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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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 : يادونه

  

 
 1113اپريل  17 – 1331ثور  7           ولی احمد نوری

 

 شمسی 1337درود به روان پاک شهدای هفت ثور 
  دار محمد داوودسرو نفرين به قاتلین وحشی و حیوان صفت 

 

و عناصر وحشی و حیوان میالدی باند های بی وطن خلق و پرچم  16/10/1371شمسی برابر با  1337ثور  ششم ظهردر 
شوروی مغز شويی ( باصطالح)صاحب منصبان قوای هوايی و زمینی که در اتحاد از عده  آن همکاریبا صفت تشنۀ قدرت 

نی شب طوالدازی را آغاز کردند که بعد يکنبراخانه  خونین وتای دکو ،های متجاوزرهنمايی روستجهیز و  ،باکمک شده بودند،
 ،درهم شکست را رئیس جهمورمقاومت سردار محمد داوود  ،رشید قوای مسلح ربانی صدها جوانو قمقاومت گارد جمهوری 

)شمول زنان و اطفال خورد سالوادۀ معصومش بهمه خان حمد داوود ومسردار 
1

افراد ورزيده و تربیه های با فیر ماشیندار (

) (آر يو جی)کشور استخبارات نظامی آنو يا تشکیالت ( .بی .جی .کی)سازمان اطالعات شوروی سابق  شدٔه
 

با  (

به شهادت  کوماندوی باالحصاربريدمن قوای ړی لم( امام الدين لوگریمیر)يک خورد ظابط کمونیست فروخته شده همراهی 

ما به بحران  زيبایکشور و  هو عزت و عظمت افغانستان به سرقت برده شد هندين قرنو قدرت سیاسی عنعنوی و چ .رسیدند
 .های برادر کشی و تباهی سوق داده شد که سه دهه دوام کرد و بی ثباتی و کشتار آن تا امروز ادامه داردبی ثباتی، جنگ

                                                           

 

 ی و روسی بهتکودتای کمونیس که در اثر فاجعۀ (افغانستانسالۀ  63)اعضای خانوادۀ سردار محمد داوود رئیس جمهور  -1
 :معرفی می شودهادت رسیدند بدين صورت ش

 1-  ؛(خواهر اعلیحضرت محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستان)زينب خاتون نادر داوود، میرمن همسر شان 
 3-  ئیس جمهور محمد داوود خانربرادر ( ساله 67)سردار محمد نعیم 
 0-  ؛ (دختر سردار محمد عزيز خان مرحوم)خواهر مريض و معیوب شان  پیغله عايشه 
 3-  ؛(محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستانخواهر اعلیحضرت )میرمن بلقیس نادر آصفی همسر سردار تیمورشاه آصفی 
 6-  ؛(دختر رئیس جمهور) لمی محمود غازی ځهمسر سردار ( ساله 31)میرمن شینکی داوود 
 7-  ؛(سردار محمد نعیمدختر ) د غازی وهمسر سردار عبدالعظیم محم(ساله 01)غازی  محمودنعیم میرمن زرمینه 
 1-  ؛(شوهر توپیکی داوود)داماد رئیس جمهور ( ساله 01)نظام الدين محمود غازی 
 3-  پسر ارشد رئیس جمهور؛( ساله 03)محمد عمر داوود 
 11-  ؛(جمهورنواسۀ رئیس )دختر محمد عمر داوود ( ساله 13)پیغله هیله 
 11-  ؛(نواسۀ رئیس جمهور)دختر محمد عمر داوود ( ساله 1)پیغله غزال 
 11-  رئیس جمهور؛ پسر( ساله 31)ويس داوود 
 13-  ؛(دختر سردار تیمورشاه آصفی)همسر ويس داوود ( ساله 31)میرمن شیما 
 10-  ؛(یس جمهورئنواسۀ ر)پسر ويس داوود ( لهسا 3)حارث ويس 
 13-  ؛(نواسۀ رئیس جمهور)پسر ويس داوود ( ساله 3)ويگل ويس 
 16- پسر رئیس جمهور؛ (ساله 31)خالد داوود 
 17- ؛که هنوز متعلم لیسۀ ماللی بود دختر جوان رئیس جمهور،( ساله 10)ت داوود ښپیغله زرل 
 11-  (سردار محمد نعیمنواسۀ )دختر عبدالعظیم محمود غازی ( ساله 13)پیغله صفورا. 

 

نام همراهانش درعملیات  چرا امام الدين از افشای». نافغانستا چگونگی کشته شدن اولین رئیس جمهور:  عمق فاجعه -1
 نوشتۀ فرهاد لبیب – 6/1/1113کابل پرس سايت « طفره میرود؟

 
3- http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/labib_fa_tshigunagi_qatl_awalin_rais_jamhur_afg.pdf 

 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_drood_ba_rawan_shohadau_7_saor.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_drood_ba_rawan_shohadau_7_saor.pdf
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 داوود رئیس جمهور افغانستان با نواسه هايش محمدشهید سردار 
 

تن از  افغانستان و خانوادۀ معصومش دورئیس جمهور در آن فاجعۀ سیاه بر عالوۀ شخص سردار محمد داوود خان 
معاون رئیس دگروال محمد قدير نورستانی وزير داخله و سید عبدل اهلل . کشته و شهید شدندوزرای کابینه اش هم 

دو تن ديگر از وزرای کابینۀ سردار محمد داوود فردای آن شب وحشت آفرين از طرف  .وزير مالیهجمهور و 
یه و لوی لاغلی وفیع اهلل سمیعی وزير عدښ. و بیوطن بدون کدام محاکمه اعدام شدندپرچمی ها و خلقی های قاتل 

وحید عبداهلل  ،تره کی در يک مصاحبٔه راديوئی گفت .څارنوال و شاغلی وحید عبداهلل معاون وزارت امور خارجه
 .در مقاومت ارگ کشته شد

 

زخم های عمیق  وزرای کابینه با جراحات فیزيکی ولیخان و تعدادی از تعدادی هم از خانوادۀ سردار محمد داوود 
به تاکوی های عمارت وزارت دفاع و معنوی و روحی در آن شب جهنمی و وحشتزا زنده ماندند و فردای آن روز 

 .زندانی شدندکابل به محبس مخوف پل چرخی بعد از چندين روز 
 هر و دو توتۀ دلش را مقابل وداوود در حالیکه ش از جملۀ خانوادۀ رئیس جمهور گاللی جان ملکیار خانم محمد عمر

تعادل روانی و  ،زنده مانده بود که تا اخیر عمرش تهلکۀ آن شب مرگ آفرين را فراموش نتواست ،چشمانش کشته بودند
زد می سو ،يزداشک می ر( غزال)و ( هیله)صحی خود را باز نیافت و تا اخیر به ياد دو دختر معصوم و لخت جگرش 

 .که تحمل آن برای هیچ مادری سهل و آسان نیستزد و می سا
 عروس رئیس جمهور( دختر محمد اسمعیل عثمان)هما عثمان خانم خالد داوود  میرمن 
  (نواسۀ رئیس جمهور)فرزند هما داوود و خالد داوود ( ساله 3)طارق خالد داوود  
 (نواسۀ رئیس جمهور) د غازیورزند سردار نظام الدين محمداوود محمود غازی ف 
  (نواسۀ رئیس جمهور)محمود محمود غازی فرزند سردار نظام الدين محمود غازی 
  (نواسۀ رئیس جمهور)زهرا محمد غازی دختر سردار نظام الدين غازی 
  تا ( خواهر اعلیحضرت محمد ظاهر شاه)ۀ رئیس جمهور ، خاشنمحمد نعیم خانبی بی زهره جان خانم سردار شاهدخت

 .آن شب را به خواب می بیند سو کابو ندده استحال زن
  (خواهر اعلیحضرت محمد ظاهر شاه)( زکريا)شاهدخت بی بی سلطانه جان خانم سردار محمد عمر خان نور 
  اعدام صالح الدين محمود غازی برادر نظام الدين غازی که چند روز بعد از کودتا در زندان پل چرخی بیرحمانه سردار

الدين در ايام مکتب در لیسۀ استقالل همصنفی من بود و تا آخرين روز های زندگی اش با وی در تماس صالح ). گرديد
هیچ . الق حمیده بودآنسان فوق العاده مهربان، ذکی، بی آزار و دارای اخ. با هم دوست بوديم و ديد و بازدی داشتیم ،بودم

 عضويت ،او را فقط به خاطر محمد زايی بودن. پی نداشتدولتی دلچسامور و اصاًل به  هسیاسی نبود وقت شامل مسايل
هیچ فراموش نمیکنم که چند  .د غازی اعدام کردند که تا امروز حتی قبرش هم معلوم نیستوبه فامیل سلطنتی و نام محم
اظهار من برای . گذاشت( ابراهیم)فرزندی شد که نامش را  صاحب ،بعد از بسیار انتظار( گاو)روز پیش از کودتای ثور 

خدا )همان آرزوی همیشگی که ما مردم در اين حاالت با مبارکباد اضافه می کنیم، گفتم . خوشی و تبريکی به ديدنش رفتم
هیلی )فقط چند روز بعد با درد و تأسف هنوز يک هفته نداشت که با مادر عزيزش !( قدمش را بر همۀ شما ها نیک کند

 .روانۀ زندان پل چرخی شد( جان سلیمان
 (1330 – 1313دختر اعلیحضرت محمد نادر شاه پادشاه افغانستان )شاهدخت بلقیس نادر مورشاه آصفی شوهر تی 
 و سردار تیمور شاه آصفی محمد يحیی آصفی فرزند شاهدخت بلقیس جان نادر 

 
 :از جملۀ عالی منصبان وفادار رئیس جمهور اشخاص آتی را فورًا تیر باران کردند  

  دفاع ملیجنرال رسولی وزير 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D9%86.jpg


  

 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهپه دغه .  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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 : يادونه

 

 جنرال عبدالعزيز خان لوی درستیر 
 جنرال عبداهلل روکی رئیس تشکیالت وزارت ذفاع ملی 
 جنرال محمد يونس خان قوماندان عسکری واليت ننگرهار 
 جنرال عبدالوهاب خان قوماندان عمومی قوای کار 
 جنرال عبدالقدير خلیق قوماندان قوای کار 
  ........رفیقی والی جالل آباد 

 
کابینۀ اولین جمهوريت افغانستان که از فاجعۀ آن شب سیاه ظلمانی و مرگ آفرين نجات يافته و زنده ماندند و وزرای 

 :روانۀ زندان مخوف پلچرخی شدند، عبارت اند از

 .. 
 داکتر عبداهلل عمر وزير صحت عامه 
 انجنیر محمد تواب آصفی وزير معادن و صنايع 
 انجنیر کريم عطايی وزير مخابرات 
 داکتر عبدالمجید وزير دولت و مشاور نزديک رئیس جمهور 
 تورن غوث الدين فايق وزير فوايد عامه 
 عزيزاهلل واصفی وزير زراعت و آبیاری 
 انجنیر محمدی وزير آب و برق  

دگانی که در باره معلومات داشته حتمًا تعدادی از نام های وزراء در خاطر خسته و هشتاد ساله ام نمی آيد از خوانن
 .باشند خواهشمندم در اصالح و تکمیل آن به من و نسل های آيندۀ وطن کمک کنند

 

تنظیم های ثور را هم به نسبت هجوم  1ثور را نه، بلکه  7ملت افغانستان تنها در پايان می خواهم بیفزايم که 
شهر زيبای بر مال و نوامیس مردم،  ويران کردن  تجاوزباشندگان عزيز کابل، چپاول جهادی، چور و( الحطباص)

بر وحشت و حیوانییتی که آن را هم با تمام قوت محکوم میکند و بیگناه کابل و کشتار پنجاه تا شصت هزار باشندۀ 
 .تنفر می نمايد ابراز ،ايران و پاکستان  بر مردم اين سرزمین روا داشتند ،به امر و هدايت همسايه های طماع ما

 

******* 
 

 :(1371 – 1373)معلومات مختصری در بارۀ زندگی سردار محمد داوود خان شهید اولین رئیس جمهور افغانستان 

دوران ابتدايی متعلمی . در شهر کابل بدنیا آمده 1313سردار محمد داوود فرزند سردار محمد عزيز خان در سال 
ده و در یرا در لیسۀ میشلی پاريس به سر رسان 11و  11نوف سپری نموده و ص( استقالل کنونی)نیه مارا در لیسۀ ا

 .شامل مکتب افسران اردو گرديد 1331سال 
 

از سال  .وزير داخله بود  1303ـ  31در سال های  ودی ايفای وظیفه نموده در پست های متعد، 01و  31در دوران دهة 
را به عهده داشته  کشور تراصد  مقام  1363تا  1333

پالنهای پنجسالٔه  از قبیل های بنیادی مدت ريفورم درين . ندا
سیس تعدادی أت وها اعمار شاهراه  نهضت نسوان،  ،انکشافی

در فابريکات بزرگ را   .ندکرده اپايه گزاری افغانستان 
با توصل به ( شمسی 1331سرطان   16)1373در جوالی 

افغانستان را به جمهوريت تعويض  سلطنت کودتای نظامی، 
تعدادی از با کودتای خونینی  با   1337ثور  مهفتدر . نمود

ها به کمک خلقی ها و  روس توسط اعضای فامیلش 
 پرچمی ها به شهادت .رسید

جسد ايشان و تعدادی از  1311خانوادۀ شان در سالاعضای 
در ساحۀ  از يک گور دسته جمعی میالدی  1113 -شمسی 

جنازۀ شان از طرف دولت موجودۀ  و  کشف شد پب چرخی 
  .تان با کمال احترام و شايستۀ يک رئیس جمهور در تپۀ تاج بیگ داراالمان به خاک سپرده شدافغانس


