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 8تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

 2017جون  4                                                                  کاظمداکتر سیدعبدهللا 

 

 شهرکابل شاهد رویدادهای مهم
ش1357از روز چهارم تا هشتم ثورسال  

م(1978اپریل  28تا  24)از   

همدبخش     

 تباهی یک خانواده

 ننگ تاریخ:

بدون چون در داخل قصر گلخانه ارگ ریاست جمهوری و کشتار  ثور 7چیان برای شرح فجایع کودتا

زنان، جوانان و اطفال بیگناه بطور بسیار بیرحمانه که در تاریخ قدیم و جدید کشور   و چرای یک عده
را  هاین حادثافتضاح هیچگاه نظیر نداشته است، عنوانی جز "ننگ تاریخ"، دیگر عنوانی را نیافتم که 

 بیان کند. کوتاه در یکی دو کلمهبطور

افغانستان و نه درغیرت و شهامت تاریخی  هه دیرینعنعنونه در فرهنگ که ، یعنی آنچه ""ننگ تاریخ
و هیچ جوابی برای ندای آن طفل  مرد افغان و نه در هیچ معیار دیگر همچو ناروا صورت نگرفته

کشته شده است،  بدست گرگان تشنه به خونبیموجب  که "گناه من چیست؟؟" ومعصوم دو سه ساله 
کسانی از این ماجرا زخم برداشتند و اما جان بسالمت بردند، ، برای آنکه "ننگ تاریخ"وجود ندارد. 

و نیز  رنج و مشقت رها شدندبازهم بدون گناه به زندان رفتند و از آنجا پس از سپری کردن ماه ها 
، بازهم برای آنکه حتی "ننگ تاریخ"چند نفری را از زندان به پولیگون بردند و در آنجا کشتند. 

خاک پاشیدند تا کسی  و به روی شان دانداختنهای گم نام مخفیانه در گودالرا  شهداء اجساد خونبار
بیگناه مردان، زنان و اطفال زندانی ساختن آنعده از بازهم ، "ننگ تاریخ"ازمحل دفن آنها آگاه نشود. 

مسمی کردند و آنها "آل یحیی"  یک خانواده به زیر نامهریک را  اماوکه مستقیماً شامل قدرت نبودند، 
جایدادهای  ، برای آنکه"ننگ تاریخ"ختند. اندازندان  ا از هرکوی و برزن جمع کردند و بیموجب به ر

بدون سرپرست و  پس از یک دورۀ پرمشقت زندان،را شان زنان و اطفال دند و نموشانرا تصاحب 
ند، درحالیکه ساختوطن و عزیمت بسوی بی سرنوشتی  جالیبه  مجبوربا دستان خالی غمخوار و 

این که سلسلۀ چون "،ننگ تاریخ"هم زتند. باشمردان شانرا برای مدتهای نامعلوم هنوز در زندان نگهدا
"آل یحیی" منحصر نماند، بلکه همه اقشار ملت را با گذشت مشخصیک گروپ  هزجرها تنها ب

اختند، عین سرنوشت گرفتار کردند، به زندان اندبه دربرگرفت و همه را بعد  ، ماه ها و سالهایروزها
 کردند. دچارکشتند، فراری و مهاجر ساختند و به هزار بدبختی و مصیبت 

با ذکرنام وپیوند کوچک و اختصاصی عنوان "ننگ تاریخ"  ۀیک گوش ازفقط میخواهم در این مبحث 
 کسانی که در فاجعه داخل ارگ در شب و روز کودتا به شهادت رسیدند،هریک از خانوادگی

 و نیز به شمول یک تعداد از اعضای کابینه بردند و بعد به زندان رفتندکسانیکه جان بسالمت از
  .کنم یاد، زندانی شدند"آل یحیی" کسانیکه زیر نام خانواده از
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 زندانی های خانواده: واسمای شهداء 

 "انا هلل و انا الیه راجعون"

 

 

  
ثور درقصر گلخانه ارگ  7تن اعضای خانواده محمد داؤد که در رویداد شوم  18اسمای الف ـ 

()از باال به پایان و ازچپ به راستریاست جمهوری بطور بیرحمانه به شهادت رسیدند:   
)عکس باال(؛ساله( 3) پسر ویس داؤد با وایگل ه(سال 68)ـ رئیس جمهور محمد داؤد 1  

د )خواهر شاه سابق اعلیحضرت محمد ظاهرشاه(؛ـ میرمن زینب داؤد ـ خانم محمد داؤ 2  

بق وزیر امور خارجه )برادر محمد داؤد(؛اـ سساله(  67)ـ سردار محمد نعیم  3  

ؤد(؛ار ارشد محمد دس)پ ساله( 43) ـ محمد عمر داؤد 4  

)پسر دوم محمد داؤد(؛ساله(  31)ـ خالد داؤد  5  

و خالد دو گانگی بودند[؛ )پسر سوم محمد داؤد( ]ویسساله(  31)ـ ویس داؤد  6  
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ـ "شیما دختر تیمورشاه  )خانم و فرزند ویس داؤدـ ساله(  5)داؤدحارث  و  ساله( 31)داؤد ـ شیما 8

(؛آصفی و بلقیس آصفی"  
(؛"دختر دوم محمد داؤدخانم زلمی محمود غازی ") ـساله(  38) ـ شینکی داؤد 9  

)دختر چهارم محمد داؤد(؛ ـ ساله( 14) ـ زرلشت 10  

)دختر عمر داؤد(؛  ـ ساله( 13) ـ هیله 11  

)دختر عمر داؤد(؛ـ  ساله( 8) ـ غزال 12  

"(؛"نواسه سردار محمد نعیم ،)دختر عبدالعظیم غازی ـ ساله( 13)ـ صفورا  13  

عبدالعظیم غازی(؛ مخان )دختر سردار محمد نعیم ــ  ساله( 41)زرمینه ـ  14  

؛ا فلج و به روی چوکی عراده دار حرکت میکرد(که از دوپ عایشه )خواهر محمد داؤدـ  15  

"شوهر تورپیکی دختر ارشد محمد داؤد(؛ ،داماد محمد داؤد) ـ ساله( 40) ـ نظام الدین غازی 61  

"خواهراعلیحضرت محمدظاهرشاه"( ،خانم تیمورشاه آصفی) ـ میرمن بلقیس آصفی 71  

محمد داؤد ـ عکس باال(؛ درآغوش پدر کالنشـ داؤد  یس)پسر و ـ ساله( 3)ـ وایگل  81  

)پسر ویس داؤد ـ درآغوش مادرش شیما داؤد( ـ ساله( 5) ـ حارث 91  

 
از محمد داؤد که درقصر گلخانه بودند و اما زخمی و یا سالم  ۀتن از اعضای خانواد 61ـ اسمای  ب

:و همه پس از تداوی از شفاخانه به زندان پلچرخی برده شدند جان به سالمت بردندفاجعه   
دخترعبدهللا خان ملکیار(؛ ،د )خانم عمر داؤدـ گاللی داؤ 1  

؛("محمد نعیم سردار، "نواسه ـ خورشید )دختر عبدالعظیم محمود غازی 2  

"نواسه محمد داؤد"(؛ ،ـ زهرا )دختر نظام الدین غازی 3  

"نواسه محمد داؤد"(؛ ،ـ محمد داؤد محمود غازی )پسر نظام الدین غازی 4  

تیمور شاه آصفی(؛ـ تورن )پسر  5  

"دختر محمد اسمعیل عثمان"(؛ ،)خانم خالد داؤدداؤد ـ  هما  6  

؛ـ زهره )دختر تیمورشاه آصفی( 7  

؛(""خواهر اعلیحضرت محمد ظاهرشاه ،ـ میرمن زهره )خانم سردار محمد نعیم 8  

(؛""خواهراعلیحضرت محمد ظاهرشاهزکریا،  میرمن سلطانه نور )خانم محمد عمر نور ـ 9  

"نواسه محمد داؤد"(؛ ،ـ طارق )پسر خالد داؤد 10  

ـ یحیی )پسر تیمورشاه آصفی(؛ 11  

)خانم یحیی آصفی(؛ آصفی ـ تورپیکی 12  

ـ احمد شاه )پسر یحیی آصفی(؛ 13  

؛ـ سلیم )پسر یحیی آصفی( 14  

ـ تیمور شاه آصفی )برادر ملکه حمیرا و پسر ارشد احمد شاه خان وزیر دربار و شوهر خواهر  15

تیمور شاه آصفی با وحید عبدهللا معین وزارت  قابل یاد آوریست که ؛شاه سابق ـ "میرمن بلقیس"(
ثور از راه وزارت خارجه از ارگ بیرون شد و حین رویداد های خونین شب  7حوالی عصر  خارجه

 .در قصر گلخانه نبودثور 8و صبح زود 

گلخانه حضور داشت(. ـ شرین گل )پرستارعایشه خواهر محمد داؤد،  نیز در 16  
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 ۀمنسوبیت با خانواد یاتباط با عضویت وردرا تن مندرج در لست "ب"،  16برعالوه ـ کسانیکه ج 

 زندانی گردیدند: در فاصله های کوتاه در محبس پلچرخی یامسمی به "آل یحیی" متعاقب کودتا و
 

  ــ گروپ زنان:
میرمن امینه روکی سلیمان ـ  2؛ خواهر شاه سابقخانم محمد عمر نور زکریا ـ نورـ میرمن سلطانه ـ 1

ـ محبوبه  4روح افزا سلیمان؛ ـ  3ـ خانم جنرال عبدهللا روکی، خواهر اعلیحضرت شاه سابق؛ 

ـ حمیده شیرزاد )خانم غالم محمد  6ن )دختر علیشاه خان سلیمان(؛ اـ وریشمینه سلیم 5 سلیمان؛

ـ  11ـ حمیرا غازی،  10ـ محبوبه شیرزاد؛  9زاد؛ ـ شایسته شیر 8ـ زرمینه شیرزاد؛ 7شیرزاد(؛ 

ـ هیلی غازی؛  15ـ مروارید غازی؛  14ـ لطیفه غازی؛  13غازی نواز؛  هـ نظیف 12عالیه غازی؛ 

ـ 18؛ ـ ماری نور)خانم گل احمد نور زکریا( 17ـ جمیله یوسف )خانم محمد ولی یوسف(؛  16

 ـ  20یکه ـ دختر عبدهللا روکی سلیمان؛ ـ رمر 19 ؛رخشانه آصفی )دختر تیمور شاه آصفی(

 
 ــ گروپ مردان:

غالم محمد ـ  2انجنیرمحمد ولی یوسف پسر محمد علی خان  ـ پسر کاکای اعلیحضرت شاه سابق، ـ  1

ـ علی  6ـ زالند شیرزاد؛  5ـ غالم غوث شیرزاد؛  4ـ یحیی شیرزاد؛  3شیرزاد ـ سابق وزیر تجارت؛ 

سالگی وفات  80سلیمان ـ سابق وزیر دربار)در زندان به سن بیش از  خان ـ احمد علی 7شیرزاد؛ 

ـ ولی  10ـ جنرال علیشاه خان سلیمان؛ 9؛ ـ پسر احمد علی خان سلیمان ـ عبدالعلی سلیمان 8کرد(؛ 

ـ سلیمان  12ـ غالم محمد سلیمان ـ سابق سفیر و معین وزارت خارجه؛ 11شاه )پسر علیشاه خان(؛ 

ـ  14 قادر سلیمان )داماد شاه محمود خان غازی(؛محمد  ـ  13محمد سلیمان(؛  سلیمان )پسر غالم 

ـ  16ـ فریدون ـ پسر احمد ولی نواسه شاه ولیخان؛  15احمد ولی ـ پسر مارشال شاه ولیخان؛ 

داکترقیس روکی ـ پسر عبدهللا روکی سلیمان )جنرال عبدهللا روکی سلیمان از جمله کسانی بود که 
ـ هارون آصفی  17کودتا بازداشت گردید و روز بعد در پولیگون در جمع دیگران شهید شد(،  فردای

ـ گل احمد نور زکریا ـ رئیس پشتنی تجارتی  18ـ پسر احمد شاه خان وزیر دربار )افسر پولیس(؛ 

ـ صالح الدین غازی ـ پسر شاه محمود خان غازی  19بانک، برادر محمد عمر نور زکریا؛ 

د از گذشتاندن چند هفته در زندان پلچرخی با چند نفر دیگر از جمله محمد اکبر رئیس )موصوف بع
و پسرش عبدالمجید باز به  دفتر ریاست جمهوری، باز محمد خان از دوستان وفادار محمد داؤد،

 21؛ ـ  محمد روکی ـ پسر جنرال عبدهللا روکی 20؛ برده شدند و به شهادت رسیدند( 4پولیگون قوای 

ز قلم افتاده هایم ا در یادداشت ، ازجمله نواسه های غالم محمد شیرزادچند نفر از جوانان ایـ اسم
  .است
 

 نیکه حین وقوع کودتای ثور در خارج بودند و جان بسالمت بردند:د ـ کسا
ـ دختر ارشد محمد داؤد، خانم نظام الدین غازی که نسبت مریضی قبالً برای تداوی به  ـ تورپیکی 1

 رفته بود؛ به سویس نزد خواهر خود درخانی
و دو پسرش درخانی ـ دختر سوم محمد داؤد )خانم داکتر توریالی نور( که در آنوقت با شوهرش  ـ 2

)نواسه های محمد  بنام های : محمد اکبر نور و محمد داؤد نور و دخترش که چندی قبل وفات کرد
 ؛ردکمیدر سویس زندگی  ،داؤد(
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 ـ  ـ محمد عزیز نعیم پسر سردار محمد نعیم با خانمش شاهدخت مریم دختر اعلیحضرت شاه سابق 3

افغانستان در لندن ایفای عزیز نعیم مامور وزارت خارجه در آنوقت به حیث دپلومات در سفارت 
 وظیفه میکرد؛

 فعالً در کابل اقامت دارد؛ با والدین خود در لندن بود وـ محمد نادر نعیم ـ پسر محمد عزیز نعیم  4

، ـ همه منسوبین فامیل اعلیحضرت محمد ظاهر شاه، به شمول شخص اعلیحضرت و ملکه حمیرا 5

احمد شاه، شهزاده محمد نادر، شهزاده شاه شاهدخت بلقیس و شوهرش جنرال عبدالولی، شهزاده 
که پس محمود، شهزاده محمد داؤد پشتونیار و شهزاده میرویس با هریک ازخانم ها و فرزندان شان 

 ه بودند.ضی کشورهای دیگر اقامت گزین شدعبه ایتالیا و ب 1352سرطان  26از کودتای 

مسرش عالیه ـ خواهر اعلیحضرت هوـ سلطان محمود غازی ـ پسر ارشد شاه محمود خان غازی  6

به روم رفته بودند و از آنجا برای دیدن دختر شان به  تاعلیحضرجهت دیدار چندی قبل  پادشاه سابق
 .ثوربه وقوع پیوست 7تهران آمدند و هنوز در آنجا بودند که کودتای 

  
 اسمای اعضای کابینه و سرنوشت شان:

ثور جهت اشتراک در مجلس وزراء  7که همان روز دولت جمهوری افغانستان اعضای کابینه الف ـ 

ماندند: نجا باقیآدر  ثور 8رطبق معمول در قصر گلخانه حضور داشتند و تا فردا ب  

ـ سیدعبداالله ـ معاون رئیس جمهور و وزیر مالیه که در جریان برخورد همان صبح شهید شد؛ 1  

درهنگام شب زخمی شد ویک روز بعد درشفاخانه جان سپرد؛ داخله،ـ عبدالقدیر نورستانی ـ وزیر  2  

خود  فردای آنروزثور از ارگ بیرون شد و 7وحید عبدهللا ـ معاون وزارت خارجه، حوالی عصر ـ  3

؛شد شهیدرا تسلیم کودتاچیان کرد و با جمعی دیگر دوسه روزبعد در پولیگون   
ـ وزیر دولت، بعد زندانی شد؛ داکتر عبدالمجیدـ  4  

نجنیر عبدالکریم عطائی ـ وزیر مخابرات، زندانی شد؛اـ  5  

 ـ پوهاند وفی هللا سمیعی ـ وزیر عدلیه، نخست زندانی و دو سه روز بعد با جمعی دیگر در پولیگون 6

محمد موسی شفیق آخرین صدراعظم دوره شاهی که روز بعد )قابل ذکر است که  به شهادت رسید؛
در  در جمع این گروپ شده بود، نیز وزارت دفاع زندانیو با همین جمعیت در کودتا بازداشت 

  پولیگون به شهادت رسید.(
انجنیر عبدالتواب آصفی ـ وزیر معادن و صنایع، زندانی شد؛ ـ 7  

ـ وزیر زراعت، زندانی شد؛ یهللا واصفزیزعـ  8  

ـ پوهاند داکتر عبدالرحیم نوین ـ وزیر اطالعات و کلتور، زندانی شد؛ 9  

ـ پوهاند داکتر عبدهللا عمر ـ وزیر صحت عامه، زندانی شد؛ 10  

ب و برق، زندانی شد؛آوزیر  ــ انجنیر جمعه محمد محمدی  11  

بایل، زندانی شد؛دالقیوم وردک ـ وزیر قبـ پوهاند ع 12  

آزاد شد؛از نظارت ـ پوهاند داکتر غالم صدیق محبی ـ وزیر تحصیالت عالی، بعد از چند روز 13  

آزاد شد؛ از نظارت ـ محمد خان جاللر ـ وزیر تجارت، بعد چند روز 15  

در سطح کابینه نبود، ولی نظر البته که  ـ جکتورن صاحب جان ـ قوماندان گارد ریاست جمهوری 16

انجام داد، الزم به تذکر است که او با وجود آن شب و روز فاجعه به اهمیت مقام او و نیز خدماتیکه در
و پس از تسلیمی  با بعضی از افسران کودتاچی گردید شخصی قربانی دوستی ،وظیفه داقت درص
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جان "شیر دوستش به هدایتاو خود را نیز به کودتاچیان تسلیم کرد که گفته میشود روز بعد  ،گارد
 در محوطه رادیو افغانستان به شهادت رسید.مزدور یار" 

 وزرایی که در همان روز در ارگ و در مجلس وزراء حضور نداشتند:ب ـ  

 7ثورنخست به فرقه  7ـ وزیر دفاع ملی ) او از صبح زود  رسولیـ دگرجنرال غالم حیدر  1
و از آنجا پای پیاده  8 هقرریشخور رفت و بعد به وزارت دفاع برگشت و پس از فیر وطنجار روانه ف

با جنرال عبدالعلی وردک ـ رئیس ارکان با لوی درستیر جنرال عبدالعزیز بطرف قوای مرکز رفت و 
رهسپار و از آن به بعد الدرک  7زم رفتن و بسیج قوای مدافع به فرقه حوالی شب به عقوای مرکز

 شدند. شهیدثور  بدشت کودتاچیان اسیر و هرسه  8گردید تا آنکه با دو جنرال معیتی اش بروز 

 ـ غوث الدین فایق ـ وزیر فوائد عامه برای اجرای امور به پکتیا رفته بود؛ 2

همان روز درمجلس وزراء حاضر نیز سراج ـ وزیر معارف ـ پوهاند داکتر محمد ابراهیم مجید  3

 نبود )شاید به دلیل مریضی(
  

 "آل یحیی":ۀ مشهوری خانوادب  س  نگاه مختصر به معرفی ن  
"آل یحیی" ورد زبان روزنامه ها، جراید، رادیو و تلویزیون رژیم خانوادۀ نام ثور به بعد  7از روز 

 یا به اصطالح خود شان را در گردهمآئی ها بارخلقی ـ پرچمی گردید و آنها شعار های مذمت 
که بعد از  ، خانواده ایمیکردندحزبی و دیگر مواقع حق یا ناحق نثار این خانواده های "میتنگ" 

از مصاحبت با پادشاه تا خود به پادشاهی  ،سریر حرمت و قدرتبرگشت از تبعید به وطن در 
گذرانیدند. اولین تیر کودتای ثور  قرار داشتند و همیشه با آسوده حالی و داشتن مقام های عالیرسیدن، 

و قدم  گردیدنفر دیگر این رخنه باز 17بسوی همین خانواده حواله شد که با شهادت محمد داؤد و تعداد 

 شد. پاشیدهو ازهم  برچیدهخانواده این بقدم بساط 
، برای نسل جوان مشکل خواهد بود تا پیوندها نام گرفته میشونددراین ارتباط  اشخاصبعضی ازوقتی 

از شجره  ،با تشابه بعضی نامها بشناسد و آنها را ازهم تفکیک نماید. لذا بیمورد نخواهد بود ، البتهرا
  :یادآوری شودمختصر ی این خانواده بزرگ ب  س  ای ن  

 امیرمحمدیعقوب خان بود که انگلیسها براو خان"طالئی" وخسر خان پسرسلطان محمد سرداریحیی
تبعید کردند. وقتی امیرعبدالرحمن برتانوی  به هندم( 1897ش )1276را درسال اومظنون شدند و 

خانواده یحیی خان را نیز از کابل دور کرده ودرهند  از انگلیسها تقاضا کرد تا ،خان به سلطنت رسید
شان  فرزندان بسربردند واکثر ل وبیت درهندآسال را با تمام  23مقیم سازند. این خانواده مدت 

شدت  با شدند. شناآنجا چشم به دنیا گشوده، به مکتب رفتند و با محیط فرهنگی هند برتانوی ادرهم
 مبنی برمراجعت خانواده سردار را کوشیدند تا موافقت امیر گلیسهانامیرعبدالرحمن خان ا مریضی

به اینکارموافقت کرد وهمان بود که  عمرباخرآامیردرگاه شان درهند کسب کنند. یحیی خان از تبعید 
صف خان به شمول خانواده آمحمدیوسف خان وسردارمحمد مذکور هریک سردار دو فرزند سردار

اجازۀ از"دیره دون" هند به وطن م( 1901ش)1280نش در سالبا همه فرزندارا کریا خان ز سردار
سراج  بعد از ازدواج امیرحبیب هللا خان گی بخصوص . بعد از وفات امیر فضای خانوادهبرگشت داد

 ملقب به علیا جناب( بسیار یوسف خان)محبوب سلطان نورالحرم بعداً محمدبا صبیه سردار الملة
فرزندانشان که تعلیم دیده وجوان بودند،  و مصاحبان خاص امیرصمیمی گردید وهردو برادر به حیث 

این  زیرکی که خاصۀ عز تقرر حاصل کردند. از آن به بعد با احتیاط و هریک به مقام های بلند دربار
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شان روبه عروج گذاشت ومدارج ومقام های نظامی وملکی را  خانواده بود، ستاره اقبال همه جوانان
 پیمودند. به سرعت یکی پی دیگر

ینده شان بسوی قدرت آتبعید طوالنی برای این خانواده چند خصوصیت بارز را بار آورد که ممد راه 
سلطنت در افغانستان گردید: آنها به حیث یک اقلیت در سرزمین بیگانه همیشه دریک حلقه خانواده  و

به زبآنهای انگلیسی  دیدند و تعلیم ،مدندآگی فشرده، باهم متحد وپرتفاهم فارغ از رقابتهای درونی بار 
برای درک بهتر این موضوع الزم است تا  .شنا گردیدندآ تجدد وافکار عصری اردو مسلط شدند وبا و

 مختصر به سلسله خانوادگی آنها انداخت، با این شرح:نظر

صف خان "همدم" نام داشت آمحمد سردارمحمد یوسف خان وسردار مادرخانم سردار یحیی خان یعنی 
خانم امیرمحمدیعقوب خان  "رقیه" بنام دختران یحیی خانوزیرمحمداکبرخان غازی( ویکی از  )دختر

"محبوب  به اسمیک دختر" شرف سلطانه"مسمات زن اول  . سرداریوسف خان سه زن داشت: ازدبو
انه ازدواج کرد ویگسراج المت که با امیرحبیب هللا خان  ( داشت"علیا جناب"ملقب به  بعداً ) "سلطان

 -2 ،شاهپاد محمد نادرخان بعداً  -1 داشت، هریک: فرزندش سرداراسد هللا خان سراج بود وسه پسر
خواهرشاه امان هللا  ،"ثمرالسراج" " ملقب بهصفیه" اپاریس که ب سفیردرلندن و شاه ولی خان بعداً 

 ظم که باوزیرحربیه وصدراع شاه محمود خان بعداً  -3 ،(پدرسردارعبدالولی)ازدواج کرد  غازی
 . "قمرالبنات" دخترامیرحبیب هللا خان سراج ازدواج کرد " ملقب بهصفورا"

 داشت: )ازنواده های سردار محمد عظیم خان( سه پسر "مستورهبنام " از زن دوم  سردار یحیی خان
 -سفیردرجرمنی اً محمدعزیز خان بعدً  -3 محمد علی خان و - 2  ؛صدرعظم محمدهاشم خان بعداً  -1

وزیر خارجه ( واز  محمدنعیم خان بعداً  و رئیس جمهوردر اخیرو عظم اردص د خان بعداً ؤپدرمحمد دا
 -2خانم سردار محمد سلیمان خان  - تاج سلطانه -1 داشت: چهاردختر ی"شمسبه اسم "زن سوم 

ر مالیه که از طرف وزی خانم میرمحمدحیدرحسین هراتی یگانه مرد خارج خانواده وبعداً  " ـشهزاده"
خانم سردار محمد یونس خان  " ـشیرین تاج" -3مادر با سالله امیرشیرعلی خان پیوند داشت، 

، پدر غالم رئیس شورا بعداً  کریازخانم سردار شیراحمد خان  " ـذلیخا" -4 پسرامیرمحمدیعقوب خان 
 (.محمد شیرزاد بعداً وزیر تجارت

چهارزن داشت: نیز  که احفاد او "آصفی" و بعضی "سلیمان" تخلص میکنند، صف خانآسردارمحمد
احمدعلی  پدر)سردار محمدسلیمان خان بنام نواسه امیردوست محمدخان، یک پسر "زینب"از زن اول 

منسوب به همین  "سلیمان"ومتباقی خانواده سلیمان وسفیر وعلیشاه خان  وزیردربار بعداً سلیمان خان 
 "مرواریدبنام "از زن دوم   .خانم سردارمحمدرفیق خان " ـبلقیسبه اسم "دختر شخص است( ویک 

 -1 به نامهای: پدرملکه حمیرا( وسه دختر –وزیردربار  احمد شاه خان بعداً  یک پسر)سردار
 –ملکه  بعداً  رور"پ ماه" -2د خان ومحمدنعیم خان ؤخانم محمدعزیز خان ومادر محمد دا " ـخورشید"

احفاد سلطان  از" ـ خانم سردار عبدالغنی خان گوهر" -3ظاهرشاه محمدومادر  شاهخانم محمدنادر
نورمحمد خانم  –" صابره" -1، هریک:"هاجره" سه دختر به اسم از زن سومو خان طالئی، دمحم
 از زن و، خان(  خانم عبدالرشید " ـسرداربیگم" -3 ،خانم محمداکبرخان " ـخاور" -2 ،کریازخان 
 محمدکریم خان(. سرپیک  " ـصنوبربنام " چهارم

صف خان کاکایش(  که از " ـ دخترسردارمحمد آماه پرور"محمدنادرشاه فقط یک خانم داشت )ملکه 
پادشاه افغانستان برای چهل سال( وپنج  درجوانی فوت کرد، ومحمدظاهر بعداً  -او دوپسر )محمدطاهر

خانم سردارمحمد نعیم خان  " ـزهره" -2که درزندان سقوی وفات کرد،  "طاهره" -1ر به نامهای:دخت
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 خانم محمد عمر نور ه" ـسلطان" -4رئیس جمهور  د صدرعظم وبعداً ؤخانم محمد دا " ـزینب" -3
  .صفی پسرسردار احمد شاه خان وزیردربار(آخانم تیمورشاه  " ـبلقیس" -5، زکریا

ساله( صبیه ارشد سرداراحمدشاه خان )وزیردربار( 15را )سالگی باحمی 17محمدظاهرشاه درشهزاده 
صف خان )عم محمدنادرشاه( آ درارگ کابل ازدواج کرد. ملکه حمیرا نواسه محمدش 1310درخزان 

است وازطرف مادر به خانواده شاغاسی شیردلخان لویناب نسبت دارد. احمدشاه خان دوخانم داشت: 
خوشدلخان )یگانه خواهرعلی احمدخان والی( بود که یک دخترشاغاسی  ـ "زرین"به اسم خانم اول 

صفی که با بلقیس خواهرمحمدظاهرشاه ازدواج کرد( وچهار دختر به دنیا آورد که آپسر )تیمورشاه 
خانم محمد ـ خانم سلطان محمدغازی پسرشاه محمودخان غازی، میمونه ـ هریک: ملکه حمیرا، عالیه 

 "حلیمهبه اسم "خانم دوم احمدشاه خان  بودند. خانم جنرال عبدهللا روکی سلیمان ـ عتیق رفیق، وامینه
وسه دختر  (صفیآصفی وهارون آهمایون شاه ) بنامهایبود که دوپسر ()نواسه امیرمحمدیعقوب خان

داشت که به استثنای همایون شاه، همه اینها برخالف معمول،  (زهره مریم، لیال و)به اسمای هریک 
 حلقه خانوادگی ازدواج کردند. خارج از

: ، هریکدبومحمدظاهرشاه دو دختر وشش پسراعلیحضرت  حاصل ازدواج ملکه حمیرا با
مریم )متولد  ؛عبدالولی پسرمارشال شاه ولیخان عموی پادشاه ازدواج باجنرال -1932بلقیس)متولد 

محمداکبر )متولد  ؛خواهرزاده شاه وپسرسردارمحمدنعیم(ـ محمد عزیزنعیم  ازدواج با -1937
دختر سلطانه ـ ازدواج با خاتول نور -1934احمدشاه )متولد ؛سالگی وفات کرد( 9در -1933

 ؛لیلماحسینی که مادرش دخترسردارسلیمان خان بود( ازدواج با 1941محمدنادر)متولد  ؛خواهرشاه(
د ؤمحمددا ؛صبیه شاه محمود خان غازی(ـ ه غازی بمحبو باازدواج  1946شاه محمود )متولد

 1957میرویس )متولد؛ صبیه جنرال محمدعارف(ـ فاطمه عارف  ازدواج با 1949پشتونیار )متولد
مده ودرکابل به مکتب رفته آکه تاحال ازدواج نکرده است(. همه این فرزندان شاه درشهرکابل بدنیا 

ی فرزندان چشم از جهان پوشیدند وباق 2003وشاه محمود در 1980پشتونیار در دؤاند. محمد دا
سالگی در روم وفات  86به عمر 2002جون  27نیزبتاریخ  محمدظاهرشاه حیات دارند. ملکه حمیرا
سال اقامت  30پس ازتقریباً و شخص اعلیحضرت پادشاه سابق کرد که جنازه او به کابل انتقال یافت 

در کابل چشم از  م(2007جون  23ش )1386و بتاریخ اول اسد د در ایتالیا به  وطن برگشت کرد
محمدناردشاه بخاک اعلیحضرت بائی شان درتپه مرنجان درجوارمقبره آضیره درحجهان پوشید و 

سیدعبدهللا کاظم،چاپ داکتر :کتاب "زنان افغان زیر فشار عنعنه و تجدد"، تألیف )دیده شود: سپرده شد.
 (231و  230و صفحه  209تا 207، صفحات 2005کابل،

 
 )ادامه دارد(
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