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 7تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

  

 

 77/40/7412          نجیب اهلل داوری

 د ګران افغانستان د ولسونو د بدبختی او بیچارګی شروع يا آغاز

 حاالتو نیمګړې بیان د توری بدمرغې ورځې د

 :د سهار نهه بجې او لس دقیقې

د ارګ لورته د كور له . خان نن آبي درېشي اغوستې او همېشنى بكس يې په الس كې دىولسمشر سردار داوود 

هوا نن . خبرې يې و نه كړې او موټر ته وخوت .كوچنۍ دروازې ووت او د ګارډ قوماندان او ياور يې هر كلى وكړ

 .ته پلى الړ نه شو( ګلخانې ماڼۍ)سړه ده او ولسمشر د وروستیو ورځو پر خالف د كار ځاى 

 :د سهار نهه بجې او دېرش دقیقې

ولسمشر سردار محمد داوود خان د ګلخانې ماڼۍ په لومړي پوړ كې د كابینې د غونډو تاالر ته ننووت او پر خپلې 

د فوايد عامې وزير غوث : خو دوه وزيران نه دي راغلي. وزيران ال مخكې د مېز تر شا ټول شوي دي. څوكۍ كېناست

 .بوخت دى قطعاتو كې د ښاديو په سمبالولو رسولي په پوځي ډګر جنرال غالم حیدرلى او د دفاع وزير الدين فايق پكتیا ته تل

د كابینې غونډې معمواًل پر سه شنبه جوړيږي، خو وړمه ورځ ټول مسايل و نه څېړل شول او د پنجشنبې ورځې ته 

لومړى د كورنیو چارو  .ې كېږياصلي موضوع د كار او كارګر قانون دى چې خبرې پر. چې نن ده وځنډول شول

د ( خلقي او پرچمي مشرانو)وزير عبدالقدير ته وار وركړ شو چې د حكومتي ضد مظاهرو په تړاو د نیول شويو كسانو 

هغه وويل چې ډېرۍ تورن نیول شوي او د كابل واليت . نیونې او په ښار كې د امنیتي حالت په اړه معلومات وركړي

 .يپه يوه خونه كې ساتل كېږ

  :د سهار لس بجې او دېرش دقیقې

د دود خالف د جمهوري ګارډ قوماندان په بېړه د کابینې غونډې ته ننووت او د ولسمشر داوود خان په غوږ كې يې يو 

وروسته څرګنده شوه چې ولسمشر ته له څرخي پله نه د څو ټانكونو ) .غونډه ادامه لري. قوماندان بېرته ووت. څه وويل

ولسمشر الرښوونه كړې وه چې معلومات دې وشي چې ټانكونه چا را غوښتي دي، . ور کړل شوى دىد راوتلو خبر 

 (.ځكه چې ده پخپله دغسې غوښتنه نده كړې

 :د سهار لس بجې او پنځه څلوېښت دقیقې

 :بیا هم د معمول خالف د ګارډ دوه نور افسران په بیړه د ولسمشر خواته ورغلل او يو څه يې ورته وويل

ته ښكاره شوه چې افسرانو ولسمشر ته خبر وركړى و چې ټانكونه بې له دې چې الرښوونو ته ځواب ووايي په وروس)

د كابینې . ولسمشر له ځايه پورته شو او د ماڼۍ په دويم پوړ كې خپل دفتر ته وخوت (.بیړه د ښار لور ته پر مخ ځي

 .غونډه د ولسمشر په انتظار وځنډېده

  :ځه څلوېښت دقیقېد سهار يوولس بجې او پن

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/dawari_nj_de_ghoyai_de_howom_torey_wrazey.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/dawari_nj_de_ghoyai_de_howom_torey_wrazey.pdf
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لږ وروسته د خلق او . دوه ټانكونه د راډيو افغانستان مخې ته رسېدلي او عسكرو يې د خپرونو ولكه تر ګوتو كړې ده

 .پرچم نیول شوي مشران په زرهپوشونو كې راډيو ته راغلل او د ننه ودانۍ ته ننوتل

 :بجې 17د غرمې 

اورېده، پر غونډه چې مشري يې اوس د بهرنیو چارو وزارت وزيرانو ارګ ته نژدې د چاودنې يو دروند غږ و

وحید عبد اهلل وزيران له حاالتو  .مرستیال او د وزيرانو شورا منشي وحید عبداهلل كوي، اندېښنې سیورى غوړولى دى

 .دي ښار ته را رسېدليخبر كړل چې له څرخي پله نه څو ټانكونه په خپل سر راوتلي او 

 :پنځلس دقیقېد غرمې دولس بجې او 

ورته وويل شول چې په . د راډيو افغانستان ريیس ارګ ته ټېلېفون وكړ او د الرښوونې غوښتنه يې وكړه چې څه وكړي

د وزيرانو غونډه په خپل سر . ولسشمر غونډې ته راستون نه شو .دستګاوو برېښنا قطع كړي پر خپروونكويكه توت كې د راډيو 

 .خبرې پیل شوې څه روان دي، ورو ورو خپلمنځي زو او خونې كې ډلې ډلې شول او پردې چېوځنډېده، د كابینې غړي په دهلی

 :د ماسپښین يوه بجه

خو هېڅوك د ډوډۍ په فكر كې نه دي او خواړه . وزيرانو ته ارګ د ګلخانې په ماڼۍ کې د ډوډۍ د راوړلو وخت دى

د . د ارګ په خوا كې سختې ډزې روانې دي .ه نشتهد څښاك لپاره هم څ. حاالت شېبه په شېبه كړكېچن كېږي. هم نشته

د بريد كوونكو څو ټانكونه يې وسوځول او ځینې . ګارډ افسران او سرتېري په بريد كوونكو متقابل ګوزارونه كوي

 .كسان يې ژوندي ونیول شول او د ننه ارګ ته يوړل شول

 :د ماسپښین يوه بجه اولس دقیقې

( پلورونکی نمک حرام او دوطن) زغره والې لوا كنډك مشر اسلم وطنجار د بريد كوونكو يو مشر او د څرخي پله د څلورمې 

ګارډ زموږ څو : هغه وايي.په بیړه خپل ټانك له ارګ نه راډيو ته په څټ كوي او خپلو مشرانو ته د حاالتو د ويجاړۍ خبر وركوي

 .او كه الوتكې هم د داود خان په پلوۍ را والوزي نو بیا ورته درېدل ناشوني دي ټانكونه وويشتل، ملګري مو ووژل شول

 :د ماسپښین يوه نیمه بجه

ولسمشر سردار محمد داود خان غوښتنه كوي چې د هغه د كورنۍ ټول غړي د زامنو، لوڼو لمسیانو او دده د ورور 

 .ل شيمحمد نعیم د كورنۍ د غړو په ګډون د ارګ ګلخانې ماڼۍ ته راوست

 :د ماسپښین دوه بجې

د دفتر ټېلېفونونه هم پرله . ولسمشر سردار محمد داوود خان هڅه كوي چې د كابل له نورو قطعاتو نه مرسته وغواړي

 .ولسمشر داوود خان پخپله هغوى ته ځواب وايي او الرښوونې وركوي. پسې زنګونه وهي

 : د ماسپښین درې بجې

خبرې ال روانې . وركوي ډزو خبر سختود  او په شاوخوا كې غږېږيپه پښتونستان واټ كې د مخابراتو مركز له ارګ سره 

 .رابطه پرې كېږي مركزي مخابراتوسره د  له ارګ. الوزوي او دننه ورځي دي چې بريد كوونكي د مخابراتو د مركز دروازه

 :د ماسپښین درې بجې او لس دقیقې
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په راډيو كې ځاى پر ځاى شويو كودتايي افسرانو ته پته . دي په يوه كتار د راډيو پر خوا ورځيشل زرهپوش ګا

له دې امله چې له دومره ډېر ځواك سره مقابله ګرانه ده، كودتايي افسران هغوى . لګېږي، چې دا د داود خان پلويان دي

 .يط مو همدغلته و دروئ او تاسې را كښته شئنور مخته مه راځئ، وسا. ته وايي چې موږ هم د داود خان پلويان يو

 .تر دې وروسته هغوى نیسي او په دې ډول كودتا ته لومړنى لوى خطر لېرې كېږي

 :د مازيګر څلور بجې او دېرش دقیقې

راډيو افغانستان د بريد كوونكو افسرانو لومړنۍ اعالمیه خپروي چې په كې د سردار داود خان د رژيم د ړنګېدو خبر 

 .وى او له ټولو پوځي قطعاتو نه غوښتنه شوې چې له ځايه و نه خوځیږيوركړ ش

 :د مازيګر پنځه بجې او پنځلس دقیقې

ولسمشر . وزيران پرې را ټول شول. ولسمشر د ګلخانې له دويم پوړ نه الندې را كوز شو چې خپل وزيران و ګوري

ولسمشر وايي هېڅ تصور يې نه كاوه چې داسې يو  .وزيران غلي دي. هغوى ته ګوري او نرۍ موسكا يې پر شونډو ده

 .حالت به راځي، اوس چې څه وشول نو پړه يې په خپله غاړه اخلي

 :د مازيګر پنځه بجې او پنځوس دقیقې

د پخلنځي يو كاركوونكى له يوه لوښي سره . سردار محمد داود خان هماغسې له خپلو وزيرانو سره په خبرو بوخت دى

 .ور سره دي، د داود خان لورته ورځي( ساندويچ)څو ټوتې پنیر  چې په ډوډۍ كې نغښتي

 .ولسمشر يوه ټوټه واخیسته او له وزيرانو يې وغوښتل چې دوى يې هم واخلي

 :د مازيګر شپږ بجې

ټول ورته غوږ . وياند د كودتا اعالمیه خپروي. مرستیال ولسمشر سید عبداالله يوه كوچنۍ راډيو په الس كې نیولې ده

يو جګړن اسلم وطنجار او  .لسمشر واړه هغه افسران چې د اعالمیو متنونه يې په پښتو او دري لوستل وپېژندلو. شول

 (!ګوره ته اوس دې وطنجار ته و) :سید عبداالله په سپكاوي سره وايي. بل د هوايي قواوو درستیزوال ډګروال عبدالقادر و

 :د ماخوستن اته بجې او پنځه څلوېښت دقیقې

لومړى خبر يې دادى چې په افغانستان كې پوځي . يو بیا هم چاالنه او د بي بي سي راديو پر څپو والړه دهالسي راډ

يوه وزير چې له نورو لږ لېرې دى او د . كودتا شوې، خو د ولسمشر محمد داود او د حكومت برخلیك ال روښانه نه دى

 .(هېڅ، كومه نوې خبره يې نه درلوده) :هغه وايي( وويل؟ بي بي سي څه: )ولسمشر نه پوښتي چې راډيو غږ سم نه اوري، له

 :د ماخوستن نهه بجې

له هغې خوانه يو نا آشنا كس وايي چې حاالت سم دي . له ارګ نه راديو ته زنګ وهل كېږي چې د حاالتو جاج واخلي

 .اډيو كې څوك نه دي پاتېخو ارګ ته پته لګېږي چې نور نو له پخوانیو مامورينو څخه په ر. او تاسې اندېښنه مه كوئ

 :د ماخوستن نهه بجې او دېرش دقیقې
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وايي چې د قرغې فرقه هم له السه . د كورنیو چارو وزير عبدالقدير ولسمشر او وزيرانو ته د حاالتو لنډ رپوټ وركوي

 .وتلې، په ريشخور كې اوومه فرقه هم بحراني ده اود حكومت پلوي مشران د كودتا پلويانو وژلي دي

 .كوي درندې ډزې ارګ ختیځو او شمالي برخو ته بريد كوونكي رسېدلي او خوا، د په شاو وزارتپه پښتونستان واټ، د دفاع 

 :د ماخوستن نهه بجې او څلوېښت دقیقې

وحید عبد اهلل ولسمشر ته وړانديز كوي چې پالزمېنه په موقت ډول كندهار ته ولېږدوي او پخپله ژر د بهرنیو چارو 

 .الرې د كندهار پر لور حركت وكړي وزارت له

داود خان او مشر زوى يې عمر مخالفت كوي، په داسې حال كې چې ورور يې سردار محمد نعیم وايي چې دا كار بايد 

په همدې مهال يو موټر د ګلخانې وره ته را رسېږي چې ولسمشر داوود خان د كندهار پر لور  .ال د مخه شوى واى

بیا . چې څنګه غواړي موټر ته پورته شي، د ارګ له مخامخ جومات نه پرې يو ډز كېږيولسمشر راوځي او . بوځي

 .نه وباسي وتلو فكر په بشپړ ډول له سره ډول له ارګ نه د ننوځي او په دېداود خان په بیړه بېرته كلخانې ته . بل ډز كېږي

 :د ماخوستن لس بجې او لس دقیقې

د كودتا مشران په جمهوري ګارډ كې له خپلو پلويانو نه چې شمېر يې تر . يپه ارګ كې د ننه حاالت په چټكۍ خرابېږ

د ګلخانې له مخامخ جمات نه پرماڼۍ پر له پسې ډزې وشوې،  .لسو رسېږي، غوښتنه كوي چې پر ارګ فشار ډېر كړي

زو پنځه دقیقې دوام وكړ ډ. د ګلخانې د لويې دروازې پهره دار ولګېده او مړ شو. د دهلیز قنديل ولګېده او تپه تیاره شوه

 .او بیا و درېدې

 :د ماخوستن لس بجې او پنځلس دقیقې

چې رڼا ته را وڅكول شول نو . تیاره ده څوك نه معلومېږي. په ګلخانه كې خورا ډېر كسان ټپیان شوي او چېغې وهي

كې په وينو كې ها خوا يې بل زوى خالد په خورا سخت ټپي حالت  .ولسمشر ولیدل چې مشر زوى يې عمر مړى دى

ورور يې نعیم خان هم په پښه لګېدلى او د كورنیو . لور يې زرلښته هم لګېدلې خو حالت يې تر خالد ښه دى. پروت دى

 .چارو د وزير عبدالقدير له الس نه وينې بهیږي

 عبدالقدير په ټپي حالت كې هم هڅه كوي له كړكۍ نه د جومات ترڅنګ پټ شوي بريد كوونكي پر خپلې كوچنۍ

. له بهر نه ال ډزې روانې دي. لور يې زرلښته هم مړه شوه. د ولسمشر بل زوى خالد هم ساه وركړه. ماشینګڼې وولي

 .ولسمشر پر څوكۍ ناست دى، د بچیانو مړو ته ګوري خو ژاړي نه

 وزيران هم زړه نه. سترګې يې پر يوه ټكي خښې كړي او غلى دى. په سر كې يې څه ورګرځي؟ هېڅوك نه پوهېږي

 .په ګلخانه كې د كوچنیانو بغارو دهلیزونه پر سر اخیستي دي. كوي چې خبرې ورسره وكړي

 :د شپې يوولس بجې

يو . د خلك ديموكراتیك ګوند مشر نور محمد تره كى هم د راډيو په يوه خوا كې پر كوچ غزېدلى او سوچ وهي

ي چې ولې؟ وارخطا يې؟ هغه وايي چې تره كى ترې پوښتنه كو. جګپوړي ملګرى يې څنګ ته په چیغو چیغو ژاړي

د دوى خبرې ال نه دي بشپړې شوي چې يو افسر په بیړه ورننه وځي او وايي چې د څرخي (. نه، له خوښۍ نه ژاړي)

 .پله له پنځلسمې لوا نه څو ټانكونه د ښار پر خوا خوځېږي او وېره داده چې د داود خان پلويان به وي
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مل په بیړه پورته شول او د څو افسرانو په بدرګه له راډيو نه ووتل چې له احتمالي تره كى او مرستیال يې ببرك كار

د ګوند يو بل جګپوړى غړى حفیظ اهلل امین له اسلم وطنجار سره په راډيو كې پاتې كېږي . بريد نه ځانونه خوندي كړي

 .ويانو په ولكه كې دىاو نور مشران يې په خواجه رواش كې پوځي هوايي ډګر ته ځي چې بشپړ د هغوى د پل

 :د شپې يوولس بجې او پنځلس دقیقې

خو په مخابره كې سره . له بګرام نه بم غورځونكې الوتكې پاڅېدې چې ښار ته را روان ټانكونه له هوا نه بمباري كړي

 .پوهېږي چې دغه ټانكونه هم د كودتا ملګري دي او ځكه يې له ويشتلو نه ډډه كېږي

 :د شپې دولس بجې

په ټولو پوځي جوڼیو كې ولكه د كودتا پلويانو تر السه كړې او په واليتونو كې هم د ننګرهار د فرقې د  د مركز

 .برى موندلى دى ځواكونو يې پر حكومتي ډاده شوي چېد خلك ديموكراتیك ګوند مشران اوس . خوځېدو هڅه شنډه شوې ده

او سر تېرو نه هم ډېر لګیدلي او له پاتو سره يې افسرانو  1044خو د ګارډ له . يواځې جمهوري ګارډ مقاومت كوي

 .مهمات په خالصېدو دي

 : يوه بجه او شل دقیقې -د ثور اتمه، د شپې يوه بجه

ولسمشر ته يې خبر وركړ . دګارډ قوماندان صاحبجان پوځي كالي وايستل او په ملكي درېشۍ كې ګلخانې ته ورغى

 .بده مرغه نور څه يې له السه پوره نه دياوس چې په ګارډ كې دننه خیانت پیل شوى، له 

صاحب جان وزيرانو ته . ولسمشر ورته وويل چې تمانچه دې وركړي او پخپله دې د ځان د ژغورلو په هڅۀ كې شي

 .د ګلخانې په لوى وره كې نور څوك پهره نه كوي او ساتونكي هم هر څوك په خپله مخه تللي دي. الس وركړ او والړ

 :درې بجې -دوه بجې او دېرش دقیقې د ثور اتمه، د شپې

ولسمشر له خپلو پاتو . وزيران يا د ګلخانې په دهلېزونو كې ګرځي او يا يې د خونې په كوم ګوټ كې څنګ وهلى دى

 .بچپانو سره د ال نديني پوړ په خونه كې ناست دى او وزيران نه ورځي

انۍ چې د ارګ له شمال ختیځو څنډو شاوخو يو د جمهوري ګارډ پاتې قطعات په خپل نوښت د راډيو افغانستان ود

حفیظ اهلل امین په هوايي ډګر كې ډګروال . كیلومتر واټن لري، په درنو ماشینګڼو وويشته او ښیښې يې ورماتې كړې

 .عبدالقادر ته وويل چې له بګرام نه الوتكو ته د ارګ د ويشتلو امر وكړي

په دغو بمباريو سره د ولسمشر د پلويانو . رج ولګېده او نیم ويجاړ شوب د دلكشا ماڼۍ. ارګ تر هوايي بريد الندې راغى

 .دا هیله هم ورژېده چې ښايي له بګرام، كندهار يا شینډنډ نه يې د مرستې لپاره الوتكې را پورته شي

ه په تر هوايي بمباريو وروست. ټولو ته جوته شوې وه چې ځمكني او هوايي ځواكونه بشپړ كودتاكوونكو ته اوښتي دي

 .ارګ كې بشپړه چوپتیا خپره شوه

 :د ثور اتمه، د سهار څلور بجې

د هغوى له راستنېدو سره سم د . د خلك ديموكراتیك ګوند پټ شوي مشران بیرته د راډيو افغانستان ودانۍ ته راغلل

 .ګارډ پاتې سرتېرو بیا په راډيوړ د مشینګڼو بريد وكړ او هلته ناست كسان يې و ترهول
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دا ځل د ګلخانې ماڼۍ يو ګوټ ولګېده او اور يې . بمباريو په ځواب كې بیا الوتكې راغلې او ارګ يې وويشتهد دې 

 .اوس نو يواځې د سوځېدو غږ و او ډزې بشپړې درېدلې وي. واخیست

و خپله پرېكړه كړې، تاسې ورشئ ا)ولسمشر پاتو عسكرو ته وويل چې ده . پر ارګ يوه مرګوني چوپتیا خپره شوې وه

 .(سپینې جنډې پورته كړئ

 :د ثور اتمه، د سهار شپږ بجې

دوى يې په داسې حال كې چې السونه يې پورته نیولي . د ګارډ پاتې افسران او سرتېري بريد كوونكو ته تسلیم شول

 .وو، د پښتونستان څلور الرې ته ورسول

نور . او عبدالقادر د خبرو لپاره ور ولېږيولسمشر په راډيو كې كودتايي افسرانو ته خبر واستاوه چې اسلم وطنجار 

كوماندو قطعې نه يې وغوښتل چې ارګ ته ورشي او داود  000محمد تره كي دا وړانديز رد كړ او د باالحصار له 

 .خان ونیسي

 :د ثور اتمه، د سهار شپږ بجې او پنځلس دقیقې

 .بیا دننه ورغلل. يو جاغور تش كړ كې پرله پسې ورهتن يې په  يوه. ورسېدل افسران ګلخاې ته راد كوماندو قطعې يو بلوك 

بې وسلې وزيران د .( څوك چې وسله نه لري دې خوا دې راشي: )يوه افسر امر وكړ. وزيران په دهلېزونو كې وو

 .دوى خواته ورغلل او يو يو له ګلخانې نه وايستل شول او څنګ ته د ټېلېفون په خونه كې بنديان شول

ولسمشر مرستیال سید عبداهلل او د كورنیو چارو وزير عبدالقدير چې دواړو وسلې درلودې له د مالیې وزير او د 

 .ولسمشر محمد داود سره پاتې شول

 :اووه بجې -د ثور اتمه، د سهار شپږ نیمې

او د ګلخانې د … انتظار اوږد شو… د تسلیمۍ غوښتنه ترې كېږي… د كوماندو بلوك په ولسمشر پسې ورغى

 .تیا درندو پر له پسې ډزو چې له يوې خونې نه واورېدل شوې، ماته كړهدهلیزونو چوپ

 :د ثور اتمه، د سهار اووه بجې او دېرش دقیقې

 (…د لیوني مقاومت په نتیجه كې… سردار محمد داود: )راډيو افغانستان بیړنى خبر لري

پر نوې پاڼه د وينو . خ يو باب واوښتاو په دې ډول د څلورويشتو كړكېچنو ساعتونو په پاى كې، د افغانستان د تاري

  .سور داغ پورې شو

 شهید داؤد خان ته

 ډو پروت وي بیا همــجام د کوثر که د شهید په شون

 ې به ووــــو ارمـــان کــد خپل وطــــن د ازادۍ اوب

 ړی چیرېــخــــدای که په دې دنیا جنت وای پیدا ک
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 کې به ووران افغـانستان ــم چې ګـــزه په ايمان واي

 ران وطن اصیل بچي چې داؤد خان وو ګــورېدګـ

 وويې په سر واخیست نن ارمان يې کــچې شهادت 

 غاننې افــیـه ريښتـو ښــل داسې ټینګ يــنشو پیدا ب

 رځای  ارمان يې کووچې راوالړ شوې واې د ده پـ

 ـمنان لــــګويې دښـــن په ګوشتې کې دروازې چـن

 ان يې کـووـملی ساالر، ارم رلـولـنه وه آسانه که م

 یدا خو به شيتشويش خدايږو پـ ډير( سادات) مکړه

 ې کووـــلک افغان، چې انتظار يـک ه،ـانـمـيـــو با اي

 12۳7ثور7

 ((ژوندی او تل پاتې دی وي د افغانانو اصیل او صادق بچي))

 ((بهرني نوکرانمړره، تباه، هالک او برباد دی وي د روسی، پاکستانی، ایرانی او هر ))
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