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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 ۰۶/۰۵/۲۰۲۲                                                        ی هللا داور  بینج ریانجن

ثور کی بود  ۷تای قوماندان کود  

 جنرال رفیع جواب بدهد 
 

قلمداد  کشور ماتاریخی در تاریخ   را تحول و چرخش عظیم  کودتای مذکور  1357ثور  7سردمداران کودتای 

ی وور واقعاً چرخش بزرگی بود به سزیرا کودتای مذکمیکردند. اگر منصفانه قضاوت کنیم راست میگفتد، 
عقب  ملیونی، فقرعمومی، گرسنگی و بالخره های مهاجرت   گسترده های ویرانیری، دربدری، خاک بس ختی،بدب

مهمتر اینکه این  تی بیشتر ازآن.  و ح حد اقل برای نیم قرن افغانستان از کاروان تمدن جهان مردم مانی
بقربانی گرفت، ختم این قربانی  ملیونها انسان را در چندین نسل  ماجراجوی روعننفکرانه طی بیشتر از چهار دهه 

 گرفتن ها هنوز در پرده ابهام قرار دارد و معلوم نیست که چند نسل دیگر را به قربانی میطلبد.
، پژوهشگر و  زیادی توسط تعداد زیادی تاریخ نگار، رساله ها، مقاالت و نوشته های طی چهار دهه اخیر کتابها

شکل گیری و وقوع آن بچاپ رسیده است. از جمله تعدادی  ،ثورنویسنده  بزبانهای مختلف دنیا به ارتباط کودتای 
ات و سخنانی را  مذکور خاطر کودتای  ارتباط به خلق از اعضای بوروی سیاسی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک

، تنها  عمالً  در عملیات نظامی کودتای ثور دخیل بودندونظامیانی که شخصاً  اما از. برشته تحریردرآورده اند
بقیه  ؛ارائه کرده استدر کودتا حرفهای )ولو گزافه( و چگونگی نقش خودش   این ارتباط  به جنرال عبدالقادر

 ،جنرال محمد رفیع سروری، جنرال سید محمد گالبزوی، اند چون اسدهللادر قید حیات  کهکودتا  نظامی بازی گران
اجرای عملیات   پس پرده یهرگز حاضر نشده اند تا ناگفته ها زده و سکوت برلب  هنوز وغیره جنرال امام الدین

دوش ب عظیم تاریخی را پیوسته  مسوولیتکه با این خاموشی اول را افشا کنند،  توطئه علیه جمهوری  در نظامی
  کشند.می
 
 اما قوماندان کودتای ثور کی بود؟ 
 
ن بعنوان قوماندان کودتای ثور نامبرده میشود. اینکه امین در جلب و  ــظ هللا امیـــسال قبل تا امروز از حفی 44از 

و   همکاریدر  تحرکات بیش از حد داشت و بعدا   جذب تعدادی از افسران با قابلیت آتش در اردوی افغانستان
توطئه علیه داوود خان را با زیرکی خاص به قوام رساند، شوروی  یاستخباراتهای جاسوسی و سازمان رهنمایی

  دیگراز سوی  -ز تجربه نظامی نداشتگنظامی نبود و هر یا افسر هیچ وقت صاحب منصبامین به یکسو؛ اما 
نداشت  دام قطعه نظامی حضور بالفعل در ک موصوف عمالً  صبح زندانی شد، 6روز کودتای ثور ساعت  امین در

به قوماندان حاضر   خصوصاً جنگی  رهبری کند. در حالیکه هرحرکت نظامی اداره و -سوق را نظامیان کودتاچیتا 
 کرد؟ ثور را قوماندانی یا فرماندهی  7نظامی  حرکت ضرورت دارد، پس چه کسی جنگ در صحنه و بالفعل

وزیر   ر خارجه،وزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، کمیته مرکزی عضو بوروی سیاسی ل سابقـــوکیـدالــعب
جمهوری   الی سقوطاز پادشاهی مطلقه خاطرات اش تحت عنوان » مالیه و سفیر افغانستان در ویتنام در کتاب

 داکتر نجیب هللا تبرئه نماید؛سقوط رژیم  و خود را در توطئه« در حالیکه تالش نموده افغانستان دموکراتیک
برای بار  از جمله توطئه علیه جمهوری اول را  ی از تاسیس تا اضمحالل حزب دموکراتیک خلقناگفته های بسیار

مد داوود ــمحجمهوری رژیم  ین را در امر پشت پرده توطئه و سقوطبمیدان کشیده است که میتواند مورخ  نخست
   .درسان کمک نسبی خان

نطفه سیاسی و عملیاتی کودتای هفت ثور از مدتها قبل طرحریزی و   کتاب مذکور مینویسد " 307وکیل در صحفه 

  وسنجیده شده بود، چنانچه همآهنگی میان پنج مهره اصلی و چند تن دیگر قیام کنندگان چنان دقیق، پیچیده 
 "که خطر افشا شدن آن وجود نداشت.  ماهرانه تنظیم گردیده بود
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بدست گرفتن ابتکار توسط موصوف نباید منکر بود، ولی اینرا هم در حالیکه از نقش امین و  "  افه میکنداض او 
باید دانست که ترتیب، تنظیم وعملی نمودن این پالن با در نظر داشت بعضی مسایل از توانایی و صالحیت فردی  

 امین نیز باال تر بود." 
در اوائل   یکی از رهبران حزب دموکراتیک خلق حکایه دارد. " کتاب مذکور 263 در صفحه وکیل ز آنقبل ا اما 

من  ع را کرده و درضمن از ـد رفیـهجری خورشیدی از وی تقاضای مالقات خصوصی با محم 1356خزان سال 

 حمد رفیعمآنوقت در  ." رفیع قطع کنمتباطات حزبی و سازمانی  را با درخواست نمود که بعد از این ار (وکیل)
عضو شاخه پرچم حزب  ار زرهدار وقوای چه ئیس ارکانزوال یا ر ــدرستیدر حالی  دگروالن در بست ړبرتبه جگ

 . بود با حزب ارتباطی وی یا رفیق الوکیل شخصعبدکه بود  دموکراتیک خلق
  نداشت ی دیگر معرفی و دیگر ضرورتسازمانی  بدین معنی است که رفیع به آنجا ها وقطع ارتباط با رابط حزبی 

 . حاضر شود سازمانی  – تا در جلسات حزبی
به  ن رفیعاګهاهجری خورشیدی شبی ن 1356در اوایل ماه حوت  "  ادامه میدهد کتاب مذکور 264برگ  وکیل در

 منزلم آمد  اظهار کرد که:
 خانمم مریض است و برای معالجه باید ویرا به مسکو ببرم . -

 : برایش ګفتم
گرچه من داکتر نیستم ولی چند باری که ویرا در این اواخر دیدم ظاهراً مریضی جدی در سیما وی به نظر   -

 نمیرسد. 
 : رفیع درجواب گفت

 به هرحال باید ویرا برای معاینات و تداوی به مسکو ببرم.  -
 گفتم: 

 آنجا هوا خوب است.   -مسکو سرد است، چرا هند نیمروئید؟  هوای - 
 فت: وی خندید و گ

 . ها خالص است و باید به مسکو برومحاال همه کار  -
 ادامه میدهد  265 صفحهوکیل در 

ضمن مسافرت شخصی به اتحاد شوروی در شهر کیف در هوتلی رفیع را    1356 سال در اواخر ماه حوت " 

که سالها میشناختم   یمیخورد، حواسش پرت بود و آن رفیع ع در ابتدا مضطرب و پریشان بنظر ــمالقات کردم. رفی
 نبود، حاضر نبود در هیچ موردی در اتاق با من صحبت کند، بنابرآن گفت: 

 ی از هوای تازه تنفس کنیم. خوب است که بیرون برویم و کم  -
. چون اولین سفر ما به اتحاد شوروی بود، و صرف چند دقیقه در اطراف هوتل قدم زدیم در بیرون هوا سرد بود

برای هر دوی ما همه چیز نو و قابل تعجب بود. فکر کردم که رفیع تحت تاثیر پیشرفت و برخورد شیوه زندگی و 
. بسیار خودمانی و برهنه از وی سؤال  این علت است که وی حالت عادی نداردشرایط آنجا قرار گرفته است. به 

 کردم: 
 آیا در وزارت دفاع اتحاد شوروی یا مراجع دیگر کسی را دیدی و مالقات نمودی؟ -

دفعتاً در چهره اش تغیر بزرگی نمایان شد. گویا من با این سؤال حواسش را دگرگون ساختم. ولی مانند همیشه 
 و گفت:  ادخنده سرد

   " برای تداوی خانمم اینجا آمده ام. -
 

نظامیان   کیتشویق و تحر در ، اما درشتیکی از پنج مهره اصلینیست که حفیظ هللا امین بعنوان در این شکی 
نقش عمده واساسی را  کودتا علیه رژیم جمهوری اول ئه وتوط امر یرون از بارک های نظامی دردر ب  جناح خلق
 بازی کرد.

را در   اجرای کودتا قوای چهار زرهدار فرمان  قوماندانی و سرپرستدرستیزوال محمد رفیع منحیث جګړن  اما
ه و همزمان تارتباط نداش عبدالوکیلاحمد نور و چون نوربا مسوولین شاخه نظامی پرچم  حالی صادر کرد که
 .شته شده بوددر تاریکی گذا عمداً خلق  از سوی توطئه گران جناح خبر وبی کودتااز وقوع  نیزرهبری جناح پرچم 

یا  اما درخواستجار به اطالع محمد رفیع رسانیده شده بود. ـقیام یا کودتا توسط اسلم وطندلیل آورده میشود که 
  بدالیل ذیل میتوان قویاً رد کرد.ن محمد رفیع را ړاسلم وطنجار از جگمحمد   نړجگتوسط کودتا  اجرای امر
ث قوماندان ُکل یابت سرور نورستانی منحیدر غ درستیزوال قوای چهار زرهدار در بست دگروال و محمد رفیع -1

ً  -قوای مذکور قوای  د  ـدر چوکی جنرالی اجرای وظیفه میکرد، در حالیکه  محم  نورستانی سرور تا برگشت عجالتا
ً ندک های قوای مذکور بودیکی از ک چوکی دگرمن  قوماندان م وطنجار درـاسل ی  عسکر  ی یانظام در قوانین . بنا
 اطاعت کند. رمن تحت امرشدگاز جنرال  دگروال یا یک ممکن است که غیر
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م که یمیپذیر میتوان تا جایی تأمل کرد و در یک حزب یا سازمان فکری رفیع و اسلم بند اول را بخاطر حضور -2

. اما در حالیکه جناح های  ، قبول کردآن بودند که هر دو عضوبخاطر منافع حزبی را رفیع درخواست اسلم وطنجار
ت شکاکی ده و هنوززیکی کرـخلق و پرچم درست ده ماه قبل از کودتا تحت فشار سفارت شوروی با هم وحدت ف 

از هم دور نگه  ی حزبیسازمان ها  - کامالً رفع نشده و در اثر همین شکاکیت ها  ی ماقبل وحدتکدورت هاها و 
بدون هدایت از چینل ارتباط نظامی شاخه پرچم )هر   اده بود کهـآدم ساشته شده بودند، مگر رفیع پرچمی اینقدرد

در امر راه اندازی و صدور فرمان  را  خلقی اسلم وطنجار دستور یا خواهشدفعتاً  چند دیگر ارتباطی در کار نبود( 
برهبری جنرال احمدشاه عمالً  دیگر به اضافه اینکه اسلم وطنجار بخاطر اشتراک در کودتای ناکام   کودتا بپذیرد؟

 صاحب منصب مشکوک حضور داشت.  
 
اردوی افغانستان در   عکس العمل اعضای حزب دربا رهبری جناح خلق در امر هرچند رهبری شاخه پرچم  -3

  یرمترقبه علیه اعضای بلند پایه حزب گفت و شنود های داشتند، اما رهبری پرچم تاصورت بروز هرگونه حادثه غ
ن رفیع  ړجگ با جرئت میتوان گفت که  در اینصورت . ه استبود امروز ادعا دارد که از طرح و وقوع کودتا بیخبر

 دریافت نکرده بود.  یاندازی کودتا پیامجناح پرچم در امر راه  هرگز از سوی
 
قطعات بصورت عموم در شرایط نورمال از اجرای نوکریوالی شب و درستیزوال های   انان در صورتیکه قوماند -4

در قوای چهار زرهدار حضور   -شبی که فردای آن کودتا راه اندازی شد  رفیع در نړجگچرا معاف هستند، 
 داشت.

 
د داوود ـــدار به محمقوماندان قوای چهار زرهدار و وفارور نورستانی  ـــد ســـدگروال محمگفته میشود که  - 5

بود.  فرستاده شده و برای تداوی به اتحاد شوروی -از صحنه دور به بهانه مریضی، خود یا عمداً قباْل خان که 
قصداً از بستر شفاخانه  ان روس از سوی دوکتورالی وقوع کودتای ثور  ؛بود کامالً صحت یاب گردیده در حالیکه 

 د. رخصت نگردی
 

یکی از پنج  مهره مستقل و بعنوان ادرــدگروال ق  بمانند حفیظ هللا امین و نیز رفیع نړگـجاینها همه میرساند که 
طور جداگانه به   ور کودتا هم از جای دیگروده است. و دستب علیه رژیم داوود خان مهره اصلی در اجرای کودتا

بعد  ثور بساعت معین اقدام کنند. بدون هرگونه تردید حفیظ هللا امین هم  7روز تا در  مذکور صادر هر پنچ مهره

د  ـــید محمـــسبریدگی  شبکه خاص جی.آر.یو موضوع را توسط پسرش عبدالرحمن به از دریافت دساتیر الزم از
د ــمحم دوماه قبلکه سفر بناً میتوان اذعان کرد رابط ابالغ نمود.  به سایر افسران و از آنطریق زویــــالبـــگ

تمرینات الزم در درسها و  گرفتن دساتیر، هدایات،به بهانه  تداوی خانم اش، اما جهت  به اتحاد شوروی عــــرفی
از قلم   وظاهر سفر مذکور ، که شرح مؤجزی اجرای کودتا بوده است نظام سوق و اداره  -اجرای قومانده  

 عبدالوکیل در فوق تحریر یافت. 
 

 مهره های زنده و راز های ناگفته
  بعد ها سترجنرال رفیعذکور به ادامه شرح ماجرا از زبان محمــــــد کتاب م 303و  302عبداالوکیل در صفحات 

امراحضارات را از طریق لودسپیکر یا بلندگو به منسوبین   1357ثور  7صبح   9موصوف ساعت "  .مینویسد

که در میدان تعلیمی جمع شده بودند ابالغ و منسوبان قوای پانزده در همسایگی هم آنرا  زرهدار قوای چهار
انک ها و  را برای اشتراک در قیام نشان دادند. قطار ت شان قوای مذکور آمادگی  های و پرچمی ها شنیده و خلقی

ی شهر حرکت وطنجار قرار داشت به سون ړجگک ــــو قوای پانزده که در رأس آن تانا از قوای چهار زرهپوشه
باقی ماند.   زرهدار ثور که پیروزی قیام قطعی شد در قوماندانی قوای چهار  8نمودند. رفیع تا شام روز بعد یعنی 

اداره نموده و تماس منظم مخابره وی با  و قوت های کودتا را سوق مذکورموصوف از مرکز قوماندانی قوای 
بعضاً در این مدت همراه رفیع بود، یعنی   زرهدار آنها داشت و سرمشاور نظامی )بدون شک روسی( قوای چهار 

 " اداره کودتا معاونت و همکاری میکرد. که ویرا در سوق و
 
خانه تعمیر از نظارت   انکودتاچی توسط  ثور 7روز  عصر 5ساعت  همراهانامین و  حفیظ هللا وقتیاما  

، از همین طریق یعنی از چینل مخابره قوای  شدندآزاد و به تعمیر رادیو افغانستان منتقل   قوماندانی والیت کابل
بوده و  راز دست رفیع را چهار زرهدار با رفیع در قوماندانی کودتا شریک و بعداً با چاالکی و رندی قوماندانی 

 حفیظ هللا امین، قوماندان رفیق - اما ظاهراً رفیقانه مداخله مخل گرایانه  بدون شک باخود به امر و نهی پرداخت. 
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 4تر 4 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

 

و  تقال داشته  ر جلوگیری از شکست کودتا تالش وکه بخاط  بود مجبوررفیع  محمدن ړجگ نظامی کودتا یا  اصلی یا
 . دمد داوود خان را خنثی کن ـنفع مح نظارت و حرکات های نظامی بهاز نگاه نظامی جریان را 

شواهدی است که در فوق تحریر رفت، اما اگر رفیع خود در زمینه کدام  اسناد و بروی ا که تحریرشد همه اینه
را به مردم مظلوم و نقش خود در زمینه اکنون زمان الزم است که چگونگی وقوع کودتای ثور  دگفتنی داشته باش

گالبزوی نیز بسان د ـروری و سید محمــدهللا ســاس نادبروایت اسنه تنها رفیع، بلکه  بیان کند.صادقانه افغانستان 
بقیه  اینها و ن ازملت افغادی در پیروزی کودتای ثور بازی کردند. و ــوری و کلیــامین، رفیع و وطنجار نقش مح

ی به  متنظر شنیدن حرفهانیز  دین و غیره ـام الـاممجریان نظامی کودتای ثور که هنوز در قید حیات اند چون 
   زبان یا قلم خودشان میباشد. ارتباط آنروز سیاه از

. اما میالدی در اثر مرض سرطان در اوکرائین درگذشت  2000در سال زنده نیست و  اسلم وطنجار دیگر هرچند

اجرای کودتا  میفرستاد که چرا با حضور بالفعل دربارها در حالی بخود لعنت  به گفته شاهدان عینی که موصوف
  .کرد را ساقط  علیه داوود خان جمهوری با ثبات اول
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