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 رئيس جمهور داود وخانواده اش چگونه به قتل رسيدند؟

 

، لندنداودجنبش ، پشتو، بزبان:نويسنده BBC 
 که هنوز استاد عزيز نعيم پسر دانشمند ومتواضع سردار محمدنعيم  زنده بود، باری تليفونی ازوی ٢٠٠۴در سال  [ 

 بنويسد وبه نشر به عنوان  شاهد عينی حادثه  زبان والده خود از رااو نوادهخا داود خان  وخواهش کردم تا چگونگی قتل 
حادثه راثبت بسپارد ويا اگر خود اينکار را نميکند برای من بفرستد تا آنرا درجای به نشر برسانم واز اين طريق  حقيقت 

د فرستاد، ولی بنابرمريضی ن خواهماي ان استادمرحوم برايم وعده دادندکه روايت والده اش را بر.اوراق تاريخ کشورکنم
تال به مرض سرطان چشم از ب ماه بعد براثر ا ودو سه ای که عايد حالش بود، نتوانست اين مامول را برآورده سازد

 ثور، يکی از افغانان  دانشمندووطن ٧سال بعد از اين خاطره وسی سال پس  از حادثه خونين چاراينک . شيدجهان پو
 به ديدار مادر استاد عزيز نعيم دريکی از خانه های نگهداری از سالمندان در حومه )داکتر داودجنبش(دوست، مقيم لندن

 از اين  قتل وحشيانه را تهيه واز طريق بی بی سی به نشر سپرده تکاندهنده لندن  رفته  وگزارش جالب ودرعين حال 
شنيده اندو  متن گزارش را در سايت پشتوی  را  بزبان پشتو اد بسياری از هموطنان  ما آناست که حتمًا تعد

bbc   دست اول منکه اين گزارش . جرمن،هم آن صفحه  را بازتاب داده است-پورتال افغانخوشبختانه دنيزگذاشته اند که 
 -در پورتال افغان،را از بان يکی از بقية السيف آن خاندان از طريق راديو بی بی سی نشنيده بودمغم انگيزو درعين حال 

پخش بمنظور   تاداشت تاثير آن گزارش برمن چنان بود که  مرا  وا. رمن آن الين چشمم به آن خورد وآنراخواندمج
 -ن گزارش را به زبان دری برگردانم وبازهم از طريق پورتال افغاناز بان يک شاهدعينی ،اگسترده حقيقت واقعه 

 سيستانی.  بلديت ندارندبا زبان پشتوو نوشته های آن اند وياجرمن به اطالع آن عده هموطنانی برسانم  که  آنرا نشنيده 
٢٣ /۴/ ٢٠٠٨[  

 
. کشته شدند]نيز[ده هاتن از خانواده اش، ثور٧رئيس جمهور داودخان در کودتای يکجا با  

 
فته به ارتباط سرنوشت اولين رئيس جمهورافغانستان ، داودخان که در هفتم ثور براو وخانواده اش چه امد، بسيار سخن گ

مگرهيچيک آنها از جهت ارزش به آن چيزی نميرسد که خانم برادرش  .شده وکتابهای بيشماری هم نوشته شده  است
.بيان ميکند  

چندشب قبل از قتل داودخان در ارگ با وی بود وبعد از قتل جسد  او واجساد اعضای خانواده او را ]نعيم[ زهرهميرمن
.به چشم خود ديده است  

. نگهداری  ازکهنساالن شب ميگذراند های خانهی ازن در لندن دريکاکنوزهره  ميرمن  
: را شنيده وچنين حکايت ميکند) خانم مرحوم نعيم خان (زهره ميرمنداودجنبش خاطرات   

در آغاز هيچکس تصورهم نخواهد کرد که اين خانم خواهر آخرين پادشاه افغانستان وزن برادر اولين رئيس جمهور اين 
.کشور باشد  

 در لندن، باديگر سالمندان ناتوان ، يکجا در يک محل نگهداری ازسالمندان ، زندگی ميکند، مگر اطاق اين خانم از او
. که اطاقش  مملو ازعکس های سردارداودخان وشوهرش سردارنعيم خان ويادگارهای آنهاستزيرا.ديگران فرق دارد  
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که هراس انگيزترين اين خاطرات به سی سال قبل بستگی اينجا خاطرات تقريبًا يک قرن اقغانستان نگهداری ميشود 
. دارد  
 هفت ثور را با اشتياق آلود نميخواهد عکسی از او گرفته شود،و با ثبت آوازش هم عالقمندنيست،مگرحادثه غم زهره
.ميکندقصه   

ومن برای اصالح .نواسه هايم به مکتب رفته بودنددختران من درخانه بودند و. نبوده خانيمنع در آن روز:" او ميگويد
ما با فرزندان داودخان يکجا به . موی سرخود از خان بيرون رفته بودم  که يک افسر آمد وخواست با عجله به ارگ بروم

اال به دراين اثنا طيارات  از ب....همانجا نشستيم. داودخان در دفتر خود با کسی تليفونی صحبت ميکرد.قصر گلخانه رفتيم
 برويد :وقتی بمباردمان شدت گرفت، داودخان گفت. اين حالت تا شام جريان داشت. بمباران خودشروع  کردند

فکر ميکنم اين فيرها از داخل ارگ از سوی خلقيان . برآمدن، از سمت دروازه گلخانه فيرشروع شدنگامه !بلندشويد،زير
بود، زخمی )پسرداودخان( اش غزال که هشت ساله ودختر عمردر دهليز دختر داودخان زرلشت ونواسه.وپرچميان بود

داماد (  شگافته بود،ونظام  ساله بودکه سينه اش راگلوله ١٣آنها را به اطاق ديگری آوردند، نواسه من صفورا .شده بودند
.خوب است،مگروقتی ازنزديک ديد، او مرده بود]وضعش [ضعف کرده :  گفت)داودخان   

.ش مادر هم مصئون نبودندردر آغواکودکان شيرخو  
ود،دوطفل خود را درآغوش گرفته بود وبه ديوار تکيه کرده ب که خانم ميرويس)داودخان(شيما،عروس  سردارصاحب«
 وقتی که ما از اطاق خارج شديم ديدم که او با دوطفل خود هدف گلوله قرارگرفته وبا اطفال خودهر سه تن شهيد شده .بود

».بودند  
بيايد،  خبر به ا آواز خودش  کهاجازه بدهد تا اين سخنان اورا ثبت کنم د که از زهره خواهش کردم داود جنبش ميگوي 

.وديگرحکايت را چنين ادامه داد. باال بطرف من نگريست وسرش رابه عالمت  موافقت تکان داد  
 خانم داود خان زينب  زرمينه،خواهر داودخان عايشه که معيوب ودرگادی حرکت کرده ميتوانست،دخترمن ونعيم خان«

اين صحنه را من . نزد داودخان رفتندودر پهلوی پدر ايستاده شدند- شينکی و زرلشت-که خواهر من بود ودخترانش
  او درجواب گفت که به جز خداولی! نديدم، مگر برايم گفتند که دراين وقت به داودخان از دور صدا ميشد که تسليم شويد

د  درهمين وقت صدای فيربلندشد، داودخان، نعيم خان، زينب، شينکی، وسه فرزن.به هيچکس ديگر تسليم نميشوم
 دنبال ما آمدند وگفتند خارج شويد)تاچياندکو(بعد از اين . جا در همانجا به قتل رسيدندتمامًا يک) خالد، ويس وعمر(داود

م خارج شدن من ديدم که جسدهای در هنگا.  اگر بيرون نيائيد، سقف  اين خانه باالی شما فروخواهدغلتيداز خانه ،
ده روز  .چند تن ما را بعد به شفاخان بردند. من هم درپای خود زخمی شده بودم.داودخان ونعيم خان وديگران افتاده بودند

 خورشيد وتوران که فرزند تيمورشاه - نواسه نعيم خان-دوتن. نگهداشتند وبعد به زندان بردند) شفاخان ( ما رادر اينجا
ه اواصابت کردبود، مگرزنده عروس داودخان گاللی که خانم عمربود، هفت مرمی ب. شفاخان نگهداشته شدندبود، در

».ماند  
را به ياد داری ؟  داودخان  از بان آخرين سخنانايا  پرسيدم زهرهاز   

نظور ثبت م(،گفتم خيراست،بلی، قصه را شروع کرد، مگر او را از گفتن باز داشتم ، نه گفت:زهره بدون مکث گفت
:، دل ونادل موافقت کرد) بودآوازش   

هنگامی که آنها آمدند وتالشی را شروع کردند، من کنار شوهرم  نشسته بودم، درپايش مرمی اصابت کرده بود، من « 
در آن اطاق ديگر  و .بيرون رفتيم! برويد خارج شويد: گفت) داود خان (نميخواستم از اطاق خارج شوم،مگر خود سردار

  ».ديگر نه فهميديمم و نشستي
وسوال ميکند که سی .کشته شدند) ثور٧( تن ازاعضای خانواده داودخان در آن روز بارانی ٧٠درحدود : ميگويد  زهره

»    کند؟بنا افغانستان را پيدا وبرقبر او زيارتی  نخستين رئيس جمهور  ايا چنين کسی هست که جای  گورحاالسال بعد   
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