در این ضمن، قطعه عسکری را در حبس 

 .به چمن بین مسجد و گلخانه رسیده و به سبیل شادیانه به یک قومانده فیر هوایی کرده داخل قصر گردید
نکوف همزمان خالی شده باشد، لحظه یی بعد، جررس گلوله باری تکان دهنده که گویی شاژورهای چند قبضه کالشی

به گوش رسید و متعاقب آن خاموشی مرگبار سرآغاز بدبختی کشور بود. از همان دقایق تا امروز افغانستان تاریک  
 .ترین روزهای تاریخ خود را که پایان آن معلق است، می گذراند 

ساعت هفت صبح روز هشت ثور  به این ترتیب، بزرگترین قربانى در راه محبت به وطن در تاریخ کشور، حوالی  
[ ثبت گردید. دو نفر ]از[ مردان بزرگ تاریخ افغانستان با عزیز ترین وابستگان 1978اپریل    28سیزده پنجاه و هفت ]

شان آن را متقبل شدند. در این خونریزی هژده نفر از خانواده مرحوم محمد داوود به شمول خودش به شهادت رسیدند.  
 !ن جای شانروح شان شاد و جنت بری

سید عبدهللا نیز جان خود را در این آتش باری از دست داد. عبدالقدیر وزیر داخله، که در آتش باری شب گذشته سخت 
مجروح شده بود، بعداً در شفاخانه چهارصد بستر اردو جان به حق سپرد. عمر داوود و خالد داوود پس از زخم  

 «.دبرداشتن در آتش باری شب گذشته فوت کرده بودن
همانطور که گفتیم نظامیانی که مامور دستگیری رئیس جمهور شده بودند عضو واحد کوماندو بودند که فرماندهی آن  
را شهنواز تنی به عهده داشت. شهنواز تنی روز قبل به دستور رئیس جمهور تحت نظر گرفته شده بود، چنانکه 

 :خودش می گوید
وماندو بودم، از سوی داوود خان نظر بند شده بودم. دلیل این بود که من  یک روز قبل با آنکه قوماندان قطعه اول ک»

عضو حزب دموکراتیک خلق بودم. به همین دلیل قیام کردیم. اول به رادیو کابل رفتم. بعداً بر اساس هدایت رهبران  
دروازه شرقی  حزب دموکراتیک به ارگ حمله کردیم. ساعت سه صبح امر حمله به ریاست جمهوری را گرفتیم و از  

کاخ همراه با کوماندوهای خود به ارگ هجوم بردیم. باالخره ساعت شش قومندانی ارگ، قصر گلخانه و سالم خانه 
 « .و قصر دلگشا را اشغال کردیم. قطعه حفاظت از ریاست جمهوری تسلیم شدند

از دفاع میکردند. نکته دیگر   در واقع ارگ از همان اول کودتا مورد هجوم قرار گرفته بود و نیروهای گارد به شدت
آنکه اول گارد ریاست جمهوری تسلیم شد و بعد عمارت های نامبرده را کودتاچیان اشغال کردند نه پیش از آن. آقای  

 تنی می گوید که رئیس 
جمهور یک سرباز کودتاچی را کشت و امام الدین را زخمی کرد به همین خاطر بقیه سربازان به روی او و خانواده  

 :آتش گشودنداش 
دستور رهبری حزب هم این بود که داوود و خانواده اش کشته نشود. به همین دلیل کوماندوهای باالحصار وقتی که »

به داخل ارگ رفتند، به طور سالمی در مقابل گلخانه ایستاد شدند. سربازان بدون سالح سالمی زدند و گفتند که شما 
و توسط سالح ماشین دار ساخت جرمنی انداخت کردند و یک نفر عسکر به همراه ما بروید. اما آنها قبول نکردند  

نام محمد علی هزاره کشته شد. امام الدین دیگر افسر کوماندو زخمی شد. کوماندو مجبور شد که از خود دفاع کند تا  
 «.کشته نشوند. به همین دلیل رئیس جمهور داوود خان و همراهانش از بین رفتند

گذشت بیش از چهار دهه هنوز اتفاقات آن روز را به خوبی به یاد می آورد، او کشتن رئیس جمهور    امام الدین پس از
 :را رد میکند و میگوید

در نیمه اول روز هفـت ثور با جزوتام های کوماندو نظر به امر جگرن محمد هاشم علیه قـیام در داخل شهر کابل  »
هاشم داوطلبانه وظیفه سـوق و اداره قطعه را به قوماندان تولی    وظـیفه گـرفـتم. در خــتم روز مذکور جگرن محمد

اول )شهنواز تنی که در آن سال ها »تنی« تخلص نمیکرد( انتقال داد و به من وظیفه سپرد تا نزد او رفته ارتباط  
ور،  جزوتام ها را با وی تامین کرده و از اوامر وی اطاعت نمایم. حوالی ساعت شـش و هفت صبح روز هـشتم ث

 :قوماندان تولی اول کـه بعد از این قوماندان قطعه بود، برایم چنین امر کرد
از اینکه وظیفه مخابره عالوه بر تامین ارتباط ، حمل و انتقال پیام های نظامی میباشد، بنابر این شما وظیفه دارید  »

 :صر پیام قرار ذیل بودپیام شورای نظامی قیام را به رئیس جمهور رسانیده و ابالغ نمایید.« متن مخت
از اینکه قدرت سیاسی به حزب دموکراتیک خلق افغانستان انتقال نموده ، بنا شما به دستور شورای نظامی قیام  »

 «.تسلیم شوید
وقتی داخل دهلیز قصر گلخانه شدیم، دیدم که داوود خان با چند نفر مسلح ایستاده اند. یک تعداد سالح مقابل پایه نیز  

رد. من بعد از رسم تعظیم، پیام شورای نظـامی را ابالغ نمودم. داوود خان به مجرد شنیدن پیام، عصبانی  به چشم میخو
شد و سالح دست داشته خود را که یک تفنگچه بود، بلند کرد تا باالی ما فیر نماید. در همین اثناء یک دختر جوان  

ت. دست آن دختر زخمی شد و دختر به زمین دست خود را پیش کرد تا وی را ممانعت کند، اما فیر صورت گرف
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افتاد. هم زمان متباقی همراهان داوود خان با سالح دست داشته شان باالی ما فیر کردند. از آن جمله دو مرمی در  
مفصل شانه راستم اصابت کرد و دست راستم از اراده خارج شد. بعد، آنها بالفاصله بر سر یکی از سربازانی که با  

ل قصر گلخانه شده بود، فیر کردند. من در حالی که خون از دستم فواره میزد و درد شدیدی را احساس  من یکجا داخ
 «.میکردم، در حالت شوک به فکر نجات خود از کام مرگ افتیدم و به سرعت از دروازه خارج شدم

 :آقای تاجیار، به نقل از منابع خود می گوید
و خارج شدن ما از ساحه گارد بعد از ساعت شش صبح، بریدمن امام  چنین تصور میشود که بعد از ختم مقاومت  »

مقیم باالحصار با یک عده افراد مسلح با تفنگ های کالشینکوف داخل قصر    444الدین از قطعه کوماندوی نمبر  
د: به گردید و گستاخانه سردار محمد داوود خان و دیگر مقامات بلند پایه رژیم جمهوری را مخاطب قرار داده، میگوی

 .فرمان کمیته مرکزی شما محکوم استید و خود را تسلیم کنید
چون سردار از امر امام الدین و فرمان به اصطالح کمیته مرکزی اطاعت نکرد و توسط تفنگچه دستی خود باالی  

ی کابینه او  امام الدین فیر میکند، امام الدین و افراد معیتی اش یک جا باالی خانواده سردار محمد داوود خان و اعضا 
فیر کردند و سی و نه نفر را که مشتمل بود به سردار محمد داود خان، برادرش سردار محمد نعیم خان، اعضای  

 «.فامیل شان و اعضای کابینه وحشیانه به شهادت میرسانند
 : ویلهلم دیتل هم با اتکا به منابع معتبر خود می نویسد

ه یکی از مهمترین مامورین اطالعاتی در اختیارم گذاشت، بیشتر قابل  به نظر من در بین این گفته ها نقل قولی ک»
به عنوان    ۱۹۸۲قبول است. این شخص ژنرال سابق سازمان اطالعات و امنیت افغانستان بوده که در اواخر سال  

الدین  پناهنده سیاسی در پاکستان زندگی میکند. بر طبق مشاهدات وی، جریان بدین قرار است: افسری به نام امان  
برای افرادی که در حلقه محاصره قرار دارند تشریح میکند که نیروهای دموکرات خلقی قدرت را به دست گرفته اند  
و هرگونه مقاومت بی فایده است. این افسر در حال گفتگو به وسیله شلیک گلوله از طپانچه داود از پا درمی آید. به  

جمهور و سی نفر زن و مرد و کودک که از بستگان وی بوده و در   دنبال این واقعه سربازان مهاجم، به طرف رئیس
 کاخ حضور داشتند شلیک میکنند و همه را می کشند، و خیلی راحت فشنگ

خشاب های یک دوجین تفنگ کالشینکف در این تیراندازی خالی میشود. هیچکدام از کسانی که در این محل بودند  
ن تعدادی از مهاجمین در اثر نشانه گیری های غلط، جان خود را از دست  شانس زنده ماندن را پیدا نکردند. همچنی

 «.میدهند
البته یک جای این نقل قول اشتباه است و آن از پا درآمدن امام الدین است زیرا همانطور که میدانیم امام الدین زخمی 

آقای مهدی دعاگوی در کتاب رویدادهای شد ولی زنده ماند. مگر اینکه منظور راوی از پا درآمدن، از کار افتادن باشد.  
 :پنج دهه اخیر در افغانستان می نویسد

کودتاچیان وارد خانه محمد داود شدند، بر حسب تداول و یا دستور، آنها فریاد تسلیم شو را بلند کردند. ولی روح »
نواده اش را تسلیم  سرکش و آکنده از غرور و مناعت و شجاعت محمد داود که مرگ را ترجیح میداد تا خود و خا

مردان قاسی و ستهنده که اصال کرامت انسانی نزدشان قابل باور نبود بنماید. او مردانه وار صدا برآورد که مرگ  
شرافتمندانه تر از تسلیم شدن به کمونیست هاست و باالی امام الدین تورن فیر میکند. با این فیر، نظامیان همکار 

 «.خانواده او را به شمول خودش از بین میبرندتورن دست به اسلحه برده و تمام 
 :جورج ارنی می نویسد

ساعت نبرد، آخرین افراد گارد ریاست   ۱۶صبح پس از    ۴اپریل سقوط کرد. ساعت    ۲۸رژیم داود صبح روز  »
که  بودند  شده  اتاق جمع  در یک  همه  نزدیکش  و مشاوران  خانواده  اعضای  با  داود  گردیدند.  جمهوری محاصره 

ها شورشی داخل ارگ گردیدند. می گویند شاهزاده سرخ از امام الدین که یک افسر ورزیده بود، پرسید که کوماندو
کی کودتا کرده است؟ او در پاسخ گفت: حزب دموکراتیک خلق افغانستان ادعا دارد که انقالب کرده است. سپس داود  

و بر او فیر کرد در نتیجه آن امام الدین بر    حرف های زشت و ناسزایی را به زبان آورده، ماشیندار خود را گرفت
 «بازویش زخم برداشت. بعد کوماندو ها آتش گشودند و داود و همه اعضای خانواده اش را به قتل رسانیدند

 :ژنرال محمد نبی عظیمی می نویسد
ساعت یک بجه شب گارد جمهوری سقوط میکند. جگرن صاحب جان و بعضی از افسران نزدیک به وی دستگیر  »

میگردند. امر دستگیری سردار محمد داوود به لمری بریدمن امام الدین افسر قطعه کوماندو داده میشود. امام الدین  
به وی میگوید: نظر به امر کمیته مرکزی حزب همراه با دگرمن گل آقا آمر اپراسیون گارد به نزد داوود میرود و  

دموکراتیک خلق افغانستان شما سالح خود را به زمین گذاشته تسلیم شوید. داوود جواب میدهد: »برای کمونیست ها  
تسلیم نمیشوم« و به سرعت باالی امام الدین آتش مینماید. امام الدین از ناحیه بازو مجروح میشود، ولی با وجود 

شدن مینماید. مجروح  باز  همراهانش  و  داوود  محمد  باالی  اش،  داشته  دست  را توسط کالشینکوف  جناحی  آتش   ،
زدوخورد شروع میگردد و در نتیجه سردار محمد داوود، سردار محمد نعیم ، عبداالله ، زینب داوود همسر محمد  

ها جمعاً به هفده نفر میرسد، جابجا  داوود و خواهر محمد ظاهر شاه پسران و اعضای خانواده محمد داوود که تعداد آن
 «.کشته میشوند

 :محمد نذیر کبیر سراج می نویسد
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با تاریک شدن هوا، مقاومت قلعه ارگ هم آهسته آهسته از بین رفت و عالیم تسلیمی هویدا گردید. بعد از مفاهمه با  »
ود. بلندگو ها تسلیمی بال قید و  طرف مهاجم، دروازه ارگ گشوده شد و قوای متمرد با زرهپوش ها به داخل نفوذ نم

شرط سردار محمد داوود خان و سردار محمد نعیم خان را تقاضا میکردند . این وقتی است که غیر از سردار محمد  
داوود خان، خانمش و یکی دو نفر دیگر، بقیه همه افراد خانواده به شمول سردار محمد نعیم خان به اثر تیراندازی  

برداشته و در خون خود غرق اند. دو سه طفل هم هالک شده اند. زرهپوش ها به زینه   های زمینی و هوایی زخم
های گلخانه نزدیک گردیدند و از آنها یک نفر تورن و سه نفر خورد ضابط خارج شده به داخل گلخانه هجوم بردند.  

ن افتاده اند. تورن امام الدین  ]آنها[ با تعجب دیدند که محمد داوود خان هنوز هم سر پا است ، اما زخمی ها روی زمی
بر محمد داوود خان نعره زد: »مقاومت فایده ندارد. تسلیم شو.« سردار محمد داوود خان به جواب گفت: »سرکرده 
تان را بفرست که با من حرف بزند.« تورن دوباره گفت: »همه ما سرکرده هستیم. هر چه داری به من بگو یا تسلیم 

فه از این تحمل نتوانست و با تفنگچه ای که در دست داشت، بر تورن مذکور آتش گشود.  شو.« محمد داوود خان اضا
تورن که انتظار چنین حمله را از شخصی که همه چیزش را از دست داده بود، نداشت؛ بی محابا با تفنگ کالشینکوف  

 « .چنان آتش را در داد که آنانی را که زنده و نیم جان بودند، نیز از بین برد
 :ال عمرزی، بدین باور است که امام الدین شخصا رئیس جمهور و اعضای خانواده اش را تیرباران کرده بودژنر

تورن امام الدین از طرف شورای انقالبی نظامی موظف گردیده بود تا محمد داود خان رئیس جمهور و اعضای »
الدین دستور شورای انقالبی را برای محمد   کابینه اش را مجبور به تسلیمی نموده و زنده دستگیر نماید. وقتی امام

داود ابالغ و آن ها را دعوت به تسلیمی می نماید محمد داود خان با تفنگچه دست داشته اش باالی امام الدین فیر  
 نموده و بازوی او را کمی مجروح می نماید

اعضای کابینه اش که در گلخانه  امام الدین تورن بالمعطل محمد داود خان، محمد نعیم برادرش، اعضای خانواده و  
 «.ارگ با هم نشسته بودند با ضربات کالشینکوف همه را به قتل می رساند

 :آقای عبدالصمد غوث هم می نویسد
در قصر ریاست جمهوری مقاومت علیه کمونیست ها اختتام یافته بود. مقاومت متهورانه ای که به شکل متداوم »

تا آخرین رمق جنگیده بودند درهم شکسته بود. محمد داود به وزرا و کارمندان    تحت بمباران قوای هوایی و تانک ها
ریاست جمهوری گفته بود که خود را تسلیم نمایند و بیجا زندگی خویش را به مخاطره نیندازند. غیر از عبدهللا و قدیر  

صبح بود که یک دسته از    ۶نورستانی که با رئیس جمهور باقی ماندند، دیگران او را ترک کردند. تقریبا ساعت  
کودتاچیان به اتاقی داخل شدند که در آن محمد داود، خانواده او و دو تن از وزرا نشسته بودند. یک یاغی به محمد 
داود گفت که تسلیم شود. میگویند که او جواب داد: »من به هیچ گروه خارجی تسلیم نمیشوم.« با آن جواب کمونیست  

 .حمد نعیم و تقریبا تمام خانواده او )به شمول اطفال( و دو تن از وزرا را تیرباران کردندها رئیس جمهور، برادر او م
اما امین   ژنرال عبدالقادر می گوید که محمد داود خان درخواست کرده بود که با او و اسلم وطنجار مالقات کند 

 :رگ فرستادنگداشت و امام الدین و اسدهللا سروری را برای دستگیری محمد داود خان به ا
در رادیو افغانستان بودیم که کسی آمد و خبر آورد که داوود خان میخواهد با قادر و وطنجار صحبت کند. جانم  »

 .میلرزید. من به زرهپوش سوار شدم و گفتم: میروم
اید  در همین لحظه، امین خیز زد، آمد و یخن مرا گرفت و از زره پوش پایین کرد. گفت: »تو کجا میروی؟! داوود ب

 «.پیشت بیاید
امین گفت: »از زرهپوش پایین شو.« در همین لحظه، نام »امام الدین« را صدا کردند. یک بچه گک کالشینکوف  
به دست. او قومندان یک تولی کوماندو بود. امام الدین با امین رابطه داشت. امین به امام الدین وظیفه داد که با چهار  

 « . سروری به ارگ بروند. آن ها به طرف ارگ رفتندیا شش نفر کوماندو همراه با اسدهللا
شکی نیست که اگر امین جلو عبدالقادر و وطنجار را نمی گرفت و آنها به ارگ میرفتند به سرنوشت امام الدین و  
سرباز دیگر دچار میشدند. عبدالقادر می افزاید که با رسیدن کوماندوها به ارگ کشتار هم شروع شد، به گفته ژنرال  

 :بدالقادر آن ها به محض رسیدن به ارگ، وزیر داخله و معاون رئیس جمهور را کشتندع
  - اسدهللا سروری، امام الدین و کوماندوها وارد گلخانه شده بودند. در قسمت راست گلخانه، وزیر داخله و عبدهللا»

میبرند تا کالشینکوف ها را بر  نشسته بودند. دو تا کالشینکوف پیش شان بوده است. آن ها دست  -معاون داوود خان
دارند. امام الدین و اسدهللا سروری میگویند: »تسلیم شوید!« اسدهللا سروری پایش را روی کالشینکوف میگذارد و  

 «.میگوید: »شما دیگر حق گرفتن سالح را ندارید.« همان جا هر دو نفر را کشته بودند
اتفاق های آن روز را از زبان مادر خود شنیده بود، به نقل از محمد عزیز نعیم، برادر زاده رئیس جمهور داود که  

 :وی می گوید
مادرم واقعیات را به چشم دیدند و خالصه ای از آن گزارشات این است که در لحظات آخر یک افسر داخل می »

ا این امر را  شود و به محمد داوود خان مرحوم می گوید شما باید تسلیم شوید. محمد داود خان جواب می دهد که شم
از طرف کی دارید؟ و او جواب می دهد که از طرف قادر دارم. محمد داود خان جواب می دهد که من غیر از خدا  

 «.به کسی دیگری تسلیم نمی شوم و تا آخرین گلوله من حاضر هستم برای مبارزه
 :ان شنیده است می گویدبانو زهره نعیم که بخشی از حوادث آن روز را به چشم دیده و بخشی را هم از دیکر
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وقتی بمباردمان ]بمباران[ شدت گرفت، داوود خان گفت: "به منزل ]طبقه[ پایین بروید " در وقت برآمدن ، از سمت 
دروازه گلخانه آتش باری شروع شد. فکر میکنم فیرها از سوی خلقی ها و پرچمی های درون ارگ بود. در دهلیز 

سه هشت ساله اش )دختر عمر( زخمی شده بودند. آن ها را به اتاق دیگری  زرلشت دختر داوود خان ، و غزال نوا
آوردند. گلوله تخت سینه صفورا نواسه سیزده ساله ام را سوراخ کرده بود. نظام ]داماد محمد داوود[ گفت صفورا  

م جان  بیهوش شده اما وضعش خوب است ، مگر وقتی از نزدیک دید ، او مرده بود . صفورا در پیش چشمان خود
داد . کودکان در آغوش مادر هم مصون نبودند . شیما عروس سردار صاحب داوود خان/ همسر میرویس دو کودکش  
را در آغوش داشت و به دیوار تکیه کرده بود . وقتی از اتاق خارج میشدیم، دیدیم هر سه تن شهید شده بودند. زرمینه  

خان( که با گادی]ویلچر[ حرکت میکرد ، زینب )خواهر من/  )دختر من و نعیم خان( ، عایشه )خواهر معیوب داوود
همسر داوود خان( و شینکی و زرلشت )دختران سردار داوود خان( همه نزد داوود خان رفتند و در پهلویش ایستادند 
ه  . این صحنه را خودم ندیدم ، مگر برایم گفتند که کسی از دور به داوود خان میگفت : تسلیم شو! و او جواب داد

بود: غیر از خدایم به کسی تسلیم نمیشوم . در همین وقت آواز فیرها ]شلیک ها[ بلند شد . داوود خان ، نعیم خان ، 
زینب ، شینکی ، خالد ، ویس و عمر )فرزندان داوود خان( ، نظام )پسر شاه محمود خان( همه در همانجا کشته شدند. 

 کودتاچیان 
بیرون شوید و اگر بیرون نروید، سقف این خانه بر سر همه تان پایین خواهد افتاد.  به دنبال ما آمدند و گفتند از خانه 

در وقت برآمدن دیدم که جسد های داوود خان ، نعیم خان و دیگران روی زمین افتاده بودند پای خودم هم زخمی شده  
دند به زندان. خورشید و توران  بود. ما را به شفاخانه ]بیمارستان[ رساندند، ده روز در آنجا نگه داشتند و بعد بر

)فرزندان سردار تیمورشاه/ نواسه]نوه[ های نعیم خان( در شفاخانه ماندند. گاللی )همسر عمر/ عروس داوود خان( 
با آنکه هفت گلوله پایش را داغان کرده بودند، زنده ماند. در آن روز بارانی هفتاد تن از خانواده و خویشاوندان 

 « .نزدیک ما کشته شدند
ناگفته نباید گذاشت که محمد داود خان مدت ها قبل مرگش را پذیرفته بود و حتی کشته شدن اعضای خانواده اش را،  

 :عبدالقادر روزی را به یاد می آورد که محمد داود خان مرگ خود و اعضای خانواده اش را تمنا کرد
دش تحوالتی رخ داده بود. کودتا شده بود و جلسه شورای وزیران بود. من هم آن روز در آن جلسه بودم. در بنگال»

داوود خان گفت: »من هم چنین آرزویی دارم« و   .شیخ مجیب الرحمن، رهبر بنگالدش با خانواده اش اعدام شده بود
 « ...همانطور هم شد

 :آقای حسن شرق هم آن روز را به یاد می آورد
رئیس دولت نشسته بودم که وزیر اطالعات  شمسی در پهلوی محمد داود    ۱۳۵۵روزی در مجلس وزرا در سال  »

 :خبری را به مجلس وزرا قرائت کرد
امروز در یک کودتای خونین در بنگالدش، مجیب الرحمن رئیس جمهور آن کشور با اکثر اعضای خانواده اش  »

 «.شهید شدند
 « .]من[ به محمد داود گفتم: »سبحان هللا! چه مصیبت عظیمی

هادتی را میخواهم که برای حفظ حاکمیت ملی کشورم باشد. ]نمیدانم[ از تصادف فرمود: »من از خداوند بزرگ ش
روزگار بود یا قبول التجا، زیرا محمد داود در همان اطاقی که از پیشگاه خداوند بی نیاز، مرگی را ]در راه[ دفاع از  

 .وطنش نیازمند شده بود با خانواده اش به شهادت می رسند
 

 .پایان
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