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                                                   ۰۲/۴۰/۲۰۲۱                           آڅړ محمد انور

   
 

 عظیمي نبي کودتاچي، ستر جنرال ستر
 

َ ََل یُِحبُّ اْلَخائِنِیَن﴾   ﴿إِنَّ َّللاَّ
 

 «دارد!نمی  دوست  را خداوند، خائنان  زیرا ترجمه:»
 

 ( آیت  ۵۸ )انفال:

 
د چې  دی  عمل  غدار  او  ترهګر  یو  د  کودتا  داسې  واکمن قانوني هېواد  د  وړاندې،  خوا   یاغي نظامي پر  له  کسانو 

نه دي،  کودتاچیان وي،باور پرې کړی   )واکمن( چې کیږي ترسره ته ژمن  نظامونو  کبله   انتخابي  له دې  ته  کودتا 
چې وایي  عمل  غدار  او  ته کودتاچیان ترهګر  پر واک  موخه  په  رسیدو  غلچکی ناڅاپي باندې واکمن د  برید   او 

  کیږي. ته رامنځ رژیم او دیکتاتور له امله یې یو استبدادي چې کوي
د  افغانستان کې  اوږدو کې ډېرې  زموږ په ګران هېواد  لړ کې د   ترسره شوي دي چې کودتاوې تاریخ په  په دې 

بللی شو، د جنرال عظیمي په خټه او روح کې د   کودتاچي ستر عظیمي نبي په سر کې ستر جنرال کودتاچیانو ټولو
د کودتا پر وړاندې  دغه ناځوانه خپلو مشرانو  د  غدار عمل اخښل شوی ؤ، څوک چې  اړه  کودتاچي او  په    جنرال 

ولري، یو پوهیږي مالومات  دا  ته چې  ډول  چا  هر  د  او  غدار...  حرام،  نمک  جنرال   کودتاچي نڅیدلی ناځوانه، 
د  عظیمي نبي دی. هېواد  ل۱۳۷۱) د  ل،  اصلي (،  بنسټ عامل غمیزې  احمد ایښودونکی او  له  او  مسعود  دی  شاه 
   .د کابل په ورانولو کې سم نیم شریک دی سره
تورن نبي ټولۍ عظیمي  یوې  د  ؤ او  د   قوماندان  ل،۱۳۵۲چې  پر   یې نېټه  ۲۶په   څنګاښ د کال ،ل،  شاه  ظاهر  د 

خان محمد خان َلسونه د   وزیر دفاع د خپل نوموړي ،واخیسته کې برخه پلوۍ کودتا په خان داؤد د سردار وړاندې،
بیا یې کابل راډیو ونیوله، وروتړل کور کې هغه په رګې دوه رتبې ورکړې چې د  عظیمي ته غب نبي خان داؤد او 

   .د غونډ قومانداني ورکړه یې قوماندانۍ له ټولي پوړۍ ته پورته شو، د جګړنۍ د تورنۍ له رتبې،
د   نبي غویي۱۳۵۷عظیمي  د  کال  ل،  کابل   کودتا په  ،ل،  د  مهال  هغه  نوموړی  اخیستي،  وه  نه  برخه  مخامخ  کې 

خان د پرځولو   داؤد خو د  ه په کودتا کې مرسته نه شوه کولی، مسلک او دندې له امل د  ده اردو د کشف آمر ؤ، قول د
شوه، څه  دنده ورکړل ارکان اردو د رییس قوال مرکزي جنرال عظیمي ته د کودتا وروسته د ثور له ؤ، ټینګ پلوی

  وټاکل شو. قومندان فرقي (۱۷هللا امین له خوا د غزني د )  حفیظ موده وروسته د
کال   ځل دویم په  د ل،  ل، ،۱۳۵۷کودتا  چارو  کارمل ببرک کې  بهرنیو  د  حکومت  د  وخت  د  او  هدایت  په 

عظیمي عبدالوکیل ،مرستیال جنرال  له  وروسته  غوښتنه دی( کودتاچي نمبر دوېم )چې  نورمحمد په  او  ترکي د 
مر  او وکیل لخوا ا کارمل ؤ، خو د چمتو په حالت کې تیارسئ عظیمي د نبي چې وه کیدونکې پر وړاندې ترسره امین

له نیولو خبر   او نورو کشتمند سلطان علي عظیمي د خپلو پرچمي ملګرو د دفاع وزیر عبدالقادر، ورته ونه شو او
  )کودتا( په جرم ونیول شول. دسیسې وړاندې د شو، چې د دولت پر

د جنرال کې  افغانستان  په  چې  مسلکي کیده بلل سرپنج کودتاچیانو عظیمي  یو  چې کودتاچي او  مهال  هغه  د    ؤ، 
وزیر ډاکټر دفاع  د  هللا  چې شهنواز نجیب  ؤ تڼی  کې  لټه  په  کودتا  د  وړاندې  پر  ولسمشر  عظیمي  نبي له  ،د 

مرستې کودتا په یې د  لیکي عظمیي وکړه، غوښتنه کې  اړه  دې  راته شهنوار چې په  دغه   وویل:»راځه تڼي  له  چې 
   غویي ځانونه خالص کړو«

د هغه چا پر وړاندې چې ده ته یې ستر جنرالي، د   تر سره کړه، درېیمه کودتا د ډاکټر نجیب هللا پر خالف عظیمي
ؤ او   ځواک د دې له پاره جوړ شوی ګارنیزیون د قومانداني ورکړي وه، ګارنیزیون او د کابل معاونیت دفاع وزارت
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مخه ونیسي خو   کودتاګانو ولسمشر پر وړاندې د دندو تر څنګ د امنیتي چې د نورو کړ پیاوړی ډاکټر نجیب َل پسې
   کړ. سرچپه عمل ترسره برعکس مسؤلیت د خپلې دندې او جنرال عظیمي

جنراَلنو او لوړ پوړو چارواکو پر ډاکټر نجیب هللا باندې له  فاشیستو عظیمي او یو شمېر نورو دري ژبو نبي جنرال
د دوی  چې  وکړه  کودتا  کبله  له  کارمل ببرک وو،پلویان   کارمل ببرک دې  ځواکونه  شورویانو  د  غوښتل  نه 

سره هم   ګورباچف کړ او ډاکټر نجیب هللا چې له نوموړی له واکه ګوښه ګورباچف چې له امله یې  ووځي افغانستان
د غږی شو، کارمل ؤ  وټاکل  ځای  نور نبي پر  او  مشر پرچمیان کارملي عظیمي  خپل  په  کارمل ببرک د 
خو   خواشینی کیدلو لرې نهؤ  څه  یې  َلسه  ؤ، موقع کیدل، له  انتظار  په  چې نو ته  کې   دوستم رشید کله  شمال  په 

کې  تسلیمۍ عظیمي د مزار او د شمال نورو وَلیتونو په نبي شو، یاغي په لمسون پرچمیانو او نورو کارمل ببرک د
نوموړی ولوباوه،  هغه ورغی ته دوستم ښه رول  ګواکې  پر  دوستم عظیمي نبي کوي خو پخوَل چې  نجیب  ډاکټر  د 

هغه  دوستم ولمساوه. َلپسې خالف د  ونیو  چا  چې  مرغه،  یو  خو  )چرګ  وایي:  چې  لکه  دی  څوک  داسې 
  هغه یې پرې وکړل. څه یې چې زړه غوښتل ؤ نو ورغلی جنراَلنو ته په َلس کارملي او کارمل دوستم دی.(

کړ په خپله ډاکټر نجیب هللا په یو لیک داسې    چې څه ډول یې شمال تسلیم هکله په غدارۍ  جنراَلنو د دغو فاشیستو
دوشنبه یعنی یکشنبه شام لیکلي دي:» و تسلیم در سازش  را سالنگ شب  ما و کردند  شدند،  یکجا مخالفین قوت های 

و اشغال  تسلیم جایی یک را چاریکار ( و۲فرقه   )گارنیزیون السراج جبل دوشنبه آرام بودند. شب سه شنبه و صبح آن
تما شنبهکردند،  سه  روز  را  فشار  حفظ بگرام هوایی میدان تا انداختیم م  در کنیم را  آنکه  ار  سازش  نیز آنجا غافل 

تا گرفته  دَلور  از  را  شنبه  سه  روز  تمام  بود.  گرفته  قهرمان   بابه و عظیمی صورت  جان 
شود بگرام که میدادند اطمینان بمن گارنیزیون( قومندان )فعالً  می  زنگ درین ...  دفاع  را   تیلفون وقت  گوشی  آمد. 

، تمام عظیمی دیدم برداشتم  باوجود  متاسفانه  که  گفت  و  که اطمینان است  سقوط  نیز بگرام ، بودیم داده بشما های 
   «کرد.
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له مسعود سره  جنرال عظیمي ؤ  یېپه سر کې   د ډاکټر نجیب هللا په پوځ او حکومت کې هغه فاشیست جنراَلن چې
، ل، ل( چې د نوموړي پالن پر بنسټ  ۱۳۷۱) د سولې پنځه فقره ییز پالن یې شنډ کړ ملګروملتونو یو ځای شول د

او روڼ اندو افغانانو یوه انتقالي شورا جوړه شوي وه. دغه فاشیستان چې مسعود  تکنوکراتانو د پنځلسو تنو بې پرې
پالن، د افغانستان د خلکو، د خپل ګوند او خپل مشر پر  او سالمي شوي وو، د ملګرو ملتونو د سولې د تسلیم ته

په سیاسي برخه کې   کودتا وکړه او خپل پوځي ځواکونه یې احمد شاه مسعود ته تسلیم کړل، په دغه کودتا کې وړاندې
سرپنج،  او تسلیمي جنراَلنو کودتاچیانو وځي برخه کې د وکیل ؤ او په پ عبدالوکیل، د بهرنیو چارو وزیر د حکومت
  عظیمي ؤ. نبي سترجنرال

 

 
عظمي، مخامخ پکول، احمد شاه   نبي جنران کې دریشی علومي، چپ پلو نظامي نورالحق )په ملکي جمپر کې جنرال

  له مخې پالن جوړوي.( خریطې مسعود او نور د کابل د ورانولو په موخه د نظامي
 

په   ملېشې ازبک ده له مزار څخه عظیمي په َلس کې ؤ، نبي ټول واک او ځواک د ملېشو ازبک دوستم کابل کې دپه  
الوتکه محاصره کړه، د   سیوان بینان هوایي ډګر کې د ملګرو ملتونو استازي او په راوغوښتې الوتکو کې کابل ته

  ،ل ،ل(۱۳۷۱شپه حمل ۲۷/ ۲۶ې پالن یې شنډ کړ. )او د ملګرو ملتونو د سول ونیوه یې ډاکټر نجیب هللا د تلو مخه

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 5تر 3 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

خپل حکومت امنیتي   ډاکټر نجیب هللا د  تړاؤ او مالتړ په کیدو د ملګرو ملتونو د سولې د پالن د څرنګوالي او پلي
  وزیرانو ته داسې هدایات ورکوي: جنراَلنو او وزارتونو
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موخو   ناوړو د خپلو بیا کړي او یې اختطاف وغولوي او دغو فاشیستانو غوښتل د کودتا په ترڅ کې ډاکټر نجیب هللا
 لیک کې وایي: له پاره ګټه ترې واخلي په دې اړه ډاکټر نجیب په خپل
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عظیمي، احمدشاه مسعود او نور کسان چې د کابل ښار او شاوخوا سیمو د ورانولو   نبي )له چپې خوا، ستر جنرال

  پالن د نظامي نقشې له مخې جوړوي.(
 

پر وړاندې ترسره   رباني میاشت کې، د برهان الدین،ل ،ل. کال د میزان په  ۱۳۷۱جنرال عظیمي څلورم ځل کودتا په  
مرسته د احمد شاه   نوموړي جنرال په د چې په کابل کې مېشت وو سرتیري د درې پنځوسمې فرقې ازبکو کړه، د

مسعود شاه  احمد  کړې،  َلندې  سیمې  ځینې  یې  څخه  مسعود  له  او  وکړ  برید  ځواکونو  پر  خپره  مسعود  اعالمیه 
د ویې کړه چې  سره   ډلوڅو   ویل  مسعود  له  عظیمي  چې  دې  له  وروسته  شوه،  ناکامه  کودتا  امله  له  ایتالف  د 
تېری   ځواکونه دوستم د حکمتیار یا د وکړه نو مسعود خپلو کسانو ته د ده د وژلو دنده ورکړه، داسې چې کله غداري هم

  ني.په خپل کور، )مکروریانو( کې ووژ عظمیی )تعرض( پیل کړي او جګړه پیل شي نو جنرال
شو، ورپسې له خپلې کورنۍ   استوګن په مرسته په تاشکند کې دوستم رشید د په پای کې عظیمي مزار ته وَلړ او

له   خپلې وېرې له کبله کې د جنګي جنایاتو په تور تر څارني َلندې ونیول شو چې د هالنډ شو، په مهاجر ته هالنډ سره
  .بېرته تاشکند ته راغی وتښتید هغه ځایه

کتاب یې لیکلی دی چې د  اخیر افغانستان( دهه )اردو و سیاست، در سه شاعر او لیکوال هم ؤ عظیمي نبي جنرال
له   عظیمي نبي هم په کې لیکل شوي دي چې لوستونکی له ورایه پرې پوهېږي، د درواغ ښو مالوماتو تر څنګ داسې

)َلفوک(   غورتن او یو پوځي، په یو دریځ نه وَلړ هڅاند یوچې نوموړي   څرګندیږي داسې شخصیت هغه د لیکنو،
  جنرال دی.

ؤ عظیمي جنرال د دا  خیانت  پالن لوی  سولې  د  ملتونو  ملګرو  د  ناوړه یې چې  دې  په  یوازې  نه  ده  کړ،  او   ناکام 
وکړه، عمل کیدونکي بښل نه دښمني  هم  یې  سره  ځان  خپل  له  بلکې  وکړ  خیانت  سره  ملت  افغان  دې  له  دا 
د   ،روانې دي زور واخیست چې تر اوسه َلپسې وه چې په افغانستان کې سوله ونه شوه او جګړو پایله غدارۍ د ده

چې په ښه حالت کې نه   څرګندیږي ده حالت له َلندې انځور څخه ښه ډېر ناوړه ؤ، د عاقبت دغه توطیه ګر جنرال
  کې مړ شو. غربت او دی، نوموړی له هېواده لرې د خپل هېواد په ارمان په مهاجرت

 
 ﴿فَانُظْر َكْیَف َكاَن َعاقِبَةُ الظَّاِلِمیَن﴾

  
  (۳۹ )یونس: «بود! چگونه ظالمان کار عاقبت بنگر»
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 5تر 5 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

 
  

  ده.( پر بنسټ لیکل شوې ،اخیر افغانستان دهه سهعظیمي د کتاب، اردو و سیاست، در   نبي )دا لیکنه تر ډېره د جنرال
  

 پای
 

 آڅړ محمد انور
 

 ل، ل ۳۱/۱/۱۴۰۰
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