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 ! داودخانقتل ثور و 8فاجعه 

 فیمدار ح یتو گردش فلک ب یب یا

 فی، هزار ح یجهان و تو نباش باشد

روز  نیفرزانه نشست ، در ا یما در سوگ فرزند زیعز هنیکه م یثور ، روز 8 اهیاز روز س گذردیسال م ۴2

 دندیخانواده شان به شهادت رس یتن از اعضا ۱7جمهور محبوب افغانستان و  سیمحمد داود خان رئ دیشه اهیس

ملت  یسال سوگوار نیسالگرد شهادت قهرمان بزرگ مان و چهل و دوم نیچهل و دوم دنیبودم تا فرا رس دواریام

محمد داود خان نوشته ام به  دیجمهور " که در مورد شه سیرئ کیکتاب " سرگذشت  دشانیرهبر شه یافغان برا

 نشد . یلیمتاسفانه به دال یچاپ آراسته شود ول وریز

جمهور محمد داود نوشته بودم با  سیاز مطالب کتاب را که در مورد شهادت رئ یگرفتم که بخش میتصم نیبنابر

 انی، در پا ردیکه مورد پسند شما قرار بگ دوارمیکنم ، ام میمقاله به شما تقد کیقابل و به صورت  رییتغ یکم

جمهور محبوب کشور را به تمام  سیرئ انمحمد داود خ دیسالگرد شهادت جانگداز شه نیچهل و دوم دنیفرارس

استاد محمد  سنیاکادم یدای، به خصوص به جناب کاند کنمیعرض م تیدوران تسل گانهیآن  روانیهواداران و پ

به گردن همه ما افغانها دارند و عمر پربار  یمورخ و پژوهشگر بزرگ افغانستان که حق بزرگ یستانیاعظم س

 مان کرده اند . هنیم خیتارو  رهنگدر بخش ف یرا وقف روشنگر شیخو

جمهور  سیمحمد داود خان رئ یجمهور استیساعت مقاومت گارد ر ۲۰و پس از  ۱۳۵۷ثور  ۸روز  در

 . رسندیبه شهادت م انیخانواده شان توسط کودتاچ یتن از اعضا ۱۷افغانستان به همراه 

جمهور  سیشهادت رئ یدر مقاله شان که در پورتال افغان منتشر شده است از شباهت چگونگ بیفرهاد لب جناب

 نیا دیکرده اند ، ضمن تائ یادآوریتوسط روسها  نیجمهور ام سیثور و کشته شدن رئ ۸محمد داود در روز 

کشته شدن تزار  باشد به هیشب یداز آنکه به حادثه شش ج شیجمهور داود ب سیکه شهادت رئ میبگو دیموضوع با

و سپس قتل عام تزتر و خانواده اش را  نیابتدا نحوه قتل ام نیشباهت دارد بنابر ا هیامپراتور روس نیآخر یکالین

 : میکنیم یبررس

 : نیهللا ام طیقتل حف نحوه

در داخل کاخ موضع  گری، جانداد و چند تن د دهندیرا مورد حمله قرار م کیکاخ تاج ب kgb ۳۳۳ یضربت واحد

و  شودیمهمات مدافعان تمام م یکمک یروهاین دنیو نرس دیشد ی، پس از نبرد پردازندیو به دفاع م رندیگیم

و عبدالرحمن پسرش  نی، ام رندیگیم آتش ریو بالاستثنا همه را ز شوندیوارد کاخ م یاتحاد شورو ژهیو یروهاین

 (۱.) کنندیرگبار م نیخانواده ام یاعضا یو بعد دوباره به رو شوندیکشته م

خانواده  یشباهت با شهادت اعضا یخانم و دختران او ب منجمله نیخانواده ام یشک آتش گشودن به رو بدون

 به فاجعه قتل عام تزار و خانواده اش :  میانداز یم یو حاال نگاه ستیجمهور داود ن سیرئ

 کیبلشو میاز سلطنت استفعا داد و خودش را تسل یکیانقالب بلشو یروزیپس از پ هیتزار روس نیدوم اخر یکالین

هم در آن شرکت کرده  هیاول که روس یکه داشتند منجمله جنگ جهان یادیها بخاطر مشکالت ز کیبلشو ها کرد .

 گریبه نقطه د یتحت نظر بودند و از نقطه ا وستهیمحاکمه تزار نداشتند و تزار و خانواده اش پ یبرا یبود فرصت

آنها هم در  یبود که تزار و خانواده اش به آنجا منتقل شدند و زندگ ینقطه ا نیاورال آخر یها کوه . شدندیمنتقل م

ها  کیچک و امکان نجات دادن تزار و خانواده اش توسط آنها بلشو یروهاین شرفتی، پ دیرس انیمنطقه به پا نیهم

 (۲را مصمم کرد که آنها را قتل عام کنند )
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و چهار نفر  یبه همراه چهار دختر و تنها پسرشان الکس هی، ملکه روس هیروس یدوم امپراطور مستعف یکالین تزار

هم  یتونوف آشپزشان ، تروپ فراش که تعادل ذهن ی، خار نیداکتر پوت یعنیبا آنها بودند  وستهیکه پ یاز کسان

به سگ کوچک شان هم رحم  یو قاتالن آنها حت دندیبه قتل رس انهیملکه به صورت وحش مهیدووا ند ینداشت و دم

بردند و  نیاز ب دیشان را توسط اس یجسدها گریخانواده و چهار تن د یاز کشتن تزار و اعضا پسنکردند .

 ( ۳گودال دفن کردند .) کیاجساد را درون  ماندهیباق

 یاگر آنها را برا یقتل عام خانواده اش نداشتند و حت یبرا یلیبود دل یالزام یاسیکشتن تزار از نگاه س اگر

 کشتن مستخدمان آنها وجود ندارد . یبرا یهیتوج چیکشته باشند بازهم ه یاز انتقام احتمال یریجلوگ

آنها را عوض کرده بودند و  یمحافظت یروهایقبل از کشتن تزار و خانواده او ن یاست که ساوت محل یادآوری قابل

بودند ،  یوروفسکیبه نام  یتحت فرمان شخص کردندیبار آخر در ظاهر از آنها محافظت م یکه برا یکسان

 فرمان قتل تزار و خانواده اش را اجرا کنند . نیداشتند تا در موقع مع فهیو افرادش وظ یوروفسکی

 ۱۳۵7ثور سال  8به روز  میگردیحاال برم و

افغانستان هستند ،  یجمهور استیخانواده شان در قصر ر یجمهور افغانستان و تمام اعضا سیداود خان رئ محمد

دارد که از روز قبل شروع شده بود ،  انیها جر ستیو کمون یجمهور استیگارد ر یروهاین انیم یدیجنگ شد

که  دوارندیام یجمع شده اند و همگ یقدر اطا یجمهور و خانواده شان و دو سه نفر از مقامات بلند کشور سیرئ

دفاع که  ریبفرستد اما وز یجمهور استیشکستن محاصره ارگ ر یبرا یرویبتواند ن یرسول دریدفاع ح ریوز

 سیرئ یریساعت درگ ۲۰پس از  باالخره یدرهم شکستن کودتا انجام داده بود ول یروز قبل تمام تالشش را برا

که  دهدیدستور م استیو به صاحب جان فرمانده گارد ر شودیم دینا ام یکمک یقوا دنیجمهور محمد داود از رس

 (۴کنند .) میرا تسل یسربازان گارد رباست جمهور شتریاز تلفات ب یریجلوگ یبرا

که از  یکس نیالد امام. شوندیساعت نبرد وارد ارگ م ۲۰پس از  انیو کودتاچ کندیجان به ناچار اطاعت م صاحب

 نیا بیفرهاد لب یفاجعه را برا نیا انیجمهور محمد داود شده بود جر سیرئ یریمامور دستگ یمرکز تهیکم یسو

حاضر نشد تا با من به داخل ارگ  چکسیه مینما ریامر شد که داود خان را دستگ میبرا یوقت : کندیم تیطور روا

با من همراه  شناختمیکه نم یزرهپوش را داخل ارگ برد و چهار نفر سرباز شناختمیکه م یوریبرود ، در

 . رسدیبه نظر م حیقبل از فاجعه است که صح قیاز دقا نیامام الد تیروا نیاز چند یکی نیا (۵شدند.)

 ستیدر افغانستان و حوادث آن داشت و کمون یدست باز یاتفاق افتاده است که اتحاد شورو یفاجعه در دوره ا نیا

 را مرتکب شدند . عیفج تیجنا نیا یوابسته به شورو یها

 هر دو فاجعه :  یاما شباهت ها و

 ها انجام شده است . ستیدو مورد توسط کمون هر

 . شوندیم ربارانیخانواده رهبر هم همراه او ت یهر دو مورد تمام اعضا در

 بوده است . یاحتمال یها امیاز وقوع ق یریشگیپ تیجنا نیا لیهر دو مورد دل در

 . دهندیخبر نشان م یخودشان را ب یمرکز یها تهیهر دو مورد رهبران کم در

 دفن شده اند . یدر قبر دسته جمع انیهر دو مورد قربان در

آمده بودند ، در شهادت داود خان  گرید یروهایانها ن یعوض شده اند و بجا یمحافظت یروهایحادثه قتل تزار ن در

 رفته اند . نیبا امام الد یجمهورشان نشده اند و افراد ناشناس سیافغان حاضر به قتل رئ یروهایهم ن

 : نیشهادت محمد داود خان و کشته شدن ام یاما شباهت ها و

 .آتش قرار گرفته اند  ریخانواده ها هم ز یهر دو مورد اعضا در
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 کرده است . فایرا ا ینقش خاص یریپنجش ریهر دو مورد دستگ در

را هم  نیدفن شد ، جسد ام یو در محل ناشناس یگور دسته جمع کیمحمد داود خان و خانواده شان در  دیشه اجساد

 شتریرا ب اتیهم نوشته ام که در آن جزئ یگریمقاله د یجد ۶دفن کرده اند . ) در مورد شب  یدر محل نامعلوم

 در پورتال منتشر خواهد شد ( یزود هرا هم ذکر کرده ام که ب نیدفن ام یشرح داده ام و محل احتمال

 دو حادثه : نیدر ا یریپنجش ریاما نقش دستگ و

از  یتیبه روا ریپنجش ریگفتگو با دستگ انیدر کتاب " و آن گلوله باران بامداد بهار " در جر اسنگیصبورس داکتر

ضمن بر  نیهللا ام ظیتند با حف یگفتگو انیدر جر یریپنجش ریکه در آن دستگ پردازدینوشته غالم رسول باور م

 (۶. ) دیکنی قتل محمد داود را صادر نم رکه چرا دستو پرسدیزبان آوردن جمالت نژاد پرستانه از او م

بر سر  یریدارد از بحث کارمل و پنجش یتیحزب خلق هم روا یاسیس یرویب یاز اعضا یکی ثاقیم میعبدالکر

زنده باشد  ایبرده شود و  نیبود که داود خان از ب نیا سوالجمهور محمد داود : سیرئ یزندگ ایموضوع مرگ و 

 ؟)بماند(

 یگریدارد . . . بخش د یخیتار تیکه داود خان زنده باشد و کشتن او مسئول گفتیم یمرکز تهیبخش از کم کی

 یکی،  کردندیدو طرح دو نفر عمده بحث م نیخواهد باشد ) بود ( در ا یخیاشتباه تار کیخودش  نیکه ا گفتیم

 (۷هم کارمل بود . ) یکیبود و  یریپنجش ریدستگ

کدام از  چی، در واقع ه ردیپذیرا در شهادت محمد داود خان نم یتیمسئول چگونهیه یریپنجش ریدستگ اکنون

پس مسبب هشت  کنندیحادثه قبول نم نیرا در برابر ا یتیمسئول چیاش ه یهفت ثور و اتفاقات بعد یمسئوالن کودتا

 ؟ ستیثور ک

هللا  ظیدوران حف هیمال ریوز ثاقیم میعبدالکر تیابتدا روا گیدر حمله به کاخ تاج ب یریپنجش ریاما نقش دستگ و

 : میخوانیرا م یاسیس یرویو عضو ب نیام

به  یرفته بود و دو سه روز قبل از شش جد یو پنج سنبله به شورو ستی)جهت درمان ( بعد از ب یریپنجش

او را مهمان کرد و همه ما را هم به همان خاطر دعوت کرد ، به آنجا  نیام یافغانستان برگشت ، روز شش جد

که نخورد  یتنها کس میخوردیکه سوپ را م یانداخته بودند . . . وقت ییزهایو در سوپ چ میو نان خورد میرفت

چرب  یزهایچ ادیز دیدارم با یکرده است چون من مرض قلب هیبود که گفت : مرا دکتر توص یریپنجش ریدستگ

، تمام  می، ما خورد یندارد گفت : به هر صورت به من گفته اند که نخور یسوپ است چرب نینخورم ، من گفتم : ا

 ( ۸.) نیمنجمله ام یاسیس یرویب یاعضا

 قابل توجه : نکات

با توجه به  دی" برگشته بود ، شا یاز " اتحاد شورو یدو سه روز قبل از روز شش جد یریپنجش ریدستگ_۱

 میاوریب ادیکه به  یوقت یموضوع جلب توجه نکند ول نیدر آنزمان ا یاز اندازه گرم افغانستان و شورو شیروابط ب

که با ببرک کارمل بر  دیبا روس ها به توافق رس یسفرش به اتحاد شورو نیآخر انیهم در جر یکه نورمحمد ترک

انجام شد ، ممکن است  یجمهور استیدر ارگ ر نیور نافرجام امکند و بعد طرح تر یهمکار نیهللا ام ظیحف هیعل

است در  کردهیکه از پشتون ها داشته است و وجود آنها را در راس قدرت تحمل نم یبا توجه به نفرت ریکه دستگ

در مورد  یهمکار شنهادیپس طبعا پ میدید اسنگیداکتر س تیرا در روا یریپنجش ریستگد یو نژاد پرست یشورو

 است . گرفتهیمورد قبول قرار م یریپنجش یتبار از سو کیببرک تاج دنیو به قدرت رس نیسقوط ام

بود که سوپ مسموم را نخورد ، با  ینشسته بودند تنها کس زیکه سر م یتمام کسان انیدر م یریپنجش ریدستگ_ ۲

 نیکرده باشند که ام ینیشبیممکن است که آنها پ میها دار ویسنار یکه از مهارت روس ها در طرح و اجرا یشناخت

سوپ را مسموم  گیدر کاخ تاج ب یتوسط افراد نفوذ ی، و در روز مهمان کندیرا مهمان م یریبه طور حتم پنجش

 رسانده باشند . یریموضوع را به اطالع پنجش نیکنند و البته ا
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 دهیجمهور ند سیچون ترور رئ یمهم یها اتیعمل یبرا یآموزش انیدر مقاله شان نوشته اند که نظام بیلب جناب

آنکه  یبودند ، برا دهیهم آموزش ند یریضد گروگان گ اتیعمل یبرا یاست و آنها حت نطوریبودند و واقعا هم هم

گروگان  اتیعمل دیبا میببر یافغان پ یها ستیکمون یو ناتوان ینظام یها اتیها در بخش عمل یشورو ییبه توانا

 : میرا از نظر بگذران کایامر ریسف یریگ

در ساحه شهر نو توسط چهار نفر ربوده شده و به هوتل کابل منتقل  ۱۹۷۹سال  یفبرور ۱۴دابس در  آدولف

 ردیگیرا به عهده م رینجات سف اتیعمل یو ترون فرمانده کندیبه سرعت هوتل را محاصره م سی، پول شودیم

 :  کنندیم شنهادیرا پ لیطرح ذ رینجات سف یبرا یشورو ینظام مشاوران.

 به سرعت آماده شود  یمرکز صح نیتر کیمجهز در نزد سیسرو کی -۱

نجات در درب  اتیپس از عمل ریرساندن سف یالزم برا زاتیمجهز به تجه یپزشک میآمبوالنس با ت کیتوقف _ ۲

 .هوتل  یورود

کننده را به  هوشیو ب یآن سوراخ گاز سم قیشود و از طر جادیا یتوسط برمه در سوراخ رانیاتاق گروگانگ_۳

را که طبعا مسموم شده است  ریسف سیشکسته شود و پل سیدرب اتاق توسط پل یقیداخل اتاق بفرستند ، پس از دقا

 نجات بدهند . رابرسانند و در آنجا جان او  تیرا توسط آمبوالنس به شفاخانه جمهور

داخل اتاق بروند ،  سیپول یروهایو بعد ن رندیآتش بگ ریو فرمان داد تا اول اتاق را ز رفتینپذ اتیعمل فرمانده

 (۹.) دندیبه قتل رس رانیو تمام گروگانگ ریسف جهیفرمان ترون اجرا شد و در نت

 و:اما شهادت محمد داود و قتل عام خانواده ا و

نبوده که جالدان هشت ثور به ابتکار خودشان انجام داده  یاما شهادت محمد داود و قتل عام خانواده اش کار و

حزب  یمرکز تهیو بدون مشورت با کم ییاورال به تنها یساوت محل رمیبپذ توانمیباشند همانطور که من نم

 و خانواده اش را به قتل رسانده باشند . یکالیتزار ن ستیکمون

داکتر محمد حسن شرق  قیشدنش از طر یو آسمان قبل از شهادت دمانیجمهور شه سیکه رئ یامیپ انیدر پا و

و  زیاز همه چ شتری، سوگند به خدا که باالتر و ب داشتیشما را دوست م داودمردم افغانستان فرستاده بود : یبرا

 دمیرهبر شه امیپ نیکه از اعماق وجودم و پس از چهل و دو سال پاسخ ا خواهمیم اهیروز س نیدر ا و. . همه کس .

اش  یروز زندگ نیو همه کس و تا آخر زیاز همه چ شتریبه خدا که منصور تو رادوست دارد ، ب سوگندرا بدهم :

آفتاب  خیتار شانیاند هینخواهد سپرد و اجازه نخواهد داد تا س یتو را به فراموش یها و رشادت ها یفداکار

 ۸،  ۲،  ۱۳۹۹پایان. .دروغ و تهمت بپوشانند .  یتو را با ابرها یدرخشان زندگ

 : منابع

 ۱2۵۶ص  2جهان ، جواهر لعل نهرو ، جلد  خیبه تار ینگاه_2       28۶، ص  نی، ظاهر طن ستمیافغانستان در قرن ب_۱

 ۱۳۹7،۴،27انتشار  خی، مسکو تار رنایا یقرن انتظار . . . خبرگذار کی_۳

 یستانیجناب استاد اعظم س سنیاکادم یدایافغانستان ، کاند نینو خیداود خان در تار گاهیجا_۴

 نی، پورتال افغان جرمن آنال بیعمق فاجعه ، فرهاد لب_۵

 ۱7، ص  اسنگیو آن گلوله باران بامداد بهار ، صبور س_۶

 22۴_  22۳، ص  نیظاهر طن ، ستمیافغانستان در قرن ب_7

               287_28۶همان منبع ، ص _8

  ۱8۶، ص  یکابل ، جنرال عمرز یشب ها_ ۹  
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