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 6تر 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 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 2015 /11 /28 

 

  مربوط کودتا د میوندوال د

 .لمر په دوو ګوتو نه پټیږی
 

لمر په دوو ګوتو سره غوښتی دی چی کالو راهیسی زموږ د هیواد ډیری لیکواالنو  42دا متل څومره حقیقی دی د 
، ځینو... لخوا جوړه شوی توطئه بللی دهنو، ځینو د محمد داود خان شهید، پټ کړی ځینو د میوندوال کودتا د پرچمیا

اچولی ده، چی تر دا وخته زه هم د پر غاړه ور رهبر  دیی د لومړنی جمهوریت د طالیی دوری  پړهاو د پیښی ټوله 
 مقالی او د ښاغلی احمد فواد ارسال لخوا نشر شوی مخفیمی د ښاغلی قاسم باز چی  هغوی سره همفکره وم ولی کله

دغه الندی معلومات می ورسره ولوستل سل په سلو کی می نظر تغیر وکړ او په دی باوری اسناد مطالعه کړل او 
ه. دا زما لومړنی لیکنه ده هیله ده چی انشایی غلطیانی می نام نهاده نه وسوم چی د میوندوال کودتا رښتیا هم 

 راوبخښی. 
منبع هم د  دوهمهه منبع د جمهوری مترقی دولت کالنی او الندی ما د دوو منابعو څخه معلومات راټول کړی ی

زما په نظر دا معلومات د صرف نظر وړ نه وه نو ځکه می ستاسو ټولو مجموعه ده، جنرال عبدالقادر د خاطراتو 
 درنو لوستونکو سره شریک کړل. 

 
 ( 1352)د افغانستان کالنی  »

 داخلی خبرونه 
.... 

 
 : هیابالغ

 
 : 31-ږیود  1352 د
 نظام یجمهور د دپاره لوړو هځمن له د نهضت یانقالب د پرستانو وطن د او ولوډوګډ د تیامن د یسیراه یمود هڅ له
 ته اوضاع نوینیخا ددغو ۍبار برده او حوصله پوره په دوستانو انقالب د ،یکول ډیغون یلډ ونویارتجاع د خالف په

 د چه یدد سره ولیون سره شواهدو او اسنادو ولوټ له یی یهغو ولډ یالیبر په او مرغه کهین لهو، و متوجه
 خو یږیدر ته وګستر یددو یرڅی کسانو دغو د یږیک ستلیاخ نوم  طرفدارانو د ارتجاع د چه خلک ولټ افغانستان

 یوال یپخوان رهارګنن د وندوال،یم هاشم محمد له» ید عبارت یهغو یش پوه هښ یباند قتیحق په چه امله له یدد
 - 29 په ږیو د ځور په یپنجشب د چه سره کسانو نورو ریشم وی د عبدالرزاق جنرال رډګ متقاعد محمد، خان

 . شول ولیون امر په حکومت د 1352
 
 له  وډیرا افغانستان د امښما چه وروسته خهڅ دلویاور د ویابالغ د حکومت یجمهور د خلکو وادیه ولټ د: 1- یتل د

 میرژ یجمهور افغانستان د پلورونکو وطن او نوینو،مرتجعیخائن ریشم وی چه توطئه او سهیدس هغه یشو خپره خوا
 . وغندله سره کلکه رهډی په وه ړیک هړجو ضد په
 
 جرم په ولوډوګډ د تیامن د چه نانیخائ هغه: ده یسپارل ته نشر هیابالغ دغه العلما تیجمع افغانستان د:  3 - یتل د 
  .ید ړو مجازاتو د او ید بالفساد یسع عمل یددو یمخ له عتیشر یاسالم د یږیک ولین

 
 خائنانه هړناو یهغ د مشرانو یتونستانښپ دونکویاوس تونستانښپ محکوم یجنوب د یک تیوال په کندهار د: 4 یتل د

 د او وه یشو بیترت ضد په دولت یجمهور د افغانستان د ښیک وختو ویوروست  یپد چه باب په دویکشف یسیدس
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 دغه په او یبلل یمرغ کین هګډ اولسونو د تونستانښپ او افغانستان د درلود الس یپک منانوښد یاستعمار تونستانښپ
 افغان ولټ او  روګمل فداکارو هغه د او داؤد محمد یاغلښ صدراعظم او سیرئ  دولت د یی یباند توبیالیبر ستر
 . ده یلیو یمبارک مانهیصم ته ملت

 
  .شوه وغندله توطئه نانهیخا ښیک څتر په ډیغون د ښیک اتویوال په وادیه د: 7- یتل د
 
 «انتحار تر نه اعتراف»  د او ینمون وڅ اعترافاتو د وندوالیم هاشم محمد د وڼپاځور ولوټ وادیه د: 11- یتل د

  .ړک خپور راپور وی یالند عنوان
 
 راپور وی یالند عنوان تر «انقالب دانیجاو ږزمو» د  وڼپاځور نورو وادیه د او ڼیپاځور تیجمهور د: 14 یتل د

 د روګمل نورو د یددو او الیمرست خان محمد خان او وندوالیم هاشم محمد د یی یک ړل په هغه د او ړک خپور
  .ړیک نشر پاره د ایخبرت د وادوالویه د هګتو په ینمون د اعتراف د یددو ڼیپا یدو قیتحق
 
 . یشو وسپارل حرب وانید ییدوس خان عبدالرزاق او وندوالیم هاشم محمد د:  21- یتل د
 
 یتوطئ د خائنانو د ړمالت په نظام یجمهور د کوونکو زده او وونکوښ سویل د ښیک اتویوال او مرکز په:  25-یتل د

 . ړیوک ډیغون غندنه په
 
  .تلهښوغو سزا سخته ته خائنانو یمل  ردانوګشا وځیوونښد او محصالنو پوهنتون د: 28- یتل د
 
 اتویز ریشم وی یولسوال یددغ او وړغ او یقاض یمحکم هیابتدا د یولسوال د یده چار د تیوال کابل د:  1 - مړل د

 زده ځیوونښ ینځمن نجونو د یبلخ دهیفر د کوونکو زده یسیل د تیجمع د نوبهار د بلخ د نویمنور او نویمامور
 د رانوګکار یکیفابر یصناعت د باختر د تیوال بلخ د کوونکو زده ځیوونښ ینځمن د  دوطواط بولک چار د کوونکو

 زده او نویمدرس یمدرس جامع د تیوال د هرات د کوونکو زده یپوهن د او نویمنور نویمامور د تیوال د غور
 د یولسوال د کرم دیس د خلکو یولسوال د یغلزائ حصارک د خلکو پشد او لګنور د تیوال د رهارګنن د کوونکو
 نویمامور یولسوال د باغ قره کوهدامن د کوونکو زده ځیوونښ د نجونو د  زیردګ د کوونکو زده یسیل د لویکندرخ

 د وځیاځ د تیوال د ایپکت د او کوونکو زده او وونکوښ یمؤسس د ایروغت یعام د وزارت د ایروغت د خلکو او
 قیتطب د فورمونویر یادیبن د او وغندل اعمال ضد یمل پلورونکو وطن او نانویخا د یک وډغون پخپلو خلکو یولسوال

 «. دهړیک ښیخو یی نسبت په
 
 .ځینو لیکواالنو په خپلو کتابونو کی لیکلی چی دولت قناعت بخښونکی معلومات خپاره نه کړل ] 

کسانو بیځایه دا کودتا نه وه غندلی روښانه ده چی دولت قناعت بخشه راپورونه  وزه فکر کوم چی دومره ډیر
وړاندی کړی دی، او یا که جمهوری دولت قناعت بخشه راپورونه نه وی وړاندی، شاید ضرورت یی نه و ځکه د 

او  «انتحار تر نه اعترافد » )  دا دوه راپورهخپل د قناعت اظهار کړی و، زه به هڅه وکړم چی هیواد اکثریت 
 کړم [او د هیوادوالو سره یی شریک پیدا کړم ( «انقالب دانیجاو ږزمو»
 
 

 او اوس به راسم د جنرال قادر اظهاراتو ته 
 

 منبع: خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر در ګفتګو با پرویز آرزو. 
: 

....... 
 انیپا به هم هیرشد دورهء سال سه. میگرد یم بر دنبال به نخورد هم به ما کار تسلسل که نیا یبرا: آرزو زیپرو
  شد؟ یچ بعد و. دیرس
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 سوم و ها نمره دوم و ها نمره اول.  کردند یم یبند درجه و میتقس را دوازدهم صنف نیفارغ: عبدالقادر جنرال
 خیتار و اتیادب یها فاکولته به لیتحص ادامهء یبرا را بخش کی. دادند یم یعسکر طب فاکولتهء به را ها نمره
 پنج کردم فکر خود شیپ. دادند طب فاکولتهء به مرا. بودم نمره سوم من. فرستادند یم ها رشته گرید و نسیوسا
 شود یم[ طب رشتهء در لیتحص اول سالم )پی سی بی( ]ه سال کی بخواند؟ تواند یم یک را طب فاکولتهء سال
 نیهم به. بخوانم درس یطوالن یمدت توانستم ینم. بود چارهیب و ریفق پدرم. نخوانم طب گرفتم میتصم. سال شش

 به اگر که یخان فاروق همان. بود یعسکر مکاتب قومندان خان فاروق. نوشتم یی ضهیعر «خان فاروق» به خاطر
 .آورد را او  داوودخان. بود زیدرست یلو  داوودخان حکومت اواخر در دیباش داشته خاطر

 
. بدهم او به را ضهیعر و شود نییپا تا ماندم منتظر خان فاروق موتر شیپ یقومندان ریز و گرفتم را ام ضهیعر

 .« شده صلهیف. یبرو دیبا ندارد امکان چیه: »گفت و کرد ینگاه. دادم دستش به را ضهیعر. شد نییپا خان فاروق
 

 نیهم! بکشم دراز موترش شیپ و بروم گرفتم میتصم. میبگو یزیچ توانستم ینم ینظام شاگرد کی عنوان به من
 موتروانش. ستادمیا موترش شیپ و دمیدو شد، نییپا یقومندان از که نیهم. ستادمیا یی گوشه در. کردم هم را کار

 . گرفت را دستم
 

  «ست؟یک نیا: »گفت خان فاروق
 .« بود آورده ضهیعر که است یکس همان نیا: »گفت موتروانش

 !« بزنش: »گفت
 

 .زدند یم مرا لگد و مشت با! زدند ریس شکم مرا
 

 « !یبخوان طب سرم تو اگر خدا به. روم ینم هم یبکش اگر» :گفتم
 وانهید تو! بدبخت؟ یا یخوان ینم چرا: »گفت. دیکش ادیفر. کرد یم نگاه نییپا و باال! بود مانده رانیح. ستادیا

 .« یخوان ینم تو و بخوانند طب که کنند یم واسطه مردم! یهست
  «.دارم مشکل. بخوانم توانم ینم من: »گفتم

 چیه. آورد را ستیل و رفت ؛موتروان!« اوریب را آن. است فاکولته شاگردان ستیل زمیم یرو: »گفت موتروان به
 « ؟ستیچ نامت: »دیپرس و گذاشت موتر یرو را کاغذ. کنم ینم فراموش وقت

 
 : گفت و دیکش خط و دیکش خط و دیکش خط نامم یرو و گرفت را سرخ ؛قلم! قادر: گفتم

 خان فاروق از یی خاطره.« یشد محو یزندگ از. خورد خط یزندگ از خورد خط جا نیا از نامت که طور نیهم»
 . میگو یم شما به

 .دییبفرما: آرزو زیپرو
 

 : ).....................(عبدالقادر جنرال
  ( ۴۴تا  ۴۳حه صف) 
 

.... 
 سرنوشت افتاد؟ یاتفاق چه آن از پس. زد خط طب فهرست از سرخ رنگ با را شما نام خان فاروق: آرزو زیپرو
  شد؟ چه شما

 ساله سه یی دوره ینظام پوهنتون. رفتم ینظام پوهنتون «هءینقل مسلک» بخش به آن از بعد: عبدالقادر جنرال
 . شدند فارغ سال آن در  میها یصنف هم. میشد یم منصب صاحب 1337 سال در دیبا ما. داشت
 یجنوب و یمشرق و هرات از ییها یصنف هم. بودم خود صنف نمرهء اول من. دیرس انیپا به دوم و اول صنف
 و ریس به بهار در. یمشرق از یگرید و بود فراه از یکی. میداشت هینقل مسلک معلم دو. بودم قیرف ها آن با. داشتم
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 جا هر! میبچ: »گفت یم[ راننده به] او به راه در و نشست یم موتروان شیپ اول یچوک در ما استاد. میرفت یم سفر
  !«کن استاد بود، ریپن
 « !کشمش: »گفت یم باز د،یخر یم ما سر را ریپن

 ! دیخر یم ما سر راه، انیم در هم را کشمش
 کایامر از یأتیه. ثور برج. بود بهار. میدیرس سوم صنف به. میگذاشت سر پشت هم را دوم صنف که نیا سخن کوتاه

 شانزده. دادند انجام را یصح ناتیمعا. شوند انتخاب کایامر در لیتحص ادامهء یبرا ما نیب از یکسان بود قرار. آمد
 فراه از هم نفر کی. احمد فضل و من: بودند هرات از نفر دو نفر، شانزده آن نیب در. میبود سالم نفر شصت از نفر
 «روتیب» به دیبا گرید نهءیمعا کی یبرا گفتند. بردند عربستان به یصح ناتیمعا یبرا را نفر شانزده ما. بود
 چشم ناتیمعا. بردند روتیب به روز ده هفته کی یبرا را ما. داشتند ینظام یگاهیپا جا آن در ها ییکایامر. میبرو
 هستید!. آماده و سالم شما: »گفتند ما به. میداد انجام جا آن در را
 
 دفتر به من. بود دفاع وزارت خارجه روابط سییر «ارسال دنور محم. »میرفت دفاع وزارت به و میبرگشت کابل به

 .« دینیبب را ما صاحب الیمرست ای شما ای. میهست آماده ما: »گفتم و رفتم ارسال محمد نور
 یبرا که یگروه در را دامادش تا بود آمده او. زد یم گپ یریپنجش یعل غالم جنرال با الیمرست محمدخان خان

 آن با و گشت یم یدست چوب کی با شهیهم یریپنجش یعل غالم. کند شامل رفت، یم کایامر به لیتحص ادامهء
 . کرد یم دیتهد چوب،
 . ندیبب را ما محمدخان خان شد قرار
  «د؟یهست آماده شاگرد ها: »گفت محمدخان خان
 !« یبل: »میگفت

 .« دیسیبنو را نامش گرفتم، اش شانه از که را کس هر: »داد دستور
 !« یس آرام! یس اریت: »میکرد جا به را یعسکر رسم. میستادیا صف به ما

 . آمد من سراغ به میمستق و برآمد خان محمد خان
  «؟یشد ابیکام یصح ناتیمعا در! میبچ خوب: »گفت
 !« است موافقت. شدم ابیکام! صاحب یبل: »گفتم

  «؟یهست کجا از: »گفت. گرفت من یشیدر از و کرد دراز را دستش
  «هرات از: »گفتم
  «؟یهست یچ قوم به: »گفت
 .« هستم افغان. ندارم قوم من: »گفتم
 . دید را همه محمدخان خان! شدم زده وهللا گفتم. کرد رها را ام یشیدر
  .«ستندیبا و ندیایب طرف نیا یفالن یفالن یفالن: »راخواند جهینت ارسال نورمحمد آن از بعد
 
 از ومیق هرات، از احمد فضل نفر سه آن. نخواند را گرید نفر سه و من نام. خواند را نفر شانزده از نفر دوازده نام

 یبرا را ما بعد یمدت که شد باعث او. بود چاالک و زیت اریبس یپغمان جوان آن. بود پغمان از هم نفر کی و فراه
 . بفرستند یشورو به لیتحص

 هرگز را خاطره نیا. میبازماند رفتن از نفر چهار ما و رفتند کایامر به لیتحص یبرا نفر دوازده بیترت نیا به
 شما امروز که دیهست ییها نهال شما: »گفت نفر دوازده آن به خطاب نمحمد خا خان دیآ یم ادمی. کنم ینم فراموش

 .«مینیبنش شما هءیسا در میبتوان ما و دیبخور وطن درد به و ما درد به تا مینشان یم را
 

 شده داده سازمان یکسان همان کمک به کرد  داوودخان ضد بر الیمرست نمحمد خا خان بعدها که یناکام یکودتا
 دیهست ییها نهال: »گفت ها آن به خطاب خان محمد خان که ییها همان. بودند رفته کایامر به لیتحص یبرا که بود
 .« دیخور یم ما درد به فردا که
. یممتازصاف یگرید و بود ریدامیس یکی. بودند هند کردهء لیتحص ،یمشرق از نفر دو تنها ناکام، یکودتا آن در
 . بودند کایامر یها کرده لیتحص همه گرانید
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 یم. است هینقل ما مسلک! برو! است ریخ: »میگفت. میبازماند کایامر در لیتحص ادامهء امکان از ما بیترت نیا به
 .«میکن یم یزندگ و میکن یم کار جا نیهم و میخوان

 
 ( ۴۸تا  ۴۶حه صف)
 

 نه وه. چی دا کودتا نام نهاده په دی باوری شوم زه خپله ددی په لوستلو سره
 

.... 
 

 اشاره خود یاسیس یها تیفعال شروع به د،یگفت یم خود یعمل فهءیوظ نیاول یاجرا از یوقت تر، شیپ: آرزو زیپرو
  د؟یداشت زمان آن در یاسیس تیفعال چه. دیکرد

 دگاهید که میبود ییهوا یقوا در نفر پنج چهار. نداشتم یاسیس یجد یعمل تیفعال زمان آن در من: عبدالقادر جنرال
 یقوا در یی هسته جادیا به  بعدا ها صحبت آن. میکرد یم صحبت و مینشست یم هم با. بود کینزد هم به ما یها

 ییها منصب صاحب با هم یگاه. بودم آن رأس در من که دیانجام  «اردو یانقالب جوانان سازمان» لیتشک و ییهوا
  .میکرد یم صحبت خود یباورها مورد در زرهدار چهار یقوا از

........... 
 ( ۵۸)صفحه 

 
: 

 مدافعه یقومندان  سمت از شما یبرکنار محض به که نیا به دیداشت یی اشاره روزید یگو و گفت در: آرزو زیپرو
 وقت کنم یم فکر. آمدند شما خانهء به «یگالبزو محمد دیس» و «نیام  هللا ظیحف» ، «یک تره دنور محم» ییهوا
 . دییبگو دارید آن مورد در که است دهیرس آن
 

 سازمان) خود یاسیس گروه نیب در آن، در ما یریگ سهم و  داوودخان یکودتا از شیپ. میگو یم: عبدالقادر جنرال
 شده شناخته یجهان سطح در که یرهبر. میکن دایپ رهبر کی دیبا که میبود دهیرس جهینت نیا به( اردو جوانان یانقالب
 داشته وجود اعتماد او به نسبت. بفهمد را الملل نیب لیمسا و افغانستان یداخل لیمسا. کند یاسیس کار بتواند. باشد
. میکن دایپ یآدم  چنان که بود نیا ما یسع. ردیبپذ رهبر عنوان به را ما توانست ینم یکس زمان آن در چون. باشد
 یصنف هم از یکی «نیالد اءیض. »کنم دارید «وندوالیم» با اول من که شد نیا بر قرار گفتم قبال که طور همان

 کینزد یی رابطه وندوالیم با. بود وندوالیم هءیقر از. بود کرده لیتحص کایامر در. بود شده لوتیپ هم او. بود میها
 به تا کند قیتشو را ما کرد یم یسع شهیهم نیاءالدیض. گرفت یم عضو. کرد یم یاسیس کار وندوالیم. داشت

 یم جا هر. تو نفر من حاال! میبچ ایب: »گفتم نیاءالدیض به گروهم، دوستان صلهءیف از بعد. میوندیبپ ها آن سازمان
 .« نمیبب را وندوالیم دیبا اول اما. ببر یبر
 
 نیا در یمهم فیوظا که شما: »دمیپرس او از فقط. زدم ینم گپ. دمیشن و مینشست. میرفت وندوالیم شیپ نیاءالدیض با

 گرفته رو شیپ جامعه نیا بست بن از شدن رونیب یبرا را یراه چه د،یا داده انجام یادیز یکارها و دیداشت وطن
  د؟یا

 
 جوان نسل. کند دایپ گسترش افغانستان در دیبا یدموکراس که کرد یم وانمود نیچن. بود آرام و نرم اریبس وندوالیم
 بار نیاول. دهند لیتشک یاسیس یقدرت و شوند کینزد هم به دیبا یاسیس یها انیجر. شود باورمند یدموکراس به دیبا

 دانیم به دیبا هستند کار ستهءیشا که یکسان گفت یم. دمیشن وندوالیم زبان از را «یساالر ستهیشا» اصطالح
... شود رونیب بست بن نیا از افغانستان تا کنند کار مردم و وطن نفع به. باشند صادق خود فیوظا انجام در. ندیایب

 . امدین ما خوش
  امد؟ین شما خوش وندوالیم یها گپ: آرزو زیپرو

 . دیآ ینم برابر م،یدار کشور نیا در ما که چیزهایی نیا به برادر میگفت. امدین ما خوش: عبدالقادر جنرال
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 (  ۱۳۴تا  ۱۳۳حه صف)
... ... 
 

 او حقیقت دی.نظر سم دی ښاغلی قاسم باز د کله چی می دا ولوستل د لمر غوندی راته روښانه شول چی 
 

فکر کوم په اره وه. د کودتا د روش سره مخالف وای نو بیا د نظامیانو جذبول د څه لپکه چیری رښتیا هم میوندوال 
 چی هر یو په دی ښه پوهیږی د نظامیانو جذبول پرته د کودتا کولو نه بل هدف نه شی لرلی.

 
 پای
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