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 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

 م١٤/٠٩/٢٠٠٩                          رحمت آريا:  پښتوژباړه
  
  

 
 

  و بارانيـد پسرلني سباوون د گول
  )ټولی برخی(

 

 
 

د په افغانستان کښی د جمهوری نظام بنست ايښودونکیمرحوم شهيد محمد داؤ  
.لمړی اساسی قانون توشيح کوی  

١٣۵۵د  لمريز کال  دکب دمياشتی پنځمه    
 
 
 
 
 
 
 

  م٢٠٠٩  کال،لاپري ٢٨تر ٢٠٠٨ ، کال٢٨اپريل د ليکنهواتحقيق 
  :  لِيـکـونـکی

  صبوراهللا ســــــــياه ســـنگ
com.hajarulaswad@yahoo  

  رحمت آريا:  پښتوژباړه
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و بارانـيد پسرلني سباوون د گول  
 

 
 

يږیمقبری ته بيول  د دوی ابدی هد جنازدمرحوم شهيد محمد داؤ  
 

١٣٨٧، لمريز کال ٢٧کب  د: نيټه   
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  د پسرلني سباوون د گولېو باران
  صبوراهللا ســــــــياه ســـنگ

com.hajarulaswad@yahoo  
  رحمت آريا:  پښتوژباړه

  لومړۍ برخه
  

  له يوه السه ټک نه خيژي
  

محمد داؤد د سياسي ښادنامو په ) افغانستان د لومړڼي ولسمشر( ل نه شي کوالی د دغه لنډه لېکنه چې په هې ډو
سموالي يا نه سموالي، دهغه پر پړوالي يا نه پړوالي روښاني واچوي،  غواړي يوازې د هغه او د هغه د کورنۍ د 

  .  وژنې د څرنگوالي په اړه د يوشمير شته مالوماتو ټولگه راډگر ته کړي
ه به وشي د م خ په ودو گنگوسو د را سپړلو او څرگندولو لپاره چې کله دلته کله هلته اورېدل يا لوستل کيږي لږتر ه

کريم ميثاق، دستگيرپنجشيري ،سليمان اليق ، (لږه د افغانستان د خلق ډ يموکراتيک گوند له پخوانيو لوړپوړو غړو 
  .  و  ټيلفوني مرکو او پوښتنو لړۍ  راپيل کړواو جنرال امام الدين سره د پرله پسې او اوږد) خيال محمد کټوازي

  
  همدارنگه د دغې لېکنې په ال ښه والي کې د نوروکسانو مرستې ته اړتيا لېدل کيږي

   ٢٨ کال، د آپريل ٢٠٠٨
  :پته 

Siasang, ٦٧٩ Rink Ave., Regina, SK., S٤X٢P٣, CANADA  
  : د ټيلفون شميره٥٤٣٨٩٥٠ (٣٠٦) ١  او  ٥٠٢٠٨٨٢ (٣٠٦) ١ 
  

**********  
  تر وروستۍ گولۍ 

  

که هغه ژوندی وای نو . نن د داؤد خان او دهغه د کورنۍ له وژنې څخه څه ناڅه ديرش کاله تيريږي
  . د جوالی په اتلسمه نېټه به نهه نوي کلن وای

  

د افغانستان د پرون ورځې د کماندو افسر اود اروپا په کوم گوټ کې غلی ناهيلی ننی ( امام الدين 
زکال د اپريل د اته ويشتمې خونړۍ پيښې ١٩٧٨ هرکله چې د خپل الس ټپ ته گوري نو د )جنرال

  : ته يې پام را وا وړي او د داؤد خان وروستنۍ خبرې يې له ډيرې  نيږدې  ترغوږونو شي چې 
  

  )پرته له خدايه بل چا ته نه تسليمېږم او ترخپلې وروستې گولۍ به وجنگيږم (
  

که د امام الدين پرځای هرڅوک وای نو د ژوند تر وروستۍ سلگۍ پورې .  دهدا کومه هېښنده خبره نه
  : به يې د محمد داؤود الندې وروستۍ خبرې نه وای هيرې کړې

  

 !ئ اوس واک د افغانستان د خلق ډ يموکراتيک گوند په ولکه کې د ی، نوبايد تـسليم شـ–
   تا دا امر له چا راوړی؟-
   د قادر له پلوه -
  'خدايه بل چاته نه تسلېمېږم او ترخپلې وروستۍ گولۍ به وجنگيږم پرته له -
  

  زما نـوم امــام الــــديــن دی 
  

د ماليې وزير، /د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند له بنسټ ايښودونکو او د سياسي بيرو غړی(عبدالکريم ميثاق 
  :وايي ) کېسه لېکونکی او څيړونکی 
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ن دې ژوندی وساتل شي يا دې ووژل شي؟ د مرکزي کميټې يو شمير غړو ويل چې پوښتنه دا وه چې داؤد خا" 
لري، ښه به دا وي چې راډيو ته دې راوستل شي او ' مسوؤليت'ژوندی دې وساتل شي او َوژنه يې تأريخي پازوالي 

ی گام منم، بلې ودې وايي چې اخيستل شوی گام سم دی، زه د افغانستان د خلق  د ډيموکراتيک گوند دغه را اوچت شو
کله چې وگړي د داؤد خان غږ واوري ښايي  د هغه په گټه پاڅون . ډلې ويل چې دا به په خپله يوه تأريخي تيروتنه وي

په دغوبنسټيزو وړانديزونو کې دوه وو تنو تر نورو ډيرې خبرې کولې، . و کړي او اوسنی پاڅون به دړې وړې شي
  . مل وويو يې دستگيرپنجشيری او بل يې ببرک کار

  
ېدلې راغی او د مرکزي کمېټې د غړو مخې ته سالمي شو او ويې ويل  يو صاحب منصب چې له السه يې وينې راڅ

ته والړم او داؤود خان ته مې ] ماڼۍ[د گلخانې  . ارگ ته دننه تلالی وم. زما نوم امام الدين او د گوند غړی يم" 
. ئتيگ گوند ته ليږدول شوی، دا ستا دنده ده چې ځان را تسليم کړله دې چې واک د افغانستان د خلق ډيموکرا:  وويل

داؤود خان پرما ډزې . هم ورسره  وو]د سروزيرمرستيال او د بهرنيو چاروزير[عبداالله .  يوه لور يې ورسره وه
ويې په دغه شيبه کې لورېې مخې ته ور ودريدله او ورته . کله چې ډزې يې وکړې، زما الس يې را ټپي کړ. وکړې

وويل چې په دغې شيبې کې داؤود پر خپلې ] امام الدين. [هغه هم  ډزې کويئ ويل چې ډزې مه کوه، که ته ډزې وکړ
نو په دغه وخت کې ما هم خپل کالشنيکوف را واخيست او ډزې مې پرې وکړې او ټول مې له . لور هم ډزې وکړې

-١٩٠٠: افغانستان در قرن بيستم/  شلمې  پيړۍ کې پاڼې، افغانستان په ٢٢۵ او ٢٢۴. " يوې مخې له منځه يووړل
  ٢٠٠۵ظاهرطنين .  د بي بي سي له ټولگو څخه ١٩۶٩

  

 ؟.......ستيا
  

د ښوونې او /د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند له بنسټ ايښودونکو او د سياسي بيرو غړی(دستگيرپنجشيری 
  : اړه سر تر پايه بل ډول خبره کويد پورتنيو خبرو په ) روزنې وزير،شاعر،لېکوال او څيړونکی

  
د افغانستان د خلق د ډيموکراتيکې ټولنې د مشرانو د نيولو په شپه سليمان اليق، بارق شفيعي، نـُور احمد نـُور او کريم 

کله چې د . ميثاق د استاد مير اکبرخيبرد خاورو د سپارلو او د مړي د لمانځنې د کست په ثبت او ويشنې بوخت ول
غانستان له الرې يې د سياسي دفترد غړو د نيول کېدلو خبر واورېده  نو سليمان اليق اوبارق شفيعي په خپل راډيو اف

سر پوليس ته والړل او ځانونه يې پوليس ته  ور وسپارل خو کريم ميثاق او نـُوراحمد نـُور ځانونه د يوه گوندي 
در قرن / افغانستان په شلمه پيړۍ کې "د هغه په کتاب له دې امله د کريم ميثاق خبره . کارگرپه کور کې پټ کړي ول

  .   سمه او پرځای نه ده" بيستم
  

  ؟ امام الدين چيری راغی اوڅه يې وويل؟ئستاسو د سترگو لېدلی حال څه د: سياه سنگ
  

چې له هغه وويل . امام الدين راډيو افغانستان ته راغی او خپل گزارش يې نورمحمد تره کي ته وړاندې کړ: پنجشيری
سردار محمد داؤود څخه څو ځله په درنښت غوښتنه وشوه چې له خپلې کورنۍ سره دې يوه خوندي ځای ته والړ 

ورکړه چې پر افسرانو، سرتيرو او ان د '  قومانده'شي، خو له پرله پسې غوښتنو سره سره هغه خپل زوی ته بولنده 
  . ور بل شوپه پای کې دوه اړخيزه ا. خپلې کورنۍ پرغړو دې ډزې وکړي

  
واک د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند ته " سردار داؤد ته مې وويل چې : همداشان، امام الدين زياته کړه چې 
او بيا يې نيغ په نيغه پرما ډزې " کمونيستانو ته نه تسلېميږم" داؤد وويل چې ." ئليږدول شوی او بايد را تسليم شـ

په ياد مې دي چې ويې . اصطالح په کار يووړه] ستيا[ جنرال کټ مټ د "موکړل] ستيا[موږ هم ووهل او . وکړې
  ". ستيا مو کړل"ويل 

  
  څه مانا لري؟ دا د کوم ځای اصطالح ده؟] ستيا" [ ؟ ...ستيا: " سياه سنگ

  
  . گومان کوم دا هندي يا اردو اصطالح ده" پوپنا"ستيا يعنی : پنجشيری

  
د )  ١" (ستيا"رې راوسپړم بايد ووايم چې د امام الدين له خولې د مخکې له دې چې نورې اړينې خب: سياه سنگ

د همدغې پوښتنې له امله غواړم پوه شم : اصطالح په اوريدلو يوه ډيره ناوړه پوښتنه مې په فکر کې را ژوندۍ کيږي
  . چې امام الدين د افغانستان له کوم گوټه دی

   
د اصطالح کاَرول " ستيا"ښايي د هماغه ځای د وگړو په منځ کې د. د لوگر له پښتنو څخه. هغه د لوگر دی: پنجشيری
  .خو زه سم نه پوهيږم.  دود وي
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  امام الدين د گوند له کومې څانگې څخه وو؟: سياه سنگ
  

  . هغه خلقی وو او د خلق د پوځي څانگې له خوا يې له حفيظ اهللا امين سره اړيکه درلودله: پنجشيری
  

نسټ امام الدين نه کالشنيکوف را پورته کړی او نه يې د داؤد خان او نه يې د هغه د ستاسو دوينا پرب: سياه سنگ
  کورنۍ پرمخ ډزې کړي دي؟ 

  
له . هغه ټپي وو. امام الدين نشوای کوالی کالشنيکوف را پورته کړي او ډزې وکړي. کټ مټ همداسې ده: پنجشيری

د  او زوی يې ډزې کوي نو هغوی هم په ډزو پيل هغه سره وسله وال سرتيري ول، کله چې هغوی وليدل چې داؤو
  "موږ هم ووهل او ستيا مو کړل" له همدې امله ده چې امام الدين وايي . وکړ

  
امام الدين او د هغه وسله والو ملگرو د دغسې په پټو سترگو وژنې د اور امر له چا تر السه کړی وو؟ د :  سياه سنگ

  په اړه د گوند سرمشريزې ډلې څه ويل؟ ستاسو نظر څه دی؟   محمد داؤد او د هغه د کورنۍ د برخلېک 
  

د کابل واليت د زندان د پوښتنو او پلټنو له څانگې څخه راډيو افغانستان ته د نور محمد تره کی، ببرک : پنجشيری
يظ اهللا ، سليمان اليق، بارق شفيعي، عبدالحکيم شرعي جوزجاني او حف)دستگير پنجشيري(کارمل، ډاکټرشاه ولي، زما 

تره کي، کارمل، اليق او ما د سياسي تبليغ دندو پازوالي :  امين له لېږدولو وروسته ، د دندو وېشنه په دې ډول وشوه 
په غاړه را واخيستله، حفيظ اهللا امين، عبدالقادرهراتي او محمد اسلم وطنجار د پوځي الرښوونې دندې په غاړې 

  .   واخيستلې
  

تره کي د . نۍ سره د چال چلند په اړه نور محمد تره کی او ببرک کارمل همغږي نه درلودلهله داؤود او د هغه له کور
  . داؤود پر وژلو او کارمل د هغه پر ژوندي ساتلو ټينگار کاوه

  
د ټولنيزې مبارزې تگالره بايد سپکه و نه گڼل شي او نه دې له پاڅون :" ما نورمحمد تره کي ته په ځواب کې  وويل

سليمان اليق چې د خپل ډير نيږدې ملگري او زوم د مړينې له امله په ژور ناورين کې ډوب وو، د ." شيسره لوبه و 
  " دا فرعون دې ووژل شي" محمد داؤود په اړه يې وويل 

  
حفيظ اهللا امين، (د تأريخ په دغسې يوې پرېکنده شيبې کې نورمحمد تره کي د انقالب پوځي سرمشرېزې  ډلې 

  : ته الندينۍ ځانگړې الرښوونه  ور وليږله)  وطنجارعبدالقادر او اسلم
  

که سردارمحمد داؤود اواړوند ه کسان يې د انقالب له فرمان څخه سرغړاونه وکړي، د پاڅون والو په وړاندې " 
وسلې ته الس ور وړي او پرته له آړ يا شرطه د گوند الرښوونو ته غاړه کښېـنږدي، نو زموږ وسله وال ځواکونه حق 

که هغوی له وسله وال مقاومت څخه . چې له خپل ځان او خپلواکۍ او انقالبي نظم څخه په ميړانه ساتنه وکړيلري 
په دغه حالت کې به د هيواد د قوانينو . الس پرسر شي او وسله پرځمکه کښيږدي، نو خوندي ځای ته دې وليږدول شي

  ."پربنسټ له هغوی سره د درنښت وړ او افغاني چلند وشي
  

  . په پاړسي را وژباړه) پنجشيري( ، چې پورتنی متن په پښتو وو او ماالبته
  

ظهور / د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند را پاڅېدنه او پوپنا کېدنه (مخکې له دې چې ستاسو د کتاب : سياه سنگ
يو ) لستان کې مېشتانگ/په لندن (د برخو سپړنې ته راشم ، بايد ووايم چې ) وزوال حزب ډيموکراتيک خلق افغانستان

د نوموړي د لېکنو ځېنې . تن غالم رسول باوري تاسو د محمد داؤد او د هغه د کورنۍ اصلي وژونکی بللي ياست
  :  برخې په يوې يا دوه وو ويبپاڼو کې داسې راغلي دي

  
پرونې د سټديو د ثبت او خ. /.../ په راډيو ټلويزيون کې تخنيکي دنده درلودله] غالم رسول باوري[هغه ورځ ما " 

] خيال محمد[دروازه د برچې او د توپک په قنداق په زور را خالصه شوه او د وسله والو سرتيرود يوې ډلې په ملتيا 
جامې يې په ځان کې وې او پر سترگو يې د ضعيفو کتلو " پلنگي"کټوازی اود ستگيرپنجشيری چې د هغه په وينا 

  . عينکې وې، راننوتل
  

د جگړن په رتبې يو افسر د دستگيرپنجشيري اوانقالبي سرمشريزې ډلې ترمنځ .  محاصره شوهد نېغې خپرونې خونه
نوموړي ياددښت لېکونه وړل او . وطنجار کوله په تگ راتگ کې وو] محمد اسلم[چې مشري يې حفيظ اهللا امين او 

 يحيی او محمدزيو ته يې دستگيرپنجشيري د راډيو په لويې خپروونکي خونې کې گام واهه او داؤود خان،. راوړل
  .  ښکنځل کول او د هغوی د وژنې خبر ته سترگې په الر وو

  



 
 

 
  ١٥٠از  ٦ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

نوموړی جگړن په بيړه راغی او ويې ويل چې د پرچميانو په ځانگړې توگه د ببرک کارمل د مخالفت له امله د 
و ولسټاکلی ولسمشر هغوی وړانديزلري چې نوموړی د افغانستان قانوني ا. سردارمحمد داؤود د وژلو مخنيوی کيږي

ببرک د هغوی جاسوس دی او د " خوري..... هغوی غو:  " پنجشيري په ډير قهر وويل. دی او ژوندی دې ونيول شي
  ! ئ هغه له داؤود سره يو ځای ووژنـ. هغوی پرټغر لوی شوی دی

  
ما بله الر . نې ته والړ سمبيا ما ته الرښوونه وشوه چې گرځنده کمره له ځان سره را واخلم او د انقالب د بولندې خو

نه درلودله، او يوه پياوړې جاپانۍ کمره مې راواخيستله اود ښاغلو پنجشيري او کټوازي په ملتيا حفيظ اهللا امين ته 
  .ورغلو

   
دا دې څه ټبرپالنه او توکم پالنه را اخيستې؟ ولې د ليوني سردار، : پنجشيري په قهرژلې ژبې له امين څخه وپوښتل

؟  آيا د تاجيکانو ويني سپېنې او ئلرحمان، حبيب اهللا او درغلن او ټگ نادر د وارث د وژنې امر نه  ورکودغه د عبدا
په ارگ کې روزل : د پښتـنو سرې دي؟ حفيظ اهللا امين چې خوله يې له خندا ډکه اود بريا په نشه کې ډوب وو و ويل

پنجشيري په . طانعلي کشتمند يې َوژنه غواړييوازې سل. شوي ستاسو ملگري سردار ببرک کارمل مخالفت کړی دی
له دغې . قهرژلې ژبې له تره کي مالومات وغوښتل او ټول واک او پريکړه يې د انقالب دريزيا مقر ته ور وسپارله

الرښوونې وروسته، پنجشيری د مخابرې تر شا ودريد، لومړی يې يو حماسي شعر ولوست او وروسته يې په پرله 
په دغې شيبې کې جگړن رفيع چې ډير . محمد داؤود د پرته له پوښتنې وژنې الرښوونه ورکولهپسې توگه د سردار 

  . په قهر وو هغه يې د مخابرې په خونه کې ولېد، د تلويزيون له ودانۍ ووت او کارمل ته ورغی
  

 چې سردار داؤود، له ماسپښين وروسته ټولو مخابرو اوگرځندو انقالبي راډيوگانو خبر ورکړ. ښه درنده جگړه ونښتله
حفېظ اهللا امين، وطنجار، پنجشيري، . " سردارنعيم او د هغوی د کورنۍ ديرش تنه ووژل شول او ارگ تسلېم شو

دستگيرپنجشيري . کټوازي او څو تنو نورو د ُودکا د شرابو د بوتلونو په  را خالصولو خوښي او خوشاحالي راپيل کړه
هغه په قهرسو او پنجشيری يې غلې .   حفيظ اهللا امين نشه ور خراپه کړهد ټولو پښتنو پرضد د شعار په ورکولو د

  ."کېدلوته را وباله
  

  که د غالم رسول پيژندنه يا نه پيژندنه يوې خواته پريږدو، د دغې لېکنې په اړه ستاسو غبرگون څه دی؟ 
  

  ...... لومړی بايد ووايم : پنجشيری
  

) ١(  
  :اخځ

زکال کې خپور ٢٠٠۵پښتو د څلورټوکيز تشريحي قاموس په دريم ټوک کې چې په د افغانستان د علومو اکاډمۍ د 
  :د نسبتي ستاين نوم يا صفت په توگه په دريو مانا وو راغلی دی] ستي[  پاڼه کۍ ١٧٢٢شوی په 

ساتي، سوتي، په هندوستان کې د جالل الدين اکبر تر زمانې پورې د .٢. ، کباب شوی]سوځېدلی[سوی . ١: ستي
  .و يو رسم وو چې د هغه پربنسټ به هندۍ ميرمنې ځان ته اور اچاوههندوان

  
چې د ستي له رسم سره سم ځان په هغه اور کې اچوي چې د ميړه د سوځېدلو لپاره يې ) ايندوه(هغه هندوانۍ : ستۍ 

  .همدارسم اکبر منع کړ. بل شوی وي
  
  .، ميرمن. بي بي. ٢
  . ين کړيهغه ښځه چې خپل سرد پالر په کاله کې سپ. ٣
  

  داستۍ چې په اور سوځي مراد يې دا وي
  زه په اور کې سوې ښه يم نه بې پته                        

   رحمان بابا
 .د ياَدونې وړ ده چې د ستي وييکی د ارواښاد ملنگ جان په شعرونو کې هم ډيرلېدل شوی دی

 
  
 

  
  
  
  



 
 

 
  ١٥٠از  ٧ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  
  دويمه برخه

  صبوراهللا ســــــــياه ســـنگ
com.hajarulaswad@yahoo  

  رحمت آريا:  پښتوژباړه
  

  له يوه السه ټک نه  خيژي
  

محمد داؤد د سياسي ښادنامو په ) افغانستان د لومړڼي ولسمشر(دغه لنډه لېکنه چې په هې ډول نه شي کوالی د 
وښاني واچوي،  غواړي يوازې د هغه او د هغه د کورنۍ د سموالي يا نه سموالي، دهغه پر پړوالي يا نه پړوالي ر

  .  وژنې د څرنگوالي په اړه د يوشمير شته مالوماتو ټولگه راډگر ته کړي
ه به وشي د مخ په ودو گنگوسو د را سپړلو او څرگندولو لپاره چې کله دلته کله هلته اورېدل يا لوستل کيږي لږتر  ه

کريم ميثاق، دستگيرپنجشيري ،سليمان اليق ، (ک گوند له پخوانيو لوړپوړو غړو لږه د افغانستان د خلق ډ يموکراتي
  .  او جنرال امام الدين سره د پرله پسې او اوږدو  ټيلفوني مرکو او پوښتنو لړۍ  راپيل کړو) خيال محمد کټوازي

  
  همدارنگه د دغې لېکنې په ال ښه والي کې د نوروکسانو مرستې ته اړتيا لېدل کيږي

   ٢٨ کال، د آپريل ٢٠٠٨
  :پته 

Siasang, ٦٧٩ Rink Ave., Regina, SK., S٤X٢P٣, CANADA  
   

  : د ټيلفون شميره٥٤٣٨٩٥٠ (٣٠٦) ١  او  ٥٠٢٠٨٨٢ (٣٠٦) ١
  

**********  
  

ظهور / د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند را پاڅېدنه او پوپنا کېدنه (مخکې له دې چې ستاسو د کتاب : سياه سنگ
يو ) انگلستان کې مېشت/په لندن (د برخو سپړنې ته راشم ، بايد ووايم چې ) زب ډيموکراتيک خلق افغانستانوزوال ح

د نوموړي د لېکنو ځېنې . تن غالم رسول باوري تاسو د محمد داؤد او د هغه د کورنۍ اصلي وژونکی بللي ياست
  :  برخې په يوې يا دوه وو ويبپاڼو کې داسې راغلي دي

  
د ثبت او خپرونې د سټديو . /.../ په راډيو ټلويزيون کې تخنيکي دنده درلودله] غالم رسول باوري[ما هغه ورځ " 

] خيال محمد[دروازه د برچې او د توپک په قنداق په زور را خالصه شوه او د وسله والو سرتيرود يوې ډلې په ملتيا 
ه ځان کې وې او پر سترگو يې د ضعيفو کتلو جامې يې پ" پلنگي"کټوازی اود ستگيرپنجشيری چې د هغه په وينا 

  . عينکې وې، راننوتل
  

د جگړن په رتبې يو افسر د دستگيرپنجشيري اوانقالبي سرمشريزې ډلې ترمنځ . د نېغې خپرونې خونه محاصره شوه
او نوموړي ياددښت لېکونه وړل . وطنجار کوله په تگ راتگ کې وو] محمد اسلم[چې مشري يې حفيظ اهللا امين او 

دستگيرپنجشيري د راډيو په لويې خپروونکي خونې کې گام واهه او داؤود خان، يحيی او محمدزيو ته يې . راوړل
  .  ښکنځل کول او د هغوی د وژنې خبر ته سترگې په الر وو

  
نوموړی جگړن په بيړه راغی او ويې ويل چې د پرچميانو په ځانگړې توگه د ببرک کارمل د مخالفت له امله د 

هغوی وړانديزلري چې نوموړی د افغانستان قانوني او ولسټاکلی ولسمشر . ارمحمد داؤود د وژلو مخنيوی کيږيسرد
ببرک د هغوی جاسوس دی او د " خوري..... هغوی غو:  " پنجشيري په ډير قهر وويل. دی او ژوندی دې ونيول شي
  ! ئ هغه له داؤود سره يو ځای ووژنـ. هغوی پرټغر لوی شوی دی

  
ما بله الر .  ما ته الرښوونه وشوه چې گرځنده کمره له ځان سره را واخلم او د انقالب د بولندې خونې ته والړ سمبيا

نه درلودله، او يوه پياوړې جاپانۍ کمره مې راواخيستله اود ښاغلو پنجشيري او کټوازي په ملتيا حفيظ اهللا امين ته 
  .ورغلو

   
دا دې څه ټبرپالنه او توکم پالنه را اخيستې؟ ولې د ليوني سردار، : پوښتلپنجشيري په قهرژلي ژبې له امين څخه و

؟ آيا د تاجيکانو ويني سپېنې او د ئدغه د عبدالرحمان، حبيب اهللا او درغلن او ټگ نادر د وارث د وژنې امر نه  ورکو
په ارگ کې روزل :  ويلپښتنو سرې دي؟ حفيظ اهللا امين چې خوله يې له خندا ډکه اود بريا په نشه کې ډوب وو و

پنجشيري په . يوازې سلطانعلي کشتمند يې َوژنه غواړي. شوي ستاسو ملگري سردار ببرک کارمل مخالفت کړی دی



 
 

 
  ١٥٠از  ٨ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

له دغې . قهرژلې ژبې له تره کي مالومات وغوښتل او ټول واک او پريکړه يې د انقالب دريزيا مقر ته ور وسپارله
 شا ودريد، لومړی يې يو حماسي شعر ولوست او وروسته يې په پرله الرښوونې وروسته، پنجشيری د مخابرې تر

په دغې شيبې کې جگړن رفيع چې ډير . پسې توگه د سردار محمد داؤود د پرته له پوښتنې وژنې الرښوونه ورکوله
  . په قهر وو هغه يې د مخابرې په خونه کې ولېد، د تلويزيون له ودانۍ ووت او کارمل ته ورغی

  
له ماسپښين وروسته ټولو مخابرو اوگرځندو انقالبي راډيوگانو خبر ورکړ چې سردار داؤود، . گړه ونښتلهښه درنده ج

حفېظ اهللا امين، وطنجار، پنجشيري، . " سردارنعيم او د هغوی د کورنۍ ديرش تنه ووژل شول او ارگ تسلېم شو
دستگيرپنجشيري . وښي او خوشاحالي راپيل کړهکټوازي او څو تنو نورو د ُودکا د شرابو د بوتلونو په  را خالصولو خ

هغه په قهرسو او پنجشيری يې غلې .  د ټولو پـښتـنـو پرضد د شعار په ورکولو د حفيظ اهللا امين نشه ور خراپه کړه
  ."کېدلوته را وباله

  
  دی؟ که د غالم رسول پيژندنه يا نه پيژندنه يوې خواته پريږدو، د دغې لېکنې په اړه ستاسو غبرگون څه 

 
لومړی د تيروتنې له ويرې پرته بايد ووايم چې په يوشمير النجپالو ويبپاڼو کې  يوشمير سياسي لوبي  هغه : پنجشيری

مهال رامنځ ته شوېدي دي چې سکيوالر سياسي گوندونه او ټولنې له تيرو او پخوانيو تيروتنو په زده کړې د هغوی د 
ي او د ملي او ډيموکراتيکو مورچلونو د جوړولو په موخه د يوبل ترڅنگ بيا سماونې لپاره د سياسي او ډله يز يووال

زه په دې گروهن يم چې د دغسې په زهر لړلو ډنډورو د خپرولوموخه يوازې د پر . گام ږدي او غونډې جوړوي
ه نه مختگ لپاره په يوې چمتو ټولنې کې د ډيموکراتيک غورځنگ د لړۍ په وړاندې د خنډ له جوړولو پرته بله موخ

لري او گټه يې د طالبانو د غورځنگ، د ديورند د کرښې د دواړو خواوو بنسټپالو، د نيشه يې توکو د مافيا، نړيوالې 
خو ستاسو . ترهگرۍ او د ناتو د ځواکونو د اوږد مهاله شتون لپاره د پلمې له را موندلو پرته بله څرگنده موخه نه لري

 :  واقعيتونو َويـَنـَه دهلپاره زما څرگند ځواب درښتينو تأريخي 
  

  خبره" پوځي جامو"د کسانو نومونه او د : لومړی
  

د غوايي د مېاشتې په اوومه او له زندانه د خالصېدلو په مهال سلطانعلي کشتمند او خيال محمد کټوازی له موږ سره 
  . زما په ځان کې ملکي دريشي وه او پلنگي جامې مې په تن نه وې.زندانيان نه ول

  

  د جگړن د تگ او راتگ خبره: دويم
  

زما، د نورمحمد تره کي، ببرک کارمل او سليمان اليق امنيت د هوايي ځواکونو يوه ډگروال چې محمد کريم خان 
د مشرتابه د ډلې له دغو غړو څخه هې يويې د راډيو او ټلويزيون له ودانۍ څخه نه وو . وردک نومېده، نيولی وو

  ". را تگ خبره په منځ کې نه وهچا د تگ" له دې امله د. وتلي
  

د پالر په کور کې ) د اوسنۍ ولسي جرگې د غړي( که څه هم ببرک کارمل د راډيو له خپرونو وروسته د کبير رنجبر 
يا به له پوځي ډلې سره يوځای بريالي : " د مشرتابه د ډلي د پټېدلو وړانديزوکړ؛ خو تره کي په پرېکنده ډول وويل

په پای د پوځي بولندې يا قوماندې په سال او مشورې د هوايي ځواکونو .وه مورچل کې وژل کيږو کيږو او يا به په ي
  . پوځي قرارگاه د خواجه رواش گارنيزيون ته وليږدول شوو

  
هغه د . هراتی قادر په پياوړي مورال د بگرام، مزار اوشينډنډ د هوايي ډگرونو له گارنيزيونونو سره په اړيکه کې وو

تمې په سهارني سباوون د ريشخورد قطعې د بمبارد فرمان وليږه او هغوی ته يې وويل چې يوازې سړک په غوايي د ا
قادر د پيلوټانو نومونه را اخيستل او له هغوی سره يې ټوکې . نښه کړي او د ولس کورنو ته دې تاوان ور ونه رسېږي

  . کولې
  

چې غواړي په پاڅون کې د شوروي د الوتکو د برخې ټول دربارپورې تړلي تاريخ لېکونکي او ياددښت لېکونکي 
اخيستلو د ډ نډورو د خپرولو له الرې ولس بې الرې کړي يوازې د پاکستان د پوځي سياستوالو، ايراني اخوندانو، د 

په عربي امارات د شيخانو او د هغوی د ُوبا َوهـَلو تالي څټوپه ژرندو کې د نورو اوبوبَـَهـَولو له موخې پرته بل څه 
وړې کې نه لري   .  خپلې ک
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  " حفيظ اهللا امين سره د شخړې تور" له : دريم 
  

د پاڅون په شپې مې له امين سره هې ډول شخړه نه درلودله ځکه چې د وسله وال ځواک د پوځي انډول تـَلـَه د هغه 
شپه به يې کارمل هم سوری که نورمحمد تره کي ور ته اجازه ورکړې وای ما خو ال پريږده چې په هماغه . په گټه وه

  .  سوری کړی وای
  

  " پشتون او تاجک سکالو" د: څلورم
  

خو د زورواکۍ ، ټـَبـَرنۍ . زه نه پخوا او نه اوس د خپل يو موتي او نه بيلېدونکي هيواد د هې يوه توکم دښمن نه وم
ه گروهن يم چې د ټولو ټـَبـَرونو د ز. برالسۍ او د زور له الرې د واک د را خپلولو پرضد مې مبارزه کړې او کوم يې

ې  به  له سوله يزې الرې ژر يا په ځنډ کې د افغان هېوادالو د څرگند ډيموکراتيک گډون يا هم  له  عدالت غوښتنې ه
  .   بلې الرې بريالۍ شي

  

  تورلــَگــَـونه" وډکا د بوتلونو"د :  پينځم
  

حفيظ اهللا امين، محمداسلم وطنجار، خيال محمد کټوازي او ما نه د پورتـنيو تشو ډنډورو برخالف ، نورمحمد تره کي ، 
يوازې دا چې د غوايي د اومې د پاڅون بريا مو په څښاک په ځانگړې توگه په وډکا نه ده لمانځلې،  بلکه کله چې د 

مه په ټول غوايي په اومې نېټې د مازيگر په پينځو بجو له زندانه  را خالص شوو نو د غوايي د اتمې نېټې ترماښا
افغانستان کې د ډاډ وړ د  ټيکاو تر راټينگېدلو پورې موږ د يوه څاڅکي  د څښلو او د يوې مړې ډوډۍ د خوړلو لپاره 

  . وخت نه درلود
  

/ د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند دراپاڅېدنې او پوپنا کېدنې (بيا هم مخکې له دې چې ستاسو د کتاب : سياه سنگ
د برخورا سپړنې ته راوگرځم له تاسو غواړم چې زما دغې ) يموکراتيک خلق افغانستانظهور و زوال حزب ډ

دغه فرعون " آيا تاسو ډاډه ياست چې سليمان اليق نورمحمد تره کي ته وويل چې : ئتکراري پوښتنې ته ځواب راکړ
  ؟." دې ووژل شي

  
  " دغه فرعون دې ووژل شي:" يليبشپړ ډاډ لرم چې سليمان اليق په څرگند ډول و. هو ډاډه يم: پنجشيری

  

  پرما تور لگول کيږي 
  

شاعر، څيړونکی د / د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند له بنسټ ايښودونکو او د سياسي بيرو غړی( سليمان اليق 
  .د سردار محمد داؤود او د هغه د کورنۍ د وژنې په اړه بل ډول نظر لري) راډيو تلويزيون وزير

  
   داوؤد او کورنۍ يې د چا يا کوموکسانو په فرمان ووژل شوه؟ محمد: سياه سنگ

 
لومړی ! ئوگور. سردارداؤود د چا د فرمان ، الرښوونې اويا ډله ييزې پريکړې پربنسټ نه دی وژل شوی: اليق

ول پايله يې هماغه ده چې ټ. ، هغوی تسلېم نه شولئکودتا وشوه، تر هغه وروسته ورته فرمان وليږل شو چې تسليم شـ
  .  د څو تنو َوژنـَه.  ولس پرې خبر دی

 
وواياست چې محمد داؤود او کورنۍ يې د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند د ډله ييزې ئ تاسو غواړ: سياه سنگ

  پريکړې پربنسټ نه دی وژل شوی؟ 
  

کودتا . ودتا نه ده کړېد افغانستان د خلق ډيموکراتېک گوند ک. لومړی خو د دغې سکالو بنسټ بايد راڅرگند شي: اليق
  . څو تنو ترسره کړه

  
  ستاسو په وينا، دغه څو تنه څوک ول يا څوک دي؟ : سياه سنگ

  
يو شمير ځانغـوښتـونکو، ځانمنـنـونکو او د واک څوکيو ته تږيو کسانو چې غوښتل يې د واکمنۍ څوکۍ ، : اليق

ه او د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند په موټرو، ويسکي او لوړو دولتي پوړونو ځانونه ورسوي کودتا يې وکړ
د خلق اوپرچم ډلې اړې شولې چې د ځان د ساتنې لپاره دغه . داسې يوه دريزکې راگير شو چې کار له کاره تير وو

  . کودتا ومني
  

  ؟ئد دغې کودتا د سمبالوونکو نومونه را واخلـئ کوالی شـ: سياه سنگ
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زړه ور يم او په زغرده وايم چې حفيظ اهللا امين او تره . کي څخه کومه ويره لرمزه ډارن نه يم اونه له راتلون: اليق
  . موږ په زندان کې وو چې کودتا وشوه. کي د دغې کودتاه پاخه سمبالوونکي ول

  
  تاسو څنگه زنداني شواست؟ : سياه سنگ

 له الرې خپور شو نو له زندانه بهر کله چې د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند د مشرانو د نيولو خبر د راډيو: اليق
ميثاق صاحب اواليق صاحب ته به ښه دا وي چې والړ دې شي او ':" يو شمير ملگري دغې پايلې ته ورسېدل چې 

  . زه هم د ملگرو له سال سره سم پوليسو ته ورغلم او ځان مې ور وسپاره". ځانونه دې دولت ته ور وسپاري
يو وردکی افسر راغی او په ډيرې قهرژلي . ل او په يوې کوشنۍ خونې کې واچولمزما السونه يې په هتکړيو را وتړ

وروسته له هر لوري د ډزو غږونه را ". څه شی دې خوړلي چې هضموالی يې نه شي" توگه يې راڅخه وپوښتل 
ې پوه سم چې څو شيبې وروسته زه هم له خونې دباندې داالن ته را ووتلم او غوښتل م. افسر دباندې ووت. خپاره شول
  ." څو شيبې نورهم صبر وکړه، راڅملوو يې:" هغه وويل. د گوند يو تن غړی مې ولېد. څه خبره ده

  
بيا مې ولېدل چې هماغه افسر بيرته راغی او په يوه غاب کې يې راته انگور راوړل زما السونه يې راخالص کړل او 

  . په دې ډ ول زه له زندانه را خالص سوم
  

وسته له هغې چې له زندانه را خالص شواست او راډيو افغانستان ته راغالست نو نورمحمد تره کي ور:   سياه سنگ
  آيا دا سمه ده؟." . دغه فرعون دې ووژل شي" ته مو د داؤود په اړه وويل 

  
 د کرکې اصأل دغه پيښه ماته. ما داسې نه دي ويلي. پرما تور لگوي. دا قطعأ زما خبره نه ده. داسمه نه ده. نه: اليق
  . وړ وه

  
  ." غوايي کودتا يا د محمد داؤود وژنه" د . وړ وه"  کرکې" کومه پيښه تاسو ته د :  سياه سنگ

  
ښايي په تأريخ کې دغه . دغه پوځي پاڅون چې په گوند کې نه وو پوخ شوی، ماته د کرکې وړ وو. کودتا:  اليق

غې پيښې کې شورويانو هم  الس درلود يا نه درلود راته آيا دا چې په د. پاڅون ته َورته نور پاڅونونه هم شوي وي
  .  البته حفيظ اهللا امين او نورمحمد تره کی سل په سلو کې پرې پوهېدل. څرگنده نه ده

  
که تاسو د نورمحمد تره کي پرځای واست، آيا د محمد داؤود او د هغه د کورنۍ د وژلو فرمان به مو : سياه سنگ

  ورکړې وای؟ 
په هي اصل ،بنسټ او معيار . که زه د هغوی پرځای وای نو کودتا به نه وای شوې. ښتنه بنسټ نه لريدغه پو: اليق

زه . کودتا د سياسي ستونزو د حل الره نه وه، نه ده او په راتلونکې کې به هم نه وي. کې د کودتا تجويز نه دی شوی
راتيک گوند ټول پوه غړي له پوځي کودتا سره په ټوليز ډول د افغانستان د خلق ډيموک. له کودتا سره مخالف وم

  . مخالف ول
  

آيا دا رښتيا نه ده چې د يوه خپلوان او نيږدې ملگري د َوژنې په ناورين کې د ډوبېدلوله امله مو د داؤود : سياه سنگ
  ؟ "دغه فرعون دې ووژل شي" الس د ميراکبرخيبر په وژنه کې  ورگډ کړای وي او ويلي مو دي چې 

  
ان د سردار داؤود او د هغه د کورنۍ له وژل کېدلو .  ژوند له پيله تر اوسه له وينې تويـَونې او َوژنې کرکه لرمد: اليق

تاسو په ټول ". دی قاطع سړی نه دی" تل به زما په اړه ويل کېدل چې . وروسته، د مړيو د لېدلو لپاره ارگ ته َورنغـلم
له بلې خوا " چې د اليق له السه يې تاوان ليدلی وي" چې ودې وايي ئ افغانستان کې ماته يوازې يو تن را پيدا کړ

خلک ولې بې گټې خبرې . سردار داؤود او د هغه د جمهوري دولت څانگو د ميراکبر خيبر په وژنه کې الس نه درلود
  را جوړوي؟

  
  د ميراکبرخيبر وژونکی څوک دی؟: سياه سنگ

  
څو اونۍ مخکې يوې نړيوالې راډيو هم دغه پوښتنه .  ويل اړين نه بولمدا پوليسي تحقيقات کيږي او زه يې ځواب: اليق

اوس . د نوموړې راډيو پوښتونکي ته مې وويل چې اوس د دغې پوښتنې د ځواب ويلو وخت نه دی. راڅخه کړې وه
  . به ډير وختې وي چې دغې پوښتنې ته ځواب وويل شي

  
د وژنې له سکالو څخه لږ څه لېرې کيږو  خو غواړم ووايم چې که څه هم د داؤود خان او د هغه د کورنۍ : سياه سنگ

هغه وژنه چې له پايلې څخه " په ويبياڼو کې يوه ليکنه لري اوسرلېک يې دی " سرنوشت"او " آريايي" وحيد مژده د 
لېکي هغه د گلبدين حکمتيار له خولې چې وحيد مژده هم په هغې غونډې کې ناست وو، داسې ". يې کودتا را وکټدېدله

  " خيبرزموږ د مجاهدو وروڼو په الس وژل شوی"
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حزب اسالمي د دې لپاره چې د پاکستاني چارواکو په سترگو کې ځانته يو . دغه ادعا هم له بنسټه سمه نه ده: اليق

دريز راپيدا کړي، په دغه خام او بې ځايه چل د داسې يوې وژنې پازوالي په غاړه را اخلي چې له اصله يې کړې نه 
  .  ده
  

د گلبدين حکمتيار دغه ادعا د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند يو ) د وحيد مژده د ليکنې پربنسټ(خو : سياه سنگ
  . شميرپخوانيو لوړپوړ غړيو منلې ده

  
  . هو منلې يې ده او هغه هم له دې امله چې غواړي د ميراکبرخيبر د وژنې تورله خپل تندي څخه  را پاک کړي: اليق

  
. په السه يوه َو ژنه ده" د گوند د کورنيو کړيو" ستاسو له خبرو را څرگنديږي چې د مير اکبر خيبر وژنه : نگسياه س

؟ په رښتـنو خبرو پوهېدل د ئاو په رښتيا خبرياست، ولې خلک نه خبروئ آيا ښه به نه وي تاسو چې وژونکی پيژنـ
  .ولس بنسټيز حق دی

  
ک گوند ښادنامې په ځانگړې توگې د غوايي له کودتا را وروسته ډيرې کرغيړنې د افغانستان د خلق د ډيموکراتي: اليق
ما اوس له گوندي او يا . مير اکبرخيبر هم همدغو حزبيانو وژلی دی. ولس زموږ له السه ډير تاوانونه ولېدل. وې

 ليکم، ولې نه؟ سمبال شوي سياست څخه الس اخيستای دی، ادبياتو ته مې مخه کړې، غواړم هرهغه څه چې لرم ويې
  .په نيږدې راتلونکې کې به هر څه په يوه کتاب کې را ولېکم

  
  ستاسو له انده داؤودخان څه ډول يو شخصيت وو؟. اوس به بيرته خپلې خبرې ته راشو: سياه سنگ

  : اليق
  

  :اخځ 
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 دريمه برخه
 صبوراهللا ســــــــياه ســـنگ

hajarulaswad@yahoo.com 
رحمت آريا:  پښتوژباړه  

 
  له يوه السه ټک نه خيژي

  
محمد داؤد د سياسي ښادنامو په ) افغانستان د لومړڼي ولسمشر(ه هې ډول نه شي کوالی د دغه لنډه لېکنه چې پ

سموالي يا نه سموالي، دهغه پر پړوالي يا نه پړوالي روښاني واچوي،  غواړي يوازې د هغه او د هغه د کورنۍ د 
  .  وژنې د څرنگوالي په اړه د يوشمير شته مالوماتو ټولگه راډگر ته کړي

  
ه به  وشي د مخ په ودو گنگوسو د را سپړلو او څرگندولو لپاره چې کله دلته کله هلته اورېدل يا لوستل کيږي لږتر ه

کريم ميثاق، دستگيرپنجشيري ،سليمان اليق ، (لږه د افغانستان د خلق ډ يموکراتيک گوند له پخوانيو لوړپوړو غړو 
  . او اوږدو  ټيلفوني مرکو او پوښتنو لړۍ  راپيل کړواو جنرال امام الدين سره د پرله پسې) خيال محمد کټوازي

  همدارنگه د دغې لېکنې په ال ښه والي کې د نوروکسانو مرستې ته اړتيا لېدل کيږي
   ٢٨ کال، د آپريل ٢٠٠٨

  :پته 
Siasang, ٦٧٩ Rink Ave., Regina, SK., S٤X٢P٣, CANADA  

   
  ره د ټيلفون شمي٥٤٣٨٩٥٠ (٣٠٦) ١  او  ٥٠٢٠٨٨٢ (٣٠٦) ١

  
*********  

  
وروسته له هغې چې له زندانه را خالص شواست او راډيو افغانستان ته راغالست نو نورمحمد تره کي :  سياه سنگ

  آيا دا سمه ده؟." . دغه فرعون دې ووژل شي" ته مو د داؤود په اړه وويل 
  



 
 

 
  ١٥٠از  ١٢ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

اصأل دغه پيښه ماته د کرکې .  دي ويليما داسې نه. پرما تور لگوي. دا قطعأ زما خبره نه ده. داسمه نه ده. نه: اليق
  . وړ وه

  
  ." غوايي کودتا يا د محمد داؤود وژنه" د . وړ وه"  کرکې" کومه پيښه تاسو ته د : سياه سنگ

  
ښايي په تأريخ کې دغه . دغه پوځي پاڅون چې په گوند کې نه وو پوخ شوی، ماته د کرکې وړ وو. کودتا:  اليق

آيا دا چې په دغې پيښې کې شورويانو هم  الس درلود يا نه درلود راته . ه هم شوي ويپاڅون ته َورته نور پاڅونون
  .  البته حفيظ اهللا امين او نورمحمد تره کی سل په سلو کې پرې پوهېدل. څرگنده نه ده

  
مو که تاسو د نورمحمد تره کي پرځای واست، آيا د محمد داؤود او د هغه د کورنۍ د وژلو فرمان به : سياه سنگ

  ورکړې وای؟ 
  

په هي اصل ،بنسټ او معيار . که زه د هغوی پرځای وای نو کودتا به نه وای شوې. دغه پوښتنه بنسټ نه لري: اليق
زه . کودتا د سياسي ستونزو د حل الره نه وه، نه ده او په راتلونکې کې به هم نه وي. کې د کودتا تجويز نه دی شوی

 ډول د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند ټول پوه غړي له پوځي کودتا سره په ټوليز. له کودتا سره مخالف وم
  . مخالف ول

  
آيا دا رښتيا نه ده چې د يوه خپلوان او نيږدې ملگري د َوژنې په ناورين کې د ډوبېدلوله امله مو د داؤود : سياه سنگ

  ؟ "فرعون دې ووژل شيدغه " الس د ميراکبرخيبر په وژنه کې  ورگډ کړای وي او ويلي مو دي چې 
  

ان د سردار داؤود او د هغه د کورنۍ له وژل کېدلو . د ژوند له پيله تر اوسه له وينې تويـَونې او َوژنې کرکه لرم: اليق
تاسو په ټول ". دی قاطع سړی نه دی" تل به زما په اړه ويل کېدل چې . وروسته، د مړيو د لېدلو لپاره ارگ ته َورنغـلم

له بلې خوا " چې د اليق له السه يې تاوان ليدلی وي" چې ودې وايي ئ اته يوازې يو تن را پيدا کړافغانستان کې م
خلک ولې بې گټې خبرې . سردار داؤود او د هغه د جمهوري دولت څانگو د ميراکبر خيبر په وژنه کې الس نه درلود

  را جوړوي؟
  

  د ميراکبرخيبر وژونکی څوک دی؟: سياه سنگ
  

څو اونۍ مخکې يوې نړيوالې راډيو هم دغه پوښتنه . ي تحقيقات کيږي او زه يې ځواب ويل اړين نه بولمدا پوليس: اليق
اوس . د نوموړې راډيو پوښتونکي ته مې وويل چې اوس د دغې پوښتنې د ځواب ويلو وخت نه دی. راڅخه کړې وه

  . به ډير وختې وي چې دغې پوښتنې ته ځواب وويل شي
  

 داؤود خان او د هغه د کورنۍ د وژنې له سکالو څخه لږ څه ليږې کيږو  خو غواړم ووايم چې که څه هم د: سياه سنگ
هغه وژنه چې له پايلې څخه " په ويبياڼو کې يوه ليکنه لري اوسرلېک يې دی " سرنوشت"او " آريايي" وحيد مژده د 

 هغې غونډې کې ناست وو، داسې لېکي هغه د گلبدين حکمتيار له خولې چې وحيد مژده هم په". يې کودتا را وکټدېدله
  " خيبرزموږ د مجاهدو وروڼو په الس وژل شوی"
  

حزب اسالمي د دې لپاره چې د پاکستاني چارواکو په سترگو کې ځانته يو . دغه ادعا هم له بنسټه سمه نه ده: اليق
اخلي چې له اصله يې کړې نه دريز راپيدا کړي، په دغه خام او بې ځايه چل د داسې يوې وژنې پازوالي په غاړه را 

  .  ده
  

د گلبدين حکمتيار دغه ادعا د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند يو ) د وحيد مژده د ليکنې پربنسټ(خو : سياه سنگ
  . شميرپخوانيو لوړپوړ غړيو منلې ده

  
  . دي څخه  را پاک کړيهو منلې يې ده او هغه هم له دې امله چې غواړي د ميراکبرخيبر د وژنې تورله خپل تن: اليق

  
. په السه يوه َو ژنه ده" د گوند د کورنيو کړيو" ستاسو له خبرو را څرگنديږي چې د مير اکبر خيبر وژنه : سياه سنگ

؟ په رښتـنو خبرو پوهېدل د ئاو په رښتيا خبرياست، ولې خلک نه خبروئ آيا ښه به نه وي تاسو چې وژونکی پيژنـ
  .ولس بنسټيز حق دی

  
 افغانستان د خلق د ډيموکراتيک گوند ښادنامې په ځانگړې توگې د غوايي له کودتا را وروسته ډيرې کرغيړنې د: اليق
ما اوس له گوندي او يا . مير اکبرخيبر هم همدغو حزبيانو وژلی دی. ولس زموږ له السه ډير تاوانونه ولېدل. وې

ې، غواړم هرهغه څه چې لرم ويې ليکم، ولې نه؟ سمبال شوي سياست څخه الس اخيستای دی، ادبياتو ته مې مخه کړ
  .په نيږدې راتلونکې کې به هر څه په يوه کتاب کې را ولېکم



 
 

 
  ١٥٠از  ١٣ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  
  ستاسو له انده داؤود خان څه ډول يو شخصيت وو؟. اوس به بيرته خپلې خبرې ته راشو: سياه سنگ

  
غانستان د سرلوړۍ او پرمختگ پرته له شکه چې هغه د اف. داؤود خان د شخصي تقوی لرونکی يو سړی وو:  اليق

خو د داوؤد خان په ژوند کې تياره اړخونه . غوښتونکې وو او د شتمنۍ او پيسو له ټولولو سره يې هې مېنه نه درلودله
که چا د هغه ډاډ ترالسه کړای وای نو د هغه هرډول کړنه . دکتاتور وو او، هزاره گان يې نه خوښيدل: هم لېدل کيږي

  . منلو وړ وه، که پرچا بې ډاډه شوی وای نو څرگنده ده چې د هغه سړي ژوند ټول پو پنا کېدهسردارداؤود ته د 
  

  ببرک کارمل، رمزي او کرک
  

  : د سردار محمد داؤود وراره محمد عزيزنعيم د خپلې مور خبرې داسې په ياد راولي
  

يو افسر ننوځي ] کمانډو[يو شيبو کې د په وروست: د هغو پيښو لنډيز داسې دی . مورمې پيښې په خپلوسترگو وليدلې" 
؟  هغه ئ تاسو دغه امر د چا له خوا لر: " محمد داؤود خان پوښتنه کوي . ئ بايد تسليم سـ: "او داؤود خان ته وايي 

زه پرته له خدايه بل چا ته نه تسليميږم او تر وروستۍ : " محمد داؤود خان وايي ."  د قادر له پلوه: " ځواب ورکوي 
  "جنگ ته چمتو يمگولۍ 

  
همدا وو چې د دواړو خوا ترمنځ گولۍ را و ورېدلې چې په پای کې يې ارواښاد داؤود خان او د هغه د کورنۍ اولس 

  . تنه غړي  د هغه د زامنو او دوه لوڼو په گډون ټولو د شهادت جامونه راپورته کړل
  

ي په نامه يو سړی چې د افغانستان په څانگې کې يې له دغې پيښې وروسته د بريتانيا د بهرنيو چارو له وزارته د رمز
کار کاوه د خواخوږۍ لپاره زما لېدلو ته راغی او د هغه ترڅنگ يې را ياده کړه چې له خپل سفير ښاغلي کرک څخه 
يې يو گزارش تر السه کړی او په دغه گزارش کې له ببرک کارمل سره د هغه د پيژندگلوی د کتنې خبره هم ويل 

کارمل ويلي چې موږ د يوه سرته رسيدلي عمل په مقابل کې :  رمزي په وينا په گزارش کې لېکل شوي ولد. شوې وه
 – ١٩٠٠: افغانستان در قرن بيستم / افغانستان په شلمه پيړۍ کې :  پاڼې ٢٢۶، ٢٢۵، ٢٢۴." (را گيرپاتې شولو

   ) " ٢٠٠۵ د بي بي سي د راډيو له ټولگو څخه ، ظاهر طنين ١٩۶٩
  

  ړوکسانو په کورگي کې د يوې بوډۍ ميرمنې خبرې د َز
  

ولسمشر داؤود خان او کورنۍ يې څنگه : د ) لېکوال ، ژباړونکی او د بي بي سي د راډيو کارکوونکی( داؤود جنبش 
  :د محمدنعيم د ماندينې  ميرمن ُزهرې له خولې راوړي چې / ووژل شول تر سرلېک الندې د محمدظاهرشاه د خور

  
لوڼې مې په کورکې وې ، لمسيان . نعيم خان نه وو]  ل١٣۵٧ ز، د غوايي اومه ١٩٧٨، ٢٨د اپريل [ ورځ   په هغه 

يو افسر راغی او په بيړه يې له ما وغوښتل چې . زه د ويښتانو د جوړولو لپاره دباندې تللې وم. ښوونځي ته تللي ول
داؤود خان په خپل دفتر کې د تيلفون . اڼۍ ته والړود داؤود خان له زامنو سره يوځای د گلخانې م. ارگ ته والړه شم

  . ترماښامه دغه حالت دوام درلود. الوتکو بمبارد را پيل کړ. هماغلته کښېنستلو. له الرې له چا سره خبرې کولې
  

 د را وتلو په مهال د گلخانې د دروازې!" ئالنديني پوړ ته والړسـ:" کله چې بمباريو زور واخيست، داؤود خان وويل
  . گومان کوم ډزې په ارگ کې دننه د خلقيانو او پرچميانو له پلوه وو. له اړخه د گوليو اور را پيل سو

  
هغوی يې بلې . ټپيانې شوې وې) د عمر لور( په داالن کې د داؤود خان لور زرلښته او دهغه اته کلنه لمسۍ غزال 

] د داؤود خان زوم[ نظام .  وری سوری کړی ووگوليو زما د ديارلس کلنۍ لسمۍ صفورا ټټر س.  خونې ته راوړلې
صفورا زما د . وويل صفورا بې هوښه شوې خو حال يې ښه دی، خو کله چې له نيږدې يې ولېدله، هغه وژل شوې وه

شيما د سردارصاحب داؤود خان . ماشومان د مور په غيږ کې هم خوندي نه ول.  سترگو تر مخ ځان حق ته وسپاره
کله چې له خونې  . رمنې خپل دوه ماشومان په غيږ کې نيولي ول او ديوال ته يې ډه ډه لگولې وهد ميرويس مي/ننږور 

 .  راوتلم و مې لېدل چې درېواړه يې شهيدان شوي ول
  

چې له فزيکې ننگونو سره مخامخ وه او د له السه او ) د داؤود خان معيوبه خور(، عايشه )زما او د نعيم لور(زرمېنه 
د ( ، شينکۍ او زرلښته ) د داؤود خان ميرمن/زما خور(کسانو په کراچۍ کې به گرځېدله ، زينب پښو غورځېدلو 

  . ټولې داؤود خان ته ورغلې او د هغه تر څنگ ودرېدلې) سردارداؤود خان لوڼې
  

هغه ورته او ! تسليم سه : ما په خپلو سترگو نه دي ليدلي، خو راته يې وويل چې چا له ليرې ځايه داؤود خان ته ويل 
داؤود خان، نعيم . په همدغه وخت کې د ډزو غږونه را پورته شول. پرته له خدايه بل چا ته نه تسليميږم: ويلي ول 
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ټول هماغلته ووژل ) د شاه محمودخان زوی( ، نظام )د داؤودخان زامن(خان، زينب، شينکۍ، خالد، ويس او عمر
  . شول

  
او که څوک را ونه وځي نو د خونې چتونه ئ چې له خونو څخه را ووځـکودتا چيان په موږ پسې راغلل او ويې ويل 

  .  د را وتلو په مهال مې ولېدل چې د داؤود خان، نعيم خان او نورو مړي پرځمکه پراته ول. به پرې را ونړيږي 
  

.   ته بوتلوهلته يې د لسو ورځو لپاره وساتلو بيا يې زندان. موږ يې روغتون ته ورسولو. زما پښه هم ټپې شوې وه
د عمر (گاللۍ . په روغتون کې پاتې شول) د نعيم خان لمسيان/ د سردارتيمورشاه ماشومان(خورشيد او توران 

  .  گولېو ور سورۍ سورۍ کړې وه ژوندۍ پاتې شوه٧سره له دې چې پښه يې ) د داؤود خان ننږور/ ميرمن
  

 کالو به داسې يو ٣٠آيا وروسته له . ه و وژل شول تن٧٠په هغې  باراني ورځې زموږ د کورنۍ او نېږدې خپلوانو 
څوک وموندل شي چې د وژل شويو آرامځای ومومي او د افغانستان د لومړي ولسمشر له قبرڅخه زيارت را جوړ 

  " کړي؟
 

  سورسباوون 
  

ای نگاهې به شخصيت،نظريات وسياسته/ د داؤود خان سياستونو، شخصيت او اندونو ته يوه کتنه ( داکترعاصم د 
د خالد ( د هما داؤود  پاڼو کې٢٩٧ تر٢٩٢د کتاب له ) کال٢٠٠١ميزان د خپرندويې ټولنې له خپرونو (د ) داؤود خان

  : د خبرو پربنسټ داسې ليکلي دي) ميرمن او د سردار محمد داؤود د نږور
  

 ورځو په شان يوه عادي ، د نورو' پنجشنبې'د ديارلس سوه اوه پنځوسم لمريزکال د غوايي د مېاشتې اوومه پنځنۍ " 
په دوديز ډول د کورنۍ غړي هره د پنځنۍ ورځ د ماښام له خوا د . د پسرلي مياشت وه او باران َوريده.  ورځ وه

داؤود خان کورنيو ارزښتونو ته په ډيرې درندې سترگې کتل او ډير به خوښېده چې . داؤود خان په کور کې را ټولېدل
د دغسې را . ورنۍ غړي پريوه ټغرراټول شي او له يو بل سره په گډه ډوډۍ وخوريلږ تر لږه په اونۍ کې يوځل د ک

  . ټولېدلو نوښت هغه رامنځ ته کړی وو
 

کله چې د . په هماغه ورځ د نورو پنځنيو ورځو په شان د کورنۍ  د غړيو د را ټولېدلو تابيا په پام کې نېول شوې وه
 دولس بجې وې او ميرمن هما داؤود په کورکې وه او گومان يې شوبلو د ډزو غږ را پورته شو، څه ناڅه د غرمې

د هغې زړه نه منل چې له همدغې . کاوه چې د غرمې د ډوډۍ د دوديز توپ غږ دی او کلکه پاملرنه يې ورته ونه کړه
  . شېبې وروسته به دا د کمونيستو کودتا چيانو د کودتا پيل وي

  
شيبې نه وې تيرې چې خالد له خپل کار ځای د تلويزيون له ودانۍ څخه څو . اړوپيچ د سترگوپه رپ کې اوښتون موند

کله چې د ويرې لمنه را څرگنده او پراخه شوه  داؤود . کورته را ورسيد او ويې ويل چې ټول دې ارگ ته والړ شي
ه را خان د ولسمشرۍ د دفترد مشراکبرخان په سال او وړانديز پريکړه وکړه چې د کورنۍ ټول غړي ارگ ته دنن

  .   وغواړي
  

ميرمن هما وايي کله چې په موټرکې د داؤود خان له کوره تر ارگه والړه نو ډيره په انديښنه کې ډوبه وه او ويې لېدل 
. د مخ په ودې اړوپيچ  په لېدلو يې انديښنه ال زياته شوه. چې اړوپيچ د سترگو په رپ کې د اوړېدلو په حال کې دی

په حال کې په ئ ني ماشوم سره د ارگ انگړ ته ننوتله نو ويې لېدل چې سرتيرو د تيارسـکله چې له خپل خاوند او کوش
له دغو ټولو سره سره بيا هم دا نه پوهېدله چې خبره څه ده او د دغه بيړني اړوپيچ د . هرگوټ کې مورچلې نيولې دي

  .   را پارېدنې المل څه وو
  

دل د ارگ د گلخانې د ماڼۍ په دويمې ودانۍ کې د ولسمشر د د کورنۍ پاتې غړي چې له هرې خوا ورو ورو را رسي
کار په دفترکې را ټول شوي ول او ارگ ته په راننوتلو د هغه څه د تيريدلو په لېدلو به هک پک پاتې کېدل چې په 

که څه هم اړوپيچ ډير کړکيچن شوی نه وو خو د نيږدې ماسپيښين شا او خوا وړانديز وشو چې . ارگ کې تيرېدل
د افغانستان د پخواني ټولواک خور او د ولسمشر .  رمنې او ماشومان دې له ارگه په موټرونو کې بهر و ايستل شيمي

دهغه د همدغې پريکړې پربنسټ نورو ميرمنو هم خپل هوډ . داؤود خان ماندينې ميرمن زينب دغه وړانديز وغانده
په ځانگړې توگه د سردارمحمد داؤود . ته پاتې شيڅرگند کړ او ټينگاريې وکړ چې د خپلو ميړونو ترڅنگ به همدل

  .    خان زامنو ټينگار کاوه چې د پالر ترڅنگ به پاتې کيږي او نه غواړي چې هغه يوازې پريږدي
  

که څه هم د کورنۍ غړو ته څرگند خبرونه نه ورکول کېدل خو د هرې شيبې په تيريدلو خبره راڅرگنديدله او اورېدل 
  . تگ په حال کې دی او د ولسمشرد ماڼۍ نيول يې د خپلې موخې زړه ټاکلی دیکېدل چې دښمن د پرمخ
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له دې چې کودتا چيانو په آسانۍ کوالی شوای د ودانۍ پاسنی پوړ په . په ډيرلنډ وخت کې ټيلفوني اړيکې وشليدلې
 نو پريکړه وشوه چې آسانۍ بمبارد کړي، د خونې د لوړوالي او د کړکيو د ډيروالي له امله دغه ځای  خوندي نه وو

د کورنۍ ټول غړي النديني پوړد ډوډۍ خوړلو لويې خونې ته . همداسې وشوه.  ټول دې کښتـني پوړ ته والړ شي
  . راکښته کړای شول

  
خو کله چې . ميرمن هما وايي تر هغې شيبې پورې  چې دا د داؤود خان د کار په دفتر کې وه څوک نه  وو ټپي شوي

د دښمن په وړاندې د ولسمشرۍ د . ړ ته راکښته شول نو د کودتاچيانو يرغل ال زور واخيستد کورنۍ غړي کښتني پو
ساتونکي قطعې اتلواله مقاومت ورو ورو دړې وړې کېده، د دښمن د مردکيو او توغنديو ړندو چــَرو او ټوټو په 

  .ودانۍ کې دننه هرڅوک ټپيانول
  

و په رپ کې مړ سو د سردارمحمد داؤود خان مشرزوی  محمد زما په گومان لومړني چا چې ټپ واخيست او د سترگ
) غزال(لورکۍ يې . د ارواښادې ميرمن گاللۍ داؤود د عبداهللا خان ملکيار د لور پرځان اته گولۍ لگېدلې وې. عمر وو

هم که څه . په همدغې پيښې کې په ارگ کې شهېده شوه او بله ټپي لور يې په روغتون کې څو شيبې وروسته مړه شوه
د سردار محمد نعيم خان پښه په گولېو ټپي شوې وه خوله خپل پالياله ورور سردارمحمد داؤود خان سره د سهارتر 

وروسته له دې چې د ولسمشرۍ د ماڼۍ د ساتونکي قطعې پاتې برخه له نا چارۍ . سباوون پورې ژوندی وو
 د گلخانې د ماڼۍ دروازه پرانيستله  او په لومړيو کودتاچيانو ته تسليم شوه، کمونيستانو د شنه سهار په سپيده دم کې

کله به  د روسانو مريـيـو  شيبو کې يې له داؤود خانه وغوښتل چې تسليم شي خو هغه په ځواب کې وويل چې هې
  . کمونيستانو ته تسليم نه شي

  
رمنځ ډزې پيل شوې چې په د امام الدين تر مشرۍ الندي د وسله والو کودتا چيانو د ډلې او سردارمحمد داؤود خان ت

  . پای کې يې د هغه د کورنۍ يو شمير راگيرشوي کسان يا ټپيان يا شهيدان شول
  

که د غوايي د اوومې د . د دغو شهيدانوپه منځ کې يوازې د سردارمحمد داؤود خان له کورنۍ څخه شل تنه ول
و د ټولو وژل شويو کسانو شميره د سيد شرموونکي او کرغيړنې کودتا د شپو اوروځو د شهيدانو شميره را واخلو ن

عبداالله، عبدالقديرنورستاني، صاحبجانخان گارډ په گډون چې په ارگ کې ووژل شول ،او نور لکه غالم 
  .  حيدررسولي ، ښايي درې زره تنو ته  ورسيږي

  
 جمهوريت د کمونيستانو له وروستـني يرغله وروسته د سردارمحمد داؤود خان د کورنۍ پاتې ژوندي غړي د

هغو کسانو لکه ميرمن گاللۍ چې ژور ټپونه يې اخيستي ول، تر اوږدې مودې په روغتون . روغتون ته وليږدول شول
  .  کې پاتې شول او د کورنۍ نورټول غړي زندان ته وليږدول شول او هلته يې بنديان کړل

خه په څو څو ځله غوښتنه وکړه چې د د سردارمحمد داؤود د کورنۍ پاتې غړو د روس د السپوڅي رژيم له استازو څ
کله دغې غوښتـنې ته ځواب  غوايي د اوومې کودتا د شهيدانو د ښخېدلو ځايونه ورته وروښيي، خو دغوالسپوڅو هې

  . ور نه کړ
  

څرگنده نه ده چې د کودتا د تورې او کرغيړنې شپې له امله کودتا چيانو د ارگ دننه د شهيدانومړي د خواجه رواش په 
 جالل آباد د لويې الرې په اوږدو کې په يوه ناڅرگند -کې په ډله ييزکېندل شوي قبرکې ښخ کړي او يا د کابلسيمه 

 داؤود عثمان سره  Arlington, Virginia ,USA)له ميرمن هما  (. ځای کې له اسالمي دودونو پرته ښخ کړي دي
  زکال د جنوري دويمه٢٠٠١مرکه  

  
په دغې پيښې کې ښکېل کسان .  تراوسه د دغې غوټې سر نه دی پرانيستل شویله هغې خونړۍ پيښې را وروسته ال

او پاخه پازوال مشران ال تراوسه د نړۍ په گوټ گوټ کې ژوندي دي او پرته له شکه له قانوني الرو او امکاناتو 
  . کوالی شو له هغوی پوښتنه وکړو چې دغه خبره روښانه کړي

  

  د گلخانۍ پرماڼۍ د گوليو باران
  

روېداد های مهم  / په افغانستان کې د شلمۍ پيړۍ د دويمې نيمايۍ مهمې پېښې(جنرال نذير کبيرسراج د خپل کتاب 
محمد عمر په داسې حال کې چې له خپل پالر سره يو : "  پاڼې کې ليکلي ١١٣په ) نيمه اخير سده بيست در افغانستان
دلته د يادونې وړده . "  ته د پورته کېدلو په وخت کې ټپي شوته مخامخ، موټر'  زينې'ځای وو د گلخانې د ماڼې پوړې 

چې په هغو شېبو کې د يو شمير وزيرانو په گډون د حاضرو همکارانو د پريکړې پربنسټ، وپتـيـل شوه چې محمد 
 د اړوند لښکرکوټونو په مرسته دې د کودتا چيانو) قوای مرکز(داؤود دې له ارگه دباندې ووځي او د مرکزي ځواک 

يادې شوې ډزې د ولسمشرۍ د گارد د يوتن افسر له لوري چې د : " نوموړی زياتوي ."  يرغل پرشا وتمبوي
  ." سردارمحمد داؤود د ډاډ وړ سړی وو، وشوې
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هما داؤود د سردار محمد داؤود د مشرزوی د ټپي کېدلو په اړه د جنرال کبير سراج خبره نه مني او ټينگارکوي چې 

 پاڼه، د سردارمحمد داؤود شخصيت، اندونو او تگالرو ٢٩۵. دې نه، بلکه په ودانۍ کې دننه ټپي شوهغه له ودانۍ دبان
نگاهې به شخصيت، نظريات وسياستهای سردار محمد داؤود، ډاکټر محمدعاصم، د ميزان خپرندويه / ته يوه کتنه 

  )٢٠٠١ټولنه، د امريکامتحده اياالت،
  

  .....وايي چې 
  

س سوه اووه پينځوسم کال د غوايي د مېاشتې له اوومې نېټې مخکې د محمد داؤود د وژلو تابيا ويل کيږي چې د ديارل
  که داسې وي، نو د کومو کسانو پـَل د دغې تابيا په تل کې موندالی شو؟ . نيول شوې وه

  
ي، د وايي چې د افغانستان د خلق ديموکراتيک گوند يوه نامتو څيره چې اوس هم په افغانستان کې ژوند کو

سردارمحمد داؤود او د هغه د کورنۍ له وژل کېدلو لږ شيبه وروسته ارگ ته راغی، ټول يې له پامه تيرکړل او بيا له 
  . خونې ووت

  
په پام کې نېول شوې وه چې پرارگ به يو پينځه سوه کېلويي بم :" ... وايي هماغه سړي يو چا ته ويلي ول چې 

  !" کيلويي بمب څومره ورانی کوي؟ ارگ يې  له خاورو سره په هوا کاوه؟چې پينځه سوه ئ پوهيږ. وروغورځول شي
  

اوس زموږ وار دی : د عبداهللا عمرله جيبه چې زما ترڅنگ والړ وو، د بنزموټر کلي يې واخيستله او ويې ويل"... 
پي له په همدې حال کې مې وليدل چې د کورنۍ يوشمير غړي څوک روغ رمټ او څوک ټ." چې د موټرسپرلۍ وکړو

/ زهرا او داؤود . د سردارمحمد عمرنور ماندينه له ټولو مخکې روانه وه/دروازې تيريږي او ميرمن سلطانه نور
کله چې د ميرمن سلطانې نور سترگې پرما ولگېدلې، غلې . دغازي محمود ماشومان مې وليدل چې دواړه ټپيان ول
د افغانستان [ هغې ." ئيې کړ' چارماري'ان پـړ دي چنواري شوه، بيا يې د الس په اشاره او نغوته راته وويل دغه کس

  ...... گومان کاوه چې زه هم د پيښې له پخو] د پخواني ټولواک محمدظاهرشاه خوراو د وليهعد سرداراحمدشاه خواښې 
  

  
  څلورمه برخه

  صبوراهللا ســــــــياه ســـنگ
com.swad@yahoohajarula  

  رحمت آريا:  پښتوژباړه
  

  له يوه السه ټک نه خيژي
  

محمد داؤد د سياسي ښادنامو په ) افغانستان د لومړڼي ولسمشر(دغه لنډه لېکنه چې په هې ډول نه شي کوالی د 
کورنۍ د سموالي يا نه سموالي، دهغه پر پړوالي يا نه پړوالي روښاني واچوي،  غواړي يوازې د هغه او د هغه د 

  .  وژنې د څرنگوالي په اړه د يوشمير شته مالوماتو ټولگه راډگر ته کړي
  

ه به وشي د مخ په ودو گنگوسو د را سپړلو او څرگندولو لپاره چې کله دلته کله هلته اورېدل يا لوستل کيږي لږتر  ه
 دستگيرپنجشيري ،سليمان اليق ، کريم ميثاق،(لږه د افغانستان د خلق ډ يموکراتيک گوند له پخوانيو لوړپوړو غړو 

  .او جنرال امام الدين سره د پرله پسې او اوږدو  ټيلفوني مرکو او پوښتنو لړۍ  راپيل کړو) خيال محمد کټوازي
  همدارنگه د دغې لېکنې په ال ښه والي کې د نوروکسانو مرستې ته اړتيا لېدل کيږي

   ٢٨ کال، د آپريل ٢٠٠٨
  :پته 

Siasang, ٦٧٩ Rink Ave., Regina, SK., S٤X٢P٣, CANADA  
   

   د ټيلفون شميره٥٤٣٨٩٥٠ (٣٠٦) ١  او  ٥٠٢٠٨٨٢ (٣٠٦) ١
  

**********  
  
  
  
  



 
 

 
  ١٥٠از  ١٧ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  ديرش کاله د بېدېا په زړه کې 
  

د )  د گلبدين حکمتيار تر مشرۍ الندې( ډاکټر محمد حليم تنويرد وروستنيو دريو لسيزو د څيړونکو  له ډلې څخه 
د (ده چې د محمد داؤود او د هغه د کورنۍ د آرامځي ترټولو نيږدې نښه يې را کښلې ده اسالمي گوند يوه وتلې څيره 

 پاڼه،  د صبور د خپرندويه ټولنې ٢٢٠تأريخ روزنامه نگاري افغانستان، / افغانستان د ورځپاڼه لېکنې پېښلېک
   ) زکال٢٠٠٠ پاکستان جنوري -پيښاور/مرکز

  
له مرکه کوونکي حميد " آزادۍ د راډيو"ال پادشاه مير په افغانستان کې د  زکال د جوالی په دويمې نېټې جنر٢٠٠٨د 

ُمهـمند سره يوه ځانگړې مرکه کړې او نوموړي د سردارمحمد داؤود او د هغه د کورنۍ د قبرونو ځای ځايگی، د 
  : کيلومترۍ کې د څرخي پله زندان ته نيږدې داسې روښانه کړی١٨کابل په 

  
تاسو يو تن له هغو : هغه گزارشونه چې موږ اورېدلي، پکې ويل کيږي چې!  پادشاه ميرجنرال صاحب: حميد مهمند

کله چې مړي رارسيدل او يو . کسانو ياست چې د سردارمحمد داؤود او د هغه د کورنۍ د ښخولو په اړه شاهد واست
ه ډله ييزه توگه خاورو ته مړي په څه ډول راوړل کېدل او په څه ډول پ. ځای خاورو ته سپارل کېدل تاسو هلته واست

  ! ئپه  دې اړه لږ مالومات را کړئ سپارل کېدل؟  که مهرباني وکړ
  

په ورځ ] پنځنۍ[د غوايي د مېاشتې په اوومه د پنجشنبې ] کال" ل"د يارلس سوه اووه پنځوسم [د : جنرال پادشاه مير
په . موټر راغی. ي چې مړي يې راوړلپه سبا يې کله چې ورځ پای ته ورسيدله، د شپې دولس بجې و. کودتا وشوه

امر وشو چې ځان له . مديروم] حفظ ومراقبت[هغه وخت کې زه د څلورم زغره وال ځواک د ساتنې او څارنې 
  . له هغوی سره يوځای پوليگون ته والړم. سرتيروسره  پوليگون ته ورسوم

  
په دې نېمه شپه کې دا ! خدايه: مې وويلله ځان سره . موټران له ښاره راتلل او څراغونه يې له ليرې ښکارېدل

  . موټران له کومې خوا پوليگون ته را روان دي
  

! وروڼو: له سالم او ستړي مه سي وروسته مې وپوښتل. لومړنی موټر چې را ورسيد، د دفاع د وزارت يو جيپ وو
مړي مو راوړي او ياست؟ ويې ويل چې د داؤود خان او د هغه د کورنۍ د غړو ئ خيريت خو دی؟ څنگه راغلـ

کې ښخ کړو،او ځای ورته پيدا کړو،ورته مې ) له مخکې پوځي کېندل شوي ځای(غواړو دلته يې يوې په موضع 
  .  ډيره ښه ده: وويل

  
اسلم وطنجار چې په کودتا کې يې پخه ونډه درلودله او په څلورم زغره وال ځواک کې وو، پوهېده چې د ځمکې کوم 

  . هغه وويل دلته د يوه ټانک پخوانۍ موضع شته.  شوی دیلپاره کېندل) موضع(ځای د 
  

ماته يې . راغی او د   شو] زيس موټر[له جيپانو وروسته يو نوی . له مخکې کېندل شوي ول) چقوري(غوچوړي 
 "موضع مخې ته“ Reverse. سرتيرو ته ووايه چې مړي راکښته کړي: وويل

لومړنی کار مې چې وکړ دا ووچې د .  قبر لحد ته ور کښته شومزه په خپله د. سرتيرو مړي يو په يو راکښته کړل
کله چې اوس مو قبرونه را خالص کړل نو له نېکه مرغه لېدل کېدل چې د . مړيو مخونه مې د قبلې خواته را واړول

مړيو ـتانو ولېدل چې د ئد امنيت د وزارت کارکوونکو او نورو هـيـ. مړيو د هډوکو مخونه هماغسې د قبلې خواته ول
  . مخونه د قبلې پر لور ول

  
نه خفه کيږي که دغه ترپال واخلم او د : د يوه موټر ترپال مې خالص کړ او دهغه سپن ږيري موټروان ته مې وويل

  مړيو پرمخونو يې واچوم؟ 
  

مهرباني وکړي وواياست چې په همدغه ډله ييزقبرکې مو څو تنه مړي تر خاورو الندې ! جنرال صاحب: حميد مهمند
  کړل؟ 

  
  . ديارلس تنه. څه ناڅه ديارلس تنه ول: جنرال پادشاه مير

  
  آيا ددوی په ډله کې ښځې او ماشومان هم ول؟ : حميد مهمند

  
  .د هغوی په منځ کې درې ښځې وې، نور يې ټول نارينه ول: جنرال پادشاه مير

   
لس تنه تر خاورو الندې شول، نور مړي ويل کيږي چې په ډله ييز قبر کې د داؤودخان له کورنۍ څخه ات: حميد مهمند
  څه شول؟ 

  



 
 

 
  ١٥٠از  ١٨ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

ما درې شپې بې خوبې ايستلې وه او . په هماغه شپه يې ديارلس مړي اونوريې په سبا شپه راوړل: جنرال پادشاه مير
زما د مرستيال ضابط شاه وليخان په وينا نور شپاړلس تنه مړي چې گ شمير يې ښځې وې  . ښارته خپل کورته والړم

  .په پينځه ويشت گاميز واټ ته راوړل شول] موضع[ د بلې کېندل شوې د ټانک
  

ومې . آمرصاحب تاسو پرون شپه نه واست، نور مړي يې هم راوړل: د هغې ورځ په سهار شاه وليخان راته وويل
ن ډير خو دومره مې وليدل چې په مړيو کې ښځې او ماشوما. ومې نه پيژندل. نه: مړي دې وپيژندل؟ ويې ويل: پوښتل

  .ول، نارينه لږ ول
  

. جنرال صاحب تاسو وويل چې لحد ته کښته شواست او ومو ويل چې مړي مو يو په يو ځای پرځای کړل:حميد مهـمند
  ستاسو له نظره، ايا هغوی په گولېو وژل شوي ول يا نور زورزياتې هم ورسره شوی وو؟ 

  
کلکه مې چې . ټول په وينو ککړ ول. خونه سم نه ښکاريدلد مړيو م. شپه وه. دروغ ويل گناه لري: جنرال پادشاه مير

  . پرټولو له يوې مخې د گوليوباران شوی وو. مړي دېخوا آخوا کول، السونه مې د هغوی په وينو ککړېدل
  

  آيا د سردار داؤود خان مړی مو په خپلو سترگو وليد؟: حميد مهمند
   

. ئبلې خوايې موږ ته ويل چې مړي ژر ژراو په بېړه را کښته کړله يوې خوا د شپې تياره وه، له : جنرال پادشاه مير
که په تياره شپه کې څوک خپل ورورهم . مړي سم نه پيژندل کېدل. له مړېنې وروسته څيره او د مخ بڼه هم بدليږي

وکړ چې خو د بدن د جوړښت ، د اندام د ځيږوالي او د قد يا وني د لنډوالي له مخې مې گومان . وگوري، نه يې پيژني
  . داؤود خان به وي

  
ښځې يې د سرو زرو . په تيرو ورځوکې کله چې هغه مو له قبره را وايست، د خپلې ميرمنې د هډوکو تر څنگ وو

  . سره زر په خاورو کې نه خراپيږي، تر ننه پورې هماغسې پاتې دي. غاښونه درلودل
  

  عادي سرتيري؟ مړي څه ډول کسانو راوړل؟ لوړپوړي افسران ول که : حميد مهمند
  

نه پوهيږم چې اوس په کوم هېواد . وو] وزير[د هغوی د ډلې مشر نور احمد نور د کورنيوچارو : جنرال پادشاه مير
دغه افسر چې الندی بوخت : د هغوی يوه تن له اسلمه وپوښتل.  نور وزيران هم ول، چې نه يې پيژنم. کې اوسيږي

  دی، ملگری دی که نه؟ 
  

   ستاسو په اړه ويل؟ دا يې: حميد مهمند
  

  . هو، هغوی نه غوښتل چې دغه پټ راز افشا سي او غوښتل يې چې مړي هماغلته ورک سي: جنرال پادشاه مير
  

له تاسو سره يې . تاسو وويل چې مړي يې په دوه وو جال جال شپو کې راوړل او تر خاورو الندې شول: حميد مهمند
  ؟ ئاو څه يې ويل، د بيلگې په ډول، څه وکړچال چلند څنگه وو؟ څه قومانده يې ورکوله 

  
کله چې هغوی خپل کار پای ته رساوه نو د څلورم زغره وال ځواک له کانتينه به يې چای، کيک : جنرال پادشاه مير

په همدغه ترڅ کې يوه . يو څه خوړل بيا به ښار ته تلل] په اصطالح د پيش نمي په توگه به يې[او کلچې واخيستلې او 
  " دا سړی گوندي ملگری نه دی" ما ته په گوته نيولو ويلي ول چې شپه يې 

  
ډير . وروسته يې نو د وزير په کچې نور مشران او لوړپوړي چارواکي راوستل او د گوليو باران به يې پرې جوړاوه

 چې چاته کله چې دغه مشران يې د گوليوپه باران کې ويشتل اوپه شهادت يې رسول نو ويل به يې. ښه ښه وزيران ول
  . ځکه چې هغوی له محکمې پرته وژل کېدل. پټ کار دی. انکار کوو. نه وايو

  
  آيا هغوی د داؤود خان د کابينې کسان ول؟: حميد مهمند

  
  .هو، هغوی د داؤود خان د کابينې غړي ول: جنرال پادشاه مير

   
  د چا نوم دې په ياد دی؟: حميد مهمند

  
دليې وزير وفي اهللا سمعيي وو، بل يې د بهرنيو چار وزير، ځکه چې ويې ويل يې يو يې د ع! هو : جنرال پادشاه مير

 شپې وروسته ٨هغوی يې د شهيد سردار صاحب له وژلو .  تنه ول٨ټول ټال . ئد باندنيو چارو وزير راکښته کړ
  .ژوندي راوستل او ويې ويل چې له وژل کېدلو يې منکره کيږو

  



 
 

 
  ١٥٠از  ١٩ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

. زه ډير بې گناه يم: هغه په ځواب کې ورته ويل. له هغه يې هم پوښتنې کولې. ود هغوی له ډلې بل تن موسی شفيق و
هغوی په ځواب کې .  زه په خپل کور کې هې نه لرم. اوالدونه مې څه نه لري. په کور کې مې سطرنجۍ هواره ده

، اناهيتا ]وويل تهنور احمد نور ته يې [ته : موسی شفيق ورته وويل. تا د هلمند اوبه خرڅې کړې دي: ورته وويل
او زه د هغه وخت ] پاس کړه[تاسو  ومنله . راتب زاد، ببرک کارمل  او حفيظ اهللا امين ټول د کابينې وکيالن واست

  . وم، ما يوازې السلېک وکړ] صدراعظم[سروزير 
  

بيا يې دغه خبرې هماغلته ترسره شوې؟ موسی شفيق هماغلته له نور احمدنور سره شخړه وکړه او : حميد مهمند
  هماغلته وواژه؟ 

  
له هغه . له هماغو خبرو وروسته موسی شفيق يې وواژه. هو، مخامخ خبرې هماغلته پيل شوې: جنرال پادشاه مير

  . وروسته يې د عدليې وزيرله موټره  راکښته کړ
  

  کله چې د کابينې غړي يې وژل، څه ډول احساسات يې له ځانه څرگندول؟ خندل يې؟ : حميد مهمند
  

  .په ويلو پرځمکه را لوېدل" اهللاُ  اکبر" دوی به پرې د گولېو باران جوړاوه او هغوی د: ال پادشاه ميرجنر
  هغو کسانو چې ډزې کولې څه ډول احساسات يې څرگندول؟ :  حميد مهمند

  
 خوا ډزې له يوې خوا د شپې تياره وه له بلې. رښتيا يې ووايم د هغوی په احساساتو نه پوهېدلم: جنرال پادشاه مير

يوازې . کوونکو داسې خولۍ پرسر درلودلې چې دوه سوري يې درلودل چې له هغو سوريو يې يوازې کتالی شوای
هغوی به کالشنيکوفونه په الس . سترگې يې ښکارېدلې او مخونه يې نه ښکارېدل چې سړی يې پر احساساتو پوه شي

  . ې پرې پيل کړې او بيا به  بيرته جيپ ته ننوتلله جيپ موټرانو راکښته شول له اته متريز واټنه به يې ډز
  

  کله چې د خبرو شخړه کېدله، نورو څه کول او څه يې ويل؟: حميد مهمند
  

  .ددوی د خبرو پرمهال نور ټول غلي درېدل او څه يې نه کول: جنرال پادشاه مير
  

  دغه خبرې چې مو وکړې ټولې يې ستاسو تر مخې تير شولې؟ : حميد مهمند
  

  .هو، هر څه مې چې وويل زما تر مخې تير شول: پادشاه ميرجنرال 
  

  هم ستا تر مخې تيرې شوې وې؟ ] د موسی شفيق او نور احمد نور ترمنځ[هغه خبرې او شخړې : حميد مهمند
  

  . هو، هغه خبرې هم ټولې زما تر مخې تيرې شولې: جنرال پادشاه مير
  

و د هغه کورنۍ خاورو ته وسپارله او ستاسو ترمخه د هغه د کله مو چې د سردارصاحب داؤود خان ا: حميد مهمند
  کابينې غړي ووژل شول، څه ډول احساس مو درلود؟

  
لرو او پوهيږو چې شپې پسې ورځ او ورځ پسې ] گروهنه[پرخدای ايمان . موږ ټول مسلمانان يو: جنرال پادشاه مير

 چې د يوه هيواد د ولسمشر مړی دې تر ديرشو تر اوسه د نړۍ په هې يوه گوټ کې داسې نه دي شوي. شپه راځي
  .کالوپورې د بيديا د خاورو په زړه کې پټ پاتې شي

په زړه کې  مې را تاو شول . شوبلو او ټانکونو يې ټول ځايونو کنډ او کـَـَپــر کړل. همدغې دښتې ته روسان راغلل
ورو په زړه کې داؤود خان خاورو ته سپارل ما له هغه ځايه چې د خا. چې يوه ورځ به خدای افغانستان خپلواک کړي

  .  متره ليرې واټن وو۶۵شوی وو، د يوه متر د خطوې په اندازې گامونه را واخيستل ټول ټال له سړکه 
  

له ځان سره مې وويل چې ښايي يوه ورځ به افغانستان .  متري واټن مې په يوه ځای کې يادداشت کړ۶۵راغلم او دغه 
و مې ويل چې دا خو د . په هغه وخت کې روسان نه ول، همدغه کمونيستان ول. و خالص شيد کمونيستانو له منگول

په دغو تيرو دوه وو مېاشتو کې د خلکو د غلطو گزارشونو له . يوه سترشخصيت آرامځای دی، يوه ورځ به ورک شي
  . کبله گ شمير ځايونه کېندل  او پرانيستل کيږي او نښه يې په الس نه ورځي

  
تاسو څنگه خبر شواست چې د افغانستان دولت يوه کميسيون ته دنده سپارلې چې د داؤود ! جنرال صاحب: مندحميد مه

  خان او د هغه د کورنۍ ډله ييز قبر دې را پيدا کړي؟ 
  

په خوست کې مې د راډيو او تلويزيون له الرې واورېدل چې کرزي صاحب يوه ځانگړي کميسيون :جنرال پادشاه مير
موږ . را سه. هله ژر سه: راته يې وويل چې . تيلفون مې وکړچې ددغه کميسيون خبره څنگه ده. رلې دهته دنده سپا
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ه کوله چې ستا د تيلفون شميره را پيدا کړو، نه مو شوه موندالی هرڅه مو چې احوال ورکاوه او نفر مو درليږل . ه
هماغه وه چې . ورسوه چې ډير ضرور کار دیسبا ته ځان را . ښه شو چې ټيلفون دې را وکړ. نتيجه يې نه ورکوله

  . راغلم
  

د هغو گوتو په شمار کسانو له ډلې څخه چې د داؤود خان او د هغه د کورنۍ د ډله ييز ! جنرال صاحب: حميد مهمند
اوس چې د غه ډله ييز قبرونه وموندل شول او مړي يې له . قبر خبره يې په زړونو کې درلودله، يو يې هم تاسو ياست

  ؟ ئ ځايه را وايستل، تاسو څه ډول احساس لرهغه
  

کله چې د سردار داؤود خان د قبر د خارو سر ته تللم، سردارنادرجان او سردارمحمود جان غازي : جنرال پادشاه مير
هغوی به هلته د خپل نېکه د درناوي له کبله په شنه سهار کې تلل او د . به له ما سره ول) د سردار داؤود خان لسمی(

. ونو د گوتو په سر به يې د قبر د سر خاورې ايخوا ديخوا کولې چې هډوکي مات نه شي او سم الس ته ورسيالس
  . زړونه يې مړيو ته ډير سوځېدل

  
هډوکي مو د ملي امنيت روغتون ته راوړل چې ولسمشر د پريکړې پربنسټ يا يې حکومت او يا يې ملي امنيت 

  . ندل ممکن نه دي ځکه ټول يې هډوکي ديالبته چې د مخونو او څيرو پيژ. وپيژني
  

  ستاسو خپل احساس څنگه دی؟ آيا خوښ ياست چې له دغسې يوه ستر راز څخه مو پوړنی ليرې کړ؟  : حميد مهمند
  

تر نن ورځې، د نړۍ په هرگوټ کې که د کفر هيواد وي يا . د يوه مسلمان په توگه خوښ يم: جنرال پادشاه مير
اوهغه هم د سردار داؤود خان په شان ولسمشر چې د افغانستان ټول .  ې نه دی ورکمسلمان، د ولسمشر مړی ي

د هغه د قبر په موندلو اوس احساس کووم چې داؤود خان بيرته را ژوندی شوی . وگړي يې د خپل وير پر ټغرکښينول
  . ړ شيډير خوښ يم چې گور يې وموندل شو او وگړي به وکوالی شي چې د هغه د گورزيارت ته وال. دی

  
  :ئپه راتلونکې گڼه کې به تاسو ولولـ

  
   "ما سردار داؤود نه دی وژلی " .١
  

  زکال د جوالی دويمه٢٠٠٨/ د جنرال امام الدين تيلفوني پيام 
  
د ديارلس سوه او اووه پينځوسم لمريزکال دغوايي د مېاشتې له اوومې نيټې مخکې د سردار محمد داؤود د وژلو . ٢

  د دغې تابيا په زړه کې د کومو کسانو د پښو د پلونو خاپ  شته؟ . تابيا نيول شوې وه
  
د افغانستان د خلق ديموکراتيک گوند يو تن پيژندل شوی او نامتو غړی چې اوس په افغانستان کې او ژوندی دی د . ٣

الندې تير کړل ټول يې له سترگو . سردار محمد داؤود او د هغه د کورنۍ د غړو له وژل کېدلو وروسته ارگ ته راغی
  . او بيا له خونې ووت

  
.  کيلويي بمب به د ارگ پرسرور واچول شي ۵٠٠په پام کې وه چې يو :"  .. وايي همدغه سړي چاته ويلي ول چې

  !" کيلويې بمب څه کوي؟  ارگ يې له خاورو سره په هوا کاوه۵٠٠پوهيږی چې 
  

اوس زموږ وار ' :نزموټر کيلي يې را واخيستله او ويې ويلد عبداهللا عمر له جيبه چې څنگ ته مې والړ وو، د ب" ... 
په همدغه حال کې مې وليدل چې د کورنۍ غړي څوک ټپي او څوک روغ رمټ يو ' .دی چې په موټرونو کې وگرځو

د محمود غازي . د سردار محمد عمر ماندينه روانه وه/ يو له دروازې تيريږي او په سر کی يې ميرمن سلطانه نور
کله چې د ميرمن سلطانې نورسترگې پرما ولگېدلې غلې شوه او د . زهرا او داؤود مې ولېدل دواړه ټپيان ولماشومان 

هغه د افغانستان د . [ ئکړ" چارماري"ټوله گناه ددوی له السه ده، دوی چنواري " الس په اشاره يې راته وويل 
ان يې کاوه چې زه هم د پېښې له پخو پازوالو او گوم] پخواني ټولواک خوراو د وليعهد سردار احمدشاه خواښې وه

  " '....... څخه 
  

  اخځ
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 پينځمه برخه

ـــــــياه ســـنگصبوراهللا سـ  
hajarulaswad@yahoo.com 

رحمت آريا:  پښتوژباړه  
  

  له يوه السه ټک نه خيژي
  

محمد داؤد د سياسي ښادنامو په ) افغانستان د لومړڼي ولسمشر(دغه لنډه لېکنه چې په هې ډول نه شي کوالی د 
هغه پر پړوالي يا نه پړوالي روښاني واچوي،  غواړي يوازې د هغه او د هغه د کورنۍ د سموالي يا نه سموالي، د

  .  وژنې د څرنگوالي په اړه د يوشمير شته مالوماتو ټولگه راډگر ته کړي
  

ه به وشي د مخ په ودو گنگوسو د را سپړلو او څرگندولو لپاره چې کله دلته کله هلته اورېدل يا لوستل کيږي لږتر  ه
کريم ميثاق، دستگيرپنجشيري ،سليمان اليق ، ( د افغانستان د خلق ډ يموکراتيک گوند له پخوانيو لوړپوړو غړو لږه

  .او جنرال امام الدين سره د پرله پسې او اوږدو  ټيلفوني مرکو او پوښتنو لړۍ  راپيل کړو) خيال محمد کټوازي
  تې ته اړتيا لېدل کيږيهمدارنگه د دغې لېکنې په ال ښه والي کې د نوروکسانو مرس

   ٢٨ کال، د آپريل ٢٠٠٨
  :پته 

Siasang, ٦٧٩ Rink Ave., Regina, SK., S٤X٢P٣, CANADA  
   

   د ټيلفون شميره٥٤٣٨٩٥٠ (٣٠٦) ١  او  ٥٠٢٠٨٨٢ (٣٠٦) ١
  

*********  
  

 سردار داؤود ما نه دې وژلی
   

] سياه سنگ[مې د ماښام په اوو بجو له ما زکال د جوالی د مېاشتې په دري٢٠٠٨اکادميسين دستگيري پنجشيري د 
  : سره د تيرو ټيلفوني خبرو په دوام، دغه الندينې خبرتيا يې راکړه

  
ته ټيلفون ]  دستگيرپنجشيري[ د ماښام په وخت جنرال امام الدين ما زکال د جوالی د مېاشتې دويمه٢٠٠٨پرون د 

  : وکړ او د نورو خبرو په ترڅ کې يې را وته وويل
  

پرله پسې / " و آن گلوله باران بامداد بهار/ پسرلني سباوون د گولېو باران" په ويبپاڼې کې د ' ناتهـ ' کابل' د ما " 
برخې لوستلې دي او له يو شمير ټکيو سره يې چې ډاکټر داؤود جنبش د ټولواک د خور ميرمن زهره نعيم له خولې 

احب په ټول امانت د سردار داؤود خان او د هغه د ليکلي او هم له هغو برخو سره چې تاسو جناب پنجشيري ص
کورنۍ د وژل کېدلود پيښې په اړه ليکلي دي او هم له هغو نقل قولونو څخه مو چې زما له خولې راوړي سل په سلو 

  . کې موافق يم
  

تان د خلق د افغانس" څرنگه چې ميرمن زهره نعيم په لنډيز ويلي، اوتاسو هم د کابل ناتهـ په ويبپاڼه کې او هم 
په کتاب کې مو په "  ظهور و زوال حزب ديموکراتيک خلق افغانستان/ ډيموکراتېک گوند راپاڅېدنې او راپرځېدنې

  : په لنډېز ووايم رښتيا دا ده چې. تفصيل ويلي، ما له سردار محمد داؤود سره وروستـنې خبرې تر سره کړي دي
  

لومړی مې . په ډول د سردار محمد داؤود مخې ته ودرېدم" ئيارسـت"زه د پوځ د يوه افسرپه توگه په ټول درناوي د 
وروسته مې په ډير درناوي د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند د . وکړ"  رسم تعظيم"ورته پوځي سالم 

سرمشريزې ډلې پيغام ور ورساوه او ورڅخه مې وغوښتل چې له خپلې کورنۍ سره دې  يو خوندي ځای ته تشريف 
له دې چې واک د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند :" بيا مې ورته وويل. د خان دغه غوښتنه ونه منلهداؤو. يوسي

  ." ئته ليږديدلی، تاسو بايد تسليم شـ
  

دغه امر مې د : " په ځواب کې مې ورته وويل !" تاسو دغه پيغام د چا له خوا راوړي: " سردار محمد داؤود وويل
پرته له خدايه کمونيستانو ته نه تسليميږم او ترخپلې :" رگو په رپ کې را ته وويلهغه د ست" قادر لخوا راوړی

  ."  وروستۍ گولۍ جنگ ته چمتو يم
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زما پر مټ او د ځان پر نورو برخو .  د همدغې خبرې په َويلو ، خپله وسله يې را تاو کړه  او مخامخ يې پرما ډز وکړ
دقيقأ په همدغې شېبې کې ول چې له ما سره ارگ ته د راغلو . شوېمې گولۍ و لگېدلې او د ځان څو برخې مې ټپی 

  . وسله والو سرتيرواو سردار داؤود تر منځ دوه اړخيزې ډزې پيل شوې
  

په دغسې يوه روحي او ټپي حالت کې ما دومره وسه نه درلودله چې وسلې ته الس وروړم، توپک پورته کول خو ال 
  . ، فير وکړم، يو يا څو تنه په قتل ورسومپر ځای پريږده  چې  دقيقه نښه ونيسم

  
ځکه چې زه په خپله د مرگ په پوله ناست وم او . په ډير صداقت وايم چې سردار محمد داؤود ما نه دی وژلی

لومړی ما گومان کاوه چې له دغو گوليوڅخه يوه يې زما پر زړه لگېدلې اونورد ژوندي پاتې . ډيرکلک ټپي شوی وم
کله چې .  خو کله چې وروسته مې پام شو ومې لېدل چې ټول ټپونه زما د ځان په ښـۍ خوا کې ديکېدلو هېله نه لرم،

ما . سرتيرو زما دغه حالت ولېد او ډيره کلکه وينه بهېدنه مې درلودله په کـَشـولو کـَشولو يې د پيښې له ځايه ليرې کړم
 کوم توپکه او د کوم ډزې کوونکي له خوا وژل ان په خپلو سترگو ونه لېدل چې سردارمحمد داؤود او کورنۍ يې له

  . شويدي
  

هغه څه مې چې نن تاسو ته وويل له هغه پرته بل څه نه لرم چې په دې اړه يې تاسو ته . دا وه د پيښې پخه او لنډه خبره
بله پلوه له . ووايم ، نور اضافي معلومات نه لرم، او نه غواړم څه شی ورڅخه کم او يا نوراضافي شی پرې ورگډ کړم

له دې امله له تاسو هېله من يم چې زما . د خپل ناوړه روغتيايي حالت له امله نه شم کوالی په مرکو کې برخه واخلم
  ." ئمعذرت ومنـ

  

  له جنرال امام الدينه غوښتنه 
  

  ښاغلی امام الدين، 
  

او هاغه .   له سره تر پايه ولوستمو" و آن گلوله باران بامداد بهار/ د پسرلني سباوون د گولېو باران" خوښ يم چې 
او پرهر هغه څه چې ناسم ئ مهال به نور هم خوښ شم چې د دغې لېکنې پاتې چمتو شوې او راتلونکې برخې ولولـ

  .  ترڅو درواغ د رښتيا ځای ونه نيسيئ درته ښکاره شي، گوته کښيږد
  

له تا هېله کوم راځه . ښته کټ مټ وليکل شو، ستاسو پيغام پرته له کوم کوشني زيادښت يا کمئڅرنگه چې تاسو وينـ
د خپل د کور د ټيلفونونو شميرې او خپله د بريښنالېک پته مې هم د همدغو ليکنوپه . چې مخامخ خبرې سره وکړو

  . هرې پيليزې برخې کې په څرگنده ليکلي دي
  

ترڅو چې ئ ته که ما ته راوليږله تاسو سره ژمنه کوم چې ستاسو تيلفوني راز، ستاسو بريښناليک او ستاسو پوستي پ
او يا نه ئ هره هغه خبره چې تاسو يې د افشا کولو اړتيا نه وينـئ اوکه وغواړ. ژوندی يم له ځان سره به يې وساتم

 ١٣او اوس وگوره چې نورو . چې خپره شي اويا په کوم بل سوري ور ننوځي،ټول به يې له ځان سره وساتمئ غواړ
  : تنو څه ويلي دي

  

  :  الدين، د پوځ په څلورسوه بستريزه روغتون کې امام. ١
  

 پاڼوکې چې د ايران ٨۶٩ او ٨۶٧،٨۶٨د کتاب په " افغانستان در پنج قرن اخير/ افغانستان په پينځه پيړيو کې " د 
تهران د عرفان له خپرونو څخه د مير محمد صديق فرهنگ ليکنه اولومړنی چاپ يې په ديارلس سوه څلوراويا /
  : داسې راغلي ديشوی دی ]  زکال د اپريل په مېاشت کې١٩٩۵] [ارديبهشت[
  

د الوتکو، ] په سهارني ټکنده سباوون کې[د سهار له څلورنيمو بجو لږ شيبه مخکې " د عبدالصمد غوث په وينا 
رځېدنه دافغانستان راپ[. توپونو او د شوبلو د ډزو غږناڅاپه غلی شو اوخپل ځای يې مرگوني درندې چوپتيا ته وسپاره

  " ١٩٨٨ پاڼه، عبدالصمد غوث، امريکا، د برگون بريسي خپرونه ٢٠٠] سقوط افغانستان/ 
داسې بريښي په دغې شيبې کې چې په ارگ کې د ولسمشرۍ د ماڼۍ ساتندويه مدافعان دړې وړې کېدلو ته نيږدې ول، 

څرگنده ده دې چې ولسمشر د . دې شيکودتاچيانو داؤود خان ته وړانديز وکړچې له مقاومته دې الس واخلي او تسليم 
وطنجار دې د ] محمد اسلم[کودتاچيانو د الرښودو مشرانو د نومونو غوښتنه وکړه او بيا يې وغوښتل چې عبدالقادر او 

  . خبرو لپاره ور ته ور واستوي
  

او نورو ] لکارم[ببرک . دغه وړانديز د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند په مرکزي کمېټې کې را وړاندې شو
پرچميانو چې نه يې غوښتل ولسمشر دې ووژل شي، بلکه د هغه تر نامه الندې يې هيله درلودله واک ترالسه کړي د 
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دوه نومول شويو کسانو ليږلو ته ليواله ول، خو د مرکزي کميټې خلقي غړو غبرگون وښود او الرښوونه يې وکړه چې 
  . ولسمشر دې ونيول شي

  
 اتحاد کې روزل شوی پيلوټ چې د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند په وړاندې ودرېد او په شوروي[فرهاد لبيب 

د پيښې لړۍ د پوځ په څلورسوه بستريز روغتون  کې د شوبلې د يوه افسرامام الدين له خولې چې يوه ] زندان ته ولويد
      :  اونۍ وروسته يې په خپلې خولې خپلو دوستانو ته کړې وه په دې ډول ويلې 

  
ديارلس [د . په حالت کې والړه وهئ زما زغره واله شوبله د ارگ ختيزې دروازې ته مخامخ د اور لپاره د تيارسـ"

د غوايي د اتمې په شنه سهارکله چې د گارد قطعاتو يو په بل پسې د سپينو بيرغونو په ور ] سوه اوپينځوسم لمريزکال
که څه هم داؤود مخکې له موږ سره اړيکه نيولې وه .  داؤود را ونيسمښودلو خپله تسليمي اعالن کړه ماته امر وشوچې

او غوښتلي يې ول چې د کودتا له مشرانو سره غواړي خبرې وکړي او مرکزي کميټې هم منلي ول او پريکړه يې 
  . کړې وه چې همدغسې به وکړي نو ما ته امر وشو چې ارگ ته ور ننوځم

  
 گل آقالومړني سړي چې دننه له ما سره ولېدل، .  ډزو يو يو غږ اورېدل کېدهکله چې ارگ ته ورننوتلم د خورو ورو

گل آقا له ځان سره را واخيستلم او هغه خونه يې را وښودله چې داؤود خان . زه خبر وم چې هغه زموږ سړی دی. وو
  . پکې وو

  
ؤود د خپلې کورنۍ  له غړو او کله چې له گل آقا او خپلو همالرو ملگرو سره خونې ته ور ننوتلم ومې لېدل چې دا

دلته مې ژوندي پاتې کېدنه : " له ځان سره مې وويل. نورو لسو تنو همالرو سره وسله پر الس سترگې په الره دي
  " ناشونې ده

  
د کوتاچيانو له ډلې څخه يو تن غواړي له تاسو سره : " په دې وخت کې گل آقا داؤود ته پوځي سالم وکړ او ويې ويل

د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند د امر پر :" ما هم په لوړ غږ وويل. ټولو مخکې داؤود والړ ووله . وگوري
  ." ئاو ځان را تسليم کړئ بنسټ خپله وسله پرځمکه کښيږد

  
کمونيستانو او دهغوی مريييو ته نه ور تسليمږم او د سترگو په رپ کې يې پرما ډزې :" داؤود په ځواب کې راته وويل

. اور مې تر سره کړ او بيا بې هوښه سوم" جناحي"دومره مې په ياد دي چې يو څنگيزه . ور پرې پوه نه سومن. وکړې
ريشه های تأريخي / د غو ايي د کودتا تأريخې جرړې[ . کله چې سترگې مې خالصې کړې، په روغتون کې وم

  ]د فرهاد لبيب لېکنه، قلمي بڼه.  پاڼې١٠١ او ١٠٠، ٩٩. کودتای ثور
  

دغه خبره نه مني  او گروهن دی چې د امام الدين ملگري روزل شوي روسان ] امام الدين[ه هم فرهاد لبيب د که څ
هرگوره په دغه اړه  ال تر اوسه پورتنی روايت هغه . ول خو ددغې ادعا لپاره د منلو وړ السوندی په الس کې نشته

  . ا رسيدلی دیته ر] محمد صديق فرهنگ [څرگنده روايت دی چې په دې تړاو ما 
  

د لودسپيکر له : " د تره کي د رژيم لومړنی دفاع وزير عبدالقادر په دې اړه د يوې مرکې په ترڅ کې داسې وايي 
د را " شرط"په پای کې يې په دې آړ. د تسليميدلو غوښتنه وکړه] محمد داؤود خان[ الرې مو په څو څو ځله د هغه 

زه او وطنجار د ماڼۍ پر لور ور . ې هغه ته په خپله د خبرو لپاره ورشيتسليميدلو خبر ورکړچې قادر او وطنجار د
. وخوځېدلو، خو ملگرو زموږ مخه را ونيوله او دوه تنو نورو ته يې دنده ور وسپارله چې داؤود خان ته دې ورشي

 الدين په داؤود خان پر هغوی ډزې وکړې له هغو دواړو څخه يو تن يې ووژل شو او بل يې د لومړي بريدمن امام
د داؤود خان په دغه کار پوځيان را وپارېدل له دواړو خواوو ډزې پيل شوې او . نامه ټپي شوچې اوس ژوندی دی

  ." دډزو په ترڅ کې سردار محمد داؤود خان ووژل شو
  

  : په دغه ناتارځپلې ناورين کې په ولسمشر او ورور يې محمد نعيم سربيره دغه کسان هم له منځه والړل
  

له د سروزير مرستيال، د کورنيو چارو وزير عبدالقديرنورستاني، زينب داؤود، عايشه، بلقيس آصفي،  شينکی عبداال
غازي، زرلښته داؤود، محمد عمر داؤود، ويس داؤود، شيما داؤود، خالد داؤود، زرمېنه غازي، د ولسمشر له کورنۍ 

ورنۍ يو شمير نور غړي د کوتاچيانو د اور له امله  تنه ووژل شول او د هغه د ک١٧څخه يو شمير ماشومان ټول ټال 
  ]زکال١٩٩٨ پاڼه،د انتوني آرنولد لېکنه، د هوور خپرونه، ٧٢کتاب، " افغانستان" د [ . ټپيان شول

ه وکړه چې په کودتا کې د وژل شويو کسانو د شميرې کچه ټيټه وښيي خو دغوايي په کودتا   سره له دې چې دولت ه
 تنو په شا ١٠٠ او ٧٠دولت د وژل شويو کسانو شميره د . و شميره له زرگونو کسانو پورته وهکې د وژل شويو کسان

 پاڼه، د آنتوني آرنولډ لېکنه، د ۶٢کتاب، " کمونيزم دوحزبي/دوه گونديزه کمونيزم" د [ . او خوا کې څرگنده کړه
  ] زکال١٩٨١هوور خپرونه 
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وژل شويوکسانو شميره چې د ارگ په ساتنه کې ووژل شول څه حال دا چې د ولسمشرۍ د ساتونکې ډلې يا گارډ د 
" افغانستان" د [ . . او نور ژوندي پاتې شوي کسان د نوي دولت په الرښوونه ووژل شول. ناڅه دوه زره تنه ول

  ]زکال١٩٩٨ پاڼه،د انتوني آرنولد لېکنه، د هوور خپرونه، ٧٢کتاب، 
  

د کورنيو چارو د وزارت په ساتنه کې د پوليسو .گرونو کې اعدام شوليو شمير د بگرام او خواجه رواش په هوايي ډ
يو شمير کسان، او د ريشخور په اوومه فرقه کې په ناڅرگنده شمير کې يوه ډله هغه کسان ووژل شول چې غوښتل يې 

  . د ولسمشر د ژغورنې لپاره ځانونه کابل ته را  ورسوي
  ] زکال١٩٨۴ايمن لېکنه، د هانکانگ خپرونه،  پاڼه، د انتوني ه٧٢کتاب، " افغانستان" د [ 
  

  امام الدين اووينې بهېدونکي ټپونه . ٢
  

په " ظهورو زوال حزب ديموکراتيک خلق افغانستان/ د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند راپاڅېدنه اورا پرځېدنه[ 
زکال کې په ١٩٩٩څخه چې په کتاب کې د اکاډميسين دستگيرپنجشيري لېکنه، د صبور کمپوزينگ سنټر له خپرونو 

  :داسې لېکل شوي]   پاڼو کې٩٩ او ٩٨، ٩٧، ٩۶پيښاور کې خپور شوی په 
  

د انقالب فرمان سردار ] غوايي[ کله چې د لوگرد خواريکښو وگړو بچي امام الدين د کومانډو د ټولي يو بولندوی د 
گوند الرښوونه يې د ] تان د خلق ډيموکراتيکافغانس[داؤود او د هغه د رژيم لوړپوړو چارواکو ته اعالن کړ او د 

نو " ئد مرکزي کمېټې د فرمان پربنسټ تاسو محکوم ياست او ځانونه را وسپار" هغوی غوږونو ته ور ورسوله چې 
سردار محمد داؤود نه يوازې دا چې د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند او د تأريخ فرمان ته تسليم نه شو بلکه د 

اشرافي غرور په لمبو کې يې په ډير قهر قدير نورستاني اوخپل زوی ته امر وکړ چې پر امام الدين او خانواکي او 
نورو سرتيرو او همدارنگه د خپلې کورنۍ پر بې گناه ښځو او ماشومانو ډزې وکړي او خپلې وروستۍ گولۍ پرې ور 

  . تشې کړي
  

ای کړ، د امام الدين او د کوماندو پرنورو سرتيرو يې هغوی د سردارمحمد داؤود وروستنی فرمان پرته له ځنډه پرځ
ډزې را پيل کړې او په پای کې د سردار محمد داؤود، سردار محمد نعيم، د ماليې وزيرعبداالله، زامنو او يوشمير 

خو د حکومت گ شمير غړو له مقاومته الس واخيست او پرته له . نورو خپلو خپلوانو پرژوند يې د پای ټکی کښيښود
  . وښتنې تسليم شول چې د هغوی شخصي خونديتوب د پاڅونوالو ځواکونو له خوا خوندي کړای شوپ
  

د پاڅون د سياسي مشرتابه ډله هغه مهال د داؤود خان او دهغه د مالتړو له خونړي مقاومته خبره شوله کله چې په 
  له پوځي سالمه وروسته که څه هم دی د وينو ککړ امام الدين د مشرتابه ډلې ته د راډيو افغانستان ودانۍ ته راغی،

او خانـتما په زهرلړلو گوليو ټپي وو،په لوړ مورال يې د سردار محمد ) مستبد(سلطنتي کورنۍ د وروستني تېرغمال 
  . داؤود او دهغه د نيږدې انډيواالنو د وسله وال مقاومت گزارش را وړاندې کړ

  
په ويلو په راډيو " ژوندی دې وي انقالب" ی وو د  لوړوهورا گانو او کريم ميثاق چې نوی د مشرتابه خونې ته راننوتل

او په لنډ وخت کې د سردار محمد . افغانستان کې دننه د سټديو کارکوونکي يې له دغې تأريخي پېښې څخه خبر کړل
. وږ خپور شوداؤود او دهغه د انډيواالنو د وژنې زيری د پاڅون د سرمشريزې ډلې له خوا جوړ او په ډير شور او ز

  . ددغه آزادي بښخونکي زيري خبرخپراوي په رښتيا چې معجزه را وزيږوله
  

، فرقو، د کندهار، ننگرهار، بلخ، غزني، "لښکرکوټونو"له نيم ساعت وروسته، په سلگونو ټيليگرامونه، د گارنيزنونو 
ايي ډگرونو، واليانو، لوړپوړو خوست ، د اسعدآباد او گرديز د واليانو له پلوه، د شينډنډ او مزارشريف له هو

، يو شمير هېواد "اهل کسبه"مأمورينو، گوندي کادرونو، د معارف کسانو، مخورو سيمه ييزو روڼ اندو، ورهڼگرو 
پالو روحانيونو، يو شمير مخورو ولسپاله  خپلواکه ډيموکراتو کسانو،او همداشان د يو شمير هغو کورنيو له خوا چې د 

 نيمې پيړۍ د بې پوښتنې واکمنۍ په کړس کې کړېدلې ، حقونه او آزادۍ يې تر پښو الندې شوې داؤود د کورنۍ د/نادر
وې او د يو شمير ولسي سوداگرو له پلوه د سيالب په توگه د انقالب د سرمشريزې ډلې تر کړۍ راتاو او په دې توگه 

سياسي واک . برياليتوب پولې ته را ورسيدد د يارلس سوه او اووه پينځوسم لمريزکال د غوايي د اوومې نېټې پاڅون د 
  . په ټوليزه ډول د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند په الس کې را پريوت

  
د هيواد د انقالبي لړۍ په ترڅ کې د څرگندې او ځالندې فکري مبارزې ودې د نوي دولت او د نوي نظم د 

دغسې يوې پرېکندې شېبې کې يو ځل بيا د افغانستان د زموږ د ولسي ژوند په . راټينگېدلولپاره خبره رامنځ ته کړه
خلق ډيموکراتيک گوند د سرمشريزې ډلې ترمنځ د څوکيو او دولتي دريزونو د راخپلو لپاره څرگندې شخړې رامنځ 
ته شوې چې را يادول يې زما له انده د معاصر تأريخ په پېښو کې د اوسني انقالبي غورځنگ د څيړلو او د هرې ډلې 

  .   سي او پوځي مشرانو  د موخو او دريزونو د پيژندلو لپاره اړين بريښيد سيا
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 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

/ افغانستان په وروستيو پيڼحو پيړيو کې (لنډه دا چې د هغه څه بر خالف چې صديق فرهنگ په خپلې تأريخې لېکنې 
هارون، او . ا.ن پاڼې کې ليکلې، ډاکټر حقشناس، رشتيا، صمد غوث، کشککي، ٧٧په ) افغانستان در پنج قرن اخير

نورو پي ليکونکو او افغانستان پيژندونکو ليکلي دي، لومړی دا چې د غوايي د اوومې د وسلوال پاڅون له پيله تر 
کله الوتنه نه ده کړې  تنه ٧د سياسي بيرو .  پايه نه د افغانستان په خاوره کې او نه له تاشکنده، شوروي پيلوټانوهې

وهاند ضمير صافی ژوندي او شاهد دي چې ډگروال قادر په څه ډول د بولندې غړي اود کابل پوهنتون استاد پ
له ځايه د شينډنډ د هوايي ډگر پيلوټانو ته په پښتو او دري ژبوڅرگندې او په ځيرټاکل شوې بولندې ) قوماندې(

  . ورکولې
  

 او نه د خواجه رواش په هوايي نه د راډيو افغانستان په ودانۍ کې"  اصله"دوهم دا چې د مرکزي کميټې غونډه له اره 
زکال د بي بي سي د راډيو د شفاهي تأريخ په خپرونه کې کريم ١٩٩٨زکال او د ١٩٩۶د . ډگر کې جوړه شوې وه

مېثاق هم په تېروتنې د راډيو افغانستان په ودانۍ او هوايي ډگر کې د مرکزي کمېټې د غونډې د جوړېدلو خبره کړې 
رام په بيا خپراوي کې به دغه تيروتنه بيرته سمه شي، ځکه چې د مير اکبر خيبر د وه چې په بشپړ ډاډ ددغه پروگ

کله چې د مرکزي د . جنازې د ښخولو پاخه سمبالوونکي کريم مېاق او نوراحمد نور په خپل نوښت پټ شوي ول
کېدای شوای او تشکيالتو د سياسي بيرو دغه نامتو او مخور غړي پټ شوي ول، د مرکزي کمېټې غونډه څنگه رابلل 

  . څنگه به جوړېدله
  

کله د غوايي د پاڅون د پيښو په لړ کې نه گډون، نه  دريم دا چې په افغانستان کې د شوروي لوی سفير پوزانوف هې
  . له دې امله د عبدالصمد غوث وينا يو اړخيزه اورښتيا نه ده.  اغيزه او نه پټه او نه بربنډه ونډه درلودله

   

  : الشنيکوفد امام الدين ک. ٣
  

دريم ] اردو وسياست در سه دهه اخير/ په دريو لسيزو کې اردو او سياست [سترجنرال نبي عظيمي په خپل کتاب کې 
  :  ليکلي ديپاڼو کې١۴٢ او ١۴١ پاکستان په -زکال پيښاور١٩٩٩چاپ، د ميوند د خپرونو خپروندويه ټولنه 

  
د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند مشران يې آزاد کړل او په شوبلود کابل واليت راچاپيره د يوالونه را ونړول، 

حفيظ اهللا امين په داسې حال . د الرې په اوږدو کې يوه شوبله په يوې څلور الرې کې دريږي. شوبلو کې يې کښينول
 د کې چې السونه يې په هتکړيو تړل شوي ول ککره يې د شوبلې له کړکۍ څخه را وايستله خپل السونه او سر يې

په دغسې پرېکندو شيبو کې د امين دغسې خوځښت د هغه دريز د هغه د خلقي . کودتا سرتيرو او افسرانو ته و ښورول
  . پلويانو په منځ کې  را لوړاوه

  
مشران يو ساعت وروسته د هوايي او مدافعه هوايي ځواک د . شوبلې خوځېږي او د راډيو افغانستان پر لور درومي 

په هغه ځای کې د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند مرکزي کمېټه غونډه جوړوي او . ېږيقرارگاه په لور خوځ
حفيظ اهللا امين ته دنده ور سپاري چې د پوځي شوری خبرتيا دې جوړه او د داؤود خان د راپرځېدنې خبر دې د وگړو 

  . غوږونو ته ور ورسوي
  

يموکراتيک گوند پرغړو پياوړې اغيزه را شيندي او ددې څرگنده ده چې ددغې خبرتيا خپرونه د افغانستان د خلق ډ
المل کېږي چې په خپلو لښکرکوټونو او غنډونو کې خپل بولندويان بې وسلې کړي را ويې نيسي او واک په خپلو 

د اعالميې له خپراوي وروسته د گوند د پرچم ډلې افسران په بشپړدول را فعاله کيږي او له . منگولو کې راخپل کړي
د شپې په يوې بجې د ولسمشرۍ ساتندويه لښکر .  خلقي ملگرو سره په همغږي اړوندې چارې په گډه پرمخ بياييخپلو

  . جگړن صاحبجان او هغه ته نور نيږدې ملگري يې رانيول کيږي. يا گارډ را پرځيږي
  

امام الدين د . ورکول کيږيد سردار محمد داؤود د را نيولو امر د کوماندو د قطعې افسر لومړي بريدمن امام الدين ته 
د افغانستان د خلق : " گارد د اوپراسيون له آمر ډگرمن گل آقا سره يو ځای داؤود خان ته ورځي او ورته وايي 

  ." او را تسليم سهئ ډيموکراتيک گوند د مرکزې کميټې په امرخپله وسله پرځمکه کښيږد
  

د . او د سترگو په رپ کې په امام الدين ډزې کوي" تسلميږمکمونيستانو ته نه ور : "  داؤود په ځواب کې ورته وايي
امام الدين مټ ټپي کيږي، د هغه په الس کې کالشنيکوف ووه او له ټپي کېدلو سره سره پرداؤود او يارانو يې څنگيز 

 د محمد نښته را پيل کيږي او په پای کې سردارمحمد داؤود، سردار محمدنعيم، عبداالله،. يا جناحي اور را پيل کوي
 تنه ١٧ظاهرشاه خور او د داؤود خان مانيدنه زينب داؤود، د داؤود خان زامن او د کورنۍ غړي يې چې ټول ټال 

  .کېدل، ځای پرځای وژل کيږي
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  زما نوم امام الدين دی . ۴
  

 سي د د بي بي] ١٩۶٩ – ١٩٠٠افغانستان در قرن بيستم د کتاب / افغانستان په شلمه پيړۍ کې [ډاکټرظاهرطنين د 
  د عبدالکريم ميثاق  پاڼو کې٢٢۵ او ٢٢۴ايران چاپ، په / خپرونو له ټولگې څخه د عرفان د خپرندويه ټولنې تهران 

د ماليې وزير، څيړونکي او / د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند له بنسټ ايښودونکو او د سياسي بيرو غړي[ 
  :له خولې داسې وايي] داستان ليکونکي

   
ا وه چې آيا داؤود خان دې ووژل شي يا دې ژوندې وساتل شي؟ د مرکزې کميټې يوې ډلې ويل چې داؤود پوښتنه د

ښه به داوي چې راډيو ته دې . لري" مسوؤليت"خان دې ژوندی وساتل شي او وژل يې ستره تأريخي پازوالي 
را ] ن دخلق ديموکراتيک گوندافغانستا[راوستل شي او ودې وايي چې را اخيستل شوی گام يو ښه گام دی او زه د 

کله چې وگړي له راډيو افغانستانه د داؤود غږ په ژوندۍ توگه . دغه په خپله يوه تيروتنه ده: بلې ډلې ويل . ـدومئتايـ
په دغه وړانديز کې دوه تنو تر نورو . واوري، ښايي پاڅون د هغه په گټه را واوړي او زموږ پاڅون به را ناکامه شي

  . يو يې دستگير پنجشيری او بل يې ببرک کارمل وو: ډيرې خبرې کولې
  

په وينو لړلي الس د مرکزي کميټې د غړو مخې ته ودرېد . يو صاحبمنصب چې له السه يې وينې را بهېدلې راغی
د گلخانې ماڼې . زه دننه په ارگ کې وم.  د گوند غړی يم. زما نوم امام الدين دی: پوځي سالم يې ورکړ او ويې ويل 

له دې چې واک د افغانستان دخلق ډيموکراتيک گوند ته را ليږدېدلې،  ته دنده : الړم او داؤود خان ته مې وويل ته و
هم ورسره ] د سروزيرمرستيال او د بهرنيو چارووزير[ عبداالله . يوه لور يې ورسره وه. ئچې ځان راتسليم کړئ لر
په دغې شيبې کې لور . ل کړې، زما الس يې را ټپي کړکله چې ډزې يې را پي. داؤود خان راباندې ډزې وکړې. وو

که ته ډزې وکړې، هغه به هم . يې مخې ته ور ودرېدله ، دهغه مخې ته خنډ شوه او ورته ويې ويل چې ډزې مه کوه
وويل چې هغه په همدغې شيبې کې  داؤود خان هم پر خپلې لور او هم يې پرما ډزې ] امام الدين. [پرموږ ډزې وکړي

  ." و په دغه وخت کې ما هم کالشنيکوف راواخيست، و مې وهل، او ټول مې له يوې مخې له منځه يو ړلوکړې ن
  

  د تأريخ مختورالی بايد ونه منو. ۵
  

د تأريخي سياسي پېښو ياددښت لېکونه، د افغانستان د اوسني تأريخ په کرښه کې [سلطانعلي کشتمند په خپل کتاب کې 
سي و روېداد هاې تاريخي، خاطرات شخصي با برهه های از تاريخ سياسي يادداشتهاي سيا/ شخصي خاطرات
  :  ليکي پاڼو کې٣۴۴ او ٣۴٣په " زکال دلندن د ژاکارت له خپرونو څخه٢٠٠٢] " معاصرافغانستان

  
 په ټکنده سباوون کې د شوبلو د چلوونکو ٢٨د اپريل د ] زکال١٩٧٨[د : د وروستـنـيـو مقاومتونو دړې وړې کول" 

وروستنی مقاومت دړې وړې شو خو " گارد" پيلوټانو د گډې همکارۍ په مټ د ولسمشرۍ د ساتونکي لښکر او د
د . له هغه وروسته د خبررسوونکو يو ډله ارگ ته ور واستول شوه. محمد داؤود تر هماغې شېبې مقاومت کاوه

د سهار د ٢٨د اپريل ] زکال١٩٧٨[سرمشريزې ډلې په هغې شيبې کې چې د ] افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند[
اتو او نهوبجو ترمنځ  شېبې وې يو ځل بيا يې غونډه راجوړه کړه اوسرمشريزه ډله پوه شوله چې محمد داؤود را 

  . تسليمېدلو ته چمتو نه دی
  

ددې په اړه چې له هغه او کورنۍ سره يې په څه ډول چال چلند وشي د مرکزي کميټې د غړو په منځ کې تودې خبرې 
امين په اور لړې ژبې پر هغه د وسله وال يرغل خبرې کولې او ټينگار يې کاوه چې که مقاومت . منځ ته شوېرا

په غونډې کې يو شمير ناستو غړو د . وکړي نو د سترگو په رپ کې دې هغه او د هغه د همکارانو ټغر ورټول شي
کړي ژبې د امين له وړانديز سره مخالفت وکړاو امين په مالتړ د هغه د وړانديز مالتړ کاوه، خو ببرک کارمل په پري
دغه ستونزه په سړه سينه ئ پريږد:" هغه وويل . ټينگار يې وکړ چې په هې بيه دې دغه کار ته الس وا نه اچول شي

او پراخ تندي حل شي او سر له همدغې شېبې دې وگړو او نړيوالو ته داسې شی په الس ورنکړل شي چې گڼې انقالب 
د هغه د راتلونکې " محکمه "چې ولسي نياوتون ئ پريږد. د قانون له امرونو څخه سرغړوای کويبيرحمه او 

  ." برخلېک په تړاو پريکړه وکړي
  

ما هم د کارمل د دريز مالتړ په ټينگه وکړ او ومې وويل چې د ملگري کارمل له دريزه په مالتړ زه په دې گروهن يم 
  .  ورکړو او د تاريخ مختوروالی دې ونه منل شيچې سرله اوسه خپلسريو ته نه بايد الر 

  
" سازشکاري"موږله تړونکاريو " هغه چې د را پاڅېدلو په حال کې وو او ويل يې.  زما دغو خبرو امين راوپاراوه

په پښو ودرېد او د ځېنو لښکرکوټونو له بولندويانو سره  د اړيکې د را ټينگولو په پلمه يې غونډه " سره جوړ نه يو
  . ودله او له يوه ساعته وروسته بيرته راغیپريښ
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 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

د امين په شتوالي او دهغه په نه شتوالي کې د همدغې او يو شمير نورو سکالو پرسرخبرې را اوږدې شوې او په دې 
خلقيانو له ډلې څخه يو خلقی وو خو په خپله د " وفادارو"ترڅ کې يو افسر راغی اوويل کېدل چې دغه افسر د پاليالو 

هرگوره، نوموړی افسر په خونړي الس د غونډې خونې  ته راننوت او الندينې خبرې يې . وا خواه نه ووامين ه
  : وکړې

  
د پوځي شوری له نامه مې داؤود خان ته خبر ورکړ چې . زه له يو شمير افسرانو او سرتيروسره ارگ ته ور ننوتلم" 

زموږ له .  او په خپلې وسلې يې پرموږ ډزې وکړېوسله دې پر ځمکه کښېږدي اورا  تسليم دې شي، هغه ونه منله
زما ملگرو هم زغم له السه ورکړ، هغه او ور . زه هم ټپي يمئ ملگرو څخه يو تن ووژل شو او لکه څنگه چې گور
  " سره نور کسان يې ټول ترځوابيه اور الندې ونېول

  
يې واک چالوه، يابه انقالبي المل وو او يا هغه څه چې څرگند دي دا دي چې امين د هرالمل له امله چې د هغه پرذهن 

ه کوله چې محمد داؤود له منځه يوسي   . شخصي خو له هماغو لومړيو شېبو يې ه
  
  امام الدين نه شوای کوالی کالشنيکوف را پورته کړي. ۶
  

 سره د )حجراالسود/سياه سنگ( ماښامي له ما ٢٨ زکال د اپريل د مېاشتې په ٢٠٠٨د اکادميسين دستگيرپنجشيري 
  : يوې تيلفوني مرکې په ترڅ کې وويل

  
دافغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند د سرمشريزې ډلې د نيول کېدلو په شپه سليمان اليق، بارق شفيعي، نور احمد { 

له . نور او کريم ميثاق د استاد مير اکبرخيبر د جنازې او خارو ته سپارلود کست د ثبت او ويشنې په چارو بوخت ول
 افغانستان څخه د سياسي دفتر د غړو د نيول کېدلو د خبرله په اورېدلو سليمان اليق او بارق شفيعي خپل ځانونه راډيو

په ځانخوښې توگه پوليسو ته ورسپاري، خو کريم ميثاق او نوراحمد نور ديوه گوندي کارگر په کورکې ځانونه پټ 
په کتاب کې د کريم ميثاق خبره سمه  او ] تان در قرن بيستمافغانس/ افغانستان په شلمه پيړۍ کې [له دې امله د . کړل

  . په ځای نه ده
  

  ستاسو د سترگو لېدلی حال څه دی؟ امام الدين کوم ځای ته راغی او څه يې وويل؟: سياه سنگ
  

چې هغه وويل . امام الدين راډيو افغانستان ته راغی او خپل گزارش يې نورمحمد تره کي ته ور وړاندې کړ: پنجشيری
له سردار محمد داؤود څخه په څو څو ځله په درنښت هېله وشوه چې له خپلې کورنۍ سره دې يوه خوندي ځای ته 

خو له څوڅو ځله غوښتنو سره سره هغه خپل زوی ته فرمان ورکړچې پر سرتيرو، افسرانو او ان په خپلې . والړ شي
  .  پيل شوېپه پای کې يې دوه اړخيزې ځوابيه ډزې را. کورنۍ ډزې دې وکړي

  
له دې چې  سياسي ځواک د افغانستان خلق : سردار محمد داؤود ته مې وويل : همدا شان امام الدين وويل چې 

زه کمونيستانو ته نه ور :  داؤود راته وويل چې . ئډيموکراتيک گوند ته را ليږدېدلې نو تاسو بايد را تسليم شـ
  .ما هم وويشتل او ستيا مې کړل. ېاو بيا يې نيغ په نيغه پرما ډزې وکړ. تسليميږم

   
  ؟ ستياڅه مانا را ښندي؟ دا د کوم ځای اصطالح ده؟ ...ستيا: " سياه سنگ

  
  . زما په گومان چې ښايي هندي يا اردو اصطالح وي" پوپنا"ستيا يعنی : پنجشيری

  
د " ستيا"له خولې  د مخکې له دې چې نورې اړينې خبرې راوسپړو بايد ومنم چې د جنرال امام الدين : سياه سنگ

له هماغه امله غواړم پوه سم چې امام الدين . وييکي په اورېدلو يوه ډيره ناوړه پوښتنه مې په ذهن کې راژوندۍ کيږي
  د افغانستان له کوم گوټه دی؟ 

  
ارونې ښايي هماغلته د يو شمير وگړو په منځ کې د ک. د لوگر له پښتنو څخه دی. هغه د لوگر له واليته دی: پنجشيری
  .خو زه سم نه پوهيږم. وړ وي

   
  امام الدين د گوند له کومې څانگې څخه وو؟ : سياه سنگ

  
  . هغه خلقی وو او د خلق د څانگې د پوځي ډلې له الرې يې له حفيظ اهللا امين سره اړيکه درلودله:پنجشيری

  
 نه يې د هغه او نه يې د هغه د کورنۍ ستاسو د وينا پر بنسټ، امام الدين نه کالشنيکوف را پورته کړی او: سياه سنگ

  پرلور ډزې کړې دي؟ 
  



 
 

 
  ١٥٠از  ٢٨ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

هغه په خپله . امام الدين نه شوای کوالی کالشنيکوف را پورته کړي او ډزې وکړي. کټ مټ همداسې ده: پنجشيری
 له هغه سره مل او ملگرو سرتيرو چې ولېدل داؤود او زوی يې ډزې کوي دوی هم په َورته ډول اور ته الس. ټپي وو

  ." مو کړل"  ژ -ستي " موږ هم راواخيستل او سيتا " له همدې امله ده چې امام الدين وايي . ور واچاوه
  

امام الدين او ملگرو يې د دغسې بې خرته او په پټو سترگو وژنې فرمان له چا او له کومه ځايه ترالسه : سياه سنگ
 د کورنۍ د برخليک په اړه څه ويل؟ ستاسو اند په کړی وو؟ د گوند سرمشريزه ډلې د سردار محمد داؤود او د هغه

  دې تړاو څه وو؟ 
  

سليمان )  دستگيرپنجشيري(وروسته له دې چې  نورمحمد تره کی ، ببرک کارمل ، ډاکټرشاه ولي او زه : پنجشيری
نستان ته اليق ، بارق شفيعي ، عبدالحکيم شرعي جوزجانی او حفيظ اهللا امين د کابل واليت له زندانه راډيو افغا

ما، کارمل، اليق او تره کي د سياسي تبليغ دنده پرغاړه را : وليږدول شولو، د دندو ويشنه په دې ډول تر سره شوه
  . واخيستله، حفيظ اهللا امين، عبدالقادرهراتي او محمد اسلم وطنجار د پوځ الرښوونه په غاړه واخيستله

  
تره . ه نورمحمد تره کي او ببرک کارمل بيل بيل نظرونه درلودلله داؤود او د هغه له کورنۍ سره د چال چلند په اړ

  . کي د هغه په وژلو او کارمل د هغه په ژوندي ساتلو ټينگار کاوه
  

د ټولنيزې مبارزې اصول نه بايد سپک و گڼل شي او له  پاڅون :" ما د نور محمد تره کي په ځواب کې وويل چې 
د خپل زوم او نيږدي ملگري د وژنې له امله په ژور ناورين او ويرکې سليمان اليق چې ." سره دې لوبه و نه شي

  ." دا فرعون دې ووژل شي: سوځېده نو د داؤود په اړه يې وويل
  

حفيظ اهللا امين (د تاريخ په دغسې يوې حساسې او پريکندې شيبې کې نور محد تره کي د انقالب پوځي الرښودې ډلې 
  : ور وليږهته الندينی فرمان ) او اسلم وطنجار

  
که سردار محمد داؤود او ملگري يې د انقالب له فرمانه سرغړوای وکړي، د پاڅونوالو پروړاندې الس وسلې ته " 

ځان ونه سپاري نو زموږ وسله وال ځواکونه د خپل " شرط"ور وړي او د گوند الرښوونې ته پرته له پوښتنې او آړ
که هغوی له وسله وال . نقالبي نظم څخه په ميړانه ساتنه وکړيځان اوآزادۍ د ساتنې لپاره خپل حق گڼي چې له ا

په داسې يوه . مقاومت څخه الس پر سر شي او خپلې وسلې پر ځمکه کښيږدي نو يو خوندي ځای ته دې وليږدول شي
  . "کې به له هغوی سره د هيواد د قانونو پر بنسټ له درنښته ډک چال چلند وشي' حال'اکر 

   
  . په پاړسي را و ژباړه) دستگيرپنجشيري( پښتو وو او ما ددغه فرمان متن په

  

  : د داؤود خان خونې ته ور ننوتلم. ٧
  

افغانستان له ستر اميره تر ستر  ["  محمد اکرم انديشمند د عبدالحق مجددي او داکټر فضل اهللا مجددي له کتاب
افغانستان، /د د خپرندويه ټولنې خپرونې، کابلد کابل چاپ، د ميون" افغانستان از امير کبير تا رهبر کبير/ الرښوده 
  :  څخه په را اخـَځـَولو داسې ليکي]پاڼي۵٩۶زکال، له ١٩٩٩

  
نوموړی هم مني چې د . هغه خلقي پوځي افسر چې د محمد داؤود د وژنې فرمان يې را پلی کړ امام الدين نوميده

  . ی ووسردار داؤود پر استوگنځي د يرغل فرمان حفيظ اهللا امين ورليږل
  

لومړی بريدمن امام الدين چې د پوځ د کوماندو په قطعه کې د ډيرې ټيټې پوځي رتبې افسروو  د افغانستان د خلق 
  . ډيموکراتيک گوند د واکمنۍ پرمهال لوړي پوځي رتبې ان د ډگرجنرالۍ تر کچه را لوړيږي

  
ه دريزيا مـَقــَر راډيو افغانستان کې وو په حفيظ اهللا امين چې د کودتا فرمان يې ورکاوه او د کودتا د فرمان پ" 

ريشخورو کې د يو شمير مقاومتونو له امله اود توپچي ، شوبلو اوله ټينگ هوايي بمباران سره سره د داؤود خان له 
د کړکيچ او اړوپيچ د څيړنې په موخه د لويو لښکرکوټونو او ] نوموړي. [مقاومته په ويره او انديښنه کې را لوېدلی وو

وشنيو پوځي قطعو له کودتاچيانو بولندويانو سره په گډه په راډيو افغانستان کې د شپې په نهو بجو يوه بيړنۍ غونډه ک
که دغه مقاومت په لنډ وخت کې . په ارگ او ريشخورو کې مقاومت التر اوسه پرمخ روان دی:" راوبلله او ويې ويل

ونه او قطعې چې ال تر اوسه ناپييلې او بې پرې پاتې او وخت پای ته ونه رسيږي  نو ډيره شوني به وي هغه لښکرکوټ
او يابه له . او مهال ته سترگې په الر دي، د داؤود خان په گټه به پرموږ مخ راواړوي او په خوځښت به پيل وکړي

ي گام کې  نو ښه به دا وي چې په بيړه او په لومړ. نورو واليتونو څخه د داؤود خان لښکر د هغه مرستې ته را ودانگي
  . دې د ارگ د مقاومت خبره را لنډه کړای شي
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 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

د کودتا لوړپوړو پوځيانو وړانديز وکړچې ددغې موخې د ترالسه کولو لپاره د هوايي او توپچي ځواک د يرغل 
ترڅنگ بايد پلی ځواک هم په خوځښت راشي چې ارگ ته ننوځي او د ارگ  د مقاومت مال دې  له دننه را ماته کړای 

کومه قطعه چمتو ده چې په ځانخوښې توگه د پلي يرغل پازوالي په غاړه را : روسته حفيظ اهللا امين وويلو.  شي
  . واخلي

  
چې يو خوږمند او په توده وېنه لوگری ځوان وم راپاڅېدلم او ومې ويل چې زه چمتو يم پلي يرغل تر ) امام الدين(زه 

 کې د اؤودخان ورور محمد نعيم خان، دوه تنه وزيران، د داؤود په خونه. د داؤود خان خونې ته ور ننوتلم. سره کړم
  . کله چې د داؤود خان خونې ته ور ننوتلم پوځي سالم مې وکړ. خان يوه لور او څو تنه نور ول

  
را . خبره له خبرې تيره ده! صاحب:" ما وويل" څه خبره ده؟ : " داؤود خان چې په الس کې يې تومانچه وه وويل

انقالبي شوری او پوځي : "  ما ورته وويل "  چا ته تسليم شم ؟ ' :داؤود خان په قهرژلي توگه وويل" . ئتسليم سـ
پوځي ځواکونو ټول لښکرکوټونو چاڼ کړي  او ځانونه يې سپارلي دي يوازې تاسو ياست . ئ ځواکونو ته تسليم شـ

کله تسليم نه سم:" داؤود خان وويل. " ئچې مقاومت کو   ."  زه به هې
  

، گولۍ زما پرالس را ئما ټينگار وکړ خو په دغې شېبې کې د داؤود خان په الس کې تومانچه وه، پرما يې ډزې وکړ
بيا نو زما د سرتيرو ، د داؤود خان او داؤود خان د ساتونکو ترمنځ اور پيل او په پای . ومښتلې او کلک يې ټپي کړم
  . کې يې داؤود خان ووژل شو

  

  انچې وروستنۍ گولۍ د داؤود خان د توم. ٨
  

تأريخ وروزنامه نگاري افغانستان،  د / د افغانستان تأريخ او ورځپاڼه لېکنه [ داکټر محمد حليم تنويرپه خپل کتاب کې 
 د محمد  پاڼو کې٢٢٠ او ٢١٩په ] ٢٠٠٠پاکستان جنوري /صبور د اسالمي خپرندويه ټولنې د مرکز له خوا، پيښاور

  :  داسې رانغاړيداؤود د وژل کېدلو څرنگوالی
  

په هماغه ورځ د پينځلسم زغره وال ځواک شوبلو حفيظ اهللا امين او خيال محمد کټوازی راډيو افغانستان ته راوستل او 
په خپلو خبرتياوو کې يې په پرله پسې توگه يې خبرتياوې خپرولې . هغه ځای يې د خپلې بولندی ځای ځايگی وټاکه

 د تيرغمال نادر د کورنۍ د لړۍ واک پای ته را ورسيد او واک د افغانستان د چې د داؤود خان په وژل کېدلو اوس
محمد اسلم وطنجار او عبدالقادرپه څو څو ځله د افغانستان د . خلق ډيموکراتيک گوند اوانقالبي شوری په الس کې دی

  .  خلق ډيموکراتيک گوند او انقالبي شوری د بريا مبارکي وويله
  

 تلويزيون په ماڼې کې وود زينب د سينما ترڅنگ د ښځو د ټولنې وړکتون ته والړ او خپل محمد خالد داؤود چې د
هغه ارگ ته د شمالي سړک په الر د . کوشنيان يې په موټر کې له ځان سره راواخيستل اود ارگ په لور يې مخه کړه

  . ل شوبيا د داؤود مشر زوی  محمد عمر په ارگ کې ووژ. شوبلې د مردکي له امله ووژل شو
  

 ساعتونو کې ٢۴په ' گارډ'د ولسمشر ساتندويه ځواک . دويمه شوبله چې پر ارگ ور ننوتله د محمد اسلم وطنجار وه
  .زښت تلفات وليدل

  
د غوايي د مياشتې په اتمه نېټه د محمد داؤود ټول وزيران د ارگ په ] ديارلس سوه او اووه پنځوسم لمريز کال[د 

د .  داؤود له خپل ورور محمد نعيم او کورنۍ سره يې په ماڼۍ کې راگيرپاتې شولمحمد. پخلنځي کې پټ شوي ول
د امام الدين په نامه يو تن کودتاچي له خپلو سرتيرو سره د گلخانې په ماڼۍ ور ننوت . کودتا ځواک ارگ ته ور ننوت

  . اوداؤود خان ته يې امر وکړ چې ور تسليم سي
  

 گولۍ په هغه ور تشه کړه او امام الدين ټپي شواو بيا هغه پر محمد داؤود او محمد داؤود د خپلې تومانچې وروستنۍ
په دغه نښته کې محمد داؤود او ټوله . محمد داؤود د ژوند تر وروستۍ سلگۍ مقاومت وکړ. کورنۍ يې اور را بل کړ

 واچول او د هغه د د هغوی مړي يې  د څرخي پله د غرونو د لمنو په غـَوچوړو کې. کورنۍ  يې په شهادت ورسيدل
يو څيړنه وايي چې د محمد داؤود .  کورنۍ يو شمير پاتې ښځينه غړي او د هغوی ماشومان يې په زندان کې واچول

  . مړی يې په ماهيپر کې په يوه ناڅرگند ځای کې اچولی دی
  

  پرما تور لگوي . ٩
  

 ته د ټيلفون له الرې ځواب راکړ چې پوښتنو) سياه سنگ(سليمان اليق، زما  نېټه ٣٠ زکال د اپريل په ٢٠٠٨د 
  : لنډيزيې په الندې ډول دی

  



 
 

 
  ١٥٠از  ٣٠ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  محمد داؤود او کورنۍ يې د چا او يا د کومو کسانو د فرمان پربنسټ ووژل شول؟:  سياه سنگ
  

، لومړی ئوگور. سردار داؤود او کورنۍ يې د چا د فرمان او يا يوې گډې پريکړې پربنسټ نه دی وژل شوی: اليق
پايله يې هماغه ده چې ټول .  ورپسې پيغام ور و ليږل شو چې تسليم دې سي، هغوی تسليم نه شولکودتا وشوه ،

  . د څو تنو ووژل کېدل: ورڅخه خبر دي
  

آيا ستاسو موخه داده وواياست چې محمد داؤود او کورنۍ يې د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند د ډله : سياه سنگ
  شوی؟ ييزې پريکړې پر بنسټ نه دی وژل 

  
يو شمير ځانمنونکو او څوکۍ غوښتونکو کسانو چې غوښتل يې څوکيو، لوړو دريزونواو ويسکيو اوموټرونو ته : اليق

. ځان ورسوي، کودتا وکړه او د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند يې د يوه ترسره شوي عمل په وړاندې را وَدراوه
  .  دې ته اړلې شولې چې کودتا ومنيد خلق او پرچم ډلې هم د خپل ځان د ساتنې لپاره

  
  ؟ ئچې د دغې کودتا د سمبالوونکو نومونه را واخلـئ آيا کوالی شـ: سياه سنگ

  
زړه ور يم او په براال او سپينه وايم چې حفيظ . زه ډارن سړی نه يم او نه له راتلونکې څخه کومه اندېښنه لرم: اليق

  . موږ په زندان کې وو چې کودتا وشوه. ه سمبالوونکي ولاهللا امين او نورمحمد تره کي ددغې کودتا پاخ
  

  تاسو څنگه زنداني سواست؟ : سياه سنگ
  

کله چې د راډيو افغانستان له الرې د افغانستان د خلق د ډيموکراتيک گوند د مشرتابه د ډلې د مشرانو د نيول : البق
يثاق صاحب او اليق صاحب ته به ښه دا وي م"کېدلو خبر خپور شو يو شمير ملگري دغې پايلې ته را ورسيدل چې 

زه هم د ملگرو د وړانديز پربنسټ والړم او ځان مې پوليسو ". چې والړ دې سي او ځانونه دې دولت ور وسپاري
  . وسپاره

  
يو وردکي افسر راغی او په اورلړې ژبه يې له . زما السونه يې را وتړل او د زندان په يوې کوشنۍ خونه يې واچولم

بيا نو له هر لوري د پرله پسې ډزو غږونه را " ؟ئڅه شی دې خوړلي چې هضموالی يې نه شـ:"  تنه وکړه ما پوښ
د . څو شېبې وروسته زه هم له خونې څخه داالن ته را ووتم چې پوه سم څه خبره ده. افسر دباندې ووت. پورته شول

  ." ه، اوس يې راچپه کووڅو شيبې سترگه په الره اوس:" هغه وويل.  گوند يو تن غړی مې وليد
  

زما السونه يې راخالص کړل او په دې توگه زه .  بيا مې هماغه افسر وليد چې په يوه غاب کې يې راته انگور راوړل
  . له زندانه را خالص شوم

  
وروسته له هغې چې راخالص شوی او راډيو افغانستان ته راغالست، نور محمد تره کي ته مو د داؤود :سياه سنگ 

  آيا دا رښتيا ده؟ " دا فرعون دې ووژل شي: " ړه وويل چې په ا
  

اصأل دغه پيښه په خپله ماته د . ما داسې نه دي ويلي. پرما تورلگوي. دا خبره قطعأ زما نه ده. سمه نه ده! نه: اليق
  . کرکې وړ وه

  
  تا؟ کومه پيښه تاسوته د کرکې وړ وه؟ د داؤود خان وژنه يا دغوايي د اوومې کود: سياه سنگ

  
ښايي په تأريخ کې داسې . دغه پوځي پاڅون چې په گوند کې نه وو پوخ شوی، زمالپاره د کرکې وړ وو. کودتا: اليق

البته چې حفيظ اهللا . آيا دا چې په پيښه کې شورويانو الس درلود يا نه درلود راته روښانه نه ده. ډير پاڅونونه شوي وي
  . و کې پرې پوهېدلامين او نورمحمد تره کی دواړه سل په سل

  
که تاسو د نورمحمد تره کي او يا حفيظ اهللا امين په ځای واست ، تاسو به د محمد داؤود او د هغه د کورنۍ : سياه سنگ

  د وژلو امر وکړی وای؟ 
  

ر په هې ټولنيزه بليگه ، اصل او معيا. که زه د هغوی پر ځای وای ، کودتا نه کېدله. دغه پوښتنه بنسټ نه لري: اليق
کودتا د سياسي ستونزو د حل الره نه وه  او په راتلونکي کې به هم نه . کې د کودتايي پاڅون الرښوونه نه ده شوې

په ټوليزه توگه د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند ټول پوه غړي له پوځي کودتا سره . وي او زه د کودتا مخالف وم
  . مخالف ول

  



 
 

 
  ١٥٠از  ٣١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

چې تاسو د خپل نيږدې ملگري ميراکبرخيبر د ناورين په لمبو کې  د هغه وژنه مو د آيا دا خبره سمه نه ده : سياه سنگ
  ؟ " دا فرعون دې ووژل شي" داؤود د  وژنې له غچ سره برابره بللې وي او ويلي مو وي چې 

  
دا چې د ان .  ما دژوند له هماغو لومړيو شيبو له وژنې او وينې تويونې څخه کرکه درلودله او اوس يې هم لرم: اليق

تل به يې زما په اړه ويل چې . سردار داؤود او د هغه د کورنۍ له وژنې وروسته د مړيو د لېدنې لپاره ارگ ته َوَرنغلم
چې ودې وايي چې د اليق له ئ تاسو په ټول افغانستان کې يو تن راپيدا کړ" . سړی نه دی" قاطع "دی يو پريکنده " 

ه سردار داؤود او د هغه د جمهوري دولت دستگاه د مير اکبر خيبر په وژنه کې له بله اړخ.  السه يې تاوان ليدلی وي
  دا خلک ولې داسې بې گټې خبرې او ارتاکې جوړوي؟ .  الس نه درلود

  

  د کوماندو افسر
  

افغانستان در قرن بيستم، د بي بي سي د خپرونو له / افغانستان په شلمه پيړۍ کې [ ډاکټر ظاهرطنين په خپل کتاب کې 
 د ] پاڼو کې ٢٢۶، ٢٢۵، ٢٢۴ زکال په ٢٠٠۵ايران ، / ټولگو څخه، د عرفان د خپرندويه ټولنې له خوا، تهران 

  : داؤود د وراره محمد عزيزنعيم له خولې داسې ليکي
  

يوافسر ] کوماندو[په وروستيو شيبو کې د : د هغو پيښو لنډيز داسې دی. مور مې پيـښې د سر په سترگو لېدلې دي
دغه امر دې د : محمد داؤود خان پوښتي چې .  ئور تسليم شـ:  ورننوځي  او محمد داؤود خان ته وايي چې خونې ته

زه پرته له خدايه بل چا ته ور تسليميږم : محمد داؤود خان وايي . د قادر له پلوه: چا لخوا راوړی؟  هغه ځواب ورکوي
واړو خواوو تر منځ ډزې را پيل او په پای کې يې خدای همدا وه چې د د. او تر وروستنۍ گولۍ مې جگړې ته چمتو يم

 تنه غړو يې د شهادت جام را په ١٧بخښلی محمد داؤود خان اود هغه د زامنو او دوه لوڼو په گډون د کورنۍ نورو 
  . سر کړ

  

  !چا له ليرې ويل چې تسليم شه: ١٠
  

ولسمشر " په خپلې يوې لېکنې کې د ) نکیلېکوال،خبريال، ژباړونکی او د بي بي سي کارکوو(ډاکټر داؤود جنبش 
 تر سر لېک الندې  د محمد ظاهرشاه د خور زهره نعيم له خولې داسې "داؤود خان او کورنۍ يې څنگه ووژل شول

  : لېکي
  

د را وتلو پرمهال د گلخانې د ماڼۍ د !."  ئکښتـني پوړ ته والړ سـ: " کله چې بمباريو زور واخيست داؤود خان وويل
  . گومان کوم چې ډزې په ارگ کې دننه د خلقيانو او پرچميانو له پلوه وې. له پلوه ډزې را پيل شوېدروازې 

  
هغوی يې بلې . ټپيانې شوې وې) دعمر لور( په داالن کې  د داؤود خان لور زرلښته ، د هغه اته کلنه لمسۍ غزال 

وويل چې ] د محمد داؤود زوم[نظام . ووزما د ديارلس کلنې لمسۍ صفورا ټټر گولۍ ور څيرلی . خونې ته راوړې
صفورا زما د سترگو تر . صفورا بې هوښه ده خو حال يې ښه دی خو کله چې هغه يې له نيږدې ولېدله نو هغه مړه وه

د سردارصاحب داؤود خان ننږور او د . ماشومان ان د مور په غيږ کې خوندي نه ول. مخه ځان حق ته وسپاره
کله چې له خوتې .  دوه ماشومان په غيږ کې نيولي ول او ديوال ته يې ډه ډه لگولې وهميرويس ماندينې شيما خپل

  . راوتلو، ومې لېدل چې دريواړه شهيدان شوي ول
  

د / زما خور(چې په کراچۍ کې به تلله، زينبه )داؤود خان معيوبه خور( ، عايشه )زما او د نعيم خان لور(زرمينه 
ټولې داؤود خان ته ورغلې او تر څنگ يې ) د سردار محمد داؤود خان لوڼې(رلښته ، شينکۍ او ز)داؤود خان ماندينه

  . ودرېدلې
  

او !. تسليم سه: دا مې په خپلو سترگونه دي لېدلي خو ماته وويل شول چې يو چا له ليرې داؤود خان ته غږ کاوه چې 
. وخت کې د ډزو غږونه را پورته شولپه همدغه . پرته له خدايه بل چاته نه تسلميږم: هغه په ځواب کې ويلي ول

ټول هماغلته ) دشاه محمود خان زوی( ، نظام )د داؤود خان زامن(داؤود خان، زينبه، شينکۍ، خالد، ويس او عمر 
  . ووژل شول

  
نو د خونې چت به در باندې ئ که را ونه وځـ! ئکودتا چيان په موږ پسې راغلل او ويې ويل چې له خونې را ووځـ

  .   راوتلو پرمهال مې ولېدل چې د داؤود خان، محمد نعيم خان او نورو مړي د ځمکې پرمخ پراته ولد.راونړيږي
  

. موږ يې روغتون ته را ورسولو، د لسو ورځو لپاره يې هلته وساتلو بيا يې زندان ته بوتلو. زما پښه ټپي شوې وه
د ( گاللۍ . ه روغتون کې پاتې شولپ) د نعيم خان لميسان/ د سردارتيمورشاه ماشومان(خورشيد او توران 

  .  گوليو سورۍ سورۍ شوې وه، ژوندۍ پاتې شوه٧سره له دې چې پښه يې په ) د داؤود خان ننږور/عمرماندينه
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وموړو وژل شويو کسانو آرامځای را پيدا کړي او د افغانستان د لومړني ولسمشر له يو څوک را پيدا سي چې د ن

  آرامځي څخه يو زيارت جوړ کړي؟
  

  د اخځ سرچينه
  

html.٥-Daood.P-Siasnag.Dr/٧٧Shoumare_/Salae_Charom/de.kabulnath.www://http  
 
  

  شپږمه برخه
  صبوراهللا ســــــــياه ســـنگ

com.hajarulaswad@yahoo  
  رحمت آريا: پښتوژباړه

  
  له يوه السه ټک نه را خيژي

  
محمد داؤد د سياسي ښادنامو په ) مشرافغانستان د لومړڼي ولس(دغه لنډه لېکنه چې په هې ډول نه شي کوالی د 

سموالي يا نه سموالي، دهغه پر پړوالي يا نه پړوالي روښاني واچوي،  غواړي يوازې د هغه او د هغه د کورنۍ د 
  .  وژنې د څرنگوالي په اړه د يوشمير شته مالوماتو ټولگه راډگر ته کړي

  
ه به وشي د مخ په ودو گنگوسو د را سپړلو او څرگندولو  لپاره چې کله دلته کله هلته اورېدل يا لوستل کيږي لږتر ه

کريم ميثاق، دستگيرپنجشيري ،سليمان اليق ، (لږه د افغانستان د خلق ډ يموکراتيک گوند له پخوانيو لوړپوړو غړو 
  .واو جنرال امام الدين سره د پرله پسې او اوږدو  ټيلفوني مرکو او پوښتنو لړۍ  راپيل کړ) خيال محمد کټوازي

  همدارنگه د دغې لېکنې په ال ښه والي کې د نوروکسانو مرستې ته اړتيا لېدل کيږي
   ٢٨ کال، د آپريل ٢٠٠٨

  :پته 
Siasang, ٦٧٩ Rink Ave., Regina, SK., S٤X٢P٣, CANADA  

   
   د ټيلفون شميره٥٤٣٨٩٥٠ (٣٠٦) ١  او  ٥٠٢٠٨٨٢ (٣٠٦) ١

  
*********  

  
  !بخښنه

په څلورمۍ څپرکۍ کې دوه ټايپي تيروتنې شوې وې ] و آن گلوله باران بامداد بهار/ بارانپسرلني سباوون د گولېو [د 
  . په بڼه لېکل شوي ول"  مومند" د " مهمند"او" پاچا مير"د " پادشاه مير. "

  . همدلته ځای پرځای  له پادشاه مير او حميد مهمند او له نورو ښاغلو لوستونکو څخه په نړۍ غاړه بخښنه غواړم
  

 ا اَ  نډَوله غبرگونونه ن
  

د يوې ځانگړې " آزادۍ له راډيو سره"زکال د جوالی په دويمه نېټه جنرال پادشاه ميرپه افغانستان کې د ٢٠٠٨د 
مرکې په ترڅ کې د محمد داؤود او د هغه د کورنۍ د آرامځي د ځای ځايگي په اړه څرگندونې وکړې او ويې ويل چې 

 کيلومتريزه واټن کې د څرخي پله زندان ته نيږدې د حربي پوهنتون تر شا په ١٨دغه آرامځی د کابل د ختير په 
  . سوريو او غـَوچوړو پروت دی او هم يې د محمد موسی شفيق د وژل کېدلو له څرنگوالي يادونه وکړه

  
خبرې اترې را پيل په دې اړه ، په افغانستان کې دننه او هم له هيواده دباندې د غبرگونونو د راپاريدلو په گډون پراخې 

چا جنرال پادشاه مير يو رښتونی مسلمان وباله چې د تيرو دريو لسيزو په ترڅ کې يې د سياسي خونړيو پيښو د . شوې
يو درواغجن خلقی او د پرچميانو " خو  نورو کسانو جنرال پادشاه مير.پټ ترينو رازونو له مخې پوړنی را ليرې کړ

د هغه خبرې يې د پيښو د سنجونې له اړخه بې ځايه ، بې ارزښته او له : ې ويل وباله او وي" يو را پاروونکی دښمن
  . درغلنې ډکې وبللې
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  . ن .م .س
    
ن څخه مې يو بريښنا لېک تر السه .م.زکال د جوالی د مېاشتې په اته ويشتمې نېټې مې له لېکوالې پيغلې س٢٠٠٨د

  : کړ او په هغه کې لولو
  

په يوې برخې کې د ښاغلي پادشاه ] و آن گلوله باران بامداد بهار/ باوون د گولېو باراند پسرلني س[د تأريخي لېکنې 
که تير وتنه مې نه [مير خبرې چې د ديارلس سوه او اووه پينځوسم لمريزکال د غوايي اوومې نېټې ته ورگرځي او 

  : ،داسې راغلي دي]زکال د اپريل د مېاشتې وروستۍ ده١٩٧٨وي کړي د 
  

   مړي څه ډول کسانو راوړل؟ لوړپوړو افسرانو يا عادي سرتيرو؟ :حميد مهمند
  

نه پوهيږم چې نوموړی اوس په . نور احمد نور وو] کورنيو چار وزير[د هغوی په سر کې مشر سړی د : پادشاه مير
 سړی آيا دغه: د هغوی يوه تن له اسلمه وپوښتل . نور هغه وزيران ول چې نه مې پيژندل. کوم هېواد کې ژوند کوي

  چې الندې په کار بوخت دې، ملگری دی که نه؟  
  

زکال د مې له مېاشتې وروسته د هماغه کال د جون ترمېاشتې پورې د ١٩٧٨حال دا چې ښاغلي نوراحمد نور د 
په دې ډول د ښاغلي پادشاه ميرپرگ شمير خبرو ډاډ نه شو . کورنيو چارو د وزير په توگه دنده تر سره کړې ده

  . کوالی
  

  لی پادشاه مير پيژنمښاغ
  
اردو وسياست در سه / په وروستيو دريولسيزو کې پوځ او سياست[زکال د جوالی د مېاشتې په ديرشمې نېټې ٢٠٠٨د

ته يو بريښنا لېک را وليږه او د هغه په يوې برخې ) سياه سنگ(د کتاب لېکوال سترجنرال نبي عظيمي، ما ] دهه اخير
  : کې راغلي دي

  
 مې د تل په شان ستاسو څيړنيزه لېکنه چې په هر اړخيزه ځير جوړه شوې ده د کابل ناتـهـ په څه موده وړاندې" 

/ زما موخه هماغه د پسرلني سباوون د گولېو باران. ښکلې ويبپاڼه کې  ولېدله او په ډيرې مېنې او لېوالتيا مې ولوستله
تل په شان د رښتونو خبرو د ترالسه کولو او زموږ د په دغې لېکنې کې مو د . لېکنه ده] و آن گلوله باران بامداد بهار

وک نه شي کوالی له هغو  ې کړې چې هې هېواد د سرټړلو رازونو له مخې د پړوني په  را ليرې کولو کې ډيرې ه
ځکه د کليدي شخصيتونو د خبرو په ترڅ کې چې د پيښې په ورځ يې پخه ونډه درلودله داسې خبرې . سترگو پټې کړي

  . وې چې ال تر اوسه پټې پاتې وېرابرسيره ش
  

زه دغه ښاغلی پادشاه مير پيژنم، خو نه پوهيږم چې کله د جنرالۍ دريز ته را رسيدلی دی؟ د افغانستان د خلق 
ډيموکراتيک گوند د واکمنۍ په مهال يا له هغه وروسته يا د طالبانو په وخت کې؟ په دې کې هې شک او شوپيان نشته 

 امين د ډلې يو د ډاډ وړ سړی وو، ځکه منطق هم دا وايي چې يو سړی تر هغوپورې د چا چې نوموړی د حفيظ اهللا
کله به  له دغسې يوه  لپاره د ډاډ وړ نه گرځي  مگر دا چې د هغه د راز لرنې کچه نه وي ازمويل شوې  که نه هې

ه د يوه اړين يا مهم کار په سر ته رسولو کې کار وا نه خيستل شي   . سړي څ
  

وهيږم چې تاسو خبرياست که نه ، د برهان الدين رباني د واکمنۍ په مهال گنگوسې خپرې شوې چې شهنواز تڼي نه پ
د طالبانو د ځواکونو د مالتړلو لپاره يو شمير خلقي ټانک چلوونکي هغوی ته ور وپيژندل چې طالبانو هم هغوی د 

ښايي پادشاه مير له دغسې کسانو . خپلو لېکو کې ومنلپه نامه په ورين تندي په ..... مال، آخوند ، احمد او محمود 
  . څخه يو تن وي او شونې به وي چې هماغلته د جنرالۍ تر دريزه پورې را رسيدلی وي

  
په ورځ ' پنجشنبې'د پنځنۍ :" هغه وايي . خو هغه څه چې زه يې دلته د ويلو وړ بولم د ښاغلي نور احمد نور په اړه ده

  ...."  چې ورځ پای ته ورسيدله د شپې دولس بجې وې چې مړي يې راوړلکودتا وشوه، په سبا کله
  

  مړي څه ډول کسانو راوړل؟ لوړپوړي افسران ول که عادي سرتيري؟ : حميد مهمند پوښتي
  ." نور احمد نور وو] کورنيو چار وزير[د هغوی په سر کې مشر سړی د : " او پادشاه مير ځواب ورکوي 

  
د غوايي د اوومې نېټې د کودتا په :  مند ښه ځير شوی وای نو بايد پوښتنه يې کړې وای چېاوس،  که ښاغلی حميد مه

دويمې ورځ د کابينې د غړو نومونه نه وو را څرگند شوي، ته څنگه مخکې له مخکې پوهېدلې چې نوراحمد نور د 
نوموړی د پرچم د ډلې له کورنيو چارو وزير دی؟ او يا داچې نور احمد نور يې څنگه په دې دنده گومارلی دی؟ 
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مشرانو څخه وو او طبيعي ده چۍ د داؤود خان د وژلو په اړه ، ياد دې ژوندی وي،  د  ببرک کارمل له دريز سره 
  همغږی وو؟ 

  
هغو کسانو چې په هماغو شپو ورځو کې د دفاع د وزارت ودانۍ ته چې وروسته د افغانستان د خلق ډيموکراتيک د 

مول شوه ، تگ راتگ کاوه  ښايي له ما سره همغږي وي چې نوراحمد نور شپه او ورځ مرکزې کمېټې ودانۍ ونو
هلته له ببرک کارمل سره وو او نه يې شوای کوالی د يوې شېبې لپاره له هغه ځايه را ووځي، او د ارواښاد محمد 

درلودله او دا کار د امين داؤود خان او د هغه د کورنۍ د جنازې د خاوروته سپارلو خبرې په هغه پورې هې اړه نه 
  او د هغه د ډاډ وړکودتا چيانو کار وو نو څنگه به يې دا دنده هغه ته ورسپارله؟  

  
دا خبره مې له دې امله وکړه چې د نوراحمد نور په اړه د پادشاه مير خبرې له بنسټه درواغ دي، اوپه رښتوني اړخ 

ښه د داؤود خان او د هغه د کورنۍ په وژنه کې راښکيل کې دا يوه دروهه يا دسيسه ده چې غواړي د پرچميانو پ
  " کړي

  

  نور احمد نور او د کورنيو چارو وزارت
  

 زکال د جوالی په يو ديرشمې نېټې د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند له مشرانو څخه يو تن چې نه ٢٠٠٨د 
مد نور او موسی شفيق تر منځ د شخړې په د ملگري نوراح' :" غواړي نوم يې په دغه لېکنه کې واخيستل شي ، وويل

  : د جنرال پادشاه مير خبره له دوه وو اړخونو له بنسټه ناسمې دي ' تړاو
  
زه بې گناه يم په کور کې مې :موسی شفيق اصأل ماشومان نه درلودل نو ځکه نه  يې شي کوالی ووايي چې . ١

  ." ماشومان نه لرم. سطرنجۍ اواره ده
  
ې وروستهنور ښاغلی نور احمد . ٢  يعنې د د يارلس سوه او اووه پنځسوم لمريز کال د د غوایي له اوومې  اته ور

زکال د جون ١٩٧٨د کورنيو چارو وزير شو او د ]  ز کال د مې د مېاشتې پينځمه١٩٧٨د [ غوايي په پينځلسمې نېټې 
زکال د جون له ١٩٧٨نوموړی د . تر پينځلسمې نېټې پورې يعنی ترڅلويښتو ورځوپورې يې دغه دنده پرمخ يووړه

پينځلسمې د جوالی تر پينځمې نيټې پورې يعنې د نورو يو ويشت ورځو لپاره د بهرنيو چارو د وزير په توگه پاتې 
په واشنگتن کې د افغانستان د سفير په توگه وټاکل ] زکال د جوالی په شپږمې نيټې١٩٧٨د [ شواو په سبا ورځ يې 

  . شو
  

  بله ژمنه
  

پسرلني [ نور احمد نور وغواړي په دې تړاو رڼا واچوي ، خبرې به يې پرته له زيادښت او کمښته د که ښاغلی
  . په راتلونکې گڼه کې را خپرې شي] و آن گلوله باران بامداد بهار/ سباوون د گولېو باران

  . زما د ټيلفونونو شميرې، بريښنايي او ُپسټي پته د هرې څپرکۍ په پيليزې برخې راغلي دي
  

  د محمد موسا شفيق د وارثانو شميره 
  

زکال د جوالی د مېاشتې په يو ديرشمې نېټې ډاکټر عبدالجميل زلمي، د محمد موسی شفيق زوم، د کاناډا د ٢٠٠٨د 
له  ارواښاد محمد : اونتاريو په واليت کې د کډوالو د ادارې کارکوونکي ، ما ، ليکوال ته د ټيليفون له الرې وويل

همدا اوس څلور اوالدونه او شل لمسيان پاتې دي چې  له خپلو کورنيوسره په پاکستان، آسترليا، موسی شفيق څخه 
  . جرمني، آمريکا او کاناډا کې ژوند کوي

  
 انځورونه راليږلې دې چې تر اوسه نه دي خپاره شوي او همدا شان د موسی ١۶ته )  سياه سنگ(ډاکټر زلمي ما 

دنامو په اړه يو پنډ ليکنې يې راليږلې چې د افغانستان د تياره پاتي شوې تأريخ د شفيق د سياسي ، ادبي او فرهنگي ښا
  . روښانولو په تړاو يې را سره بې سارې مرسته وکړه

  
ډاکټر زلمي ته د کورودانۍ په ويلو ژمنه کووم چې ډير ژر به د ارواښاد موسی شفيق د ژوند لېک په اړه ځانگړې 

  . لېکنه په پام کې ونيسم
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  ....دغسې يې وژل او 
  

" په ورځ بيا هم جنرال پادشاه مير په افغانستان کې د ' سه شنبې' زکال د جوالی په دوه ويشتمه نېټه د منځنۍ ٢٠٠٨ د 
مرکه په پښتوژبه وه او . [دا ځل يې د حميد مهمند او اورېدونکو لېکونو ته ځواب ورکاوه. مېلمه وو"  آزادۍ د راډيو

  ]  له زيادښت او کمښته له وينا والې پښتو څخه پاړسي ته را اړولې دهژباړونکي دغه مرکه پرته
  
 د همدغې لېکنې په پای کې ښاغلي لوستونکي کوالی شي مرکه په غږېزه توگه واوري او لېنک يې د پاڼې په :يادونه[

ې له مخې ال پای کې ايښودل شوی دی او دغې خبرې ته مې هغه وخت زما پام شو چې ما د ښاغلي سياه سنگ د لېکن
زما د څيړنيز او ورځني ژوند د وخت د تنگوالي له امله نه شم کوالی د هغوی ټولې . وختي پښتو ته را ژباړلې وه

لوستونکي دې پر ما د منت په ايښودولو دغه تشه په . خبرې کټ مټ له غږيزې بڼې بيرته په لېکې بڼې را ولېکم
   ]رحمت آريا -. درنښت ومني

  
يو شمير خبرې  اترې ] زکال د جوالی په دويمه نېټه٢٠٠٨[پخوا مو هم د ! ل صاحب پادشاه ميرجنرا: حميد مهمند

تاسو د تيرو خبرو په ترڅ هغو رښتونو خبرو ته نغوته وکړه چې . درلودلې چې د آزادۍ د راډيو له الرې خپرې شوې
وځي زده کړې په تړاو يو څه د خپلې پئ اوس که مهرباني وکړ. په اړه يې ال تر اوسه ډول ډول خبرې شوې وې

  وواياست، چيرې اوسيدلي ياست، څومره موده مو کار کړی ی او کومو ُر تبو ته رسيدلي ياست؟ 
حربي ښوونځی مې . چې زما نوم پادشاه مير دی او جنرال يمئ پوهيږ! بسم اهللا الرحمن الرحيم : جنرال پاد شاه مير

دا . کارپوهنيزه زده کړه مې زغره واله او شوبله وه. هنتون ته والړمحربي پو. چې په مهتاب قلعه کې وو، لوستلی دی
  . دی زما د زده کړو لړۍ

وروسته له هغه چې له حربي پوهنتونه د دويم بريدمن په رتبه را خالص شوم د جگتورنۍ تر رتبې مې په څلورم 
 په هغه وخت کې ډگر جنرال .د يوې مودې لپاره خوست ته خدمتي والړم. زغره وال ځواک کې دنده تر سره کړه

محمد عيسی خان نورستاني هم د پکتيا د قول اردو بولندوی او هم د پکتيا والي وو، په هغه وخت دې د دوه وو ټبرونو 
په هغو کلونو کې د پکتيا قول اردو په خپل پوځي . ترمنځ د ځمکې پر سر شخړه را ونښتله" کوچيو" او " سبريو"

د جگړې د غلي کولو لپاره يې سرتيري ور استول، خو هغوی وژل کېدل ځکه چې . جوړښت کې شوبلې نه درلودلې
  . سرتيري د دواړو خواوو د جگړو په اورونو کې راگيرېدل

  
دی " ملت بابا"د اعليحضرت محمد ظاهر شاه له حضور څخه چې اوس د ] ډگرجنرال محمد عيسی خان نورستاني[ 

په هغه وخت . ښتي ول چې د شوبلو يو خدمتي ټولې دې ورته ورکړل شيهغه غو. يو فوق العاده فرمان تر السه کړ
افغانستان کې شوبلې نه وې، يوازې څلورم زغره وال ځواک او بل يې پينځلسم زغره وال ځواک وو ] ژ-ټول [کې په 

 پر لوررا د خدمتي ټانکونو امر ورکړل شو او زه هم په همدغه ټولي کې د خوست. او بل يې د کندهار اوومه لېوا وه
  . وخوځېدم

  
زما د خدمت دوره پای ته نه وه رسېدلې چې کودتا . لوی څښتن د سبريو او کوچيو جگړه په خير سره پای ته ورسوله

زکال د جوالی اووه لسمه نېټه ١٩٧٣د /د ديارلس سوه دوه پينځوسم کال د چنگاښ د مېاشتې شپږ ويشتمه[ وشوه 
  . ن د هيواد ولسمشر شو او زه بيرته کابل ته را وغښتل شوماو شهيد سردار محمد داؤود خا]  راغله

  
يعنی د درندو او سپکو وسلو او . به د پوځ په لښکرکوټونوکې وسلې پاکېدلې' پنجشنبه' هره منځنۍ : خبره دا وه چې 

زه . ا  پاکولزما تر الرښوونې الندې به سرتيرو د بانگس په اوږدو لرگيو د شوبلو خولونه ر. شوبلو خولـُـونه پاکېدل
  . به والړ وم

  
د جهموريت دښمن او د شاهي رژيم ] پادشاه مير[په هماغو لومړيو ورځو کې چا راپور ورکړی وو چې د غه سړی 

 ساعتو کې دې ځان کابل ته را ٢۴په : په پای کې خوست ته ماته يو لېک راورسيد چې لنډيزيې دا وو. پـَلـَوی دی
  . ورسوه

  
زموږ د وگړو په منځ . نه: پر ضد يې؟ و مې ويل چې"  جهموريت" ته د ولسواکۍ : يې وپښتلله ما . کابل ته راغلم

که ظاهر ." که پگړۍ له سره را ولويږي نو پر اوږه را پريوزي او پر ځمکه نه را لويږي: کې يو متل دی چې  وايي 
، يا ئکه ته اوسـ. ئته کوم توپير نه لرماته او د افغانستان وگړو . شاه يې، که داؤود خان، دواړه له يوې کورنۍ ياست

  . دواړه له يوې کورنۍ  او د يوه کور غړي ياست! هغه
  

څلورم زغره وال ځواک ته جزايي : په تور ماته داسې الرښوونه وکړه"  هوا خواهۍ" د دفاع وزارت شاه ته د پاليالۍ 
د مشر په توگه " حفظ او مراقبت" او څارنې کې د ساتنې " غيرمحاربه"خو د مسلک په تغير او په ناجگړه ييز څانگه 

  هم دې رتبه لوړه ده او هم دې معاش.  والړ شه
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د مشر په توگه دنده تر سره کوله چې د غوايي د " حفظ او مراقبت" ما د څلورم زغره وال ځواک د ساتنې او څارنې 
را نسکور کړ او " تخت" خان پالزهغوی د شهيد سردار محمد داؤود. کودتا راغله" مرداره او کرغيړنه" مېاشتې 

  . واک ته را ورسيدل
  

تاسو وويل چې په څلورم زغره وال ځواک کې د جگتورنۍ تر رتبې رسېدلې واست، له کومې الرې : حميد مهمند
  ؟ئجنرالۍ ته را ورسيدلـ

   
 د افغانستان له وگړو ما په خپلو مخکينو خبرو اترو کې هم ويلي ول کله چې پاکستان ته والړم نو: جنرال پادشاه مير
د [ هماغه لومړۍ مېاشت . پاکستان ته چا هجرت نه وو کړی] جهادي تنظيمونو د مشرانو په گډون[ څخه يوه تن ان د 

په مخکينۍ . مې په افغانستان کې تيره کړه]  زکال د مې مېاشت١٩٧٨د / اووه پينځوسم لمريز کال د غوايي مېاشت
هغوی به د څلورم زغره وال ځواک له يو شمير افسرانو څخه چې .  خبرې وکړېمرکه کې مې د خپلو ستونزو په اړه

زما ټولگيوال ول لکه اسلم وطنجار او رفيع چې وروسته وزيران شول اوهم يې له شير جان مزدرياره داسې پوښتنې 
دی خو ښه گوندي ملگری نه : گوندي ملگری دی که نه؟ هغوی به ځواب ورکاوه ] پادشاه مير[دغه سړی : کولې 

رازونه بايد پټ وساتل . ښه والی يې څه کوو؟ هغه کارونه چې موږ يې کوو نه بايد رسوا سي: هغوی ويل. افسر دی
  . ئنو  په هر ډول چې کيږي دغه افسر له منځه يو سـ. شي

  
کستان ته په هغه وخت کې پا. کله چې ما ته دغه راپور را ورسيد نو مېاشت مې تيره نه کړه او پاکستان ته والړم

حضرت صاحب مجددي په ډنمارک کې وو، پير سيد احمدگيالني او مولوي . څوک د مهاجر په توگه نه ول راغلي
البته نور کسان لکه استاد . له افغانستانه د مهاجر په توگه څوک نه ول راغلي. محمد نبي محمدي په کابل کې ول

خالص د شهيد داؤود خان د واکمنۍ په مهال ] مد يونسمح[برهان الدين رباني، گلبدين حکمتيار او مولوي صاحب 
. والي وو او بيا د کرهني وزير شو) ننگرهار(دا هغه مهال دی چې عزيزاهللا واصفي د جالل آباد. پاکستان ته تللي ول

د داؤود خان د ] درې تنه جهادي مشران[ خو دومره پوهيږم چې هغوی . دا چې څه پيښه رامنځته شوه نه پوهيږم
  . نۍ په مهال تللي ولواکم

  
څو چې . کله چې پاکستان ته والړم نو له هغوی سره مې لېدنه کتنه وکړه اوشپې او ورځې به مو سره يو ځای تيرولې

د وري، غوايي ، او ! ښه نو.  يعنی شپږ مېاشتېوروسته. مېاشت راغله] زکال د فبروري١٩٧٩د [ '  حوت'د کب 
يوازې يوه . کودتا وشوه، زه  د غبرگولي په مېاشت کې پاکستان ته والړم، د غوايي په مېاشت کې .... غبرگولي

/ ديارلس سوه او اووه پنځوسم لمريز کال[له هغه وروسته د تلې په مېاشت کې . مېاشت مې په افغانستان کې تېره کړله
ڼې زوړ گنگوسې خپرې شوې چې گ] دهغه په اړه. [ ښاغلي حضرت صاحب مجددي له ډنمارکه راغی] زکال١٩٧٨

بيا له حاجي عبداهللا جان ځدراڼ او نعيم کوچي سره چې د توکم مشران ول . اوسپين ږيری دی ، داسې او هسې خبرې
د في سبيل اهللا : " هغه وويل"  د څه لپاره راغلي ياست ؟ : " د حضرت صاحب لېدلو ته ورغلو او ورڅخه مو وپوښتل

  " جهاد لپاره راغلی يم
  

  لي ؟ ستاسو جنرا: حميد مهمند
  

ولسي ژغورنې " د . هغه نوی راغلی وو. په لومړيو کې د ښاغلي حضرت صاحب سياسي مشر وم: جنرال پادشاه مير
زه په شمالي سيمو کې يعنې د وزيرستان په سيمو کې د ولسي . نوی را منځ ته شوی وو" جبهه نجات ملي/ مورچل 

له به سياسي مشر کله پوځي مشر خو دواړه دندې زما البته ک. سياسي مشر وم' جبهه نجات ملي' ژغورنې د مورچل 
  . وروسته هماغلته ما ته د حضرت صاحب له پلوه د جنرالۍ د رتبې فرمان راکړل شو. پر غاړه وې

  
کله چې په پاکستان کې د کډوالو د ټاکنو په مهال د کډوالو د استازي په ټوگه غوره شوم کابل ته د اساسي قانون په 

ن لپاره په پوليتخنيک کې د لويي جرگې غونډې ته راغلم او د لويې جرگې د اساسي قانون په کميسيون کې د گډو
" کرزی صاحب له موږ سره د . دلته مې د خپلې جنرالۍ فرمان کرزي  صاحب ته ور وښود. څانگه کې وکيل شوم

جبهه /نې د مورچل  هغه د دريو مېاشتو لپاره  دولسي ژغور.  کې وو" جبهه نجات ملي/ ولسي ژغورنې مورچل 
کرزی چې له خپلو زده کړو وروسته نوی له هندوستانه راغلی وو، د . نجات ملي د فرهنگي مشر په توگه کاروکړ

وروسته حضرت صاحب په . په نامه چې خواَرکی مړ شوی وو، ځای ناستی شو" خـَواني " شمالي له سيمې څخه د 
  .   له بهرنيو مؤسسو سره يې اړېکه را ټينگه کړهکې سياسي دفتر جوړ کړ او] پاکستان[اسالم آباد 

  
حضرت صاحب د :  جنرال صاحب څه خبره ده؟  ورته و مې ويل: له ما وپوښتل ] په کابل کې[ کرزي صاحب 

دا : " کرزي صاحب هغه فرمان تازه کړ او ددفاع وزارت ته يې دغسې يو فرمان ولېکه. جنرالۍ رتبه راته راکړې
هماغه وه چې تر ننه پورې جنرال . " او زه د حضرت صاحب مجددي خپور شوی فرمان منمډير مجاهد جنرال دی 

  . پاتې يم
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د آزادۍ د راډيو [ زموږ دوستانو . را ځه چې اوس بنسټيزو پوښتنو ته راوگرځو! جنرال صاحب: حميد مهمند
ې چې جهاد روان وو او ډيرې پيښې د دريو لسيزو په اوږدو ک.  يوه  په زړه پورې پوښتنه راپورته کړېده] اوريدونکو

رامنځ ته شوې آيا کله مو فکر ته راغلي چې که خدای مه کړه تاسو په کوم مورچل کې شهيد شوي واست، يا په کومې 
بلې پېښې کې له منځه تللي واست، د محمد داؤود او د هغه د کورنۍ د ډله ييز قبر په اړه پټ راز به هم له تاسو سره 

آيا کله په دې فکر کې لويدلي ياست ؟ آيا ددغه ډله ييز قبر په تړوا مو بل چا ته معلومات . لی وایيوځای له منځه تل
  ورکړيدي؟ 

  
په هغه شپه مې چې هغوی خاورو ته سپارل، يوه ويرلړلې . له سړي سره تل دا فکر وي! باالکل: جنرال پادشاه مير

د هغوی له گورونو مې د خامه سړک تر غاړې . ه کې ولشپه وه، کودتا نوې شوې وه، ټول وگړي په ويره او اندېښن
له ځان سره مې وويل که لوی . پورې خطوه را پورته کړه چې ماته زما د خطوې اوږد والې او اندازه را څرگند ه وي

څښتن داسې ورځ راورسوي چې افغانستان را خپلواک کړې، ځکه چې له تورې شپې وروسته هرو مرو ورځ 
  . د چا له ياده ونه وځي] محمد داؤود او کورنۍ يې[ دغه خدای بخښلي راتلونکې ده،  او 

  
هر گوره ، کله چې . ما دوزيرستان او ميرانشاه په مورچلونو کې گډون کړی او حضرت صاحب مجددي به هلته راته

 سردار پټ پاتې نه شي ، ځکه چې] گور د ځای ځايگي راز[پيښاور ته راغلم، او ددې لپاره چې ددغو شهيدانو د 
 يو تن د عمر ملکيار په Dean’s Hotelمحمد داؤود خان يو تأريخي شخصيت وو د ملکليارانو له خېله  ته د پيښاور

  نامه د امريکا راډيو له غږ څخه د 
دغه خبره يو چيرې له ځان سره ثبت : " پاکستان صدر ته راغلی وو او ما ورسره يوه مرکه وکړه او ور ته مې وويل

په څرخي پله کې د پوليگون د دښتې او : ورته مې وويل. د جهاد کار دی.  يو، مرگ  له موږ ليرې نه دیکړه، انسانان
او ئ ،  بيا کيڼې خواته را تاو شـئد څلورم زغره وال ځواک ترمنځ له خامه سړکه دومره خطوې پورته والړ شـ

د محمد داؤود او د هغه د [ بيا ئ وکېند، هلته څو متره وړاندې  ځمکه څو متره را ئدومره گامونه را  پورته کړ
  . در موندل کيږي] کورنۍ ډله ييز گور

هغه ته مې هم . اوښی همايون شاه آصفي پيښاور ته راغلی وو] محمد ظاهرشاه[ بله دا چې د حضور اعليحضرت 
د جهاد . ريانسان دی مرگ او مړينه ل. وويل چې ستاسود کورنۍ مړي مې په پالنۍ سېمې کې خاورې ته سپارلي دي

ته خانداني سړی . اعبتار نسته نو همدغه ياددښت دې درسره وي] ژوند؟[په مرگ . کار دی ښايي ووژل يا شهيد سم
  . هغوی مې د څرخي پله په دښته کې خاورو ته سپارلي دي. يې

  
و  سروزير تاسو وويل چې د سردار صاحب د کابينې غړي  ا. او س به بلې موضوع ته راوگرځو. مننه: حميد مهمند

له خاوروته سپارلو اته ورځې وروسته  د ډله ييز گور ] محمد داؤود او د هغه د کورنۍ د غړو[د ] موسې شفيق[ 
تاسو څرگنده . تاسووويل چې تاسو په خپله په هغې شخړې کې واست. سرته راوستل کېدل او له هغو سره شخړه کېدله

ړ پوړو غړو او وزيرانو  لومړی د پخوانۍ کابينې له غړو شخړه لو] افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند[کړه چې د 
  . کوله او بيا يې وژل

  
که اوس نور احمد نور چې . تاسو په خپلې پخوانۍ مرکه کې وويل چې نور احمد نور او نور کسان مو هلته لېدلي ول
محمد [طعأ هلته نه وو، او د په اروپا کې ژوند کوي  او منکره شي، د بيلگې په توگه وبه وايي چې په هغې شپې ق

د کابينې د غړو په وژنه کې يې قطعأ برخه نه ده اخيستې او يا ښايي ووايي،جنرال صاحب پادشاه مير تيروتنه ] داؤود
  ؟ ئهغه وپيژنـئ او څرنگه کوالی شـئ تاسو د خپلو خبرو د ثبوت لپاره څه داليل لر. کړېده

  
 کابينې له غړو څخه د کمونيستانو په وينا، له ټوليگوالو مې پرته، ما نور رښتيا خبره دا ده چې د: جنرال پادشاه مير

له هغه . ځکه څوک چې د گوند غړی نه وي نو نه پوهيږي چې دا څوک دی او هغه څوک دی. نه پيژانده] احمد نور[
" همداسې يې په نامه ياداوه، !" نور صاحب" او هغه يې  د!" ، نورصاحب! نور صاحب" : ځايه چې نورو ويل چې 

کې ] عسکري قطعې[سبا چې ورځ راغله، دوه ،درې ورځې دننه په . دا مې لومړې دليل دی. ورته ويل!" نورصاحب
هغه : دغه سړی څوک وو؟ ويې ويل. په نامه يو سړی وو"  نور" د ] هلته: [له خپلو نيږدې دوستانو مې وپوښتل.  وم

  .  لوړ پوړی سړی دیاو اوس د کمونيستانو په کابينه کې . د لوگر دی
  

تاسو ددغو دواړو ترمنځ په . که نوراحمد نور ووايي چې ما له موسی شفيق سره قطعأ شخړه نه ده کړی: حميد مهمند
  خبرو کې څه واوريدل؟  

  
د هغه . موسی شفيق يې له موټره راکښته کړ: .... ما دومره واورېدل چې موسی شفيق ته يې وويل: جنرال پادشاه مير

ما خو کوم کار نه دی کړی، په کور کې مې سطرنجۍ هواره ده،څه خيانت مې : کې هتگړۍ وې او ويې ويلپه الس 
  " کړی؟

  



 
 

 
  ١٥٠از  ٣٨ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  دغه پوښتنه يې له چا وکړه؟ : حميد مهمند
  

تاسو زه دلته : " څخه يې وپوښتل او ويې ويل" نور" څخه وکړه، له " نور" دغه پوښتنه يې له : جنرال پادشاه مير
. همدا اوس مې په کور کې سطرنجۍ هواره ده.  گناه يم، ما خو خپل هېواد ته خيانت نه دی کړیراوړی يم، زه بې
تا سترخيانت :" هو همدغه سړي وويل" تا ستر خيانت کړی:" همدغه سړي وويل."  ئهغه وگورئ تاسو کوالی شـ

  " يتا د هلمند اوبه خرڅې کړېد:" هغه وويل"  څه خيانت؟: " وپوښتل] موسی شفيق " [کړی
  

په دې خاطر چې جگتورني . څه دي" هلمند اوبه" زه چې پوځي افسر ووم او له سياسته خبر نه وم، نه پوهېدم چې د 
  !" د هيلمند اوبه..... خه: " او له ځان سره يې وويل .  دغه اصطالح مې هماغلته زده کړه. چندانې رتبه نه ده

  
ته په ولسي جرگه کې وې، اناهيتا :" وويل] موسی شفيق[هغه ."  ديتا د هلمند اوبه پلورلې: " وويل] نور احمد نور[ 

' پاس ' ] هلمند اوبه[تاسو په ولسي جرگه کې د . حفيظ اهللا امين وکيل وو. راتبزاد وکيله وه، ببرک کارمل وکيل وو
  ." زه د هغه وخت سر وزير وم او يوازې السلېک مې وکړ. کړې

  
ته د شا له لوري يو سړی چې سر يې په خولۍ پټ وو او يوازې سترگې له دغې خبرې وروس. هغه همدومره وويل

  . اور يې وکړ او هغه يې په شهادت ورساوه" ډز ډز" لېدل کېدلې، د جيپ له شا راغی 
  

.  له هغه وروسته يې خواَرکی د عدليې وزير وفي اهللا سمعيي له موټره راکښته کړاو له هغه سره يې شخړه را پيل کړه
  . پرون تاسو موږ د گور ترڅنډې را رسولي وو، نن ته په خپله د گور پرغاړې والړ يې: ويل هغه ته يې و

  
تاسو ته کومې پوښتنې را رسيدلي چې د عدليې وزير ] د آزادۍ د راډيو له اوريدونکو څخه [آيا ستاسو په خپرونو کې 

  وفي اهللا سمعيي  په څه ډول ووژل شو؟ او هغه د غالۍ د فرش موضوع؟ 
  

" تاسو چې  د . بيرته به راسو بلې موضوع ته! جنرال صاحب . د عدليې د وزيرپه تړاو يې هم ويلي! هو: د مهمندحمي
په نامه " نورصاحب" ملگرود " او "  صحنه کې موجود وو" نوم واخيست او ومو ويل چې په " نور احمد نور

' بولنده ] وژلو[ا هغوی يې په خپل الس وژل او يايې د آيا د کابينې  غړو په خپله په وژنه کې برخه اخيستله؟ آي" ياداوه
  ورکوله؟ ' قومانده

  
هغه په دې خاطر نه دي وژلي چې کله . ، هغه نه قومانده ورکوله او نه يې په الس وژل!نه! نه! نه: جنرال پادشاه مير

ړ وو، راته، د چې خبرې يې خالصيدلې هماغه سړی چې کالشنيکوف يې په الس کې درلود او د جيپ تر شا وال
جيپ تر مخ درېده، او پرته له دې چې څوک ورته قومانده ورکړي په خپل سر يې ډزې کولې ، او دوی يې په شهادت 

  . هغه ته نه قومانده ورکوله او نه ښه يا بد] نوراحمدنور. [رسول
  

  .... يعنې همداچې شخړه پای ته رسيدله: حميد مهمند
  

  . شخړه پای ته رسيدله،  هاغه سړی د جيب له شا راته او ډزې به يې را پيل کړېهمدا چې ! هو: جنرال پادشاه مير
  

آيا په صحنه کې ددغه سړي د شته . يوه بله مسله  دا چې سروري هم د کمونيستانو يوه نامتو څيره وه: حميد مهمند
  ؟ آيا اسداهللا سروري هم هلته وو که څنگه؟ ئوالي په تړاو څه مالوت لر

  
اسداهللا سروري د غزني . درواغ نه سم ويالی، ځکه چې د درواغو ويل د سړي ايمان خراپوي! نه:  ميرجنرال پادشاه

کې " واحد/قسم" له ما سره په يوه ټولگي کې نه وو خو په يوه پوځي .  وو، او په حربي پوهنتون کې زما ټولگيوال وو
  . داهللا سروري هلته نه وواس. که نوموړی په هاغه شپه هلته وای نو هرو مرو مې پيژانده. وو

  
آيا د کابينې نور غړي لکه سلطانعلي کشتمند، کريم ميثاق، دستگير پنجشيری، سليمان اليق، اسلم : حميد مهمند

  وطنجار، قادر، امام الدين او دغو ته َورته کسان هلته ول؟ 
  

ددغو کسانو ] هاغه شپه[نه يې په د دغو کسانو نومونه مو چې را واخيستل نه يې پيژنم او ! نه: جنرال پادشاه مير
اسلم وطنجار چې زما ټولگيوال وو او په . خو ډير کسان راتلل، په ديارلسو روسي جيپانو کې راتلل. نومونه اخيستل

  . څلورم زغره وال ځواک کې هم له ما سره وو، هلته وو، اسلم وطنجار وو
  

  وو؟ آيا اسلم وطنجار هم په همدغو وژنو کې موجود : حميد مهمند
  

  . اسلم وطنجار په وژنه کې موجود وو: جنرال پادشاه مير
  



 
 

 
  ١٥٠از  ٣٩ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  .... جنرال صاحب ډيره مننه : حميد مهمند
  

هغه هلته . دا چې واک يې درلود يا نه درلود، خو هلته حاضر وو. اسلم وطنجار حاضروو: جنرال پادشاه مير
. وظيفتأ له هغوی سره پوليگون ته راسيله دې چې په څلورم زغره وال ځواک کې وو نو مجبور وو چې . حاضروو

او هم له . سره آشنا وو] له سيمې [اسلم . ځکه چې د کابينې غړي نا بلده ول، هغوی د څرخي پله پوليگون نه وو ليدلی
  .  دې امله چې دنده يې په څلورم زغره وال ځواک کې وه هلته وو

  !له تاسو يوه نړۍ مننه! جنرال صاحب: حميد مهمند
  له تاسو هم يوه نړۍ مننه: دشاه ميرجنرال پا

  
  ئددغې مرکې د اورېدلو لپاره النديني ځايونه کښېکاږ
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  اوومه برخه
  صبوراهللا ســــــــياه ســـنگ

com.hajarulaswad@yahoo  
  رحمت آريا: پښتوژباړه

  
  له يوه السه ټک نه را خيژي

  
محمد داؤد د سياسي ښادنامو په ) افغانستان د لومړڼي ولسمشر(دغه لنډه لېکنه چې په هې ډول نه شي کوالی د 

ي واچوي،  غواړي يوازې د هغه او د هغه د کورنۍ د سموالي يا نه سموالي، دهغه پر پړوالي يا نه پړوالي روښان
  .  وژنې د څرنگوالي په اړه د يوشمير شته مالوماتو ټولگه راډگر ته کړي

  
ه به وشي د مخ په ودو گنگوسو د را سپړلو او څرگندولو لپاره چې کله دلته کله هلته اورېدل يا لوستل کيږي لږتر  ه

کريم ميثاق، دستگيرپنجشيري ،سليمان اليق ، (وند له پخوانيو لوړپوړو غړو لږه د افغانستان د خلق ډ يموکراتيک گ
  .او جنرال امام الدين سره د پرله پسې او اوږدو  ټيلفوني مرکو او پوښتنو لړۍ  راپيل کړو) خيال محمد کټوازي

  همدارنگه د دغې لېکنې په ال ښه والي کې د نوروکسانو مرستې ته اړتيا لېدل کيږي
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  ١٥٠از  ٤٠ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  امام الدين او د مورچل همالري يې) ١٢
  

َسمـَونې يې ورزياتې چې حامد ژباړلې، ياَدونې او ] داؤود خان د کي جي بي په لوموکې[هارون په خپل کتاب . الف
زکال په ديسامبر کې خپور کړې، په ١٩٩٧پاکستان کې د ميوند خپرندويه ټولنې مرکزله خوا يې د / کړې او په پيښاور

  :  راکاږي چې پاڼوکې١۵۴ او ١۵٢،١۵٣
  
ريون په په ورځ داؤود د ال' پنجشنبې'د غوايي د مېاشتې په اوومې د پنځنۍ ] ديارلس سوه او اووه پنځوسم ل کال[ د

حال دا . دغې غونډې پرته له وخت تيَرونې بله موخه نه درلودله. هلکه د وزيرانوپه غونډه کې په خبرواترو بوخت وو
  . چې پوځي تياری بايد نيول شوی وای يا حکومت دې پوځي را اعالن شوی وای

  
ترمشرۍ الندې د ارگ د ختيزې د پرديو په پاَرونې او قوماندې د څلورم زغره وال ځواک د شوبلو کنډک د وطنجار 

ودانۍ يې ښه ور . لومړی يې د ملي دفاع وزارت ودانۍ تر اور الندې را ونيوله. دروازې مخې ته مورچل ونيو
بيا يې د ارگ د برج ساعت تر اور . د دفاع وزير او ستر درستيز ال مخکې له ودانۍ څخه را وتلي ول. ولړزوله

  . ې خول د ارگ لور ته ورتاو کړ او ارگ يې تر اور الندې را ونيوهبيا يې د خپلې شوبل. الندې را ونيو
  

  . وروسته همدغه شوبله د غوايي د انقالب د نښې په توگه د يوې ډبرينې پاڼې پرمخ د ارگ مخې ته ودرول شوه
  

د مخابرې نو . داؤود خان د پوځ د سراعلی قوماندان په توگه غوښتل د چارو الرښوونه او څار په الس کې را واخلي
دستگاه ته چې د همدغسې شېبو لپاره د ميز پرسريې وراېښودل شوې وه او له لښکرکوټونو سره به يې نيغ په نيغه 

په هماغه . اړيکه را نيوله َوَرغی خو ويې لېدل د مخابرې دستگاه له کاره ور لويدلې او چينل يې ور بدل شوی وو
  . يرانو ته يې اجازه ورکړه چې خپلو کورونو ته والړ شياو وز." روسانو خپل کار وکړ: شېبه کې يې وويل

  
داؤود نه . د خپلې کورنۍ غړي يې ترڅنگ راوغوښتل. د کورنيو چارو او دفاع وزيران ال مخکې له ارگه وتلي ول

ه وکړه د فرانسې سفارت د ارگ له ديوال سره نښتای وو او کوالی يې . تسلېمېده او نه يې له پيښې څخه د تيښتې ه
واې له سياسي ډگره الس په سرشي خو په خپلې خاورې کې يې وياړلی مرگ غوره وباله نو ځکه يې د خپلو پښو ش

  .ويې ويل چې نه غواړي د روسانو په الس په ژوب کې را بند کړای شي. راټينگولو ته کلکه مال را وتړله
  

کودچيانو خپل مشران له . ړول او دننه ور ننوتلکودتاچيانوپه يوه ټانک د بنديانود ساتنې له خټو جوړ ديوالونه را ون
هغوی يې پرشوبلوباندې کښنيول او د کودتا زړه، د . داؤودي زندانه د خوښيو په شور او زوږ کې را خوشې کړل

نويو مشرانو خپل السونه د شوبلو له منځه را ايستل او د کابل ښاريانو د څارونکو سترگو مخ .راډيو تاالرته يې بوتلل
نورلښکرکوټونه يې مالتړ . د ارگ د پوځيانو روحيه ضعيفه وه، ستړي ستومانه او ناهيلي ښکارېدل. ورښورولته يې 

وروسته له هغې چې د هوايي ځواکونو عملياتو . ته را ونه رسيدل نوځکه د هغوی مقاومت هم له پښو را وغورځيد
 د ڼۍنيول شو نو په ارگ کې د ولسمشريزۍ مازور واخيست او ارگ د هوايي او ځمکنيو ځواکونو تر اور الندې را و

  . ساتندويه ځواک گارډ مقاومت هم کرار کرار را سوړشو
  

د داؤود د کورنۍ غړې يوپه بل پسې ټپيانېدل سردار داؤود ټپي شو او د خپلو دواړو زامنو عمر او خالد مرگ يې په 
کمونيستان پرارگ .  کې يوازې  راگير پاتې وود ژوند ډيرې سختې شېبې وې ، داؤود په ډگر. خپلوغبرگو سترگو وليد

  . ورننوتل هغوی له داؤود  سره د لېدلو کتنو غوښتنه وکړه خو داؤود ورسره ونه منله
  

 درې تنه ټيټ پوړي کودتاچيان د تورن امام الدين ترمشرۍ الندې د ولسمشر داؤود خان حضور ته ورغلل او له هغه 
ان پرته له دې چې له هغوی څخه د ځان او يا د خپلې کورنۍ د غړود داؤود خ. يې وغوښتل چې ور تسليم شي

اما الدين ټپي شو . ژغورنې غوښتنه وکړي، د خپلې تومانچې وروستـنۍ گولۍ يې پرامام الدين نيغ په نيغه ورتشه کړه
 الندې والړ وو داؤود چې د افغانستان تر ملي بيرغ. د هغه نورو ملگرو ولسمشر تر اورالندې را ونيو. خو مړ نه سو

د کورنۍ ښځينه . بيا يې نعيم خان او د داؤود خان د کورنۍ ټول نارينه غړي يو په بل پسې ووژل. په شهادت ورسيد
د څرخي پله زاندان هغه زاندن وو چې داؤود خان د خپل رژيم د .  غړي يې د څرخي پله په محبس کې  واچولې
  . او په دې توگه يې د ُدرانيو د ټبر د پاچاهي ټغر را ټول کړ. وړکړی وومخالفينو لپاره د قديرنورستاني په وړانديز ج

  
يوازې د چمن او کويټې اڅکزيو د هغوی د فاتحې دعاگانې . د داؤود خان او د هغه د کورنۍ د غړو مړي چا ونه لېدل

  په خپلو جوماتونو کې واخيستلې او د هغوی د ارواگانو خوښۍ ته يې 
  .چې مړي يې د مرنجان دغونډۍ په لمنه کې خاوروته سپارل شوي ديويل کيږي . دعا وې وکړۍ
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په نامه پيژاندل کېده او " تورپيکۍ" امين د راډيو افغانستان  د څپو له الرې  جگړن اسلم وطنجار چې د ] حفيظ اهللا[
وطنجار په پښتو او . په نامه پيژندل کېده، د وياندو په توگه وگړو ته ور وپيژندل" سپي قادر" ډگروال قادر چې د 

  .قادرپه دري ژبو د نوي پوځي حکومت را ټينگېدل يې اعالن کړل
  

په داسې يوه اړوپيچ کې ولس نه پوهېده چې څه ور پي شويدي او څه به ور پي شي،  د سليمان اليق الندينی شعر د 
  . داکټرصادق فطرت ناشناس په غږ او کمپوز په سنديزه توگه را خپور شو

  
  ښــه شـوله چه تيره شـوه سـتا خـوارو بچـو باندې   اره تېره شـــوه ســتا پر ســردرو باندېســـتره تې

  لمـر د عـد الت وخوت سـتا پر جگـو غـرو باندې  هــــره تېاره پای لـــري خـلکـــو، ولســــو باندې
  

څرگنده وه چې يوه ./.../ ېدلو شوهخو په هېوادکې له هماغې ورځې را په دېخوا د وينو او اوښکو را بهېدا په را پيل
خوږلنه ، ناورين وهلې او يوه ويرلړلې راتلونکې د افغانستان د ولس د برخليک په درشل کې په تېندکو او سترگې په 

  . اليق شعر يوه ملي او ولسي شاعر داسې ور ځواب کړ[ سليمان[د . الره ده 
  

  لـمــر د آزادۍ پريوت ســـتا پر ســردرو باندې
   تېاره راغــلله ســــتا خــوارو بچــو باندېتوره

  

  د ژباړونکي لمنليک] پاړسي څخه پښتو ته[له 
    

  !ښاغلو لوستونکو[
دا دهغه له پښتو څخه پاړسي ته د ژباړونکې ليکل شوې کرښې دي چې د . نه دي) رحمت آريا(الندينې کرښې زما 

. ئد پاړسي لېنک هم وگورئ کنې په پای کې کوالی شــدغې لېکنې له لېکوال سره يې مرسته کړې ده او د همدغې لې
  ]دغه کرښې مې د لوستونکو د پوهاوي او د بل لېکوال د حق د خوندي ساتلو لپاره په ځای کې را غبرگې کړې

د " د داؤود خان د کې جي بي په لومو کې] له پاړسي څخه پښتو ته" [په ورځ ' پبنجشنبې' زکال د پنځنۍ ١٩٩٧د
" دا کتاب لېکوال ، د :"  حامد د همدغه کتاب په دريمه را ژباړل شوې پاڼه کې داسې را کښلي دي کتاب ژباړونکي

نوم  د پښتو په خوږې ژبې ليکلی چې د هېواد پالنې او مسلمانۍ د څپو په " مستعار"په را پورول شوي " الف هارون
په )  زکال١١٩۴۴(او درې اويايم ل کال کې احساساتو کې يې د راټولونې د لړۍ له بشپړولو وروسته په ديارلس سوه 

  ."   آسترليا کې خپور کړی دی
  

گران لوستونکی دی د ژباړونکي پراوږود خپلې ښېگڼې په ايښودنې،  : " نوموړی د کتاب په ديارلسمه پاڼه کې زياتوي
 په تړاو خپل څرگند د ژباړنې] حامد[د هغه پاملرنه دې د هغه تيروتنو ته راوگرځوي ، يا دې خپل اند اويا دې د 

حامد، ډاگي پـُست : ئد ژباړونکي په پته يې راواستو] کتاب[د ئ وړانديزونه او ياَدونې راپه گوته کړي چې کوالی شـ
  ، مرکزي پـُسته خانه، صدر، پېښاور، پاکستان ١١۶۴

  
 او ١۵٣کتاب د " ب.ج.داؤود خان در چنگال ک" يا د ده په ژباړې " داؤود خان د کي جي بي په لومو کې"  حامد د 
  :  پاڼو په لمنلېک کې داسې راکاږي١۵۴

  
وطنجار د روسانو له پلوه د . ويل کېدل چې د هر چا ملگری او وزير کېده" تورپيکۍ "وطنجار ته به له دې امله " 

، قادر )ه پاڼ١٠٩اسناد النه جاسوسي، / د څارکښۍ د ځالې السوندي . ( يوې بلې کودتا لپاره په پام کې نيول شوی وو
په نامه " سپي"د ښوونځي له وخته راهيسې خلکو د . نه خلقی وو او نه پرچمي او د پيسو لپاره يې هر کار ته مال تړله

ان کله چې په پولند کې سفير وو، د يو شمير لوېدېځو هېوادونو له څارکښيزو کاناالنو سره يې اړيکه ټينگه . پيژانده
  )٩٣.پ. کړې وه

  
ليکوال حامد او الف هارون ته په ډير درنښت غواړم ووايم ] اسناد النه جاسوسي/ د السوندونوڅارکښيزې ځالگۍ [د 

کاشکي هغوی . ژوند په اړه ليکل شوي خبرې سمې نه دي]  ژ–شخصي [چې د محمد اسلم وطنجار او عبدالقادر د 
، " کفتار"گيدړ، کاږبل پوهېدل چې  اوس هغه ورځې تيرې شوی چې يو وخت به ځېنې کسان د سپي، غوايي، خره، 

  . زمري، پړانگ اويا نارينه د نجونواوښځمنو په نومونو سپک بلل کېدل
  

برسيره پر هغې، داسې بريښي چې د حامد اورېدل شوې خبرې له خپلې سرچينې څخه ور لوخړنې شوې وي، ځکه 
 .....  

  
  ئ تاسو به په راتلونکو څپرکېو کې الندینې سکالو ولولـ
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  نجار او عبدالقادرمحمد اسلم وط) ١
انگړې مرکه) ٢   له جنرال امام الدین سره 
د دیارلس سوه او اووه پينځوسم لمریزکال د غوایي د مېاشتې له اوومې مخکې د محمد داؤود د وژنې لپاره ) ٣

ي؟. تابياوې په پام کې نېول شوې وې و خاپ ليدل کي   ددغې تابيا په تـَـل کې د کومو کسانو د پ
ن د خلق ډیموکراتيک گوندیو تن نامتو غړی چې ژوندی او اوس په افغانستان کې دی، د محمد داؤود د افغانستا) ۴

ول یې له سترگو را تير کړل او بيا له خونې  او د هغه د کورن له وژل کېدلو ل شيبه وروسته ارگ ته راغی، 
  . ووت

  
 وه چې پرارگ پينځه سوه کيلويي بمب را په پام کې نيول شوې" ..... وايي چې همدغه سړی وو چې ويلي يې ول 

  !" چې پينځوسه کيلويي بمب به څه ورکړي ول؟ د ارگ دوړې به يې را په هوا کړې وېئ پوهيږ. وچول شي
  

اوس زموږ وار دی ' :د عمر له جيبه يې چې څنگ ته مې والړ وو، د بنز موټړ کيلي يې راوايستله او ويې ويل"... 
همدغه حال کې مې وليدل چې د کورنۍ يو شمير غړی څوک تپي څوک روغ رمټ له په ." چې په موټر کې وگرځو

د محمود غازي کوشنيان .  د محمد عمر ماندينه تر ټولو مخکې روانه ده/ دروازې تيريږي او ميرمن سلطانه نور
ې، غلې شوله کله چې د ميرمن سلطانې نور سترگې پرما ولگېدل. زهرا او داؤود مې ولېدل چې دواړه ټپيان شوي ول

هغه د افغانستان د پخواني " کړي' چارماري' ټوله گناه ددوی ده، دوی چنواري :" او دالس په اشاره يې راته وويل 
له پازوالو .... ټولواک محمد ظاهر شاه خور او د وليعهد سردار احمدشاه خواښې وه، هغې  گومان کاوه چې زه هم د 

  . څخه يم
  

  :د َاخـَـځ سرچېنه
html.٧-Siasang٪٢٠-Daoud٪٢٠Praesidet/٧٩Shoumare_/Salae_Charom/de.kabulnath.www://http  

  
  

  اتمه برخه
  صبوراهللا ســــــــياه ســـنگ

com.hajarulaswad@yahoo  
  رحمت آريا: پښتوژباړه

  
  له يوه السه ټک نه را خيژي

  
محمد داؤد د سياسي ښادنامو په ) افغانستان د لومړڼي ولسمشر(دغه لنډه لېکنه چې په هې ډول نه شي کوالی د 

ې د هغه او د هغه د کورنۍ د سموالي يا نه سموالي، دهغه پر پړوالي يا نه پړوالي روښاني واچوي،  غواړي يواز
  .  وژنې د څرنگوالي په اړه د يوشمير شته مالوماتو ټولگه راډگر ته کړي

  
ه به وشي د مخ په ودو گنگوسو د را سپړلو او څرگندولو لپاره چې کله دلته کله هلته اورېدل يا لوستل کيږي لږتر  ه

کريم ميثاق، دستگيرپنجشيري ،سليمان اليق ، (ړو غړو لږه د افغانستان د خلق ډ يموکراتيک گوند له پخوانيو لوړپو
  .او جنرال امام الدين سره د پرله پسې او اوږدو  ټيلفوني مرکو او پوښتنو لړۍ  راپيل کړو) خيال محمد کټوازي

  همدارنگه د دغې لېکنې په ال ښه والي کې د نوروکسانو مرستې ته اړتيا لېدل کيږي
   ٢٨ کال، د آپريل ٢٠٠٨

  :پته 
Siasang, ٦٧٩ Rink Ave., Regina, SK., S٤X٢P٣, CANADA  

   
   د ټيلفون شميره٥٤٣٨٩٥٠ (٣٠٦) ١  او  ٥٠٢٠٨٨٢ (٣٠٦) ١

  
*********  

  

  " کمونيستي رژيم:پينځمه څپرکۍ " 
  

رويداد های نيمه اخير سده / په افغانستان کې د شلمې پيړۍ په دوېمې نيمايۍ کې پيښې [د محمد کبيرسراج د کتاب 
  : داسې راغلي دي ]  پاڼې پورې١١٧ تر١٠۶ز کال، له ١٩٩٧ لومړی چاپ، فرانکفورت /ت در افغانستانبيس

  



 
 

 
  ١٥٠از  ٤٣ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

 په سهار د جگړن محمد اسلم وطنجار تر بولندې الندې زغره وال ځواک له لښکرکوته ٢٧ز کال د اپريل د ١٩٧٨د 
ی ډگروال محمد سرور نورستاني چې د د څلورم زغره وال ځواک لوی بولندو. را ووت او د کابل په لور را وخوځېد
 زکال کې د جنرالۍ رتبې ته يې سترگې څارلې او بريالی نه شو د يوې ١٩٧٧جمهوري دولت يو ملگری وو او په 

نېوکې په پلمې يې ځان په ناروغۍ اچوالی  او ماسکو ته تللی وواو په دې توگه د تيريو اود يرغلونو د انډوخر ډگر 
  . ر پرې ايښی وويې کمونيستانو ته تش و

  
د ځانغوښتونکو ديکتاتور رژيمونو ړنگونه د پوځ له مرستې پرته يوازې دولس د ولسي پاڅون له " ويل شوي چې 
ښايي داسې شېبه به راسي چې پوځ د ديکتاتور له مالتړه الس واخلي، ځکه نه يوازې د خپل ځان . الرې ناشونې ده

ې او کورنۍ جگړې له گواښ سره مخامخ شي او د ديکتاتور له السه ساتلو تر څنگ نه غواړي چې هېواد يې د ويشن
کورنيو کمونيستانو ځانونه له . "  په تنگ شوی ولس هغه مهال پاڅون کوي چې د پوځ له مالتړه ډاډ تر السه کړي

  . پوځيانو سره غاړه غړۍ او همغږي کړي ول
  

ل پرلور په گړندې راروان وو، د دفاع وزير ډگر په هغې شيبې کې څلورم زغره وال ځواک له څرخي پله څخه د کاب
جنرال غالم حيدر رسولي له لوی درستيز ډگرجنرال عبدالعزيز او تورنجنرال روکی ددفاع د وزير په دفتر کې ناست 

څلورم ! ددفاع وزير صاحب : " ولسمشر وو او ويې پوښتل . او په خبرو بوخت ول چې ناڅاپه د تلفون زنگ راغی
ددفاع وزير ددغسې امر له ورکړې بې خبري څرگنده کړه  " ک دې د چا په امر مرکز ته رابللی دی؟ زغره وال ځوا

  " څلورم زغره وال ځواک  ته په دې اړه کوم امر نه دی ورکړل شوی: " او ويې ويلي يې ول 
  

ددفاع وزير پرته . له دغو پوښتنو او ځوابونو وروسته د دفاع د وزرات په انگړ کې انديښنې او خواشينۍ خپرې شوې
ـيس يحيی نوروز او د ښاري انظباط بولندوی جگړن خان محمد د ټيليفون له الرې ئله ځنډه د خوځښت يا حرکاتو ر

  . ځانته را وبلل
  

ښار پلو ته د څلورم زغره وال : " ددغو دوه تنو له را غوښتلو وروسته، ددفاع وزير له جنرال نو روز څخه وپوښتل 
له دې چې جنرال نوروز هم له دغې بولندې څخه بې خبري څرگنده "  ده تا سو ورکړې ده؟ ځواک د خوځښت بولن

کړه نو د سترگو په رپ کې يې پينځلسم  زغروه وال ځواک چې د څرخي پله په سيمې کې د څلورم زغره وال ځواک 
 څلورم زغره وال تر څنگ پروت وو، تلفون وکړ او ددغه ځواک بولندوی ډگرمن محمد يوسف ته امر ورکړ چې د

  . ځواک مخه ونيسي  او ورته وواياست چې ښار پلو ته ستاسو راتگ ته اړتيا نسته
  

زموږ ځواک د څلورم زغره وال ځواک : "  د تلفون له بلې غاړې د پينځلسم زغره وال ځواک بولندوی ځواب ورکړ
کله چې ددفاع وزيرله ."  ويې کړوله پلوه را چاپيره او محاصره شوی دی او زموږ له السه هې څه نه کيږي چې

دغې خوا نا هيلی شو نو حربي پوهنتون ته يې زنگ وواهه او د حربي پوهنتون بولندوی تورنجنرال شاهپور ته يې 
  . زنگ وواهه چې د څلورم زغره وال مخ ته دې راووځي او ددفاع د وزير امر دې د هغوی تر غوږونو ورسوي

  
څلورم زغره وال ځواک په بيړه له دغه ځايه تير سو او زموږ له : " ښنه وغوښتله د حربي پوهنتون بولندوی داسې بخ

  " گوتو وتالی دی
  

ددفاع وزير ددغو گډو وډو اوبې سر اوپايه خبرو له السه منگ پاتې وو، او د وروستني چارې لپاره يې د ښاري 
ه دې د څرخي پله په لور وخوځيږي او انظباط بولندوی خان محمد ته چې دده په دفتر کې وو امر ورکړ چې په خپل

څلورم زغروال ځواک ته دې چې هر چيرې رسيدلی وي، الرښوونه وکړي چې بيرته دې خپل لښکر کوټ ته والړ 
  . سي

  
. او ددفاع د وزير امر يې ورته ورساوه.  جگړن خان محمد له دغه ځواک سره د يکه توت په سيمه کې مخامخ شو

  . ه را کښته کړ الس او پښې يې پرې وتړلې او له هغې ورځې تر ننه پورې ورک دیهغوی نوموړی د جيپ له موټر
  

 لږه شيبه نه وه تيره چې د جمهوري گارد بولندوی ډگرمن صاحبجان په بيړه د دفاع د وزير دفتر ته راغی او ويې 
ندې دې ودريږي او د د دفاع وزير نوموړي ته امر وکړ چې په خپلې د. غوښتل چې له روان اړوپيچه ځان خبر کړي

هغه ډاډه ورکړ چې د دغه کار لپاره .  ولسمشرۍ د ماڼۍ د ساتنې او دفاع سمبالتيا دې تر الس الندې ونيسي
  . بشپړچمتوالی لري

  
يو کتار د پوځي : کابل ته له را رسيدلو ورسته څلورم زغره وال ځواک درې خواوو ته د يرغل مخه را تاو کړه

و هلته د هوايي ځواکونو د درستيزوال ډگروال عبدالقادر په مرسته په دې بريالي شول چې هوايي ډگر پر لور ورغې ا
د . د هوايي ځواکونو بولندوی ډگر جنرال محمد موسی او د هغه مرستيال تورنجنرال عبدالستار ونيسي او ويې وژني
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 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

ار د باال حصار پر خوا ورتاو شو او دويم کت. هوايي ځواکونو بولنده ډگروال محمد قادر په خپله په الس کې واخيستله
دريم کتار د جگړن محمد اسلم وطنجار تر بولندې الندې د .  قطعه را چاپيره او بې وسلې کړه۴۴۴هلته يې د کوماندو 

  . ښار د منځ په لور ور وخوځېد او ددفاع د وزارت مرکز يې تر بريد الندې ونيو
  

ددفاع وزير او لوی درستيز يې په . ودانۍ لومړۍ مردکه ومښتله بجې وې چې د دفاع د وزارت په ١٢د غرمې پوره 
وارخطايي د بولندې له ځايه را ووتل او د ودانۍ د شا پلو دروازې له الرې يې غوښتل ځانونه د پوځ يوه لښکر کوټ 

شا را په همدغې شيبې کې د دفاع دوزارت ټول کار کوونکي په بيړه له ودانۍ را ووتل او د ودانۍ تر . ته ورسوي
  . هې څوک نه پوهېدل چې څه پي شوي دي" څه خبره ده ؟ : " هر چا له يو بل څخه پوښتل چې . ټول شول

  
ـيس بريد جنرال محمد ذکريا ابوي د دفاع وزير ته ورنيږدې شو او ئددغه اخ او ډب په ترڅ کې د اردو د تشکيالتو ر

د دفاع وزير او لوی درستيزځانونه جيپ ."  ئه ورسوتاسو بايد ژر ځان قوای مرکز ت! وزير صاحب : "  ويې ويل
. موټر ته ورسول ، په جيپ کې سپاره شول او د دفاع د وزارت د ودانۍ د شا له الرې د اتمې فرقې په لور وخوځېدل

  . د الرې په اوږدو کې يې يو کوشنی ټکر هم وکړ خو په دې بريالي شول چې ځانونه اتمې فرقې ته ورسوي
  

اڼۍ ساتندويه ځواک په ټينگه مقاومت کاوه او د ارگ د ماڼۍ په واټ يې د غځېدلي سړک په اوږدو کې د ولسمشر د م
  . د شوبلې ضد په توغنديو يې يو شمير شوبلې له منځه يووړې او يرغل پلی ځواک يې په شا و تمباوه

  
 مخامخ سي نو له دې د سرغړواي يرغل ځواک په خوب کې هم نه راتلل چې هغوی به له دغسې يوې مدافعې سره

ډگروال عبدالقادر چې د هوايي ځواک سر تر پايه بولنده يې په . امله يې له هوايي ځواک څخه د مرستې غوښتنه وکړه
الس کې اخيستې وه په بيړه په يوې چورلکې کې د بگرام د پوځي هوايي ډگر په لور والړ او هلته يې د هغه هوايي 

هغه د هوايي .  دي کړ او د هوايي ځواک د الوتنو بولنده يې په غاړه واخيستلهډگر بولندوی ډگروال محمد رحيم بن
ځواک کار کوونکو ته يوه لنډه وينا وکړه او څرگنده يې کړه چې د کودتا ځواک يې په الره اچولی دی خو په دوه وو 

  . رگ او اتمه فرقه ا.  ځايونو کې مقاومت روان دی او دغه مقاومت دې د هوايي ځواکونو له لورې دړې وړې شي
  

الوتکې والوتلې د ارگ او اتمه فرقه سيمې يې تر ټينگو " ميگ" د ) دماسپښين درې بجې(دورځې پينځلس بجې 
بمباريو او د توغنديو تر اور الندې راوستلې چې د اتمې فرقې مقاومت يې په لنډ وخت کې ور دړې وړې کړ خو د 

 بجور پورې يې مقاومت کاوه، ونه شو کوالی تر هغه پورته نور ولسمشر د ماڼۍ د ساتندويه ځواک چې تر شپږو
  . مقاومت وکړي او غلي شول

د قوای . د ملي دفاع وزارت د قوای مرکز او مشرقي ځواکونو ته امر ورکړی وو چې د کابل په لوري را وخوځيږي
ا وو د کابل شا او خواته را مرکز له لوري اتمه فرقه د تورنجنرال نظيم گل خان تر بولندې الندې له دوه وو خو

  . رسيدلې وه چې د هوايي ځواکونو تر اور الندې ونيول شوه او دړې وړې يې کړه
  

د مشرقي يولسمه فرقه د تورنجنرال محمد يونس تر مشرۍ الندې د جالل آباد له لښکرکوټه را ووتله او د کابل په لور 
ې فرقې کمونيستو افسرانو سرغړاونه او بغاوت وکړ او را روانه وه د دورنټې د اوبو ته ال وه رسيدلې چې ددغ

تورنجنرال محمد يونيس او د ننگرهار د فرقې درستيزوال يې ووژل، د فرقې بولنده يې په الس کې راونيوله او ځواک 
  . يې بيرته لښکرکوټ ته را وباله

  
 جمهوري دولت په گټه دې جگړه پورې نورداسې مقاومت پاتې نه شود) د مازيگر شپږو(په دې توگه تر اتلسو بجو 

  . خو د ارگ دروازې ال تر دغه دمه نه وې پرانسيتل شوې. وکړي
  

دا ځل د الوتکو پرځای ، چورلکو ارگ تر بمبارد الندې ونيو او په توغنديو او ماشينگڼو يې په ارگ هوايي يرغل 
همدې امله يو شمير لويدېز کتونکو چې له . د هوايي ځواک فعاليت او نښه ويشتنې ډيرې په ځير او بريالې وې. وکړ

د هغوی دغه شک او شوپيان . دغه پيښه يې له نيږدې په سترگو لېدله ويل چې چورلکې شوروي پيلوټانو چلولې
  . ټولې الوتکې او چورلکې افغانو پيلوټانو چلولې. حقيقت نه لري

  
کو د پيلوټ محمد عثمان ولېد په وينا چې د  نېټې د پېښې په اړه د جټ د الوت٢٧ز کال د اپريل د مېاشتې د ١٩٧٨د 

  :بگرام په هوايي ډگر کې يې دنده تر سره کوله، د روانو پيښو له لړې څخه په الندې ډول کيسه کوي 
  

د هوايي ځواکونو درستيزوال ډگروال عبدالقادر سره له دې د هوايي ځواکونو لوی بولندوی جنرال موسی خان " 
 هر ډول الوتنو څخه منع کړی وو، د ورځې په لس نيمو بجو په يوې چورلکې کې د نوموړی له هوايي ډگر څخه له

بگرام هوايي ډگر ته والړ، دبگرام د هوايي ډگر بولندوی ډگرمن غالم سخي يې بندي کړ او بولنده يې په خپل الس 
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کې ميشتې پر اتمې نوموړي د هوايي ډگر کارکوونکو ته د کودتا له کېدلو خبر ورکړ او په قرغې . کې واخيستله
  .   اوومې فرقې او ارگ يې د تري کولو نوي بولندې ورکړې چې نوموړې سيمې د کودتا په گټه وټکوي،فرقې

  
 الوتکو د الوتنو دوه تنه ښوونکي د بگرام په ٧ د الوتلو دوه تنه روسي ښوونکي او د سو ٢١په همدغې ورځ  مېگ 

دغو الندينيو  افغان پيلوټانو په .  بگرام په هوايي ډگرکې  نه ووهوايي ډگر کې ول او روسي پيلوټ په هې ډول د
  : الوتنو کې برخه اخيستلې وه 

  
  حکيم، شير محمد، گليار او رحيم:  د جټ الوتکې ٧د سو 

مير غوث الدين، سنت اهللا ، تيمور، عبدالرؤوف، شرف الدين، کافي خان ، مختارگل، :  له الوتکو څخه ٢١د مي 
  .وهاب دوران خان او 

  
شوروي کارپوهان او سال کاران چې د افغانستان په ځواکونو يې دنده تر سره کوله ددغه هيواد د نورو سالکارانو په 

دغه بنديز د شوروي د حکومت . ډول يې اجازه نه درلودله چې په جگړه ييزو الوتکو يا عملياتو کې دې برخه واخلي
  .  شوي ولله پلوه د تر سره شويو تړونونو پربنسټ لگول

  
ددفاع وزير او لوی درستيز چې په جيپ کې ناست ول او په گړنديتوب يې موټر چالوه ، له يوې ترافيکي پيښې سره 

هغوی د کابل په لور د خوځېدلو څو څو امرونه . مخامخ شول، له هغې سره سره يې ځانونه اتمې فرقې ته ورسول
يوازې د ډگرمن محمد علي تر مشرۍ . لنده دې ومنيورکړي ول خو څوک دې ته چمتو نه شول چې د هغوی بو

الندې توپچي غنډ د ښار په لور را وخوځېد او له دې چې د پلي او هوايي ځواک له مرستې پرته يې څه و نه شوای 
  . کوالی نو خواره واره شول

  
متلې د دښتې له الرې و بولندوي ډگرمن محمد علي د توپچي غنډ برخلېک د غنډ په غاړه ور پريښود،  او په خپله  د چ

  . وروسته کمونيستانو هغه را وموند او سر يې په الس کې ورکړ. تښتېد او کابل ته راغی او په خپل کور کې پټ شو
  

په مزارشريف د ) چې د تور صديق په نامه پيژندل کېده( په هغې ورځ د اتمې فرقې بولندوي جنرال محمد صديق 
استازيتوب يو تن ډگروال د فرقې پازوالي په غاړه درلودله چې ال له مخکې له قطعې په تفتيش بوخت وو، د هغه په 

نوموړي ډگروال ددفاع وزير او ستر درستيز ته خبر ورکړ چې د سترگو په رپ کې . کمونيستانو سره يو شوی وو
  . دې له دغې سيمې ځان ورک کړي که نه دواړه به ونيسي او وبه يې وژني

  
تيز په نوميدۍ له اتمې فرقې را ووتل او له پټوالرو يې د قوای مرکز په لور د تاج بيگ د د دفاع وزير او لوی درس

په دغه ځای کې د قوای مرکزدرستيزوال تورنجنرال عبدالعلي وردک د هغوی ښه راغالست . ماڼۍ خواته مخه کړه
مه فرقه د مالتړ يا نه مالتړ، غونډه وکړه او د ځواکونو د راتلونکي خوځښت په اړه او آيا دا چې اوو] هغوی. [وکړ

  . په همدغې شېبه کې ول چې ناڅاپه د تاج بيگ ماڼۍ هم د الوتکو تر هوايي بمبارد الندې راغله. خبرې وکړي
  

ډگرمن خليل اهللا بابکرخيل تر بولندې الندې د توپچي ځواکونو اور ] د جمهور انقالب د ملگري[  له مهتاب قلعې څخه
د دفاع وزير، ستر درستيز او جنرال . ماڼۍ پورتنۍ برخه ونړېدله او په ماڼۍ کې اور بل شوپيل شو چې له امله يې د 

په ماڼۍ کې نورو پاتې افسرانو او سرتيرو هم پښې . عبدالعلي له لښکرکوټه را ووتل او د چهار دهي په لور وخوځېدل
   .دوه کړې او د ماڼۍ تر شا رغياڼې کې د توپچي اور له ويرې ځانونه پټ کړل

  
د دفاع وزير له خپلو دوه تنو ملگرو سره  د لکشا د ماڼۍ د باغبانباشي کورته چې د خپلوانو له ډلې څخه يې وو والړ 

خو له بده مرغه د باغبانباشي زوی . او غوښتل يې شپه همدلته تيره کړي او سبا وختي به يوې خواته په تېښته وتښتي
 راغلل او درې واړه يې ونيول او د څرخي پله په پوليگون کې يې دغه خبره کودتاچي ځواکونو ته ورسوله ، هغوی

  . پرته له محکمې ووژل
  

پر ارگ د څلورم زغره وال له يرغل څخه وروسته محمد . ارگ له تر اوسه خپل بې وسې مقاومت ته دوام ورکاوه
گلخانې په ماڼۍ کې هغوی د ارگ د ب له الرې د .  داؤود خان دخپلې کورنۍ ټول غړي يې ارگ ته را وغوښتل

  . راټول شوي ول
  

هغه وزيران چې د گلخانې د ماڼۍ په غونډه کې را ټول شوي ول محمد داؤود خان سال ورکړه چې له ارگه دې ووځي 
محمد داؤود خان دغه سال .  او د قوای مرکز يو لښکر کوټ ته دې والړ شي او ټوله بولنده دې په الس کې ونيسي

  . ومنله
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ولسمشرله دروازې را ووت او غوښتل يې چې په موټر . موټر د ارگ د گلخانې ماڼۍ ته را نيږدې شويو تور والگا 
په دغې شېبې کې د گارد دقطعې له خوا ددوی په لور ډزې . زوی يې محمد عمر جان ورپسې ورغی. کې کښيني

: او ويې ويل . نې ماڼۍ ته ننوتعمر جان ټپي شو او ولسمشر بيرته د گلخا. وشوې او د هغوی پام يې ځانته را واړاوه
هرڅوک چې نه غواړي ودې وژل . ددغو ټولو بد مرغيو پازوالي زما په غاړه ده. هر څه پای ته رسيدلي دي! نه" 

  " شي نو د ماڼۍ شاتيني تاالر ته دې والړ شي
  

و  د ډير ډاډ وړ يو وروسته بيا وويل شول پر داؤود خان او عمر جان د کالشنيکوف ډزې د داؤود خان د صاحبمنصبان
  . تن صاحب منصب له پلوه  وشوې

له يرغلگر . د هوا په تياره کېدلو د ارگ د مقاومت ستنه هم ورو ورو غلې نړېدله  او د تسلېمېدلو نښې را څرگندېدلې
 .ځواک سره له پوهاوي او جوړ جاړي وروسته د ارگ دروازه هم پرانيستل شوه او د کودتا شوبلې پر ارگ ور ننوتلې

لودسپيکرونو له سردار محمد داؤود خان او محمد نعيم خان څخه غوښتل چې پرته له آړ يا شرطه دې ځانونه دوی ته 
دا هغه شېبه ده چې پرته له سردار محمد داؤود خان، د هغه ميرمنې  او دوه درې تنه نور، د کورنۍ پاتې . ور وسپاري

دوه . وايي ډزو له امله ټول ټپيان شوي او په وينو کې لمبېدلغړي د سردار محمد نعيم خان په گډون د ځمکنيو او ه
  . درې تنه ماشومان هم وژل شوي ول

  
شوبلې د گلخانې د ماڼې پوړيو ته نيږدې شولې او د شوبلو له منځه يو تن تورن او در تنه بريدگي را ووتل او د 

پک شول چې ال تر اوسه هم ژوندی او په د داوود خان په لېدلو هک ] هغوی. [گلخانې د ماڼۍ په لوريې يرغل وکړ
  . دوه وو پښو والړ دی او ټپيان پر ځمکه پراته ول

  
سردار محمد .  مقاومت گټه نه لري، تسليم سه: " تورن امام الدين پر داؤود خان خوله خالصه کړه او چيغه يې وکړه

موږ :" تورن بيا وويل. " خبرې وکړيستاسو سر الرښود را ته را وليږه چې له ما سره : " داؤود خان ورته وويل 
  !" هر څه چې لرې ما ته يې ووايه او يا تسليم سه. ټول سرالر ښوونکي يو

  
تورن له . محمد داؤود خان نور زغم له السه ورکړه او په الس کې يې تومانچه وه او پر همدغه تورن يې ډزې وکړې

ېله يې نه درلودله نوپه خپل کالشنيکوف يې په پټو دغسې يوه سړي څخه چې هر څه يې له السه ورکړي ول د ډزو ه
  . سترگو  په داسې يو ړوند اور پردوی ور بل کړ چې هغه نيم ژوندي کسان يې هم ټول ور ووژل

  
ولسمشر سردار محمد داؤود خان ، د : په دغې ټوليزې ړندې وژنې کې دغو کسانو خپل ځانونه له السه ورکړل

او د ولسمشر ځانگړی استازی سردار محمد نعيم خان ، شهزادگۍ '  سر پرست'کورنيو چارو د وزارت کالخوای 
زينب د محمد داؤود خان ماندينه او د محمد ظاهرشاه خور،شهزادگۍ بلقيس د تيمورشاه آصفي ماندينه او د محمد 

ود خان ظاهر شاه خور، محمد عمر د محمد داؤود خان مشر زوی، ويس د محمد داؤود خان زوی، خالد د محمد داؤ
زوی، شينکۍ د محمد داؤود خان لور، زرلښته د محمد داؤود خان لور، شيما د ويس ميرمن د محمد داؤود ننږور، 
هېله د عمر جان لور د محمد داؤود خان لمسۍ، غزال د عمر جان لور د محمد داؤود خان لمسۍ، حارث د ويس 

عظيم غازي ماندينه، د داؤود خان خور عايشه، د شاه زوی، ايگل د ويس زوی، د محمد نعيم خان لور زرمينه د عبدال
محمود خان غازي مشر زوی نظام الدين،د عبدالعظيم غازي لور صفورا، عبداالله د ولسمشر مرستيال او د کورنيو 

  چارو وزير عبدالقديرنورستاني 
  

خان ملکيار لور، د د عمر جان ميرمن گاللۍ د عبداهللا : هغه کسان چې ټپيان خو وروسته له درملنې ښه شول
عبدالعظيم غازي لور خورشيد، د نظام الدين غازي لور زهرا د نظام الدين غازي زوی داؤود، د تيمورشاه آصفي لور 

  . زهره، د تيمورشاه آصفي زوی توران او د عايشې پرستاره شيرين گل
  

ټول ټال اووه ويشت تنه ښودل  په هغې ورځ کې د گلخانې په ماڼۍ کې د وژل شويو او ټپيانو ورکړل شوې شميره 
  . شويده
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  نهمه څپرکۍ

  صبوراهللا ســــــــياه ســـنگ
com.hajarulaswad@yahoo  

  رحمت آريا: پښتوژباړه
  

  له يوه السه ټک نه را خيژي
  

محمد داؤود د سياسي ښادنامو په ) ړڼي ولسمشرافغانستان د لوم(دغه لنډه لېکنه چې په هې ډول نه شي کوالی د 
سموالي يا نه سموالي، دهغه پر پړوالي يا نه پړوالي روښاني واچوي،  غواړي يوازې د هغه او د هغه د کورنۍ د 

  .  وژنې د څرنگوالي په اړه د يوشمير شته مالوماتو ټولگه راډگر ته کړي
  

ه به وشي د مخ په ودو گنگوسو د را سپړلو او څ رگندولو لپاره چې کله دلته کله هلته اورېدل يا لوستل کيږي لږتر ه
کريم ميثاق، دستگيرپنجشيري ،سليمان اليق ، (لږه د افغانستان د خلق ډ يموکراتيک گوند له پخوانيو لوړپوړو غړو 

  .راپيل کړواو جنرال امام الدين سره د پرله پسې او اوږدو  ټيلفوني مرکو او پوښتنو لړۍ  ) خيال محمد کټوازي
  همدارنگه د دغې لېکنې په ال ښه والي کې د نوروکسانو مرستې ته اړتيا لېدل کيږي

   ٢٨ کال، د آپريل ٢٠٠٨
  :پته 

Siasang, ٦٧٩ Rink Ave., Regina, SK., S٤X٢P٣, CANADA  
   

   د ټيلفون شميره٥٤٣٨٩٥٠ (٣٠٦) ١  او  ٥٠٢٠٨٨٢ (٣٠٦) ١
  

**********  
  

  ...نسيم خوشگوار 
  

 پاڼو کې ١١٧ او ١١۶ ، ١١۵د کتاب په " ـيس جمهور شهيدئسيما و کردار ر/شهيد ولسمشر څـېره او چال چلند  "  د 
زکال ٢٠٠٣پاکستان کې په /خان آقا سعيد له پلوه راټول او سمبال شوې او د سعيد په خپرندويه مرکز پېښاور (چې د 

  :داسې راغلي دي)  کې خپور شوی
   
د محمد داؤود او د هغه د کورنۍ د وژنې څرنگوالي په اړه د افغانستان د اسالمي [ مخکې مې د همدغې سکالو "

رازې که /هغه راز چې فايق افشأ نه کړ" دولت د هنرياالنو د ټولنې د لوی مشر ښاغلي محمد نسيم خوشگوار يادونه د 
  .  لوستونکو ته ډالۍ کوماو دا دی هغه دلته گرانو /.../ ١۶٢. پ. په کتاب کې راوړي ول" فايق افشأ نه کرد

  
 د وړانديز حميد روغد ديارلس سوه او اووه پينځوسم لمريز کال د غوايي د مېاشتې د اوومې له کودتا وروسته د 
يوه ورځ چې هوا ښه . پربنسټ د هېواد د ورځپاڼې د پروپاگند ضد په څانگه کې په دريم بست کې په کار بوخت وم

ي مېاشت وه د شهرنو په پارک کې مې گام واهه چې والگا گړندي ناڅاپه برک توده وه او ډاډ لرم چې د غبرگول
د موټر له منځه . له دې چې په هغو ورځو کې نيول نيول زيات ول، و بيريدلم او د سړک گوښې ته ودرېدم. وواهه

  . ې خالص شوملومړي برېدمن انجنير حفيظ اهللا ميرکي را ته غږ وکړ، له دې چې نوموړی زما اشنای وو نو له وير
  

هغه خپل موټرته دننه " هې همداسې چکر وهلو ته راغلی يم:" ورته مې وويل" ؟ئڅه کو: " ميرکي راڅخه وپوښتل
له هغه ځايه تير شوو او د پوځ د څلورسوه بستريز . د وزيراکبرخان د روغتون په لور وخوځېدلو. ور وبللم چې کښېنم

چې د يوه اتـل لېدلو ته ئ راځـ. تاسو خو خبريال ياست: "  يې وويل په دې ترڅ کې. روغتون په لور مو و درومل
  ."ښايي تاسو ته به په زړه پورې شيان ولري. ورسو

  
د چپرکټ پرسر د منځنۍ ونې لرونکی په گچ کې را تاو شوی الس يې  په . په روغتون کې يوې خونې ته ور ننوتلو

او هغه يې د داؤود خان د وژونکي په نوم راته را ياد کړ، که ميرکي هغه ته ور وپيژندلم .  غاړه يوځوان پروت وو
د مالوماتو غوښتنه ] امام الدين[څه هم د هغه د کرغيړن مخ په لېدلو پښېمانه وم، خو بيا هم په سړې سېنې مې له هغه 

  : نوموړي وويل. وکړه
  

ۍ له ماڼۍ سره د مخامخ جگړې لپاره د غوايي د اوومې په شپي موږ د باالحصار د نيولو او د محمد داؤود د ولسمشر
کله چې ارگ ته ورسيدلو، د الوتکو او د هغوی د پرله پسې بمباريو اود شوبلو د اور د . په دنده و گومارل شولو
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د شپې په نيماييو کې بريا زموږ په خوا . مردکو د گړزا غږ هرې خوا ته خپور وو او اخ او ډب په ښه کړس روان وو
  . رماڼۍ ورننوتلوشوه او د ولسمشرۍ پ

  
زه او زما سرتيري د . په هغه وخت کې زموږ د قطعې بولندوی زما ټولي ته د داؤود خان د نيولو دنده ور وسپارله

گلخانې د ماڼې په لوري پرمخ والړو، د هغه ځای کړکۍ او پنجرې مو ترپرله پسې ټينگ اور الندې ونيولې او ماڼۍ 
  . ته ور ننوتلو

  
خپلو بدرگه سرتيرو ته مې وويل چې مورچل ونيسي او په پرله پسې ډول دې اور ته دوام . هچوپه چوپتيا خپره و

  . ما له ځان سره يو لوډسپيکر راوړی وو او د هغه له الرې مې خپلو سرتيرو ته دنده ورکوله. ورکړي
  

ځان د پوځي !  وده په خونې کې د لودسپيکر له الرې مې سرداؤود ته وينا ور واَروله او ومې ويل چې سردار داؤ
له شا  يې په خپل ويروونکي " فيلپايې"په همدغې شېبې کې د خونې د يوې ستنې . ئسالکارې ډلې په امر راوسپار

او د ." پرته له خدايه بل چا ته نه تسليميږم. زما په قاموس کې د تسليمېدلو توری ځای نه لري: " غږ کې راته  وويل
  . اور امر يې ورکړ

  
زموږ شمير زيات وو، . د ښځو په السونو کې هم توپک ول، هغوی هم ډزې کولې.  لوری ډزې وشوېپه موږ له هر

زموږ د ډزو له امله يوه ښځه چې د نيږدې کړکۍ له اړخه يې ډزې کولې ، په ځمکه را پريوتله خو په داؤود خان يې 
  . هې اغيزه نه کوله

   
تومانچه ده او په هماغې تومانچۍ د ستنې له شا په ما ډزې يو وخت زما پام شو چې د هغه په الس کې يوه سپينه 

  . توند اخ او ډب روان وو. کوي، زما اوږه يې لږ را ټپي کړه
  

هغه ډزې . کله چې د څار په حالت کې وم ناڅاپه زما پام شو، ومې لېدل چې ککره يې د ستنې له شا راته ښکاره شوه
مردکي د هغه پر ککرې ومښتل، د ککرې کوپړۍ يې پورته په هوا زما د کالشنيکوف ټول . وکړې، ما هم ډزې وکړې

  . والوتله او پر ځمکه را پريوت
  

کله چې په هوښ . له الرې ددغې بريا زيری خپل بولندوی ته ورکړ او بيا بې هوښه شوم) بې سيم(ما د بې مزې 
  ." راغلم، ومې لېدل چې دلته يم

  

  تر بيرغ الندې وژل کېدل؟ 
  

زکال د دسامبرپه مېاشت ١٩٩٧، د پاکستان په پېښاور کې د " داؤود خان د کي جي بي په لومو کې "هارون د : الف
  پاڼو کې د حامد په ژباړې، سمونې او ياَدونې١۵۴ او ١۵٣، ١۵٢کې د ميوند د خپرندويه ټولنې د چاپ د کتاب په 

  : داسې لېکي
  

په ورځ د "  پنجشنبې" د مېاشتې په اوومې د پنځنۍ د غوايي] ديارلس سوه اووه پنځوسم لمريز کال[داؤود خان د 
دغې غونډې د وخت له تيراوي پرته بله هې گټه نه . وزيرانو په غونډه کې  د الريون په تړاو په خبرو اترو بوخت وو

  . درلودله، بايد پوځي چمتوالی نيول شوای وای او يا دې حکومت پوځي شوی وای
  

ونې  او بولندې د وطنجار شوبلې او د هغه تر سر مشرۍ الندې د څلورم زغره وال   د غرمې په مهال د پرديو په پاَر
په لومړي سر کې يې د ملي .  ځواک نورو بدرگه شوبلو د ولسمشرۍ د ماڼۍ لويديزې دروازې ته مخامخ مورچل ونيو

.  مخکې له ماڼۍ وتلي ولوزير او لوی درستيز يې ال. ماڼۍ و لړزېدله. دفاع د وزارت ودانۍ تر اور الندې را ونيوله
بيا يې د خپلې شوبلې خــُول د ارگ لورې را تاو او . بيا يې د ولسمشرۍ د ماڼۍ د ساعت کال تر اور الندې ونيوله

  . ارگ يې تر اور الندې ونيو
  .وروسته همدغه شوبله د غوايي د انقالب د نښې په توگه د يوې ډبرينې پاڼې پرمخ د ارگ مخې ته ودرول شوه

  
نو د مخابرې . ود خان د پوځ د سراعلی قوماندان په توگه غوښتل د چارو الرښوونه او څار په الس کې را واخليداؤ

دستگاه ته چې د همدغسې شېبو لپاره د ميز پرسريې وراېښودل شوې وه او له لښکرکوټونو سره به يې نيغ په نيغه 
. اه له کاره لويدلې او کوډ اوچينل يې ور بدل شوی وود مخابرې دستگ)  کاتل(اړيکه نيوله َوَرغی خو ويې لېدل چې 

  .او وزيرانو ته يې اجازه ورکړه چې خپلو کورونو ته والړ شي." روسانو خپل کار وکړ: په هماغه شېبه کې يې وويل
  

داؤود نه . د خپلې کورنۍ غړي يې ترڅنگ راوغوښتل. د کورنيو چارو او دفاع وزيران ال مخکې له ارگه وتلي ول
ه وکړهتسل د فرانسې سفارت د ارگ له ديوال سره نښتای وو او کوالی يې . ېمېده او نه يې له پيښې څخه د تيښتې ه
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شواې له سياسي ډگره الس په سرشي خو په خپلې خاورې کې يې وياړلی مرگ غوره وباله نو ځکه يې د خپلو پښو 
  .ه الس په ژوب کې را بند کړای شيويې ويل چې نه غواړي د روسانو پ. راټينگولو ته کلکه مال وتړله

  
کودچيانو خپل مشران له . کودتاچيانوپه يوه ټانک د بنديانود ساتنې له خټو جوړ ديوالونه را ونړول او دننه ور ننوتل

هغوی يې پرشوبلوباندې کښنيول او د کودتا زړه، د . داؤودي زندانه د خوښيو په شور او زوږ کې را خوشې کړل
نويو مشرانو خپل السونه د شوبلو له منځه را ايستل او د کابل ښاريانو د څارونکو سترگو مخ . بوتللراډيو تاالرته يې
  .ته يې ښورول

  
نورلښکرکوټونه يې مالتړ ته را ونه رسيدل .  د ارگ د پوځيانو روحيه ضعيفه وه، ستړي ستومانه او ناهيلي ښکارېدل

ته له هغې چې د هوايي ځواکونو عملياتو زور واخيست او وروس. نوځکه د هغوی مقاومت هم له پښو را وغورځيد
 د ساتندويه ځواک ڼۍارگ د هوايي او ځمکنيو ځواکونو تر اور الندې ونيول شو نو په ارگ کې د ولسمشريزۍ ما

  .گارډ مقاومت هم کرار کرار را سوړشو
  

واړو زامنو عمر او خالد مرگ يې په د داؤود د کورنۍ غړې يوپه بل پسې ټپيانېدل سردار داؤود ټپي شو او د خپلو د
کمونيستان پرارگ . د ژوند ډيرې سختې شېبې وې ، داؤود په ډگر کې يوازې  راگير پاتې وو. خپلوغبرگو سترگو وليد

  .ورننوتل هغوی له داؤود  سره د لېدلو کتنو غوښتنه وکړه خو داؤود ورسره ونه منله
  

ين ترمشرۍ الندې د ولسمشر داؤود خان حضور ته ورغلل او له هغه درې تنه ټيټ پوړي کودتاچيان د تورن امام الد
داؤود خان پرته له دې چې له هغوی څخه د ځان او يا د خپلې کورنۍ د غړود . يې وغوښتل چې ور تسليم شي

و اما الدين ټپي ش. ژغورنې غوښتنه وکړي، د خپلې تومانچې وروستـنۍ گولۍ يې پرامام الدين نيغ په نيغه ورتشه کړه
داؤود چې د افغانستان تر ملي بيرغ الندې والړ وو . د هغه نورو ملگرو ولسمشر تر اورالندې را ونيو. خو مړ نه سو

  .په شهادت ورسيد
  

د کورنۍ ښځينه غړي يې د څرخي .  بيا يې نعيم خان او د داؤود خان د کورنۍ ټول نارينه غړي يو په بل پسې ووژل
ي پله زاندان هغه زاندن وو چې داؤود خان د خپل رژيم د مخالفينو لپاره د د څرخ.  پله په محبس کې  واچولې

  . او په دې توگه يې د ُدرانيو د ټبر د پاچاهي ټغر را ټول کړ. قديرنورستاني په وړانديز جوړکړی وو
  

ې دعاگانې يوازې د چمن او کويټې اڅکزيو د هغوی د فاتح. د داؤود خان او د هغه د کورنۍ د غړو مړي چا ونه لېدل
  په خپلو جوماتونو کې واخيستلې او د هغوی د ارواگانو خوښۍ ته يې 

  .ويل کيږي چې مړي  د مرنجان دغونډۍ په لمنه کې خاوروته سپارل شوي دي. دعا وې وکړۍ
  
 او په نامه پيژاندل کېده" تورپيکۍ" امين د راډيو افغانستان  د څپو له الرې  جگړن اسلم وطنجار چې د ] حفيظ اهللا[

وطنجار په پښتو او . په نامه پيژندل کېده، د وياندو په توگه وگړو ته ور وپيژندل" سپي قادر" ډگروال قادر چې د 
  .قادرپه دري ژبو د نوي پوځي حکومت را ټينگېدل  اعالن کړل

   
الندينی شعر د په داسې يوه اړوپيچ کې ولس نه پوهېده چې څه ور پي شويدي او څه به ور پي شي،  د سليمان اليق 

  .داکټرصادق فطرت ناشناس په غږ او کمپوزکې په سنديزه توگه را خپور شو
  

  ښــه شـوله چه تيره شـوه سـتا خـوارو بچـو باندې  ســـتره تېاره تېره شـــوه ســتا پر ســردرو باندې
  جگـو غـرو باندېلمـر د عـد الت وخوت سـتا پر  هــــره تېاره پای لـــري خـلکـــو، ولســــو باندې

  
څرگنده وه چې يوه ./.../ خو په هېوادکې له هماغې ورځې را په دېخوا د وينو او اوښکو بهېدا په را پيلېدلو شوه

خوږلنه ، ناورين وهلې او يوه ويرلړلې راتلونکې د افغانستان د ولس د برخليک په درشل کې په تېندکو او سترگې په 
  . وه ملي او ولسي شاعر داسې ور ځواب کړاليق شعر ي[ سليمان[د . الره ده 

  
  توره تېاره راغــلله ســــتا خــوارو بچــو باندې لـمــر د آزادۍ پريوت ســـتا پر ســردرو باندې

  

  د ژباړونکي لمنليک] پاړسي څخه پښتو ته[له 
    

  !ښاغلو لوستونکو[
ه د ژباړونکې ليکل شوې کرښې دي چې د دا هغه له پښتو څخه پاړسي ت. نه دي) رحمت آريا(الندينۍ کرښې زما 

دغې لېکنې له لېکوال سره يې مرسته کړې دغه کرښې مې د لوستونکو د پوهاوي او د بل لېکوال د حق د خوندي 
  ]ساتلو لپاره ځای په ځای  را غبرگې کړې
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د " په لومو کېد داؤود خان د کې جي بي ] له پاړسي څخه پښتو ته" [په ورځ ' پبنجشنبې' زکال د پنځنۍ ١٩٩٧د
" دا کتاب،  لېکوال  :" کتاب ژباړونکي حامد د همدغه کتاب په دريمه را ژباړل شوې پاڼه کې داسې را کښلي دي 

نوم  د پښتو په خوږې ژبې ليکلی چې د هېواد پالنې او مسلمانۍ د څپو په " مستعار"په را پورول شوي " الف هارون
په )  زکال١١٩۴۴(ړولو وروسته په ديارلس سوه او درې اويايم ل کال کې احساساتو کې يې د راټولونې د لړۍ له بشپ

  ." آسترليا کې خپور کړی دی
    

گران لوستونکي دې د ژباړونکي پراوږود خپلې ښېگڼې په ايښودنې  : " نوموړی د کتاب په ديارلسمه پاڼه کې زياتوي
د ژباړې په تړاو خپل څرگند وړانديزونه او ] حامد[ د خپله پاملرنه دې تيروتنو ته راوگرځوي ، يا دې خپل اند اويا دې

، مرکزي ١١۶۴حامد، ډاگي پـُست : ئد ژباړونکي په پته يې راواستو] کتاب[د ئ ياَدونې په گوته کړي او کوالی شـ
  . پـُسته خانه، صدر، پېښاور، پاکستان

  
 او ١۵٣کتاب د " ب.ج.خان در چنگال کداؤود " يا د ده په ژباړې " داؤود خان د کي جي بي په لومو کې" حامد د 
  :  پاڼو په لمنلېک کې داسې راکاږي١۵۴

  
د داؤود خان د وژنې پيښې ته يې د هغو کسانو په ] الف هارون[ښاغلي لېکوال " : زور مټی ناتارگر مې وواژه. " ١

نوي رنگ ورکړی چې زما د ملگرو د نوم تعبير پرې ور تپلي، فلمي او افسا" يې " مغروريت" الس چې په پيسمنۍ 
که هغه د افغانستان تر بيرغ الندې وژل شوای وی، نود . د افغانستان تر بيرغ الندې ووژل شو] محمد داؤود[ گڼې 

  . ملگرو په الرښوونه به يې هغه ته بدلون نه ورکاوه
  

 د مړينې انځور ته ـي فيلمونو څخه په پيښـې يا تقليد کولو د داؤود خانئښاغلي الف هارون غوښتي دي چې له کاوبا
هماغه بڼه ورکړي چې يو سپين پوټکی يعنی يو خونړی سور السی اروپايي  د امريکا د سور پوټکو يعنې ددغې 

  . سيمې د کره اوسېدونکو له ټول وژنو او د هغوی د خاورې له نېولو وروسته دې د امريکا تر بيرغ الندې مړ شي
  

 او د گل آقاان يو ملگری، د ولسمشرۍ د ماڼۍ  له يوه صاحبمنصب  په نامه د محمد داؤود خامام الدیند تورن 
شوروي د سفارت دوه تنه غړي له داؤود خان سره د مرکې په موخه خونې ته ورننوتل او له هغه يې وغوښتل چې 

  . ځان وروسپاري
  

 امام الدين مټ د. وروسته له هغې چې داؤود خان ته يې سپکې سپورې او ښکنځل وکړل، داؤود پر هغوی بريد وکړ
په همدغې شېبې کې امام الدين له خونې را . د هغه په ځواب کې کودتاچيانو پر داؤود خان يرغل ور ووړ. ټپي شو

  " زور مټی ناتارگر مې وواژه" ووت او په چيغو چيغو يې وويل 
  
يعنی محمد اسلم " پيکۍ جانېتور" د يحيی د کورنۍ د ټــَبـَر د راټولېدلو خبر :  محمد اسلم وطنجار او عبدالقادر. ٢

دغه دوه تنه نن د طالبانو د . قادر په فارسي ژبه د راډيو افغانستان له الرې خپور کړ" َديــدو" وطنجار په پښتو او 
البته دا د دې لپاره نه دي چې لوی سردار بيرته د واک پر گدۍ را کښېنوي، بلکه . پاچاهۍ په سرمشريزه ډلې کې دي

  . را واړوي" خلکو پر کور"  هغه پر اوږو کښېني او مبارک ارگ بيرته د ددې لپاره دي چې د
  

وطنجار د روسانو له پلوه د بلې کودتا . وطنجار ته يې له دې امله تورپيکۍ ويل چې د هرچا ملگری او وزير به وو" 
  ). ١٠٩. اسناد النه جاسوسي، پ/ د څارکښۍ د ځالې السوندي. (لپاره په پام کې نېول شوی وو

  
" سپي" د ښوونځي له پيله به خلکو د . قادر نه خلقی وو او نه پرچمی خو د پيسو په بدل کې يې هر کار ته مال را تړله

ان دا چې د پولند د لوی سفارت په پـَير کې د لويدېزې نړۍ له يو شمير څارکښيزو داالنونو سره يې . په نامه پيژانده
  . )٩٣. پ. اړيکه را ټينگه کړې وه

  
  سره څو خبرې..... لي حامد او گران هارون او له ښاغ

  
ليکوال حامد او الف هارون ته په ډير درنښت غواړم ووايم ] اسناد النه جاسوسي/ څارکښيزې ځالگۍ د السوندونو[د 

  .ژوند په اړه ليکل شوي خبرې سمې نه دي]  ژ–شخصي [چې د محمد اسلم وطنجار او عبدالقادر د 
  

، "کفتار"اوس هغه وخت تير شوی چې خلک به د سپي، غوايي، خره، گيدړ، کاږبل  کاشکي هغوی پوهېدل چې  
  .زمري، پړانگ اويادا چې  نارينه به د نجونواوښځمنو په نومونوسپک  بلل کېدل

  
  : برسيره پر هغې، داسې ښکاري چې د حامد اورېدل شوې خبرې له خپلې سرچينې څخه لوخړنې وي، ځکه
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 هغه د تنکۍ ځوانۍ په وخت کې د هغه پرتندي د راپريوتلو ښويو ويښتانو او نري ږغ له محمد اسلم وطنجار ته يې د
سره  له اره " سياسي ملگري له نوم او د هر چا له وزيرکېدلو" دغه له ټوکو ډکو نوم د هغه د . ويل" تورپيکۍ" امله 

پيغلوټو او ښځمنو څخه په زرهاوو ځله د له (د وزارت لپاره معيار بلل کېدای نو " تورپيکۍ"که .  کوشنی تړاو نه لري
د افغانستان په مشرتابه کې يو شيمر د پرديو په الس کښېنول شوي لوړپوړي چارواکي به هم چی ) بخښنې په غوښتنې

  .  بلل کېدای" تورپيکۍ " نن او پرون وزيران او ملگري ول 
  

زکال د نوامبر په ٢٠٠٠ۍ را وغړولې او د زکال کې د پکتيا د اندړو په زرملې کې سترگې په نړ١٩۴۴وطنجار په 
  .  ـين کې د سرطان د ناروغۍ له امله مړ سوئمېاشت کې د روسيې په اوکرا

  
په نامه پيژاندل کيږي د افغانستان يو له هغودريو تنو مشرانو څخه دی چې يوازې د " ډگروال قادر" عبدالقادر چې د 

د /  سوه اووه پينځوسم لمريز کال د غوايي اوومه، اتمه او نهمه د ديارلس(درې ورځو لپاره يې واک په الس کې وو 
په مسکو کې /نوموړی په هرات کې زيږېدلی او اوس د روسيې ). ٣٠ ، ٢٩، ٢٨ز کال د اپريل د مېاشتې ١٩٧٨

  . ژوند کوي
  

  : د قادر لنډکې نوم د دوه وو الملونو له امله په يادونو کې را پاتې دی
  
 او د ٢٨زکال د اپريل دمېاشتې په ١٩٧٨د / پينځوسم لمريزکال د غوايي د مېاشتې په اوومېد ديارلس سوه اووه . ١

  . سبا ورځې تر نيمايۍ پورې الندينۍ لېکنې په څو څو ځله دده له پلوه ولوستل شوې
   

 د پای ټکې د افغانستان په تأريخ کې د لومړي ځل لپاره د نادر د کورنۍ د ځواک او پاچاهۍ، ناتار او سورالسۍ  ته" 
همدا اوس دولتي ځواک د انقالبي پوځي ډلې په الس کې . کښېښودل شو او ټول دولتي ځواک ولس ته ليږدېدلی دی

  ."  دی
  

ي شورا خبرتيا"  واکونو د پو د ناتارگر نادر د کورنۍ وروستنی غړی سردار محمد :  د افغاستان د وسله والو 
لدې . او خاين د افغانستان د ولس په َپـتــېـنـۍ د تـل لپاره له منځه والړ تأريخ غولوونکی -داؤود دغه بې ساری ولس 

د انقالب له الس ته راوړنو، ددغه ناتارگر او . وروسته ولسي ځواک تاسو د افغانستان پتمن ولس پورې اړه لري
  ." سورالسي سردار د پلويانو له منځه وړل د افغانستان د هر روڼ اندي وگړي دنده ده

  
نيول  ....." قادر، شاهپور، مير علي اکبر او " اډيويې گزارشونو د پرله پسې لوستلو او خپرولو په کړس کې د د ر. ٢

  . د نورمحمد تره کي او حفيظ اهللا امين د دولت په وړاندې د کودتا تور
   

KGB او GRU 
  

  : د عبدالقادر د ال پيژندلو لپاره د الندينۍ لېکنې لوستنه به بې گټې نه وي
  
  د افغانستان په وسله وال ځواک کې د خلق او پرچم د ډلو په افسرانو سربيره په شوروي کې يو شمير روزل شوي .١

افسران هم ول چې د محمد داؤود په وړاندې يې په کودتا کې په خپلواکه توگه گډون وکړ او له هغه وروسته کرار 
  . کرار له يو له دغو ډلو خلق يا پرچم سره يو ځای شول

  
د يوې خپلواکې ډلې مشر جنرال عبدالقادر د هوايي ځواکونو د بولندې ډلې مشر وو چې ] ژ–له سياسي اړخه  [

( . زکال په کودتا کې يې بنسټيزه ونډه ولوبوله١٩٧٨وروسته د خلق د ډلې له پوځي څانگې سره يو ځای شو او د 
 ٢٠٠۵سي د خپرونو ټولگه، ډاکټر ظاهر طنين، ، د بي بي "افغانستان در قرن بيستم/ افغانستان په شلمه پيړۍ کې 

  )زکال
  
ز کلونو په کودتا گانو ١٩٧٨زکال او د ١٩٧٣امريکايي افغانستان پيژندونکې سلېگ هريسن،  گروهن دی چې د .  ٢

او د  ] د پوځ اطالعاتي څانگه" [ جي آر یو" کې ددغو ډلو شتون او ونډې د شوروي د دوه څارکښيزو څانگو يعنی  د 
  . له کړنو او سياليو سره نيغ په نيغه اړيکه در لودله] سازمان'  امنيت' د شوروي د دولتي ټېکاو" [  جي بيکي" 

  
زکال په کودتا کې تر ټولو مهمه رامنځ ته شوې خبره چې ډير لږ کسان ورڅخه خبر دي په افغانستان کې د ١٩٧٨د 

 شوروي د پوځ د استخباراتو د سازمان ترمنځ  دجي آریو د شوروي د جاسوسۍ د مرکزي سازمان او د کي جي بي
  . کورنۍ سيالۍ دي

دا ډيره اړينه او مهمه سکالو وه، په ځانگړې توگه کله چې د شوروي د پوځ د استخباراتو د څانگې اړيکه د افغانستان 
 دننه او له غير نه له پوځيانو  سره بلکه د افغانستان په حکومت کېکي جي بي له پوځ سره رابربنډه شوه، حال دا چې 
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دغه اړوپيچ دداسې يوې سيالۍ المل شو چې په پورتنيو ويل شويو مهمو پيښو . پوځي گونديانو سره  اړيکه درلودله
  : کې يې بنسټيزه ونډه تر سره کړه

  
 يو يې د کودتا المل شو او بل هغه شرايط  ول چې په پای کې د افغانستان پر نيواک او په افغانستان کې د شوروي  د

په هغو شپو ورځو کې د شوروي د پوځ استخباراتي سازمان ، د افغانستان په پوځ کې . پوځ په السوهنې را وا وښتل
کي جي يوازې د يوې ډلې مال ورو تړله ، يعنی په پوځ کې د خلقي ډلې مالتړ چې مشري يې حفيظ اهللا امين کوله او د 

  . ا وي له څار او خبر پرته يې غوټۍ په پټه مخ په غوړيدبي
  

تر ټولو لويه ډله يې د حفيظ اهللا امين تر . په حقيقت کې په پوځ کې د کمونيستو افسرانو درې ډلې را منځته شولې
مشرۍ الندې خلقي ډله وه او تر هغه وروسته د مير اکبر خيبر تر مشرۍ الندې  د پرچميانو ډله وه چې د شوروي د 

دلې او جي آر يو په ځانگړې او بيلې توگې د پوځ له نورو افسرانو پوځ له استخباراتي سازمان سره يې اړيکې درلو
  . سره هم اړيکه ټينگه درلودله

  
 د هوايي ځواکونو د بولندې ډلې مشر جنرال عبدالقادر چې په کودتا کې يې بنسټيزه ونډه درلودله، له همدغو کسانو 

د بي بي سي د خپرونو ټولگه ، ډاکټر " رن بيستمافغانستان در ق/ افغانستان په شلمه پيړۍ کې . ( څخه يو افسر وو
  )٢٠٠۵ظاهر طنين، 

  
خو له هماغو لومړيو څخه پوښتنه دا وه چې کودتا چا وکړه؟ روسانو يا افغانانو؟ له دې خبرې په تيرېدنې چې آيا . ٣

د کودتا له تابيا او روسانو په کودتا کې نېغ په نيغه ونډه درلودله يا نه، خو هغه څه چې څرگند دي  دا دي چې هغوی 
  . نقشې څخه خبر ول

  
سيد محمد گالبزوی د غوايي په کودتا : " د خلق د پوځي څانگی يو غړی محمد عزيز اکبري په دې اړه  داسې وايي

څخه وو او هغه څوک وو چې د چا خبره له امين څخه يې د غوايي د انقالب ) فيگور(کې د چا خبره يو له مهمو څېرو 
] ديارلس سوه او اووه پينځوسم لمريز کال[ه تر السه کړه او ټولو پوځي سازمانونو ته يې ورسوله، د امر او الرښوون

يعنې د چا خبره هغه بولنده او الرښوونه يې . د غوايي د مېاشتې د اوومې پر سهار يې له شورويانو سره اړېکه ونېوله
  . کړې وه،  د  شورويانو له غوږونو ور تيره کړهچې له حفيظ اهللا امين يا د مرکزي کميټې له مشر څخه تر السه 

  
زه په زغرده اعالنوم او : " خو د کودتا مشر جنرال قادر وايي چې د اپريل په پاڅون کې شورويانو هې الس نه درلود

خو له دې څخه نه انکاريږو چې د زده کړو په . په زغرده وايم چې په دې کې شورويانو عمأل هې ونډه نه درلودله
ال مو له شورويانو څخه يو څه زده کړي ول او ليدلې مو ول، خو موږ خپله پــَتـېـنه او واک درلود، د هېواد لپاره، مه

ې د ښيرازۍ لپاره وې او له يو بل سره يو ځای شوي وو . د هغې هېلې لپاره چې زموږ په زړونو کې وه، زموږ ه
د " افغانستان در قرن بيستم/ افغانستان په شلمه پيړۍ کې( " . دغې سکالو له شورويانو سره هې ډول اړه نه درلودله

   )٢٠٠۵بي بي سي د خپرونو ټولگه ، ډاکټر ظاهر طنين، 
  
زکال د ١٩۶۴د شوروي د پوځي استخباراتو ډلې په داسې حال کې چې سترگې يې راتلونکې ته غړولې، د . ۴ 

ول او د وسله  والو ځواکونو پټ انقالبي سازمان يې را جوړ سپتامبر په مېاشت کې روزل شوي افسران را وه
د السوندي / سليک هريسون، د عبدالجبار ثابت ژباړه" پر افغانستان د شوروي د يرغل د پردې تر شا حقايق(." کړي

 پاڼو پورې ،مسکو ١۶٩ تر ١۵٩ روسي ليکنه له ١٩۴٧-١٩٧٧افغانستان د وسله والو ځواکونو تأريخ " اخځ د 
  ) ز کال١٩٨۵لويديزې خپرونې 

  
تر مشرۍ الندې د افغانستان د کمونيستانو د ) ډگروال عبدالقادر(د افغانستان د خلق د ډيموکراتيک گوند تر څنگ د . ۵

دغه سازمان د پوځ له افسرانو سره په کار کولو . مورچل تر نامه الندې يو پټ تر ځمکې الندې سازمان رامنځ ته شو
ان د کمونيستانو د مورچل غړو د افغانستان د پاچا د واک په را نسکورولو کې هم د افغانست. کې بنسټيزه ونډه درلودله

  )الکساندر لياخوفسکي ، د عزيز آريانفر ژباړه" طوفان در افغانستان/ په افغانستان کۍ توپان ." پخه ونډه لوبولې وه
  
ندل کېده وپوښتل، ولې دې له د غوايي له پيښې وروسته مې يوه ورځ له عبدالقادر چې د قادرخان په نامه پيژ.۶

و مې ويل ، ته څه . موږڅخه مخ واړاوه؟ را ته يې وويل که رښتيا را باندې وايې د کودتا د مشر د ناپامۍ له امله
څنگه چې خبر يې  زه د ملگرو په : بيا يې خپلو خبرو ته دوام ورکړ او ويې ويل. وايې؟ ويې ويل، رښتيا درته وايم

 –داؤود خان [وسته له دې چې د هوايي ځواک د بولندوی په توگه وگومارل شوم نو د مشردويمه کړۍ کې وم او ور
. لېدلو ته ورتلم او د هغه په اجازې مې په اونۍ کې يوځل د قوماندانۍ د چارو د پرمختلنگ اجازه ورڅخه اخيستله]  ژ

رې راسره په سړښت کمېدلې تر هغو پرته له دې چې پوه سم او يا دې څه را ته ووايي ، دورځې په تيريدا د هغه خب
ډگر جنرال موسی خان راغلی او غواړي له تاسو سره په يوازېتوب کې : چې يوه ورځ د امرضابط راغی او ويې ويل
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له دروازې د باندې د هغه هر کلي ته ورغلم او کله چې له هغه سره مخامخ او په يوازيتوب کې شوم د . غونډه ولري
ډگر جنرال " په هغه فرمان کې پرته له دې چې څه ويل شوي وي ليکل شوي ول، . کړالرښود فرمان يې راته را

هغه ته مې د نوې دندې مبارکې وويله او د کار له ."  موسی خان مې د هوايي ځواکونو د بولندوی په توگه وټاکه
آيا د . ر شا پهره کويزما دهيلې برخالف گورم چې څو تنه نا پيژنده  ضابطان د خونې د دروازې ت. خونې را ووتلم

د  لومړني (" . پاچا پلويانو کودتا کړې او د موسې د گومارلو فرمان جعلي دی؟ ځکه چې موسی خان د پاچا پـَلـَوی وو
  ). ، ډاکټر محمد حسن شرق" تأسيس و تخريب جمهوريت/ جمهوريت بنسټ ايښوونه او نړونه 

  
روي کمونيست گوند د هندوستان د کمونيست گوند او د پاکستان له لويديز سره د داؤود خان د لوبو برخالف، د شو. ٧

ه کوله چې د داؤود خان د را نسکورولو لپاره د لومړني گام په توگه د افغانستان د خلق  د نشنل پارټۍ له الرې ه
اندر الکس"طوفان در افغانستان"/ په افغانستان کې توپان( " . ډيموکراتيک گوند ډلې له يو بل سره يو ځای کړي

  )لياخوفسکي، د عزيز آريانفر ژباړه
  
ډگروال مدهوسميران چې په هاغه وخت کې په کابل کې د هند د سفارت پوځي اشته وو او د پوځ له افسرانو . " ٨

   د شوروي  دقادرسره يې پراخه اړيکې درلودلې ، ماته وويل چې 
  .  د گډون الرښوونه يې نه وه تر السه کړېاستخباراتو سازمان د امين له پالنه خبر کړی وو، خو په کودتا کې

  
   اړ وو چې د شوروي سالکارانو د موافقې ترالسه کولو پورې  په کودتاقادر: سميران وايي 

شوروي سالکارانو بايد له کودتا څخه مخکې په لنډ وخت کې پريکړه کړې . کې خپل گډون يې شاته غورځوالی وای
پرافغانستان  " ۵١.پ(." نه تر السه کړه چې په کودتا کې مرسته وکړيخو له ماسکوه يې په موقع الرښوو. وای

  ) سليگ هرسيون، د عبدالجبار ثابت ژباړه" دشوروي د يرغل د پردې تر شا حقايق،
 
وروسته ستر جنرال، ددفاع وزير او د ولسمشر ( ـيس ارکان ئجگړن محمد رفيع د څلورم زغره وال ځواک ر. ٩

ړ کې يې د گډونوالو ځواکونو مرکزي بولنده په غاړه درلودله  په خپلو خپرو شويو چې د کودتا په ل) مرستيال
يادښتونو کې يې د څلورم زغره وال ځواک د يوه شوروي ډگروال په اړه  ليکلي چې نوموړي ډگروال وروسته له 

 . و يوځای به ووژل شوما بولنده او الرښوونه تر السه کړې چې که پاڅون ماتې وخوړله ن: تلفوني اړېکې ما ته وويل
  

  کور ودانی 
له لېکنې را اخيستل شوې " فقير محمد ودان"  شميرو کې په نښه يوي پاراگرفونه د ٩ او ٨ ، ٧ ، ۶ ، ۵، ۴پورته په 

و په ترڅ کې غلچکی تيريږي" د لېکنې نوم  شتردزد رسوای / په تأريخ کې رسوا شوي اوښ تښتوونکي د بې گټو ه
  . دی"  خم خم رفتنتأريخ با تالش بيهوده

  . بشپړه لېکنه په الندې پته لوستالی شی...." تاريخ کې رسوا شوي اوښ تښتوونکي" د 
  

htm.٠٣٠٧٠٨wadan.f/٤-Article/com.payamewatan.www  
  

  : ئولولـپه راتلونکو څپرکيو به تاسو الندني ټکي 
  
  له امام الدين سره ځانگړې مرکه. ١
د ديارلس سوه او اووه پينځوسم لمريز کال د غوايي د مېاشتې له اوومې مخکې هم د محمد داؤود د وژنې تابياوې .  ٢

  .د کومو کسانو د پښو د پلو خاپ په دغې تابيا کې ښکاري. نېول شوې وې
  

  . ئکي ښاغلي ايشورداس څخه په مننې لوستالی شـددغې لېکنې پاړسي بڼه د کابل ناتهـ له چلوون
  

  لسمه څپرکۍ
  صبوراهللا ســــــــياه ســـنگ

com.hajarulaswad@yahoo  
  رحمت آريا: پښتوژباړه

 
  له يوه السه ټک نه را خيژي

  
محمد داؤود د سياسي ښادنامو په )  د لومړڼي ولسمشرافغانستان(دغه لنډه لېکنه چې په هې ډول نه شي کوالی د 

سموالي يا نه سموالي، دهغه پر پړوالي يا نه پړوالي روښاني واچوي،  غواړي يوازې د هغه او د هغه د کورنۍ د 
  .  وژنې د څرنگوالي په اړه د يوشمير شته مالوماتو ټولگه راډگر ته کړي
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ه به وشي د مخ په ودو گنگوسو د را سپړلو  او څرگندولو لپاره چې کله دلته کله هلته اورېدل يا لوستل کيږي لږتر ه
کريم ميثاق، دستگيرپنجشيري ،سليمان اليق ، (لږه د افغانستان د خلق ډ يموکراتيک گوند له پخوانيو لوړپوړو غړو 

  .لړۍ  راپيل کړواو جنرال امام الدين سره د پرله پسې او اوږدو  ټيلفوني مرکو او پوښتنو ) خيال محمد کټوازي
  همدارنگه د دغې لېکنې په ال ښه والي کې د نوروکسانو مرستې ته اړتيا لېدل کيږي

   کال، اکتوبر ٢٠٠٨
  :پته 

Siasang, ٦٧٩ Rink Ave., Regina, SK., S٤X٢P٣, CANADA  
   

   د ټيلفون شميره٥٤٣٨٩٥٠ (٣٠٦) ١  او  ٥٠٢٠٨٨٢ (٣٠٦) ١
  

*********  
  

  ؟ ئه يې راکودا څه ډول امر دی چې مات
  

چـند سـطــــر شـکسـته در باره تجــاوز روس در  /پرافغانستان د روس د تيري په اړه څو ماتې کرښې" فرهاد لبېب د 
  :    پاڼوکې ليکلي دي٧١ او ٧٠، ۶٩په ) زکال١٩٨١هند، /دليتو چاپ نوی ډيلی(د کتاب " افـغـانســــتان

  
" ټوله په زندان کې او نياو ) له حفيظ اهللا امېن پرته(سرمشرۍ ډله د افغانستان د خلق د ډيموکراتېک گوند د " 

زکال د ١٩٧٨د [ته سترگې الره وه او د ديارلس سوه اووه پينځوسم لمرېز کال د غوايي د مېاشتې په اوومې " محکمې
  . داؤود خان د وزيرانو غونډه را وبلله چې د روانو سکالو په تړاو اړېنې پرېکړې وکړي] ٢٨اپريل 

  
د روانې غونډې په ترڅ کې د غرمې د يو لسو بجو په شا و خوا کې د شوبلې لومړني مردکي د ولسمشرۍ ماڼۍ را و 

داؤود خان په لومړۍ شېبه کې پوه شو؛ ځکه چې د غوايي د مېاشتې د سهار له پېله يې د څارگري يا . لړځوله
گوند دغړو له پلوه  د قوای مرکزدعملي خوځښتونوپه ] د افغانستان د خلق ديموکرايتک [استخباراتې ادارې له الرې  
  . له همدې امله امر يې ورکړ چې دوه موټره دې ورته په بېړه برابر کړي. اړه گزارشونه اورېدلي ول

  
کله چې موټرونه راورسيدل يو يې د کورنۍ د غړو د راوړلولپاره چې له ارگه دباندې په ښوونځيو کې ول وليږه او په 

  .  چې په دويم موټر کې قوای مرکز ته والړ شي او د هغه ځای نيغ په نېغه بولنده په الس کې را واخليپام کې يې ول
  

د دوه اړخيزه اورپه را تــَودېدا او د ولسمشرله پريکړې سره جوخت چې له ارگه درا وتلو په وخت کې وو د هغه 
کله چې ولسمشر د خپلې ." ا موږ يوازې مه پرېږدهباب: " ناوې او لمسيان  ترې راتاو اوپه چيغو او بوغارو يې وويل

  . کورنۍ د غړو بوغارې او زارۍ ولېدلې نو له خپلې پريکړې څخه الس پر سر شو
  

د مخابراتو او راډيو دستگاوې د روس پلوو پوځي گوندي غړو الس . د دوه اړخيزه اور لړۍ شېبه پر شېبه را ډېرېدله
  . ال اړېکه پريک شوه او يا يې څار د گوند د غړو الس ته ورپريوتته ورغلې او له ارگ سره د ټول چاپيري

  
پرارگ له يرغل څخه يو يا دوساعته نه ول تيرشوي چې د ولسمشر د کورنۍ غړي تر هغه را تاو شول او وړاندېز يې 

وگه به هغوی گومان کاوه چې ښايي په دې ت. د فرانسې سفارت ته وسپاري) ارگ ته نيږدې(وکړ چې خپل ځانونه دې 
  .  ځانونه له پيښې څخه روغ رمټ راوباسي

  
دغه وړاندېز پر داؤود خان چې ټول ژوند يې په سرلوړۍ او پرتم تير کړی وو د يوه ډير دروند گوزار په توگه را 
پريوت او خورا زيات پرغزناک او په قهر شو او په داسې حال کې چې غاښونه يې يو پر بل ټينگ نيولي ول هغوی 

  ." نه تسلميږم: " چيچلي غږ ځواب ورکړته يې په 
  

د الوتکوبمباريو سور قيامت جوړ کړی وو . د ورځې رڼا خپل ځای کرار کرار د تور ماښام خړې تيارې ته ورسپاره
ه کوله چې د شپې د تيارې له رسېدنې مخکې د داؤود خان او د هغه ددولت د کار لمنه ور  ځکه د روس الررويانو ه

  . ټوله کړي
  

وي د څارگرې ادارې پټ پوليس په دې بريالي شوي ول چې په افغانستان کې په ټولو پوځي لښکرکوټونو، د شور
د ولسمشرې ماڼۍ په ځانگړې . ددولت په څارگرو څانگو او ددولت په بنسټيزو برخو کې خپل غړي ځای پرځای کړي

د زباد . څخه خوندي پاتې نه شوې" دسيسې" توگه د ولسمشرۍ د ماڼۍ د ساتونکي ځواک لېکې هم له دغې دروهې 
  : لپاره کوالی شو د الندينيو کسانو نومونه راواخلو
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  عـبـدالحــق عـلــومـي د گـارد کشف او استخباراتو آمر) ١
  عــــزيز حســاس د گارد د تشــــريفاتو د ټولي بولندوی ) ٢
  ســـيد جانخان جـگـــړن د گارد د اوپراســــيون مرستيال) ٣
  ـړی بريدمــن جـمـعه خــان هــراتی د گارد مخابرې مرستياللـم) ٤
  آقا مـحـمـد خان قـندهــاری د گارد د مخابرې آمر ) ٥
  .)په توگه ياداوه" ارتباطي غړي" امـام الــدين دغه نوم د (اســـداهللا پيمان ) ٦
  

ه بهر سره د اړيکو د پريکولو او بل د کودتا په ترڅ کې نوموړو کسانو د ارگ د مخابرو د ځالگيو په فلج کولو او ل
لوري ته د ولسمشرۍ د ماڼۍ په اړه د حساسو ځايونو او ټيکود گزارش په ورکولوسر بيره  په خپلو وسلو او له را 
پورته شوې گډوډې څخه په گټې اخيستنې  د داؤود خان تر ټولو زړور بولندويانو او افسران د شپي په تياره کې د شا 

  . الندې ونيول او هغوی يې په شهادت ورسولله پلوه تر اور 
  

کله چې هغه د نېمې شپې په ترڅ کې .  نوم را واخلوخالددلته کوالی شو د داؤود خان د زامنو له وژل کېدلو څخه د 
په . غوښتل د گلخانې له ماڼۍ څخه را ووځي، له يوه ناڅرگنده ځايه پرې  ډزې کيږي او نوموړی په شهادت رسيږي

 داؤود پاتې ټول جنگيالي د روس د همدغوځای پرځای کړل شويو چوپړمارو او مزدورانو په الس يو په همدې توگه د
  . بل پسې يو په يو په ارگ کې دننه ووژل شول

  
کله چې پرناورين ځپلي کابل خونړی سورکی شفق را وغوړېد او پرارگ د الوتکو ډله ييزو يرغلونو زور واخيست ، 

يانو د داؤود خان د ځانگړې الرښوونې پر بنسټ چې کار يې له کاره تيرشوی بللی وو د د گارد سرتيرو او بولندو
  . سپينو بيرغونو په را پورته کولو  خپله تسليمي اعالن کړه

  
" د داؤود د ولسمشرۍ د ماڼۍ د گارد د آپراسيون آمر جگتورن فضل الرحمن تاجيارپه ناروې کې خپرېدونکې  د 

  : کې د گارد تسليمۍ سکالو داسې راغبرگه کړې ده]کال؟/ مېاشت؟/ورځ؟/؟گڼه[په جريدې " مجاهدولس
  

کله چې د وروستي ځل لپاره د گلخانې ماڼۍ ته ورغلم او غوښتل مې د گارد له بولندوی صاحب جان څخه " 
په همدغه ترڅ کې د ماليې وزير زما څنگ ته راغی او . الرښوونه تر السه کړم، ناڅاپه مې ولسمشرصاحب ولېد

  ." اکربکر د تير وخت په شان دی:" هغه ته مې وويل. مالومات يې وغوښتل
  

ځوان يې، والړ سه، ځان دې ! زويه: " ماته را نيږدې شو او دا سې يې وويل) سردار محمدداؤود(ولسمشرصاحب 
سمشر ول: " هم راته وويل) د گارد بولندوی(په همدغې شېبې کې صاحب جان . ما خپله پريکړه کړې ده. وسپاره

  ." ئاو خپل ځانونه وسپارئ والړ سی لښکرکوټ له وسلو تش کړ. صاحب خپله پريکړه کړې ده
  

په خپله د ښاغلي ولسمشر : " د گارد بولندوی صاحب جان وويل." ئومې ويل دا څه ډول امر دی چې ماته يې راکو" 
  ." ئوالړ سی او تر سره يې کړ. ځانگړې الرښوونه ده

  
د غوايي د مېاشتې د اتمې نېټې د شنه سهار په .  ره کولو وروسته د گلخانې له ماڼۍ راووتلمد پوځي درناوۍ له ترس

ډگر ته راوبلله او سرتيرو ته مې د ] ټول سی[د گارد قطعه مې د ] ٢٩زکال د اپريل د مېاشتې ١٩٧٨د [ شاو خواکې 
  ." ولسمشر الرښوونه اعالن کړه

  
ۍ په ټينگه بمباردوله او د خواجه رواش د پوځي هوايي ډگر چورلکو په هغو شېبو کې چې الوتکو د ولسمشرۍ ماڼ

داؤود خان ته د تسلېمېدلو اخطارونه ورکول د گارد د تسليمۍ د پريکړې په ترڅ کې داؤود خان د روس د الرروي 
د لېدلو گوند د ارتباطي غړي له الرې د گوند له غړو سره اړيکه ټېنگه کړله او له قادر او اسلم وطنجار سره يې 

ښايي نوموړي غوښتل هغوی ته کوم راز ووايي، ښايي بله پريکړه يې درلودله؛ خو د شوروي د . غوښتنه وکړه
  ." سفارت د پټو پوليسو غړيو هغه ته دا شېبه په الس ور نه کړه

  

  ....وژلی مې دی، خو نه مې دی وژلی
  
ـر شـکســته در باره تجــاوز روس در چـنـد سـطـ /پرافغانستان د روس د تيري په اړه د څو ماتو کرښو(

 زکال د اگست پر اتلسمې ومنله او الندينيو پوښتنو ته يې ځواب ٢٠٠٨د کتاب لېکوال فرهاد لبېب د ) افـغـانســتان
  : ورکړ
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کې په ) افغانستان در پنج قرن اخير/ افغانستان په وروستيو پينځو پيړيو کې( مير محمد صديق فرهنگ په : ياه سنگس
لبېب د شوبلې د بولندوی امام الدين له خولې د پيښې لړۍ داسې وايي چې نوموړي د . ف :  پاڼه کې ليکلي دي ٨۶٧

  ....." پوځ د څلورسوه بستريز روغتون په خونه کې خپلو دوستانو ته ويلې وه
  

ۍ د وژلو څرنگوالی له پورتني پاراگرافه سمه خبره نه راڅرگنديږي چې امام الدين د محمد داؤود او د هغوی د کورن
آيا . ستاسو تر مخه خپلو دوستانو ته په څه ډول ويلی او يا د هغه له دوستانو څخه کوم يو تاسو ته په څه ډول ويلي دي

  ؟ئکوالی شی له همدغه ځايه يې راپيل کړ
د [ ورځ د ديارلس سوه اووه پنځوسم لمريزکال د غوايي د مېاشتې په ديارلسمه د چارشنبې يا پنجشبې په : لبېب

د يوه کار د ترسره کولو لپاره د پوځ د څلور سوه بستريز روغتون په لور ] زکال د مې د مېاشتې په څلورمې١٩٧٨
هغه له ستړي مه سي او . د روغتون په داالن کې له خپل يوه دوست سره چې د طب ډاکټر دی مخامخ شوم. وخوځېدم

ښايي . کسان در وښييم" مهم" راځه چې درته دوه : " وويلروغبړ وروسته د خپلو نورو خبرو په ترڅ کې يې راته 
  . هغوی همدلته بسترشوي دي. ددغو دواړو لېدنه ستا په درد ولگيږي

  
  په هغو شپوورځو کې تا سو چيرې او څه کار کاوه؟ : سياه سنگ

  
د . تدريس مې کاوهمجلې د چاپ پازوال او د تخنيکي اکماالتو ښوونه او " هوايي" په هوايي ځواکونو کې د : لبيب

  . پيلوټې رشته مې په پخواني شوروي اتحاد کې زده کړې ده
  

  څوک ول؟ " دوه مهمه کسان" هغه : سياه سنگ
  

  . لومړی يې خان عبدالغفار خان او دويم يې امام الدين وو: لبېب
  

  کوالی شی له امام الدين سره د کتنې په اړه خپل د سترگو ليدلی حال وواياست؟ : سياه سنگ
  

که څه هم هغه له ما دوه دورې مخکې وو خويو وخت مو په يوه کورس . امام الدين مې له پخوا وختونو پيژانده: لبېب
کله چې خونې ته  ورننوتلم ومې لېدل چې دواړه اوږې او د ښي الس مټ يې په . کې درس لوست او ټولگيوال وو

  . پالستر کې را تا شوې وې
له هغې ډلې څخه څو تنو کسانو د داؤود . ډير کسان د هغه پوښتنې ته راتلل. ځېدلی ووامام الدين د بستر پرمخ اوږد غ

  : هغه داسې وويل. د وژنې د څرنگوالي په اړه پوښتنې کولې
  

د غوايي د مېاشتې د اتمې . زما زغروه واله شوبله د ولسمشرۍ د ماڼۍ د دروازې مخته د تيارسی په حال کې والړه وه
په . د گارد قطعاتو د سپين بيرغ په پورته کولو خپله تسليمي اعالن کړه] ٢٩زکال د اپريل د ١٩٧٨د [نېټې په سهار 

  . همدغې شېبې کې ماته امر وشو چې داؤود ونيسم
  

. داؤود خان ال مخکې له موږ سره اړيکه ټېنگه کړې وه او غوښتې يې ول چې د کودتا له مشرانو سره خبرې وکړي
هغوی غوښتل قادر او اسلم وطنجار . مرکزي کمېټې د هغه  غوښتنه منلې وه] اتېک گوندد افغانستان د خلق ډيموکر[

  . داؤود ته د لېدلو لپاره وروليږي
  

د زغره والې شوبلې له چلوونکو او . له همدې سره جوخت يو ځل بيا راته امر وشو چې داؤود خان ونيسم
لنډه دا چې ما يو چلوونکی پيژانده او هغه . ه ښه کويصاحبمنصبانو څخه مې ولېدل چې څوک ارگ ته د ننوتلو زړه ن

  . نور څلورتنه پوځيانه هم را سره همالري شول. چمتو شو چې زما زغروه واله شوبله ارگ ته دننه بوزي
  

په ارگ کې لومړڼي . کله چې ارگ ته ننوتلو، تر دغې شېبې پورې هم د مردکيو د اور خال خال ډزې اورېدل کېدلې
  . نوموړي موږ هغې خونې ته بوتللو چې داؤود خان پکې وو. ږ سره ولېدل گل اقا ووسړي چې له مو

  
 مه پاڼه ١۴٢کتاب په " اردو و سياست در سه دهه اخير/ په درو ورستيو لسيزو کې پوځ او سياست" د : سياه سنگ
آيا دی . خيستل شویليکلی دي هم د گارد د اپراسيون د آمر گل آقا نوم ا) سترجنرال محمد نبي عظيمي(کې چې 

  دي؟ " گل آقا" هماغه 
  

زه پوهېدم : واخيست او ويې ويل" گل آقا" امام الدين په برالس د هغه نوم . اصلي نوم آقا محمد دی" گل آقا" د : لبېب
په ملتيا له خپلو بدرگه کسانو سره د ] آقا محمد[کله چې د گل آقا . زموږ له کسانو څخه دی] آقا محمد[چې نوموړی 

له ښځمنو (خانې ماڼۍ ته ننوتم ومې لېدل چې داؤود خان له لسو تنو کسانو د خپلې کورنۍ له غړو او ملگرو سره گل
  . له ځان سره مې وويل چې ژوندي پاتې کېدل مې نا شوني دي. وسله په الس موږ ته سترگې په الروالړ دی) پرته
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د کودتا کسان غواړي له تاسو سره : م وکړ او ويې ويلداؤود خان ته پوځي سال] آقا محمد[په دغې شېبې کې گل آقا 
د خلق : " ما هم له هغه وروسته پوځي سالم وکړ او په لوړ غږ مې وويل. داؤود خان د ټولو مخ ته والړ وو. وگوري

  . " او تسليم سـیئ د ډيموکراتېک گوند د مرکزي کميټې په امر خپله وسله پرځمکه کښيږد
  

 کلمه نه وه راوتلې چې د داؤود له زامنو څخه يو تن په بيړه د شاتينۍ دروازې په لور زما له خولې زما وروستنۍ
څو چې هغه ته گواښنه وکړم چې له خپله ځايه دې ونه خوځيږي، داؤود خان په داسې حال کې چې دا . وخوځېد
په پای کې درې . بل کړزما پر لور يې اور " روس او د روس مزدوارنو ته نه تسليمسږم: يې ويله " جمله" غونډله 

  . مردکي يويې زما زړه ته تيږدې او دوه نور يې زما پر مټ او اوږه ولگېدل
  

کله چې سترگې مې . ما د يوه جناحي اور په کولو ټول تر ضربې الندې ونېول او ورسته له هغه له هوښه ووتم
  . خالصې کړې، په روغتون کې وم

  
  ؟ ئجناحي اور څه د: سياه سنگ

  
  . ربې په ډول پرله پسې او پرته له ځنډه اور چې له يوه گوټه د يوې نېم دايرې په ريوندوالي تر سره کيږيد ض: لبېب

  
هغو خبرو ته په کتنې چې تاسو د امام الدين له خولې اورېدلې کوالی شی وواياست چې نوموړي د محمد : سياه سنگ

  داؤود او د هغه د کورنۍ په وژنې کې څه ونډه لوبولې ده؟ 
  
امام الدين نه يوازې ماته بلکه په څو څو ځله يې په څوځاينو کې د ډيرو کسانو تر مخې د محمد داؤود او د هغه : بېبل

خو که په ورين او ساړه تندي او . د کورنې د وژلو پړه هم نيغ په نيغه او هم په غير مستقيم ډول په ځان پورې تړلې ده
 گومان کوم امام الدين چې پرون د داؤود خان او د هغه د کورنۍ د وژلو په بې پرې ډول خپله اند توگه او نظر ووايم

  . پړه او تور يې په غاړه  را اخيست نن له دغه په بر الس جوړ شوي تور او پړې څخه په ټينگه پښېمانه دی
  

  يستنه سمه ده؟ ستاسو له انده، محمد داؤود او کورنۍ يې د امام الدين په الس وژل شوې؟ آيا همدا جاج اخ: سياه سنگ
  

د غوايي د کودتا مخکښو مشرانو ته د داؤود خان وژنه د افغانستان په سياسي تأريخ کې تر ټولوپياوړی بريالی : لبېب
د سرو " دغه نه بخښونکی جنايت په بېړه او د سترگو په رپ کې تر سره شو او د چا په وينا د دغسې. گام بلل کېده

وی امام الدين په نامه چې د داؤود خان د برخلېک د ټاکلو لپاره د ولسمشرۍ ماڼۍ د بخت پچه د کماندو د بولند" زرو
  . ته ننوتلې وو، را وختله

  
امام الدين د ټپي کماندو د بولندوي په ونډه کې چې ناببره د مرگ له لومې ژوندی راوتلی وو او د خپلې ورسپارل 

 خپلو سترگو ولېد، گومان کوم نوموړی د يوې له شوې خونړۍ دندې په وروستيو شېبو کې يې د دواؤود مرگ په
که په خپل ټټر او مټ د ولسمشر د مردکو نښو ته نغوته : هوښيارې ډکې محاسبې په شميرنې دې پايلې ته ورسيد چې

وکړم او ووايم چې گڼې ما سردار داؤود په خپلو السونو وژلی دی نو څو چې ژوندی يم د گوند اتل او د دولت د 
  . ه اوسمسترگو تور ب

  
ټول پوهيږي او ټول په ياد لري چې د کودتا په لومړيو شپو ورځو کې د چا وينا د امام الدين د بخت غوټۍ وغوړېدلې، 
ځکه هغه پر خپل ځان ددغسې يوه ستر او له خطره ډک تور په منلو په رښتيا وکوالی شول هغه دريځ او څوکۍ چې 

شور ، زوږ او خروښ له خوټېدلو " انقالبي" اوس چې پخوانی . سيږيده  په خپلې ککرې کې په پام کې نيولي ول ور
پاتې دی او د بشري حقونو د نقض کوونکو په ځانگړې توگه دهغو کسانو نيونه چې وژنې يې کړې دي او د قانوني 

ه رامنځ ته څار خبره راپورته شوې او د نړيوالو پوليسو او د نړيوالو حقونو د بنسټونو له پلوه د هغوی د محاکمې خبر
  . ما داؤود خان او د هغه کورنۍ نه ده وژلې: شوې امام الدين په ډيرې پښېمانۍ وايي

  
څنگه به شوني وي چې يو څوک دې په اوږو او مټ او هغه هم له نيږدې : زما په اند امام الدين اوس رښتيا وايي 

  نيسي او جناحي اور دې تر سره کړي؟  واټنه ټپي شي بيا دې  کالشنيکوف ماشينداررا واخلي ، په ځير نښه دې و
  

د امام الدين د وينا پر بنسټ، په لومړيو کې څوک نه حاضرېدل چې له ده سره : البته يو بل ټکی د پام او سپړلو وړ دی
له هغه وروسته د پينځو تنو په گډون ارگ ته ننوځي، د زغروه والې شوبلې چلوونکي څوک ول، . دې ارگ ته ننوځي

راغلل چې دده په الرښوونې ارگ ته ور ننوتل او ان د داؤود خان د څو مېاشتني لسمي له وژلو څخه يې له کوم ځايه 
  هم ډه ډه ونه کړه؟ 
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  د فرهاد لبېب د يادښت لېکونو د لړۍ راسپړل. ١
  د نجيب اهللا داوري څو خبرې. ٢
  )محمد نبي عظېمي(ودتا کې شوروي اتحاد الس درلود؟ آيا د غوايي د اوومې په ک.٣
يش، د ديارلس سوه او اووه پينځوسم لمريز کال د غوايي د مېاشتې له اوومې مخکې د محمد داؤود د وژلو لپاره . ۴

  . د کومو کسانو د پښو او السونو د خاپ نښې په دغې نقشې کې لېدل کېږي. نقشې کښلې وې
  
  

  يولسمه څپرکۍ
  ــــــــياه ســـنگصبوراهللا س

com.hajarulaswad@yahoo  
  رحمت آريا: پښتوژباړه

 
  له يوه السه ټک نه را خيژي

  
محمد داؤود د سياسي ښادنامو په ) افغانستان د لومړڼي ولسمشر(دغه لنډه لېکنه چې په هې ډول نه شي کوالی د 

ي، دهغه پر پړوالي يا نه پړوالي روښانيي واچوي،  غواړي يوازې د هغه او د هغه د کورنۍ د سموالي يا نه سموال
  .  وژنې د څرنگوالي په اړه د يوشمير شته مالوماتو ټولگه راډگر ته کړي

  
ه به وشي د مخ په ودو گنگوسو د را سپړلو او څرگندولو لپاره چې کله دلته کله هلته اورېدل يا لوستل کيږي لږت ر ه

کريم ميثاق، دستگير پنجشيري ،سليمان اليق ، (لږه د افغانستان د خلق ډ يموکراتيک گوند له پخوانيو لوړپوړو غړو 
  .او جنرال امام الدين سره د پرله پسې او اوږدو  ټيلفوني مرکو او پوښتنو لړۍ  راپيل کړو) خيال محمد کټوازي

  نو مرستې ته اړتيا لېدل کيږيهمدارنگه د دغې لېکنې په ال ښه والي کې د نوروکسا
   کال، نوامبر ٢٠٠٨

  : پته 
  

  سـياه سـنگ
  

   ٥٠٢٠٨٨٢ (٣٠٦) ١ و ٥٤٣٨٩٥٠ (٣٠٦) ١: دټيلفونونو شميرې 
  CANADA ,Rink Ave., Regina, SK., S٤X٢P٣ ٦٧٩ ,Siasang: نښه 

  
*********  

  

  بيا کـتـنه  ..." څو ماتو کرښو ته "
  
د " چند سطر شکسته دربارهِ  تجاوز روس در افغانستان/  په اړه د څوماتو کرښوپه افغانستان کې د روس د تيريو"

پر خپلوپخوانيو په الس لېکل شويو يادښتونو د ) زکال١٩٨١هند / د ليتو چاپ، نوی ډيلی( کتاب لېکوال فرهاد لبېب 
  :   په لړ کې زياتوي چې نويو يادښتونو د زياتونې الرې غواړي له سره کتنه وکړي او نوموړی د خپلو مخکنيو خبرو

  

  دغوايي د کودتا پيالمې 
  

کله چې روسان ډاډه شول چې نور له داؤود خانه په خپله گټه، نه شي کوالی گټه پورته کړي، او پوه شول چې 
  . نوموړی د هغوی د گټو په وړاندې خنډ گرځېدلی نو د هغه او د هغه د دولت د را پرڅولولپاره الس په کار کيږي

  
يو "  لومړی، روسانو د خلق او پرچم ډلو ته چې په چليزه او تاکتيکي ډول يې په جال توگه فعاليت درلود د له ټولو
په مېاشت کې ) زکال جوالی١٩٧٧(دغه دستور د ديارلس سوه او شپږ پينځوسم کال د چنگاښ . فرمان ورکړ" والي

  . پلی شو او په پای کې دولتي ضد خوځوښتونه را و کټېدل
  

څارگرو، حفيظ اهللا امين او اسداهللا سروري تر مشرۍ الندې " فعالو" سر کې د کې جي بي د دوه وو کاَرنده په لومړي
، په روس پورې ټړلو کسانو غوښتل په پوځي او ملکي څانگو کې د خپلو له گواښه ډکو او ويروونکو کړو وړو له 

د بيلگې په توگه کوالی . څخه الس په سر شيالرې د داؤود له غوږونو ور تيره کړي چې له راخپلې شوې کړنالرې 
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شو د پالن د وزير علي احمد خـُرم له وژنې نوم واخلو چې په خپل کاري دفتر کې د جاپان له يوه سوداگريز پالوي 
  . سره د يوه تړون د السلېک کولو پر مهال ووژل شو

  
لې غړی وو او نوموړی له نيول کېدلو او د پرچم د ډ] افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند[د خرم وژونکی مرجان د 

  . په نوم پيژندل کيږي" اخواني" منلو وروسته په ټولنيزو رسنيو کې د 
  

کوټه " سره د اړيکو نه درلودل  د څرخي پله د زندان د دويم بالک د لومړي پوړ د ] الُمسلمين[مرجان له اخوان 
زما له اړيکو پرته ، نور هر هغه څه مو چې د راډيوگانو له له اخوان سره : " په برخه کې داسې رابربنډ کړل" قفليو

  ". الرې اوريدلی او په ورځپاڼو کې مو لوستلي، سم دي
  

غني خان مشرقيوال د کابل د دهمزنگ د زندان بولندوی او د پلټـنو د پالوي غړي چې د څرخي پله په زندان کې زما 
د هغه تر څنگ د ديارلس سوه او اته . چمي توب خبره ومنلهد خوني ترڅنگ بندي وو، د مرجان د پر) فرهاد لبيب(

يوه اونۍ مخکې د " عمومي بخښنې" نېټې له ) ۶ز د جنوري ١٩٨٠( پينځوسم کال د مرغومي د مېاشتې د شپاړلسمې 
مرجان ژوندی پاتې کېدل او د ببرک له پلوه له نورو پرچميانو سره يو ځای  د هغه خوشې کېدل په خپله د مرجان د 

  . ياسي اړيکو درلودل په پرېکنده ډول روښانه کويس
  

اندو ، پوهو او هېواد پالو انسانانو وژنه چې نه يې کوم جرم کړی وو او نه ورڅخه ان  برسيره پرهغې، د زرگونو ه
وه يوه پاڼه پلټنه شوې وه ، يوازې د پالنۍ او پالنۍ سياسي اړيکې په پلمې ووژل شول، او له ټولو بد تره د ديارلس س

د څرخي پله د زندان ] ٣١ او ٢٨ د مې دمېاشتې ١٩٨٠[او اته پينځوسم کال د غبرگولي د مېاشتې پراتمې او يولسمې 
په انگړ کې دويم بالک ته مخامخ د سياسي بنديانو ډله ييزه وژنه چې يو شمير يې د خپل ټاکلي بند موده تيره کړې وه 

  . نورې بيلگې ديد باميان له يکاولنگ څخه، " فصيح" لکه ښاغلی 
  

بايد ووايو چې د داؤود د پرځېدنې په لومړيو شپو ورځوکې روسانو د خپلو بومي چوپړمارو تالي څټو له الرې د اکر 
د بې ثباته کولو لپاره د ولس په منځ کې په ترهگرۍ ، سړي تښتونو او ويرې اچونې الس پورې کړ او " حالت" وکر

  . په دغه کار کې څه ناڅه بريالي ول
  

  په پوځ کې د پام وړ بدلونونه 
  
دغه سکالو له يوې . مخکې د پوځ په لوړو پوړيو کې بدلونونه رامنځته شول] زکال اپريل١٩٧٨[د غوايي له کودتا  

خوا د کودتا په ځير ټاکل شوې تابيا او د طرحې څرگندونه کوي او له بلې خوا د پوځ په زړه کې د روسانو الس لرلو 
  . يته بربنډه نغوته کو

  
وروسته د کودتا د رژيم د [پوره يوه مېاشت مخکې ډگروال عبدالقادر پيلوټ ]  ز کال اپريل١٩٧٨[د غواي له کودتا 

چې د اوږدې مودې لپاره کورناستی وو، د پوځي مسلخ له آمريت څخه د هوايي او مدافعه هوايي ځواک د ] دفاع وزير
بگرام د گارنيزيون بولندوی ، خدای پاله او د داؤود پــَلــَوی له هغه وروسته د . ـيس ارکان په توگه وټاکل شوئر

ډگروال محمد رحيم نورستانی پيلوټ له کاره گوښه او پر ځای يې په روسانو پوری تړلی د مشرقي يو ډگروال غالم 
  .  سخي وټاکل شو

  
 هغه د ماندينې د همدارنگه له کودتا لس ورځې مخکې ، د څلورم زغره وال ځواک بولندوی سرور نورستانی د

، د دغو ) ـيس جنرال اسماعيل خانئداؤود د َدور د مصوؤنيت ملي ر/ د ظاهر. (درملنې لپاره روسيې ته وليږل شو
له دې چې د روس له څارگرې څانگې سره پر سرور نورستاني د : "ته داسې وويل ) فرهاد لبيب(کرښو ليکوال 

 د دولت له پلوه د هغه د ماندينې د درملنې لپاره شوروي اتحاد ته اړيکو د لرلو شک راپارېدلی وو، نو ځکه نوموړی
  ." وليږل شو

   
د پرچمي محمد رفيع " کفالت" د پوځي ځواک له لوړ درېځ څخه د سرور نورستاني ليرې کول او د هغه په کالخوايي 

لو لپاره د اتمې فرقې د ټاکنه هغه هم له کودتا څو ورځې مخکې، او مزار شريف ته د معمولي کارونو د تر سره کو
بولندوی جنرال شير محمد خان ليږل ، په څرگنده د داؤود د رژيم د راپرځولو لپاره له مخکې ټاکل شويو تابياوو او 

  . تياريو ته نغوته کوي
   

، د د بيلگې په توگه. البته د کودتا د بريالي کېدلو لپاره د پوځ په اډانه کې نور خوځښتونه په پام کې نېول شوي ول
څرخي پله د تخنيکي خدماتو په څانگه کې د اردو د بيارغـَولو يا ترميمخانې مشر، يو گ شمير شوبلې او نقليه وسايط 

الندې ونيولي چې گڼې هغوی بيا رغښت ته اړتيا لري او له کودتا څخه لږ موده " ترميم/ رغښت " په دې پلمې تر 
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دغه مرکز په کودتا کې د يوې کاَرندې او فعالې . کوټ اړولې وهمخکې يې ترميمخانه د جنگي توکو په پياوړي لښکر
  . قطعې په توگه خپله ونډه ولوبوله

  
کار " الوتنو د ښوونکو په توگه " د غوايي له کودتا مخکې د بگرام په هوايي ډگر کې دوولس تنو روسي پيلوټانو د 

خو له کودتا څو ورځې مخکې . څخه ليرې کړيداؤود په پام کې درلودل چې هغوی کرار کرار له پوځي قطعو . کاوه
پرځای ، ځای پرځای " ښوونکو" تر نامه الندې چې د پخوانيو " د نويو ښوونکو" نور دوولس تنه روسي پيلوټان 

په دې توگه د کودتا په ورځ څلورويشت تنه روسي پيلوټان . کېدل، له روسيې څخه د بگرام هوايي ډگر ته را ورسېدل
  .  کولو لپاره چمتو ولد چارو د تر سره

  
 د ١٩٧٨[د هغو ناسمو گنگوسو برخالف چې گڼې له تاشکنده روسي الوتکې را والوتلې او کودتا يې بريالۍ کړه، د 

د شپې له دوو بجوڅخه ترسهارني سباوون پورې چې کودتاچيان له ماتې سره مخامخ ول، په بگرام کې ] ٢٨اپريل د 
په بله وينا، روسي پيلوټانو له افغانستانه دننه د . ای مرکز پوځي قطعې بمبارد کړېهمدغو ميشتو پيلوټانو ارگ او د قو

  . محمد داؤود د حکومت اړونده الوتکې په کار واچولې او خپل تالي څټي يې د واکمنۍ پرگدۍ کښېنول
  

  د غوايي د کودتا پيل 
  

سرته رسولو لپاره له لويديځو هېوادونو څخه په داؤود خان د مالي وړتيا د ترالسه کولو او د خپلو تابياوو او نقشو د 
څو اونۍ وروسته د . کتنې بوخت او د ولسي ملي شخصيتونو او د چارو د مشرانو له پلوه ورته تود هرکلی وويل شو

دغې سکالو روسان خورا زيات ال لهانده کړل، ځکه که دغه غونډه په . ناپييلو هېوادونو غونډه په کابل کې جوړېدله
 جوړه شوې وای  نو داؤود د ناپييلتوب د غورځنگ د مشر په توگه ټاکل کېده او له منځه وړل يې ناشوني کابل کې

  . کېدل
  

څرنگه چې وويل شول ، روسانو د دولت پر هرې څانگې د خپلو اغيزو سيوري غوړولي ول او د هغوی تالي څټي 
  . امه الندې د داؤود بدرگه کېدلهم د داؤود په سفرونو کې د اقتصادي سالکاراو پوځي مرستيال ترن

  
، ]د خلق او پرچم په حکومت کې د سوداگرۍ وزير[ په دغو سفرونو کې د داؤود اقتصادي مستشار محمد خان جاللر 

دغو . د داؤود بدرگه ول] د کودتا د رژيم د پټو څارگريزو څانگو مشر[ اود هغه پوځي مرستيال عبدالحق صمدي 
  .  تړونونه او ان د هېوادونو له مشرانو سره د هغه خبرې اترې څارلېدواړو د داؤود څرگند او پټ

  
کله چې داؤود بيرته هېواد ته راستنيږي، په هېواد کې دننه کورني سفرونو پيلوي او خپل سفر له ختيځو واليتونو څخه 

  .  ته رسولدوه وو پورتـنيو څارگرو د داؤود د سفرونو ټول گزارشونه په کابل کې د روس سفارت. راپيلوي
  

د . روسانو چې مخکې له مخکې مټې را بډ وهلې وې ،د نوموړو راپورونو له رسيدا وروسته الس په کار کيږي
د خلق له ډيموکراتيک گوند سره د شوروي د سفارت د اړيکو د ټينگولو مأمور، نور محمد تره کی ، ] افغانستان[

ی ته ډاډ ورکوي چې په ډير لنډ وخت کې به د داؤود د کابينې حفيظ اهللا امين او ببرک کار مل ځانته رابولي او هغو
و او مبارزې ته پونده : ځای دوی ته ورکړل شي او زياتوي  سر له اوسه دې ژر تر ژره د داؤود پر وړاندې ه

  . ورکړل شي
  

په . ړويد بلې ورځ په سهار د نوموړي گوند مرکزي کميټې په وزير اکبر خان مېنې کې په يوه کور کې غونډه جو
د غونډې له پايه :" همدې ترڅ کې حفيظ اهللا امين ته د شوروي د سفارت له پلوه داسې الرښوونه ورکول کيږي 

د گنگوسو له مخې ، مير اکبر خيبر له کودتا او د افغانستان د خلق " ( وروسته دې مير اکبر خيبر له منځه والړ شي 
  .)  مخالف ووډيموکرايتک گوند الس ته د ځواک له پريوتلو سره

  
له ډاکټر کريم زرغون (په هغو شپو ورځو کې مير اکبر خيبر د پرچم د ډلې د پوځي برخې او حفيظ اهللا امين 

  . د خلق د ډلې د پوځې څانگې مشري کوله) وروسته
  

، عارف امين . د کودتا د پلي کولولو لپاره د امين په الس د خيبر د ټغرورټولول کارنده او بنسټيزه ونډه درلودله 
دغه کار د ديارلس سوه او اووه پينځوسم کال د ُوري د . عالميار او اسداهللا سروري ته د خيـبـر د ترور امر ورکوي

په گوند کې له دغو درو تنو پرته د پيښې په . مېاشتې په اته ويشتمې د شپې د نهو بجو په شا او خوا کې تر سره کيږي
  . کره څرنگوالي نه پوهيږي
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الرې د فاتحې د اخيستلو د مراسمو خبر خپريږي او په کابل کې د شوروي د سفارت په الرښوونه د فاتحې د راډيو له 
اخيستونکې ، نور محمد تره کی ، ببرک کارمل او د گوند نور څو تنه لوړ پوړي گونديان دي چې نومونه يې په 

  . بارزې ته ال اوږه ورکول کيږيخبرتيا کې اخيستل کيږي او له هغه وروسته د داؤود پر وړاندې څرگندې م
  

يوه ورځ وروسته د گوند غړي او له هر څه بې خبره يوه ټولنيزه بدرگه ډله د مير اکبر خيبر مړی د هغه له کور 
خاورو ته د مړي له سپارلو وروسته د گوند د . مکروريانو څخه پر اوږه کوي او شهدای صاحلين ته يې رسوي

. ( ډيرې توندې او ترخې ويناوې ورکول کيږي او د خيـبر د ترور پړه پر داؤود اچويمشرانو له پلوه د داؤود پر ضد 
  )  ولسمشر هر خوځښت په بشپړه توگه څاري او پوهيږي چې يو پيښه رامنځته کېدونکې ده

  
د خيبر ماندينه پوهيږي چې خاوند يې د کومو کسانو له پلوه وژل شوې نو ځکه د هيواد عدلي چارواکو ته يو 

  . نلېک ورسپاري او په هغه کې نورمحمد تره کی او ببرک کارمل د مير اکبر خيبر وژونکي ور په گوته کويغوښت
  

  د کودتا پر وړاندې د داؤود تياری 
  

داؤود خان د کودتا له پيښېدلو مخکې خبر وو نو له دې امله يې الرښوونه ورکړه چې په پوځي لښکر کوټونو کې دې 
د لښکرکوټونو بيوړه توب او بې کفايتي ) د احتېاط په ويلو بايد ووايم چې(نيول شي خو د اړين او بې ساری تياری  و

په ځانگړې توگه د دفاع د وزير حيدر رسولي بيوړه توب او د هغه شکمنو خوځښتونو ، نه يوازې د کودتا لړۍ ته ال 
  . اوږه ورکړه بلکه هغه يې د بريا تر پولو ورسوله

  
بولنديان ليرې کړي " انظباط لرونکي"  د مشرۍ له څانگو څخه يو شمير پوه او رمبک داؤود مخکې د لښکرکوټونو

  . ول او د هغو پر ځای يې پر داسې کسانو ډه ډه ولگوله چې فطرتأ بيواکه خلک ول
  

ود ان لوېديځو هېوادونو ته د داؤ. چمتو والی نيول شوی ووئ د کابل د گارنيزيون په لښکرکوټونو کې د لمبر يو تيارسـ
د .د سفرونو په لړ کې پاليال اوهوډمن بولندويان شپه او ورځ د دندو پر سر والړ او خپلو کورونو ته نه تلل

په همدې ډول د هر پوځي افسر کور د . لښکرکوټونو څارگرو څانگو او پوستو هر سړی تر سترگوالندې نيولی وو
  . ښار په هر گوټ کې د اړوند لښکرکوټ له پلوه په نخښه شوی وو

  
  : ئپه راتلونکو گڼو کې به تاسو الندني ټکي ولولـ

  
  له جنرال امام الدين سره د کابل ناتـهـ ځانگړې مرکه ) ١
  د فرهاد لبيب د يادښتونو لړۍ ) ٢
  د انجنير نجيب اهللا داوري څو خبرې ) ٣
  ) محمد نبي عظيمي(آيا د غوايي په کودتا کې شوروي اتحاد الس درلود؟ ) ۴
او اووه پينځوسم کال د غوايي د مېاشتې له اوومې مخکې د محمد داؤود د وژنې لپاره تابياوي او دديارلس سوه ) ۵

  ددغې نقشې په خاورو کې د کومو کسانو د الس او پښو خاپ ښکاري؟ . نقشې نيول شوې وې
   
  

  دولسمه څپرکۍ
  صبوراهللا ســــــــياه ســـنگ

com.hajarulaswad@yahoo  
  رحمت آريا: پښتوژباړه

 
  له يوه السه ټک نه خيژي

  
محمد داؤود د سياسي ښادنامو په ) افغانستان د لومړڼي ولسمشر(دغه لنډه لېکنه چې په هې ډول نه شي کوالی د 

 د هغه د کورنۍ د سموالي يا نه سموالي، دهغه پر پړوالي يا نه پړوالي روښنايي واچوي،  غواړي يوازې د هغه او
  .  وژنې د څرنگوالي په اړه د يوشمير شته مالوماتو ټولگه راډگر ته کړي

  
ه به وشي د مخ په ودو گنگوسو د را سپړلو او څرگندولو لپاره چې کله دلته کله هلته اورېدل يا لوستل کيږي لږتر  ه

يم ميثاق، دستگير پنجشيري ،سليمان اليق ، کر(لږه د افغانستان د خلق ډ يموکراتيک گوند له پخوانيو لوړپوړو غړو 
  .او جنرال امام الدين سره د پرله پسې او اوږدو  ټيلفوني مرکو او پوښتنو لړۍ  راپيل کړو) خيال محمد کټوازي

  همدارنگه د دغې لېکنې په ال ښه والي کې د نوروکسانو مرستې ته اړتيا لېدل کيږي
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   کال، نوامبر ٢٠٠٨
  : پته 

  
  سـياه سـنگ

  
   ٥٠٢٠٨٨٢ (٣٠٦) ١ و ٥٤٣٨٩٥٠ (٣٠٦) ١: ټيلفونونو شميرې د

  CANADA ,Rink Ave., Regina, SK., S٤X٢P٣ ٦٧٩ ,Siasang: نښه 
  

**********  
   "ئ تيرې توې شوې وينې په اوبو پرې وينځـ" 

  
وه پينځوسم کال د له تاسو منندوی يم چې د ديارلس سوه او او]:  ز٢٠٠٨د اکتوبر شپاړلسم ، [صـبوراهللا سـياه ســنگ 

د پيښو د روښانولو لپاره چمتوياست ] ز کال١٩٧٨ د اپريل ٢٨ او ٢٧[غوايي د مېاشتې د اوومې او اتمې نيټو 
  . څوپوښتنو ته ځواب واياست

هېله لرم زما خبرې هغسې چې ژمنه مو کړې ده پرته له کمښت او زيادښته درندو . له تاسو مننه: جــنرال امــام الـدين
  .زه د هرډول پوښتنې ځواب ته چمتو يم. ئو ته ورسولوستونک

  
  آيا کېدای شي په پيل کې د ځان په اړه لږ څه وواياست؟ : سـياه ســنگ

  
په ديارلس سوه و . ، کورنی نوم نه لرم او د لوگر په واليت کې زيږېدلی يمئ زما نوم امام الدين د: امــام الـدين

د نجيب اهللا د واکمنۍ په پيل کې . تون څخه د مخابرې له څانگې فارغ شومله حربي پوهن]  ز١٩٧١[پينځوسم کال کې 
. جنرال شوم او د هغه د حکومت تر پرځېدلو پورې مې د افغانستان په پوځي ځواک کې پوځي دنده تر سره کوله

کي په توگه ز له هيواده دباندې ووتلم او له خپلې کورنۍ سره په اروپا کې د يوه سياسي پناه اخيستون١٩٩٨پرکال 
  . اوس په يوه لومړني ښوونځي کې د ماشومانو د ښوونکي په توگه دنده تر سره کوم. ژوند کوم

  
انقالب ، کودتا ، : ئ د ديارلس سوه او اوه پينځوسم لمريز کال د غوايي د اومې بدلون په کوم نامه يادو: سـياه ســنگ

  پاڅون ، پيښه يا څه؟ 
  

بولم ، خو د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند په پـَير کې " تدافعي پاڅون" ريخي پيښه زه هغه ستره تأ: امــام الـدين
  . ئپه نامه ياد شوی د" غوايي د انقالب" هر چيرې د 

   
  ؟ئ، په څه ډول ، چيرې او کله خبر شوئ بولـ" تدافعي پاڅون" هغه څه چې تاسو : سـياه ســنگ

  
 مخابرې ۴۵۵ما د تورن په رتبې په کابل کې د کوماندو د ] ز١٩٧٨[وپينځوسم پر کال ديارلس سوه او ا: امــام الـدين

 اپريل ٢٧[د غوايي د مياشتې د اومې ورځې په لومړۍ نيمايۍ . قطعې د بلوک د بولندوی په توگه دنده تر سره کوله
ه هماغه مهال ما خبر پ. ، د خپلې دندې په ځای کې زما پام د کابل په ښار کې وسله والې نښتې ته را واوښت] ١٩٧٨

په هغه ورځ د . ئدئ تر السه کړ چې وسله وال ځواک د سردار داؤود د جمهوري حکومت پر وړاندې پاڅون کړ
يو شميرځواکونه د حکومت په پلوۍ او يو شمير يې د حکومت پرضد دريځونه  . پيښې پايله روښانه او څرگنده نه وه

 خوا ته وخوځېدله چې د واکمن جمهوري حکومت د پرځېدنې المل په پای کې د پيښې پايله هغې. راخپل کړي ول
  . شوه

   
  آيا له هغې ورځې مخکې ، تاسو د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند غړی واست؟: سـياه ســنگ

  
  .زه د افغانستان د خلق ډيموکراتيک غړی وم. هو: امــام الـدين

  
  ياپرچم؟په کومې ډلې پورې تړلي واست؟ خلق :  سـياه ســنگ

  
  .زه د افغانستان د خلق په ډيموکراتيک گوند کې د ډلو ويشنه په خلق او پرچم سمه نه گڼم: امــام الـدين
په هغه خوا کې که الرښوونه يې نور : له سازماني اړخه په کومه خوا کې واست/د گوند د جوړښتيز : ســياه سـنگ

  د ببرک کارمل په غاړه وه؟محمد تره کي ته رسيدله يا هغه خوا چې الر ښوونه يې 
که څه هم ما مخکې وويل چې زه د افغانستان د خلق د ډيموکراتيک گوند د ډله ييزې ويشنې پلوی نه وم : امــام الـدين

  . خو د خبرې د ال څرگندېدلو لپاره بايد ووايم چې زه د خلق په ډلې پورې تړلې وم
  

   امين سره ډيرې نيږدې واست؟آيا دا رښتيا ده چې تاسو له حفيظ اهللا: سـياه ســنگ
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 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

ددې له لپاره چې . ما له حفيظ اهللا امين سره هې ډول مخکينۍ پيژندگلوي نه درلودله. نه، دا سمه نه ده: امــام الـدين
زما له خبرې د بلې مانا ښندنه ونه شي بايد زياته کړم چې ما د هغه نوم دداسې يو چا په توگه اوريدالی وو چې د گوند 

څخه ستاسو موخه له نيږدې پيژندگلوي او يا تشکالتي اړيکو " نيږدې والي " خو که له . ئابه په ډله کې دد مشرت
  .يو ځل بيا ټينگار کوم چې ما له حفيظ اهللا امين سره نيږدې اړيکي نه درلودل. څخه وي نو دا رښتيا نه ده

  
موکراتيک گوند د يوه غړي په توگه دديارلس سوه د يوه پوځي افسر او همدا شان د افغانستان د خلق ډي: سـياه ســنگ

  د غوايي د مېاشتې په اوومې تاسو ته گوند څه ډول پيغام په الس کې درکړ؟] ز١٩٧٨ اپريل ٢٧[او اوه پينځوسم کال 
  

د مخابرې دنده د بولندوی د . څنگه چې ما مخکې وويل ، زه د کوماندو د قطعې د مخابرې يو افسر وم: امــام الـدين
په هماغه لومړۍ ورځ ، يعنې د غوايي په اوومې . يکو ټينگول د هغه ترالس الندې او له هغه پورته پوړيو سره وياړ
زه په خپلو ورځنيو چارو بوخت . ماته د گوند له پلوه هې ډول ځانگړی پيغام نه وو راکړل شوی] ١٩٧٨ اپريل ٢٧[

  . سره ټينگې کړې وېجگړن محمد هاشمندوی يعنی وم او د کوماندو د قطعې د ډلگيو اړيکې مې له اړوند بول
  

  ستاسو لوب ونډه له کوم ځايه او څنگه پيل شوه؟] ز١٩٧٨ اپريل ٢٨[د غوايي په اتمې : سـياه ســنگ
  

د غوايي د مېاشتې د اوومې ورځې په لومړۍ نيمايۍ د جگړن محمد هاشم د بولندې پر بنسټ ماته د : امــام الـدين
د هماغې ورځ په پای کې نوموړي جگړن د قطعې د مشرتابه . په ښار کې دنده راکړل شوهپاڅون په ضد د کابل 

کورنی نوم نه " تڼي" شهنواز تڼي ته چې په هغو ورځ کې يې د [دنده د لومړي ټولي بولندوی ] سوق او ادارې[
لـيــو اړيکي له هغه سره ټينگ په داوطلبه توگه وسپارله او ماته يې دنده راکړه چې هغه ته ورشم او د ټولو ټو] کاراوه

د غوايي د مياشتې د اتمې ورځې د سهار په شپږو او اووه بجو د لومړي ټولي . کړم او امرونه ته يې غاړه کښيږدم
  : بولندوی چې اوس د ټولې قطعې بولندوی گـڼل کېده، ماته داسې امر راکړ

   
ځي پيغامونو ورڼه او راوړنه هم ده نو له دې امله تاسو له دې چې د مخابرې دنده د اړيکو پر ټينگولو بر سيره د پو" 

  ."او ورته وواياستئ چې د پاڅون د پوځي شوری پيغام ولسمشر ته ورسوئ دنده لر
نو تاسو د ئ له دې چې واک د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند ته ليږدېدلی د: " د پيام د متن لنډه بڼه داسې وه 
  ." ئځان وسپارپاڅون د پوځي شوری په امر، 

  ."ئکله چې ولسمشر ته نيږدې ورځی بايد وسله له ځان سره ونه لر: " شهنواز تڼي ټينگار وکړ
  شهنواز تڼي دغه امر له چا تر السه کړی وو؟: سـياه ســنگ

  
ړی خو دومره پوهيږم چې د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند د مشرتابه ډلې نومو. دقيقأ نه پوهيږم: امــام الـدين

  .تيره شپه د راډيو دفتر ته بللی وو
  

له دې څرگنديږي چې تاسو د هغې الرښوونې پربنسټ چې له شهنواز تڼي مو تر السه کړې وه ، محمد : سـياه ســنگ
  ؟ ئداؤود ته ورغللـ

  
 څخه مې تر زه بايد د هغې الرښوونې پر بنسټ چې د قوماندانۍ له مقام يا په بله وينا له خپل آمر. هو: امــام الـدين

ماته همداسې . السه کړې وه بايد ارگ ته ننوتی وای او د پاڅون د پوځي شوری پيغام مې سردار داؤود ته ويالی وای
  .امر شوی وو

  
  ؟ئکله، په څه ډول او له چاسره محمد داؤود ته ورغللـ: سـياه ســنگ

  
وې ؛ له درې تنو سر تيرو سره هغه ] ز ١٩٧٨ل  اپري٢٨[د غوايي د مېاشتې د سهار شپږ او اووه بجې :  امــام الـدين

  .له ما سره وسله نه وه. ځای ته والړم چې داؤود خان پکې وو
  

  ؟ئددغو دريو تنو سرتيرو نومونه واخلـئ کوالی شـ: سـياه ســنگ
  

نه مې په له دې چې له هغې پيښې څخه له ديرشو کالو زياته موده  تيريږي ، د ويل شويو سرتيرو نومو: امــام الـدين
  . ياد نه دي

  
  هغه کسان چې تاسو واياست چې له تاسو سره يوځای محمد داؤود ته ورغلل، افغانان ول؟: سـياه ســنگ

  
  .دغه درې تنه سرتيري چې له ما سره يو ځای والړل، افغانانو ول. هو: امــام الـدين

  
  او هم ېی وسله درلودله؟: ... سـياه ســنگ



 
 

 
  ١٥٠از  ٦٤ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  .ی وسله درلودلههغو. هو: امــام الـدین
  

زما زغره واله د ولسمشرۍ د ماڼۍ د : " آيا دغه خبرې چې نور يې ستاسو له خولې کوي رښتيا دي : سـياه ســنگ
 اپريل ٢٨[د غوايي د مېاشتې د اتمې نېټې . په حالت کې ځای پرځای دريدلې وهئ ختيځې دروازې مخې ته د تيار سـ

په همدغه . اعالن کړه) تسليمي(بيرغونو په پورته کولو خپله سالمي کېدنه په سهار د گارد قطعاتو د سپينو ] ز١٩٧٨
له هغه مخکې داؤود له موږ سره اړيکه نيولې وه او د کودتا له . وخت کې ماته امر راکړل شو چې داؤود خان ونيسم

يټې د هغه غوښتنه گوند مرکزي کم] افغانستان د خلق ډيموکراتيک[د . مشرانو سره يې د خبرو اترو غوښتنه کړې وه
ي. منلې وه په همدې وخت کې يوځل . هغوی پریکړه کړې وه چې قادر او اسلم وطنجار داؤود ته د ليدنې لپاره ولي

و مې ليدل چې د زغره والې هې چلوونکی او . بيا ما ته امر وشو چې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته ننوځم او داؤود ونيسم
لنډه دا چې ما يو چلوونکي پيژانده  اوهغه چمتو شو چې زما . ه ننوځيچې ارگ ته را سرئ افسر دې ته چمتو نه د

  ."  څلورتنه نور پوځيان له ما سره يوځای شول. زغره واله د ارگ په لور وچلوي
  

هر چا چې د هر المل له امله ليکلي وي يوازې د خيالي خبرو د په زړه پورې . دا زماخبرې نه دي: امــام الـدين
لومړی زه د مخابرې افسر وم، ما زغره واله نه .  دي او په بر الس يې خلکو ته درواغ ويلي ديکولولپاره يې کړي

درلودله او نه په زغره والې کې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته تللی يم ، چلوونکې خو الپريږده چې ما به له پخوا پيژانده او 
ماته امر . ه پوځيان ول، دا له اره رښتيا نه دهدريم دا چې گڼې له ماسره څلور تن. گڼې هغه به ارگ ته دننه بيولی وم

دا هسې .  پښه گډه وهد قادر او نه د اسلم وطنجارهلته نه . شوی وو چې د پاڅون د پوځي شوری پيغام داؤود ته ووايم
  . باد راوړې او منځتشې خبرې دي

  
، ئ ولسمشرۍ ماڼۍ ته بدرگه کولـد هغو بدرگه کسانو د ډلې په منځ يا د هغوی ترخوا  چې تاسو يې د : سـياه ســنگ

  روسي سرتيري، افسران، پوځي کارکوونکي يا غير پوځي روسان هم ول؟
  .په هماغه ورځ هې روسي تبعه له موږ سره نه وو. نه: امــام الـدين

  
ته هغې خونې گل آقا تاسو د گارد د آپراسيون آمر ډگرمن : په څو څو ځايونو کې داسې ليکل شوي دي : سـياه ســنگ

  چې داؤود خان پکې وو، آيا دا سمه ده؟ئ بوتلـ
  

  .په هغه ورځ د گل آقا په نامه له موږ سره څوک نه ول. نه ، دغه ادعا سمه نه ده: امــام الـدين
  

  ، تاسو به څه وواياست؟ ئ د" آقا محمد" که وويل شي چې د گل آقا رښتونی نوم : سـياه ســنگ
  .او په دغه نامه له موږ سره څوک نه ول. نامه په گارد کې څوک نه پيژندلما د آقا محمد په : امــام الـدين 

  
که داسې وويل شي چې ارگ ته ستاسو له ننوتلو مخکې گل آقا يا آقا محمد په ارگ کې وو او وروسته له : سـياه ســنگ

يان غواړي له تاسو کودتاچ: دې چې تاسو ورسيدلی ، نوموړي محمد داؤود ته د پوځي سالم په کولو ويلي  وي چې 
  آيا دا رښتيا ده؟ . سره وويني

  
تر . په هغه ورځ له اره د گل آقا يا آقا محمد په نامه څوک نه ول. دا ادعا هم نه شي کيدالی رښتيا وي. نه: امــام الـدين

   .هغه ځايه چې زما په ياد دي ، چا سردار داؤود ته ونه ويل چې د کودتا کسان غواړي له تاسو سره وگوري
  

 ۶:۴۵د سهارد ] ز١٩٧٨ اپريل ٢٨[کله چې تاسو محمد داؤود وليد، بايد د غوايي د مېاشتې د اتمې نېټې : سـياه ســنگ
  آيا دغه انگيرنه سمه ده؟ .  شېبې وي٧:٠٠او 

  
  . دقيقأ نه شم کوالی ووايم، خو گومان کوم د سهار شپږ ، اووه بجې وې: امـام الـدين

  
  داؤود د نيولو لپاره تاسو په تش الس تللي واست؟ آيا د محمد : سـياه ســنگ

  
زما دنده سردار داؤود ته د پاڅون د پوځي شوری د پيغام ليږل او هغې شوری ته د تسليميدلوخبر ورکول : امــام الـدين

  . ول، د هغه د نيولو امر ماته نه وو راکړل شوای
  

  څه کول؟که محمد داؤود ستا خبره منالی وای ، تاسو : سـياه ســنگ
د هغه د تسليمۍ خبر مې د سترگو په رپ کې خپل بولندوی . که داسې شوي وای، زما دنده پای ته رسيدله: امــام الـدين
  . د پوځي شوری لوړ پوړو کسانو د سردار محمد داؤود او د هغه د کورنۍ په تړاو يې پريکړه کوله. ته رساوه

  
  حمد داؤود ليدلی وو؟آيا مخکې له دغې پيښې ، تاسو م: سـياه ســنگ

  



 
 

 
  ١٥٠از  ٦٥ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

بر سيره پر هغې، تلويزيون او ځينو سينمايي . سردار محمد داؤود مې په پوځي پريډونو کې ليدلی وو. هو: امــام الـدين
  . فلمونو د هغه سفرونه هم ښوول او هم د هغه له څيرې سره بلد وم

  
  ستاسو له انده ، سردار محمد داؤود څه ډول شخصيت وو؟: سـياه ســنگ

  
سردار محمد داؤود د شاهي کورنۍ يو لوړ پوړی جنرال وو چې په لوړو پوځي او سياسي پوړيو کې يې : امــام الـدين

ما له پوځيانو اوريدلي دي چې داؤود خان يو . هغه په خپل وخت کې يو مخور سر لښکر وو. دنده ترسره کړې وه
د هغه په چال چلند کې دسپلين او پريکندوالی تر . زړور، ټينگ هوډی، پريکنده او د دسپلين لرونکی يو شخصيت وو

دا مې . ويل کيدل چې له خپلو همکارانو او تر الس الندې کسانو څخه يې کلکې غوښتنې درلودلې. هر څه څرگند ول
پرته ) غرور(او شاهي ښاڅمنتيا ) عصبانيت(هم اوريدلي ول چې د امرونو او د دندو په تر سره کولو کې يې پرغزلتيا 

او پرغزلتيا د هغه د سياسي او پوځي ژوند يوه څرگنده بيلگه جوړوله چې د ژوند په وروستيو شېبو کې ور څخه وه 
زما په اند د چال چلند يو شمير بيلگو له پريکندتوب ، زړوروالي  او دسپلين د سردار محمد داؤود پر . څرگنده شوله

  . پوځي کرکتر ناوړه اغيزې شيندلې وې
  

  ؟ئسو په خپل اند، ځان په کومه هينداره کې وينـتا: سـياه ســنگ
  

زه يوعادي او نورماله انسان يم او پوځي افسر وم، خپله دنده او . نه پوهيږم د ځان په ستاينه کې څه ووايم: امــام الـدين
لتيا او خپله دنده مې تل په س. کاري ورهڼه راباندې گرانه وه له خپلې دندې او کارې ورهڼې سره مې مينه درلودله پي

رښتونگلوۍ تر سره کوله او تل مې هېله درلودله چې له ځان سره د خپلو مشرانو او د ترالس الندې کسانو خوښمني 
زما د دندې د تر سره کولو د کلونو په اوږدو کې زما د . او ډاډيينه او د خپلو همليکوکسانو زړه په الس کې ولرم

  .  برياليتوب راز همدا وو
  

يو شمير تأريخ ليکونکي ، گزارش ورکوونکي ، پيښلېک ليکونکي او يادښت ليکونکي د محمد داؤود او : سـياه ســنگ
، تاسو خپل ئ مخکې له دې چې دهمدغې خبرې د اړوندو ټکيو سپړنې ته راشـ. د هغه د کورنۍ وژنه ستاسو کار بولي

  ؟ ئځان له همدغه اړخه د هيندارې په کوم گوټ کې وينـ
  

ما د يوه پوځي خبر رسوونکي په توگه يوازې خپله دنده تر . د يادښت ليکونکو دغه تورونه رښتيا نه دي: امــام الـدين
زما په اند د دندې ترسره کول . سره کړې ده او د پوځي شوری پيغام مې ولسمشر ته ورساوه او هغه ته مې ووايه

  .زه له وجداني اړخه خورا زيات آرامه يم. کومه گناه نه ده
 
  

   څپرکۍدولسمه
  صبوراهللا ســــــــياه ســـنگ

com.hajarulaswad@yahoo  
  رحمت آريا: پښتوژباړه

 
  له يوه السه ټک نه خيژي

  
محمد داؤود د سياسي ښادنامو په ) افغانستان د لومړڼي ولسمشر(دغه لنډه لېکنه چې په هې ډول نه شي کوالی د 

لي يا نه سموالي، دهغه پر پړوالي يا نه پړوالي روښنايي واچوي،  غواړي يوازې د هغه او د هغه د کورنۍ د سموا
  .  وژنې د څرنگوالي په اړه د يوشمير شته مالوماتو ټولگه راډگر ته کړي

  
ه به وشي د مخ په ودو گنگوسو د را سپړلو او څرگندولو لپاره چې کله دلته کله هلته اورېدل يا  لوستل کيږي لږتر ه

کريم ميثاق، دستگير پنجشيري ،سليمان اليق ، (لږه د افغانستان د خلق ډ يموکراتيک گوند له پخوانيو لوړپوړو غړو 
  .او جنرال امام الدين سره د پرله پسې او اوږدو  ټيلفوني مرکو او پوښتنو لړۍ  راپيل کړو) خيال محمد کټوازي

  ي کې د نوروکسانو مرستې ته اړتيا لېدل کيږيهمدارنگه د دغې لېکنې په ال ښه وال
   کال، نوامبر ٢٠٠٨

  : پته 
  

  سـياه سـنگ
  

   ٥٠٢٠٨٨٢ (٣٠٦) ١ و ٥٤٣٨٩٥٠ (٣٠٦) ١: دټيلفونونو شميرې 
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  CANADA ,Rink Ave., Regina, SK., S٤X٢P٣ ٦٧٩ ,Siasang: نښه 
  

*********  
   "ئ تيرې توې شوې وينې په اوبو پرې وينځـ" 

  
  ، څه مو وکړل او څه مو وويل؟ئ کله چې له سردار محمد داؤود سره مخامخ شو: گسـياه ســن

 
. همدا چې له سردار محمد داؤود سره مخامخ شوم ، لومړی مې په ډير درنښت پوځي دوديزسالم وکړ: امــام الـدین

د د پاڅون د پوځي او تاسو بايئ وروسته مې وويل چې واک د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند ته ليږدېدلی د
  . ئشوری د پريکړې پربنسټ تسليم شـ

  
  محمد داؤود ستاسو د پيغام له اوريدلو وروسته څه وويل؟: سـياه ســنگ
 داؤود خان د پوځي شوری د ليږل شوي پيغام له اوريدلو وروسته چې ما رسوالی وو او ورته مې : امــام الـدین

  .  ويلووايه ، د يوې کلمې په اندازه  بل څه ونه 
  

  آياکيدای شي داسې وانگيرو چې محمد داؤود څه ويلي وي خو تاسو نه وي اوريدلي؟: سـياه ســنگ
  

هغه څه ونه ويل، او که ويلي يې وای ما به حتمأ . سردار محمد داؤود يو ټکی هم په ژبه را نه ووړ. نه:  امــام الـدین
  . اوريدلي وای او هغه به مې په ډيرامانت نن ويلي وای

  
  محمد داؤود مو چيری وليد؟ له هغه څخه د څو مترو په واټن ليرې واست؟: سـياه ســنگ
د نوموړي داالن پسور او اوږدوالی ښايي . ما سردار داؤود د گلخانې د لومړي پوړ په دا الن کې وليد: امــام الـدین

 واټن ښايي په شوني توگه شپږ متره په دې توگه ويالی شم چې زما او د داؤود خان ترمنځ. شپږ په اتو مترو کې وي
  .وو

  
  د گلخانې د ماڼۍ دروازه مو څنگه خالصه کړه؟: سـياه ســنگ

  
  .د گلخانې د ماڼۍ دروازه نه وه تاله شوې، هغه خالصه وه: امــام الـدین

  
 د خپرونو د بي بي سي" (١٩٠٠ – ١٩۶٩: افغانستان درقرن بيستم / افغانستان په شلمه پيړۍ کې " د : ســـياه سنگ

 پاڼو ٢٢۶ او ٢٢۴، محمد عزيز نعيم له خولې په    د سردار محمد داؤود د وراره)٢٠٠۵په ټولگه کې ، ظاهر طنين، 
  :کې داسې راغلي دي 

  
سهارنۍ پيښې ] ١٩٧٨ اپريل ٢٨/ ديارلس سوه او اووه پينځوسم لمريز کال د غوايي د مېاشتې د اتمې [مور مې د " 

يو افسرننوځي او سردار ] د کوماندو[په وروستيو شېبو کې : ئ  دهغې پيښې لنډيز داسې د.په خپلو سترگو وليدلې
 هغه په ځواب کې ؟ئتاسو ته دغه امر چا درکړی د: محمد داؤود خان پوښتي . ئبايد تسليم شـ: محمد داؤود ته وايي 

م او د ژوند تر وروست گول زه پرته له خدایه بل چا ته ن: محمد داؤود خان وايي . د قادر له پلوه: وايي  ه تسليمي
  ." پورې جگړې ته چمتو یم

  آيا محمد داؤود تاسو ته داسې نه ول ويلي؟
  

د پوځي شوری له پلوه د ليږل شوي پيغام له اوريدلو وروسته چې ما هغه راوړی وو او ومې وايه ، . نه: امــام الـدین
  .  وابونه چې پورته راوړل شوي ، له بيخ او بنسټه رښتيا نه ديدغه پوښتنې او ځ. سردار محمد يوه کلمه هم ونه ويله

   
  : ئ  يادښتونو ته پام وکړ٧دغو الندينوی : سـياه ســنگ

  
 ظهـور و زوال حـزب دمــوکـراتيک خـلـق  /د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند پاڅيدا او ډوبيدا: "  پاڼه ٩٧. ١

  :ري ليکنه افـغـانسـتان د اکاډيميسن دستگير پنجشي
  

کله چې امام الدين دغه د لوگر د زيارگالو وگړو بچي او د کوماندو د يوه ټولي بولندوی د انقالب فرمان سردار " 
تاسو د مرکزي کميټي د فرمان " داؤود او د رژيم لوړ پوړو کسانو ته اعالن او هغوی ته يې د گوند امر ورساوه چې 

 ، سردار محمد داؤود نه يوازې دا چې د افغانستان د خلق ډيموکراتيک "ئ پربنسټ محکوم ياست او ځان تسليم کړ
گوند او د تأريخ فرمان ته تسليم نه شو ، بلکه په اشرافي بوږنوړي تاوتريخوالي يې قدير نورستاني او خپل زوی ته 

ډزې وکړي او خپلې امر وکړ چې د امام الدين او نورو سرتيرو او هم د خپلې کورنۍ پربې گناهو ښځمنو او ماشومانو 
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هغوی پرته له ځنډه د سردار محمد داؤود وروستنی فرمان تر سره کړ او د امام الدين . وروستې گولۍ ور تشي کړي
  ." او د کوماندو د سرتيرو پر مخ يې د اور خوله پرانيستله

  
 باره تجـــاوز روس در چـند ســطــر شــکـســته در/ پر افغانستان  د روس د تيري په اړه څو ماتې کرښې "   - ٢

  د فرهاد لبيب ] ز١٩٨١هند ، / چاپ ليتو ، نوی ډیلی " [افــغـانســـتان
   :٧٠ - ۶٩: ليکنه پاڼې

  
د خلق ډيموکراتيک گوند د مرکزي کميټې د امر پربنسټ خپله ] افغانستان[د : په لوړ غږ وويل ] امام الدين[ ما " 

  ."کمونيستانو او د هغو چوپړيانو ته نه تسليميږم: په ځواب کې وويل داؤود . ئاو تسليم شـئ وسله پر ځمکه کښيږد
  
. ، د مير محمد صدیق فرهنگ ليکنه " افغانســتان در پنج قــرن اخير /افغانستان په ورستيو پينځو پيړیو کې   " -٣

 کال د غبرگولي ایران ، د دیارلس سوه او څلور اویایم لمریز/ لومړی چاپ ، د عرفان له خپرونو څخه ، تهران 
ه٨۶٨د کتاب ]ز ١٩٩۵اپریل [ مياشت    : پا

  
د هغې مرکې پربنسټ چې د تره کي د رژيم له لومړني دفاع وزير عبدالقادر سره شوې او مخکې مو ورڅخه يادونه " 

څخه د هغه د تسليمۍ ) محمد داؤود(د لود سپيکر له الرې مو له هغه : " وکړه نوموړی په دې تړاو داسې وايي 
تسليميږم چې قادر او وطنجار په خپله د خبرو لپاره ماته ) شرط(په پای کې يې وويل چې په دې آړ . ښتنه وکړهغو

زه او وطنجار د ماڼۍ پر لور وخوځېدلو ، خو ملگرو زموږ مخه ونيوله او دوه تنو نورو ته يې دنده وسپارله . راشي
  . " چې داؤود ته ورشي

  
د ستر  " اردو و سياست در سه دهه اخير افغانستان/ يو لسيزو کې پوځ او سياست د افغانستان په ورستيو در " – ۴

   : ١۴٢ او ١۴١: پاڼې : جنرال محمد نبي عظيمي ليکنه 
  
امام الدين د گارد د . د سردار محمد د نيولو امر د کوماندو د قطعې افسر لومړي بريدمن امام الدين ته ور کول کيږي" 

د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند د : " سره يو ځای داؤود خان ته ورځي او هغه ته وايي اپراسيون له آمر گل آقا 
کمونيستانو ته : " داؤود ځواب ورکوي ." ئاو تسليم شـئ مرکزي کميټې د امر پربنسټ خپله وسله پر ځمکه کښيږد

م    :" نه تسليمي
  
د عبدالحق مجددي او ډاکټر فضل اهللا مجددي " هبر کبيراز امير کبير تا ر/ له ستره اميره تر ستره الرښوده  " – ۵

   : ۵٩۶ ، د کتاب پاڼه ١٩٩٩افغانستان ، / ليکنه ، د کابل چاپ ، د ميوند خپرندويه ټولنه ، کابل 
  
امام الدين د کوماند په قطعې کې د لومړي بريدمن په رتبې په پوځ کې يو ټيټ پوړی افسروو چې وروسته د "

موکراتيک گوند د واکمنۍ په وخت کې د پوځ گ شميرلوړو رتبو ان د ډگر جنرالۍ رتبې ته لوړ افغانستان د خلق ډي
  .شو

جنرال امام الدين چې د خلق د ډيموکراتيک گوند له نړيدا وروسته د جنرال عبدالرشيد دوستم په ځواکونو کې په مزار 
وله پرمحمد داؤود د بريد او د هغه د وژنې ـيس په توگه يې دنده تر سره کئشريف کې د پوځي ښوونې او روزنې د ر

  :په اړه داسې وايي 
  

حفېظ اهللا امين چې د کودتا د بولندې پازوالې يې په غاړه درلودله ، د بولندې په مرکز د راډيو افغانستان په ودانۍ " 
څه مقاومت له  شتون کې وو او د هوايي بمباران او د شوبلو د پياوړي اور له شته والي او هم په ريشخورو کې د يو 

اکر ] نوموړي. [سره سره ،  د داؤود خان د مقاومت او د ارگ د نه تسليميدلو په اړه په ټينگې انديښنې کې ډوب وو
لپاره د شپې په نهو بجو د راډيو افغانستان په ودانۍ کې د ) څيړلو(وکر ته د ژورې کتنې او د وضعيت د محکمې 

په ارگ او : انو او مشرانو په گډون يوه بيړنۍ غونډه جوړه کړه او ويې ويل کودتا د لويو پوځي قطعو د بولندوي
که دغه مقاومت ژر پای ته ونه رسيږي ، ښايي يو شمير قطعات چې ال تر اوسه د . ريشخورو کې مقاومت دوام لري

او يا . ه خوځيږيپيښې څارونکی او کتونکي دي او تر اوسه بې پرې پاتې دي د داؤود خان په گټه راپورته او را وب
له دې امله په لومړي گام کې دې ، د . هم د داؤود مرستې لپاره به  له نورو واليتونو څخه نور قطعات را ورسيږي

  . ارگ پر شخړې د پای ټکی کښيښودل شي
  

و د په کودتا کې ښکېلو لوړ پوړو افسرانو وړانديز وکړ چې دغې موخې ته د رسيدلو لپاره د هوايي بمبارد او د شوبل
پياوړي اور تر څنگ اړينه ده چې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته د ننوتلو لپاره، پليو سرتيرو دې ته الره پرانيستل شي او د 

کومه قطعه چمتو ده چې په داوطلبه توگه : له هغه وروسته حفيظ اهللا امين وويل . ارگ مقاومت به له منځه يووړل شي
  . د پلي بريد دنده په غاړه واخلي
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چې په توده وينه کې يو لوگری ځوان ووم په پښو ودريدم او ومې ويل چې زه چمتو يم پلی بريد تر ] الدينامام [ زه 

په خونه کې  داؤود خان ، ورور يې نعيم خان ، يو يا دوه تنه وزيران ، د . موږ د داؤود خان خونې ته ننوتلو. سره کړم
خونې ته ننوتم د پوځي درنښت او دوديز سالم مې تر سره همدا چې د داؤود . داؤود خان يوه لور او څو تنه نور ول

  .کړه
   

، خبره له خبرې تيره ده! صاحب:  و مې ويلڅه خبره ده؟: داؤود خان چې په الس کې يې تومانچه درلودله ، وويل
ځواک انقالبي شوری او وسله وال : ؟ ما ورته وويل چاته تسليم شم:  داؤود خان په بوږنوړې ژبه وويل .ئتسليم سـ

داؤود خان . ئچې وسله وال ځواک ټول قطعات تصفيه کړي او يوازې تاسو ياست چې مقاومت کوئ ته تسليم شـ
کله به تسليم نه شم: وويل   ." هې

  
لومړی چاپ ، ( د محمد کبير نذير سراج ليکنه  " په افغانستان کې د شلمې  پيړۍ د وروستۍ نيمايي پيښې " – ۶

  : پاڼې ١١۴ او ١١٣ د کتاب )١٩٩٧فرانکفورت ، 
  

زغره والې د گلخانې د ماڼۍ پوړيو ته نيږدې شوې او له هغو يو تن تورن او دری تنه بريدگي را ووتل او د گلخانې " 
په هک پک والي وليدل چې داؤود خان ال تر اوسه ژوندی او په دوه وو پښو ] هغوی. [ پر ماڼۍ يې بريد ور ووړ

  . راته ول، خو ټپيان د ځمکې پرمخ پئ والړ د
  

سردار محمد داؤود خان په ." ئتسليم شـ. مقاومت گټه نه لري: " تورن امام الدين پر محمد داؤود خان چيغه کړه 
. موږ ټول سر مشران يو: تورن بيا وويل ." خپل سر مشر راوليږه چې له ما سره خبرې وکړي:" ځواب کې وويل 

  ." له موږ سره يې وواياستئ  هرڅه چې لر
  
خان آقا سعيد ، د عصر خپرندويه : ليکوال " [ رازې که فايق افشاء نکرد/ هغه راز چې فايق بربنډ نه کړ  " - ٧

   :١۶٣ او ١۶٢: د کتاب پاڼې  ] : ٢٠٠٠پاکستان ، منی / ټولنه، پيښاور 
   

لپاره دنده د غوايي د اوومې نيټې په شپه موږته له باالحصاره ،  له داؤود خان سره د جگړې او د ارگ د نيولو " 
کله چې ارگ ته ورسيدلو ، د الوتکو د غږونو پرله پسې گړزهار او د هغوی يو په بل پسې بمبارۍ او د . راکړل شوه

نيمه شپه وه چې بريا زموږ په . شوبلو نه دريدونکې ډزې هر لورته  خَورې َورې وې او اخ او ډب په ټينگه روان وو
  . خوا شوه او موږ د ارگ پر انگړ ور ننوتلو

  
زه او زما سرتيري د گلخانې د . په هغه وخت کې د قطعې بولندوی زما ټولي ته د داؤود خان د نيولو دنده وسپارله

ماڼۍ پر لور وړاندې والړو او د ماڼۍ ټولې کړکۍ مو د ماشينگڼو او وسلو تر اور الندې ونيولې او پر ودانۍ  ور 
  . ننوتلو

  
ما له ځان سره لود . ئو ته مې وويل چې مورچل ونيسي او همداسې ډزې کوخپلو بدرگه کسان. چوپه چوپتيا خپره وه

  .سپيکر راوړی وو او د هغه له الرې مې خپلو کسانو ته دنده ورکوله
  

تاسو د پوځي شوری په امر ! او ومې ويل سردار داؤوده ئ په کوټه کې مې د هماغه لوډ سپيکر له الرې خبرې وکړ
زما په قاموس کې : " ه وخت کې د يوې فيلپايې له شا يې په خپل ويرونکي غږ وويل په همدغ. ئخپل ځان راتسليم کړ

م. تسليمي نشته   " .پرته له خدایه بل چا ته نه تسليمي
  

دیوې کلمې په اندازه محمد داؤود د پوځي شوری د ليږل شوي پيغام له اوريدلو وروسته " کله چې تاسو واياست چې 
  آيا همداسې ده؟ . ئ  يادښتونو څخه يو يې هم رښتيا نه د٧ه له پورتنيو ، ستاسو له اند " څه ونه ویل

  
زه يو ځل بيا هماغه ويل شوی ځواب په ټينگار تکراروم چې سردار محمد داؤود د پوځي شوری د پيغام : امــام الـدین

  . ويلیئ له اوريدلو وروسته يو ټکی هم نه د
  

، په رڼو درته ښکاري چې څومره له يو بل څخه توپير لري او ئ ام وکړ که تاسو پورتنيو ليکنو ته په ځير پ-لومړی 
ددغو ليکنو گ شمير هغو هنري داستانونو ته ورته والی لري چې نه رښتوني گزارش . دي) ضد ونقيض(ان اړوپيچ 

  . ته ورته دي او نه يوه تأريخې واقعيت ته
  

نځه يا شپږ متره واټن ولري ما به گڼې له لودسپيکره  کوم روغ رمټ عقل به دا ومني په يوې کوټه کې چې پي-دويم
کار اخيستای وي؟ او يا دا چې د بولندويانو په غونډه کې د حفيظ اهللا امين مخې ته دې اوسم او د ولسمشر پر ماڼۍ 



 
 

 
  ١٥٠از  ٦٩ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

و د ليکونکي د ليکنې پربنسټ په هغې غونډه کې بايد د قطع. بريد وکړم؟ حال دا چې ما په غونډه کې گډون نه درلود
  . انقالبي بولندويانو گډون درلودای نه د مخابرې يوه عادي افسر

  
 که زه له گل اقا سره يو ځای وای ، نوموړی له يوې خوا د لوړ سياسي او پوځي دريځ څښتن وو او له بلې خوا -دريـَم 

د هغه له پلوه ويل زما استاد وو د هغه په شتون کې ما نه شوای کوالی د پوځي شوری پيغام ووايم ځکه پيغام بايد 
  . شوای وای

  
سره له دې چې داؤود خان په عملي ډول څرگنده کړه چې نه تسليميږي خو .   زه له حقيقته سترگې نه پټوم-څلورم 

کاشکې هغه يوه کلمه هم ويلې وای چې هغه مې لوړ پوړو چارواکو ته رسولې وای او هغه به مې نن په ټولې 
  . خ پر پاڼو ليکلې وایگروهنې ، امانت او وجدان د تأري

  
ستاسو د وينا پربنسټ چې د  غوايي د مېاشتې د اوومې او اتمې د سهار شپږ او اوو بجې وې ،  له : سـياه ســنگ

  داؤود خان سره ستاسو وروستنۍ کتنه د څومره وخت لپاره وه؟ 
  

په ډاډ ويالی شم چې له دوه . قيقې وهله داؤود خان سره زما وروستۍ کتنه ښايي لږ تر لږه يوه يا دوې د: امــام الـدین
  . وو دقيقو قطعأ ډيره نه وه

   
  په هغو دوه وو دقيقو کې څه پي شول؟ : سـياه ســنگ

  
کله چې د گلخانې ماڼۍ ته ننوتلو ، ومې ليدل چې داؤود خان له څو تنو وسله والو سره وسله په الس : امــام الـدین

ما د پوځي درنښت او دوديزسالم له کولو . ر نورې وسلې هم ليدل کېدلېد کوټې تر ستنې الندې يو شمي. ئوالړ د
کله چې داؤود خان پيغام واوريد ډير سخت په قهر شو خپله وسله يې چې يوه . وروسته د پوځي شوری پيغام ووايه

غه الس په همدغې شېبې کې يوې ځوانې نجلې د ه. تومانچه وه را پورته کړه او غوښتل يې موږ پر لور ډزې وکړي
په همدې ترڅ کې د . د هغې نجلۍ الس ټپي شو او نجلۍ پر ځمکه پريوتله. ونيو چې د مخه يې ونيسي خو ډز وشو

داؤود خان پاتې بدرگه وسله والو زموږ په لور ډزې وکړې چې دوه گولۍ زما د ښۍ اوږې پر مفصل ومښتلې او الس 
ور چې ما سره يو ځای د گلخانې ماڼۍ ته ننوتالی وو ډزې له هغه وروسته دوی د يوه سرتيري پر ل. مې له واکه ووت

زما له السه وينو دارې وهلې او ډير کلک درد يې کاوه د بې هوښې په حالت کې مې هلې ځلې کولې چې ځان . وکړې
  . د مرگ له لومو  و ژغورم او په بيړه له دروازې ووتم

  مد داؤود او د هغه د کورنۍ پر خوا مو ډزې وکړې؟ ، د محئ آيا مخکې له دې چې له دروازې ووځـ: سـياه ســنگ
  

يو بې وسلې . څنگه چې ما مخکې وويل ، بيا هم په صداقت وايم چې زه ارگ ته په تش الس تلالی وم: امــام الـدین
سړی چې ټينگ ټپي شوی هم وي او ښی الس يې له کاَره لويدلی وي، څنگه کوالی شي چې د چا پر خوا ډزې 

  . سله درلودله او نه مې د چا پر خوا ډزې کړي ديوکړي؟ ما نه و
  

آيا له ټپي کيدلو وروسته وسله والو سرتيرو ته مو امر ورکړ چې د محمد داؤود او د هغه د کورنۍ پر : سـياه ســنگ
  خوا ډزې وکړي؟

  
يوازې دا چې ما داسې نه . زما دنده د پوځي شوری د پيغام وړل او رسول ول نه د چا د وژلو فرمان. نه : امــام الـدین

  . زه په هغه شېبه کې يوازې د ځان په سوچ کې وم. بلکه د هغه واک مې هم نه درلودئ ورکړئ امر نه د
  

هغه نجلۍ چې تاسو واياست چې خپل الس يې  وغځاوه او گڼې نه يې غوښتل چې محمد داؤود دې خپله : سـياه ســنگ
  تومانچه و کاَروي، څوک او څو کلنه وه؟ 

  . ښايي د داؤود خان لور يا لمسۍ وه او گومان کوم اتلس کلنه وه. ما هغه نه پيژندله: م الـدینامــا
  محمد داؤود او کورنۍ يې څنگه و وژل شول؟ : سـياه ســنگ

  
زه د لنډې مودې لپاره د داؤود خان مخې ته وم او هغه هم د : يو ځل بيا خپلې ويل شوې خبرې تکراروم : امــام الـدین

په هغې شېبه کې ما د پريکړې وسه نه درلودله او په دې سوچ .  له ويلو سره سم ټينگ ټپي او بيا بې هوښه شومپيغام
له دې امله د داؤود خان او د هغه د کورنۍ د وژنې د . کې لويدلی وم چې څنگه ځان د مرگ له لومو وژغورم

ټپي کيدلو او د داؤود خان د وسله وال اقدام له پورته زما او زما د يوه سرتيري له . ـياتو په اړه دقيقأ نه پوهيږمئجز
  . کولو ، وروسته ښايي دوه اړخيزې ډزې شوې وي

  
 آيا محمد داؤود د گوليو د باران په هماغه لړۍ کې ووژل شو؟ : سـياه ســنگ

  



 
 

 
  ١٥٠از  ٧٠ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

د شوک په حالت کې د ما د ټپ له امله ډير درد درلود او وينې مې بهيدلې ، . په دې اړه ډير نه پوهيږم: امــام الـدین
په هغه شېبه کې زه يوازې او يوازې د ځان په غم کې وم او نه مې . مرگ له لومو د ځان د ژغورنې په لټه کې وم

  . شوای کوالی د بل لورې د حالت په اړه فکر وکړم
  

آيا همدا .  ليدلېپه بله وينا، تاسو واياست چې تاسو د محمد داؤود او د هغه د کورنۍ وژنه مو نه ده: سـياه ســنگ
  انگيرنه رښتيا ده؟ 

  
  . ما د داؤود خان او د هغه د کورنۍ وژنه په سترگو نه ده ليدلې. چورلټ سمه ده. هو: امــام الـدین

  
  تاسو وويل چې د گلخانې د ماڼۍ له دروازې ووتلی ، له هغه وروسته څه پي شول؟: سـياه ســنگ
ه دروازې ووتلم ، شا ته مې وکتل، ومې ليدل چې زما بدرگه سرتيري له ما کله چې د گلخانې د ماڼۍ ل: امــام الـدین

د گلخانې له ماڼۍ د باندې د کوماندو دقطعې نور پرسونل چې د پيښو پايلو ته يې . سره نسته او هماغلته پاتې شوي دي
قطعې د پرسونل د ډله ييز ښايي ددغې پيښې کتنې د کوماندو د . سترگې څارلې ، زه يې په ټپي او په وينو ککړ وليدلم

د گارد په . بريد د پارونې لپاره الره پرانيستې وي چې د دواړو خواوو د ټپي کيدلو او په شهادت رسيدلو المل شو
چې اوس په اروپا کې ژوند ( ختيځې دروازې کې د څلورمې زغره والې ليوا د کنډک بولندوی جگړن فتح محمد 

  . د گارد له انگړه دباندې وايستلمزه يې د جيپ د موټر په مرسته ) کوي
  

  آيا د گلخانې له ماڼۍ د باندې د کوماندو د قطعې د پرسونل شميره مو په ياد ده؟ : سـياه ســنگ
  

  . گومان کوم د هغوی شمير له دوه سوو تنو څخه زيات وو: امــام الـدین
  ؟ئله جگړن فتح محمد سره چيری والړ: سياه سنگ

  
 دې چې د پوځ د څلور سوه بستريز روغتون پر لور والړ شو، د راډيو افغانستان ودانۍ ته مخکې له: امــام الـدین

  ...... والړو او هلته 
  

  څوارلسمه او پينځلسمه څپرکۍ
  صبوراهللا ســــــــياه ســـنگ

com.hajarulaswad@yahoo  
  رحمت آريا: پښتوژباړه

 
  ه السه ټک نه خيژيله يو

  
محمد داؤود د سياسي ښادنامو په ) افغانستان د لومړڼي ولسمشر(دغه لنډه لېکنه چې په هې ډول نه شي کوالی د 

سموالي يا نه سموالي، دهغه پر پړوالي يا نه پړوالي روښنايي واچوي،  غواړي يوازې د هغه او د هغه د کورنۍ د 
  .  ه مالوماتو ټولگه راډگر ته کړيوژنې د څرنگوالي په اړه د يوشمير شت

  
ه به وشي د مخ په ودو گنگوسو د را سپړلو او څرگندولو لپاره چې کله دلته کله هلته اورېدل يا لوستل کيږي لږتر  ه

کريم ميثاق، دستگير پنجشيري ،سليمان اليق ، (لږه د افغانستان د خلق ډ يموکراتيک گوند له پخوانيو لوړپوړو غړو 
  .او جنرال امام الدين سره د پرله پسې او اوږدو  ټيلفوني مرکو او پوښتنو لړۍ  راپيل کړو) ټوازيخيال محمد ک

  همدارنگه د دغې لېکنې په ال ښه والي کې د نوروکسانو مرستې ته اړتيا لېدل کيږي
   کال، نوامبر ٢٠٠٨

  : پته 
  

  سـياه سـنگ
  

   ٥٠٢٠٨٨٢ (٣٠٦) ١ و ٥٤٣٨٩٥٠ (٣٠٦) ١: دټيلفونونو شميرې 
  CANADA ,Rink Ave., Regina, SK., S٤X٢P٣ ٦٧٩ ,Siasang: نښه 
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  ١٥٠از  ٧١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

   "ئ تيرې توې شوې وينې په اوبو پرې وينځـ" 
  

 ؟ ئله جگړن فتح محمد سره چيرې والړ: سـياه ســنگ
 

ې له مخکې له دې چې ما د پوځ څلور سوه بستريزروغتون ته ورسوي ، سره له دې چې ډيره وينه م: امـام الـدین
السه ورکړې وه ، سر مې گرځېده او په پښو کې مې دمه نه وه پاتې زه يې د راډيو افغانستان په ودانۍ کې هغې خونې 

په دغه کوټه کې څلور تـنه ناست . ته بوتلم چې د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند د مشرتابه غړي پکې ناست ول
ه ول ليدلي او نه د هغوی له مخونو سره مې کومه پخوانۍ آشنايي ما دغه په ملکي جامو کې څلور تنه مخکې  ن. ول

درلودله ، خو وروسته پوه شوم چې هغوی نور محمد تره کي ، ببرک کارمل ، دستگير پنجشيری او حفيظ اهللا امين يا 
  .سليمان اليق ول
  څه وويل؟ هغو څلور واړو ته مو څه وويل؟ ستاسو د خبرو له اوريدا وروسته ، هغوی سـياه ســنگ
ما ته دنده . ئزما نوم امام الدين د: " لومړی مې سالم وکړ ، بيا مې ځان ور وپيژانده او ومې ويل : امـام الـدین

د پيغام له اوريدلو سره سم داؤود خان . راکړل شوې وه چې د انقالبي شوری پيغام سردار محمد داؤود ته ووايم
  ."  لور يې ډز وکړ او زه يې ټپي کړمقهرژلی شو ، په الس کې يې وسله وه ، زما پر

هغه ژر روغتون ته :" په همدغې شېبې کې له هغو څلور تنو څخه په پاخه گومان چې پنجشيري صاحب وو ، وويل 
  . له هغه وروسته ، په نور څه نه پوهيږم." ئورسو

  
خپل " وکړه چې ستاسو په وينا آيا د خپلو خبرو په ترڅ کې مو له هغې ځوانې پيغلوټۍ څخه هم يادونه : سـياه ســنگ

  "الس يې را وړاندې کړ چې د محمد داؤود مخه ونيسي؟
  

نور مې دومره وسه نه درلودله چې د .  درې پورتـنۍ جملې مې وويلې–زه ټپي وم او هماغه دوه . نه: امـام الـدین
و ته مې د هغې نجلې د ټپي کېدلو د افغانستان د خلق ډيمواکراتيک گوند د مشرتابه غړ. ـيات هم ووايمئپـېـښې ټول جز
  . خبره ياده نه کړه

  
د / عبدالکريم ميثاق د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند بنسټ ايښودونکي او د سياسي بيرو غړي: سـياه ســنگ
 – ١٩٠٠افغانستان در قرن بيستم / افغانستان په شلمه پيړۍ کې " داستان ليکونکي او څيړونکي د / ماليي وزير

 ز ٢٠٠۵ پاڼو کې د ظاهر طنين ليکنه چې د بي بي سي د خپرونو يوه ټوگه او په ٢٢۵ او ٢٢۴د کتاب په  " ١٩۶٩
ېدلې راغی او د مرکزي کميټې د غړو مخ :" کال کې خپور شوی ، وايي  يو صاحب منصب چې له السه يې وينې څ

د گلخانې . زه دننه په ارگ کې وم. غړی يم، د گوند ئ ته يې پوځي سالم وکړ او ويې ويل چې زما نوم امام الدين د
له دې چې واک د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند ته ليږدېدلې ، تاسو : ته والړم او داؤود خان ته مې وويل ] ماڼۍ[

هم ور ] د سر وزير مرستيال او د بهرنيو چارو وزير[عبداالله . يوه لور يې هم ورسره وه. ئچې تسليم سـئ دنده لر
لور يې په دغه وخت کې غوښتل د هغه مخه . داؤود خان زما پر خوا ډز وکړ ، زما الس يې را ټپي کړ. وسره و

وويل چې په ] امام الدين. [، هغه هم ډزې کويئ که ته ډزې وکړ. ونيسي چې ډز ونه کړي ځکه هغه هم ډزې کوي
ه همدغه وخت کې خپل کالشنيکوف را نو ما هم پ. همدغه وخت کې يې خپله لور هم وويشتـله او زه يې هم وويشتم

  ." وايست ، ډزې مې وکړې او ټول مې له منځه يوړل
  

لومړی دا چې ، کله زه د راډيو افغانستان دفتر ته والړم ، د انقالبي شوری د پيغام د رسوولو او د داؤود : امـام الـدین
 وليدل چې مخکې مې د هغوی نومونه خان په الس زما د ټپي کيدلو گزارش مې ورکړ ، هلته مې يوازې څلور تنه

ټول پوهيږي چې د افغانستان په پوځي جوړښت کې کالشنيکوف د . دويم دا چې ما کالشنيکوف نه درلود. واخيستل
له ځان ئ دا هې دود نه وو چې يو افسر د. يوه افسر وسله نه ده ، بلکه په جوړښت کې نغښتې د يوه سرتيري وسله ده

.  دريم دا چې کالشنيکوف کومه توره يا چاړه نه ده چې له جيب يا تيکي را وايستل شي.سره کالشنيکوف وگرځوي
  .پورتنۍ خبرۍ قطعأ او له بنسټه رښتيا نه دي

  
د تومانچۍ ] مخه[عبدالکريم ميثاق خو د هغې نجلۍ له ونډې خبره کوي چې غوښتل يې د محمد داؤود : سـياه ســنگ

 د خبرو همدغه برخه د گلخانې په ماڼۍ کې ستاسو د سترگو له ليدلي حال سره آيا د ميثاق]. ونيسي[د ډزو له کولو 
  بشپـړ ورته والی نه لري؟

  
د پـيښې لړۍ يا زما له خولې يا د نورو کسانو له الرې ، وروسته اورېدلي وي، ] ميثاق[ښايي نوموړي : امـام الـدین

د هغې نجلۍ . ۍ کې له غير واقعي بدلونونو سره ويلي ديمگر د بي بي سي راډيو ته يې يا په بر الس او يا په نا پوه
قطعأ حقيقت نه " که ته ډزې وکړې ، هغه هم ډزې کوي. ډزې مه کوه چې هغه هم ډزې کوي" له خولې دا خبرې چې 

  . لري
  



 
 

 
  ١٥٠از  ٧٢ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

بوله د مستند فلم په لړ کې چې په هغه کې حفيظ اهللا امين خپله ونډه لو" غوايي د انقالب" وايي چې د : سـياه سنگ
د څو تـنو فلمي ئ تاسو د گلخانې د ماڼۍ په لومړي پوړ کې مخکې له دې چې د فلم اخيستلو د کمرې مخ ته و دريږ

چې ما سردار محمد داؤود په خپل الس : " هنرمندانو ، د تخنيکي کارکوونکو او د فلم د کارگردان مخ مو ته وويل 
  آيا دغه خبرې رښتيا دي؟ ...." داسې وواژه 

  
که زما له خولې داسې خبره شوي وي ، يا مې هغه ونډه لوبولي وي، بايد په فلم .  دا زما خبرې نه دي. نه:  الدینامـام

. ئاو بې بنسټه دئ په ډاډ وايم چې دغه تور سم نه د. يا ويډيو کې ريکارډ شوي وي او د هغه السوند به هرو مرو وي
 زکال ١٩٧٩د [ سوه اته پينځوسم کال د مرغوي له شپږمې د ديارلس . هو د هماغه فلم د جوړلو له لړۍ خبر يم

وروسته نويو چارواکو غوښتل چې حفيظ اهللا امين رسنيو ته د ځانغوښتونکي او واک ته د يوه تږي ] ٢٨ددسامبر 
سړي په توگه وروپيژني نو د هماغه فلم ځينې برخې يې نندارې ته وړاندې کړې خو هغه څه چې په ناروا ډول په ما 

  . شوي په بشپړ ډول درواغ ديتپل 
  
  ٢٠٠٨ جوالي ١٨، ويب پاڼه "بينوا"د ) ١

١٩٧٠٣=php?id.details/com.benawa.www://http  
  

، ئ کې د) لندها(هاگ / ز کال د جوالی د مېاشتې په لومړيو کې نړيوالې محکمې چې مرکز يې په دنهاخ ٢٠٠٨د " 
  ." يې د لومړي ځل لپاره د پلټنو لپاره غوښتی وو] د افغانستان د لومړي ولسمشر وژونکی[ جنرال امام الدين 

  
  :٢٠٠٨ سپتمبر ٢٤ويب پاڼه ، " آرمـان ملي"د ) ٢

http://armanemili.af/spip.php?article٨٢٨  
  
و له پلوه د سردار محمد داؤود خان د وژلو په تور نيول نامتو کمونيست جنرال امام الدين د هالند د هيواد د پوليس"

دهيواد يو تن ژورناليست رزاق مأمون ملي آرمان ته د يوې اړيکې له الرې دغه سکالو وويله او زياته يې . ئشوی د
 ـيس ډاکټرنادرشاه احمدزي دئپه هالند کې ددغه جنرال نيول کېدل د افغانستان د مدني او حقوقي ادارې د ر:کړه 

  .اوپراتيفي هلوځلو له کبله تر سره شوي دي
  

 داکټر نادر ويلي چې د سردارداؤود خان اود هغه د کورنۍ وژونکی جنرال امام الدين له افغانستانه دننه هالند ته د 
ډاکټر نادر څرگنده کړه چې يو خلقي افسر چې د يوناما . ئيوې ټيلفوني اړيکې د موندنې له الرې الس ته راغلی د

  شميرې ټيلفون له الرې کله چې جنرال امام الدين په وزبکستان او هالند کې تم شوی ٠٧٩٩٣٠٣٢٨٠د وو ، د کارمن
  . وو خبرې کړي او د سردار داؤود خان د وژنې لړۍ د همدغو خبرو په ترڅ کې افشأ کيږي

 پوليسو ته ورليږي او ICCد د افغانستان د مدني او حقوقي ټولنې دفتر ددغې پيښې له موندنې وروسته ، خپلې موندنې 
د بشري او جنگي جناياتو د ځانگړو پوليسو د تعقيب او څار په پای کې د جنرال امام الدين د پټېدلو ځای موندل کيږي 

  .او د پوليسو منگولو ته ورځي
ـيات ئپلټنو جزاو تر اوسه له هغه څخه د ئ ډاکټر نادر روښانه کړه چې امام الدين له شپږو مېاشتو را په ديخوا بندي د

نه دي اعالن شوي خو د افغانستان محکمې ته د نوموړي د سپارلو په اړه،  د افغانستان ددولت له پلوه کومه ځانگړې 
 ." غوښتنه ال تر اوسه نه ده شوې

  
  :٢٠٠٨ سپتمبر ٢٨ويب پاڼه، " کـابل پرس"د  )٣

 www.kabulpress.org/my/spip.php?article٢٣٠٣   
  

نه يې غوښتل نوم يې واخيستل شي د طالبانو ضد د يوه څارگر نادرشاه احمدزي له خولې کابل يوې سرچينې چې " 
پرس ته وويل چې د محمدظاهر د اکا د زوی سردار محمد داؤود او د افغانستان د لومړي ولسمشر وژونکی ،  جنرال 

 . امام الدين ونيول شو
  

د جنگي او [وژونکی ، جنرال امام الدين د آی ، سي ، سي دغې سرچينې کابل پرس ته وويل چې د سردارمحمد داؤود 
و په ترڅ کې شپږ ] انساني جناياتو ضد د څارنې پوليس د پوليسو له خوا له افغانستانه دننه د يو شمير هلو ځلو او ه

 هغه شپږ مېاشتې مخکې ونيول شو چې نړيوالو: سرچينه زياتوي . مېاشتې مخکې د هالند په هيواد کې ونيول شو
 ټلفوني شميرې پربنسټ چې له افغانستانه دننه ، په هالند کې د جنرال امام الدين له پټنځي ٠٧٩٩٣٠٣٢٨٠پوليسو د 

هيښنده خو دا ده چې له افغانستانه دننه تلفوني اړيکه د . سره په اړيکه کې وو د امام الدين د پښو خاپ وموند
څو موده مخکې يې د يوناما په دفتر کې هم کار کاوه او اوس ډگرجنرال عبداالحد په نامه د يوه نامتو خلقي وه چې 

د ټلفون دغه شميره چې د افغانستان د مدني او حقوقي . څرگنده شوې چې نوموړی د يوناما په دفتر کې کار نه کوي
  . ټولنې په همکارۍ نړيوالو پوليسو ته سپارل شوې وه  وموندل شوه او د نړيوالو پوليسوپه الس کې ده



 
 

 
  ١٥٠از  ٧٣ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

ه وايي ډگرجنرال عبداالحد او امام الدين تر يوه کال مخکې په وزبکستان کې ژوند کاوه او عبداالحد له امام سرچين
الدين سره اړيکه درلودله او نوموړي ډگر جنرال داسې الرې چارې برابرې کړې چې جنرال امام الدين د ملگرو 

تر اوسه د افغانستان دولت د . الند ته وليږل شوملتونو له امکاناتو څخه په ناوړه گټه اخيستنې له وزبکستانه ه
  ."ئاوچت کړئ ډگرجنرال عبداالحد د نيولو او له هغه څخه د پلټنو په تړاو کوم اړين گام نه د

  
همدومره به بس وي چې . په دريواړو گزارشونو کې د رانغاړل شويودرواغو يو په يو سپړنه گټه نه لري: امـام الدین

کله په پ د يوه پوځي افسر په توگه د خپل ژوند ټول کلونه مې د . ټنځي کې نه وم او په هالند کې هم نه يمووايم زه هې
ډاکټر نجيب اهللا له پرځېدنې وروسته د شپږو کلونو په گډون په افغانستان کې دننه اود ولس  او پرگڼو په منځ کې په 

لتيا، وياړ او گروهنې تير کړي دي او هم ئ پوهيږئ برې اترې له ما سره تر سره کوهم تاسو چې دغه تلفوني خ. سپي
هغه کسان چې ما له نيږدي پيژني پوهيږي چې له خپلې کورنۍ سره يوځای د اروپا په دغه گوټ کې بشپړه آزاد او 

لې او وياړلې دنده پرمخ بيايم   . څرگند ژوند لرم او دښوونکيتوب سپ
  

زما په اند هغه کسان چې . اغجنو ډنډورو خپل زړونه خوښويپه خواشينۍ چې يو شمير ليکواالن او خبرياالن په درو
خبرو ته الس اچوي په حقيقت کې غواړي د خپلو خيالي خبرو لپاره لوستونکي او ) بې مسوؤليته(دغسې ناپازواله 

  .اوريدونکي ومومي
  :  ليکنو په اړه څه واياست؟ ٧ددغو الندنيو : سـياه ســنگ

  
اردو و سياست در سه دهه / د افغانستان په دريو لسيزو کې پوځ او سياست "  ستر جنرل محمد نبي عظيمي – ١

  :  داسې وايي ١٩٩٩پاکستان ، / پاڼه کې دريم چاپ ، د ميوند خپرندويه ټولنه ، پيښاور١۴٢د کتاب په " اخير
  

ام الدين د گارد د ام. د سردار محمد داؤود د نيولو امر د کوماندو د قطعې لومړي بريدمن امام الدين ته ورکول کيږي
تاسو د افغانستان د خلق : " آپراسيون له آمر ډگرمن گل آقا سره يوځای داؤود خان ته ورځي او هغه ته وايي 

داؤود خان په ځواب ." ئاو تسليم سـئ ډيموکراتيک گوند د مرکزي کميټې د امر پر بنسټ خپله وسله پرځمکه کښيږد
امام الدين په خپل مټ کې ټپ اخلي .  او ناڅاپه د امام الدين پر خوا ډزې کوي."کمونيستانو ته نه تسلميږم: " کې وايي 

خو له ټپي کېدلو سره سره د هغه کالشنيکوف له خولې چې په الس کې يې وو يو جناحي اور د محمد داؤود او د هغه 
ر محمد نعيم ، عبداالله، اخ او ډب پيل کيږي او په پای کې سردار محمد داؤود ، سردا. د همالرو پر خوا تر سره کوي

 تنه ١٧د داؤود ماندينه  او د ظاهر شاه خور زينب داؤود، د هغه زامن او د کورنۍ غړي يې چې ټول ټال شميره يې 
  . کيدل ، ځای پر ځای وژل کيږي

  
د .  وهخبره له اره په منځ کې نه" نيولو" د . ماته د پوځي شوری د پيغام د ويلو امر راکړل شوی وو: امـام الـدین

ډگرمن گل آقا په اړه مې مخکې هم ويلي چې د نوموړي د لوړسياسي او پوځي دريځ په پام کې نيولو ، که هغه را سره 
کله دا واک نه درلود او نه مې شوای کوالی د پوځي شوری پيغام ولولم که د نيولو خبره په منځ کې . وای نو ما هې

د جناحي اور د " زما په الس کې د کالشنيکوف له خولې . وای نه ماتهوه ، نو دغه امر بايد گل آقا ته ورکړل شوی 
په اړه غواړم روښانه کړم چې لومړی د پوځ په جوړښت کې کره بين توپک او کالشنيکوف د يوه افسر " پرانيستلو

  .وسله نه ده او ښايي تر اوسه هم نه وي ، بلکه د سرتيري وسله ده
  

رانوپه ځانگړې توگه له هغو افسرانو چې د دوهم بريدمن له رتبې نيولې بيا تر د پوځ له ټولو افسئ تاسو کوالی شـ
چې آيا د زده کړو له مودې پرته ، په هغه موده کې چې دوی د افسر په توگه دنده ئ لوړو پوځي رتبو رسيدلي وپوښتـ

داسې يوې کوټې کې چې ؟ يا هم په ئتر سره کړې کله يې کره بين يا کالشنيکوف په خپلو اوږو له ځان سره وړی د
که د . ؟ نهئجناحي اور تر سره کړئ يو تن ستاسو مخ ته د شپږو يا اوو مترو په واټن کې والړ وي ،تاسو کوالی شـ

  . وسلې ميل يو اړخ ته تاو شي ، په هې ډول مرمۍ په نخښه نه لگيږي
  
يسين دستگير پنجشيري د يوې ټلفوني  بجو اکاډيم٧ نېټه د ماښام په ٢٨ ز کال د اپريل د مېاشتې په ٢٠٠٨  د – ٢

  :ته وويل ) سياه سنگ(مرکې په ترڅ کې ما ليکوال 
  

هغه وويل چې له سردار محمد .  امام الدين راډيو افغانستان ته راغی او نور محمد تره کي ته يې گزارش وړاندې کړ
ځای ته والړ شي، خو له پرله داؤود څخه څو څو ځله په درنښت غوښتنه وشوه چې له خپلې کورنۍ سره يوه خوندي 

پسې غوښتنو سره سره ، هغه خپل زوی ته امر وکړ چې پر افسرانو ، سرتيرو او ان د خپلې کورنۍ پر غړو ډزې 
  . په پای کې دوه اړخيزه اور پيل شو. وکړي

  



 
 

 
  ١٥٠از  ٧٤ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

کراتيک گوند ته سياسي واکمني د افغانستان د خلق ډيمو: همدا رنگه ، امام الدين وويل چې سردار داؤود ته مې وويل 
له هغه وروسته يې زما پر خوا . داؤود خان وويل چې کمونيستانو ته نه تسليميږم. ئليږدېدلې او تاسو بايد تسليم سـ

  ."ما هم ووهل، او ټول مو ستيای کړل. ئډزې وکړ
  

 ډيموکراتيک ظهور و زوال حزب" هغه د .  د ښاغلي پنجشيري صاحب دغه خبره ما ته د حيرانتيا وړ ده:امـام الدین
  .په کتاب کې داسې نه دي ويلي" خلق افغانستان

  
] افغانستان از امير کبير تا رهبر کبير[ محمد اکرم انديشمند د عبدالحق مجددي او ډاکټر فضل اهللا مجددي  د کتاب – ٣
  : افغانستان ، داسې وايي /ز کال د ميوند دخپرندويې د کابل چاپ ١٩٩٩ پاڼې  پربنسټ ، د ۵٩۶د 
  

نوموړی داهم مني چې . د هغه خلقي صاحب منصب نوم چې د محمد داؤود د وژنې فرمان يې پلی کړ امام الدين وو" 
  ."د سردار محمد داؤود پر استوگنځي د بريد فرمان حفيظ اهللا امين ورکړی وو

  
مان ، او هغه مې په  ما د پوځي شوری امر له خپل بولندوی څخه تر السه کړی وو نه د نيولو يا وژلو فر:امـام الدین

د امين له پلوه . له حفيظ اهللا امين سره مې اړيکه نه درلودله، ځکه زه يو عادي افسر وم. ئډير درنښت تر سره کړی د
  . دا د ليکوال خيال او انځورگري ده. د ليږل شوي فرمان په اړه هې ډول خبرتيا نه لرم

  
[  پاڼه کې د ١١۴د کتاب په "  ســده بيسـت در افغانسـتانرویدادهـاي نيمه اخـير" محمد نذير کبير سراج د – ۴

  . داسې وايي] ز کال١٩٩٧فرانکفورت لومړی چاپ ، 
  

زغره والې د گلخانې پوړيو ته نيږدې شوې او له هغو يو تن تورن ، درې ته تـنه بريدگي را ووتل او پرگلخانې يې 
خو ټـپـيان د ئ داؤود خان ال تر اوسه په پښو والړ دپه هک پک والي وليدل چې محمد ] هغوی.[دننه  برېد ور ووړ

  . ځمکې پرمخ پريوتلي ول
  

سردار محمد داؤود خان په ." تسليم سه. مقاومت گټه نه لري: " تورن امام الدين پر محمد داؤود خان چيغه ووهله
. وږ ټول سرمشران يوم: " تورن بيا وويل ." خپل سر مشر را وليږه چې له ما سره خبرې وکړي: " ځواب کې وويل 
  ." ، موږ ته يې ووايه يا تسليم سهئ هر څه چې لر

. محمد داؤود له دې پورته نور زغم نه درلود ، په الس کې يې تومانچه وه او په هغې يې د تورن پر خوا اور پيل کړ
له ، د سترگو په تورن له داسې يوه سړي څخه چې خپل هر شي يې له السه ورکړي ول دداسې يوه بريد هيله نه درلود

رپ کې د کالشنيکوف د داسې يوه اور خوله پرانيستله چې ژوندي او نيم ژوندي کسان يې له يوې مخې له منځه 
  . يووړل

  
 موټر ، بې مزې مخابره درلودله ۶۶ – زه د کوماندو د قطعې يو افسر وم او په خپل تشکيل کې مې گاز :امـام الدین

له بلې خوا د گارد د .د گارد گرد چاپيره هې ډول زغره واله نه ده ليدل شوېان په هماغه ورځ . نه زغره واله
زغره . توغندي ويشتونکي ليوا توغنديو د ولسمشرۍ ماڼۍ ، گارد مخې ته شوبلې او محاربوي ماشينونه سوځولي ول

گارډ د ختيځې دروازې واله له اره خوندي نه وه چې گڼې موږ دې په يوې زغره والې کې له يوه لنډ واټـنه هغه هم د 
دغې ليکنې د ليکوال له خيال او انځورگرۍ څخه سر چينه اخيستې . له لوري د گلخانې د ماڼۍ پوړيو ته ورغلي اوسو

  .نه زما له خبرو څخه
کتاب په "  نکـردءرازي که فایق افشـــا" د افغانستان د هنرياالنو د ټولنې لوی مشر محمد نيسم خوشگوار د – ۵ 

  ) ٢٠٠٠پاکستان ، منی ، /خان آقا سعيد ، د عصر خپرندويه ټولنه ، پيښاور:ليکوال (  پاڼو کې وايي ١۶٣ او ١۶٢
  

د چپرکټ پرمخ د منځنۍ ونې لرونکی يو ځوان چې په گچ . روغتون يوې خونې ته ننوتلو] پوځ څلور سوه بستريز[د 
ي بريدمن ميرکي ور وپيژندلم او هغه يې نوموړي ته لومړ. کې پيچل شوی الس يې په غاړه کې ځوړند وو، بيده وو

که څه هم د هغه د کړغيړن مخ په ليدنې پښيمانه وم . ئدداسې سړي په نامه راته ونوماوه چې داؤود خان يې وژلی د
  : نوموړي وويل. څخه د مالوماتو غوښتنه وکړه] امام الدين[خو بيا هم په سړې سينې مې له هغه 

  
ماښام مو له باالحصاره د ارگ د نيولو او د محمد داؤود پر وړاندې د جگړې دنده تر د غوايي د مېاشتې د اوومې په 

کله چې ارگ ته ورسيدلو ، پر ارگ د الوتکو پرله پسې گړزهار اود شوبلو اور له هرې خوا خپور او . السه کړه
  .لونيمه شپه وه چې بريا زموږ په برخه شوه او د ارگ انگړ ته ننوت. ټينگ اخ و ډب روان وو

  
زه له خپلو سر تيرو سره د . په هاغه وخت کې زما د قطعې بولندوی زما ټولي ته د داؤود د نيولو دنده و سپارله

گلخانې د ماڼۍ پر لور وړاندې والړم او د هغه ځای ټولې کړکۍ مو د خپلو وسلو په پرله پسې او ټينگ اور الندې 
خپلو بدرگه کسانو ته مې وويل چې مورچل ونيسي او . خپره وههره خوا چوپه چوپتيا . ونيولې او ودانۍ ته ننوتلو



 
 

 
  ١٥٠از  ٧٥ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

ما له ځان سره لوډ سپيکر راوړی وو او د هغه له الرې مې خپلو سرتيرو ته . همداسې دې خپل اورته دوام ورکړي
  . خبرې کولې او هغوی ته مې دندې سپارلې

  
تاسو د پوځي شوری د ! ې سردار داؤودهد هماغه لوډ سپيکر له الرې مې په کوټه کې خبرې وکړې او ومې ويل چ

په همدغه وخت کې هغه د خونې د فيلپايې د يوې ستنې له شا په خپل ويروونکي غږ ." ئامر پربنسټ ځان تسليم کړ
له هرې خوا . او د اور امر يې ورکړ." پرته له خدايه بل چاته نه تسليميږم. زما په قاموس کې تسليميدل نشته: " وول 

زموږ شميره زياته وه ، . د ښځمنو په السونو کې توپک ول هغوی هم ډزې پيل کړې. زې پيل شوېزموږ پر لور ډ
يوه ښځه چې کړکۍ ته نيږدې والړه وه او له هغه ځايه يې ډزې کولې پرځمکه پريوتله خو پر داؤود يې هې ډول 

  . اغيزه نه کوله
  

او د ستنې له شا په تومانچې يې زما پر خوا ډز وکړ، يو وخت زما پام شو چې د داؤود په الس کې سپينه تومانچه ده 
زما سترگو هغه څاره، د داؤود ککره ناڅاپه د ستنې له شا .ټينگ اخ و ډب روان وو. زما اوږه يې را ټپي کړه

زما په الس کې کالشنيکوف وو او د کالشنيکوف ټولۍ مرمۍ د . هغه ډز وکړ او ما هم ډزې پيل کړې. راښکاره شوه
ما دغه بريا د بيسيم له الرې خپل . رې ومښتلې او د سر کوپړۍ يې په هوا شوه او پرځمکه را پريوتهغه پر کک

  ." کله چې په هوښ راغلم ، ومې لېدل چې دلته يم. بولندوی ته وويله او بيا بې هوښه شوم
  

لي بولندوی نه بلکه د  د هغه څه په اړه چې ښاغلي خوشگوار ويلي لومړی غوام روښانه کړم چې زه د ټو:امـام الدین
مخابرې د بلوک بولندوی وم او زما سرتيري له خپلو مخابرو سره په نورو جزوتامونو کې ويشل شوي ول او دنده 

دويم دا چې د مخابرې له الرې . د نيولو امر بايد پليو ځواکونو ته ورکړ شوی وای نه مخابرې ته. ورسپارل شوې وه
 پوړونو کې د محرميت پربنسټ د شفري لښتـنلېک له الرې تر سره کېدل نه د لوډ د جزوتامونو سوق او اداره په ټولو

تاسو ته به درڅرگنده شي چې د سرتيرو او جزوتامونو په ئ که تاسو د پوځ له افسرانو پوښتنه وکړ. سپيکر له الرې
کله له لوډسپيکر څخه کار نه دې اخيستل شو " د کچ غيږي"  يا د "غيږ نيونه" د نن ورځې جگړې . ئاداره کې هې

له لوډ سپيکرڅخه يوازې ترافيک کار اخلي نه د پوځ افسران ؛ او نه په يوې کوشنې کوټې کې چې شپږ يا اته . نه دي
  . متره اوږد والی ولري څوک دې لوډسپيکر را واخلي او خبرې دې وکړي

   
يلتيا د اړخ په پام کې نيولوسره غواړم ووايم چې نوموړې لېکن ه د يوې تأريخې پيښې د انځور ازانگه نه د ژبې د سپ

بلکه د يوه خيالي داستان يوه طرح گڼل کېدای شي چې د يوه هنري فلم د جوړلو لپاره په پام کې نيول شوي وي، ځکه 
وايي چې وچه خټه پر ديوال نه . په دې اړه نوموړي ښاغلي ليکوال يوازې خپله هنرياله انځورگري را انځورلې ده

  . مښلي
  
 پاڼې په لمنېک کې چې د هارون لېکنه ده ، ٣٠۵د کتاب د " داؤود خان د کي جي بي په لومو کې " امد د  ح– ۶

ز کال داسې ١٩٩٧پاکستان ، دسامبر /ژباړه د حامد ، سـَمـَونه او يادښت د حامد ، د ميوند خپرندويه ټولنه ، پيښاور
  : ليکي

  
 او د شوروي د سفارت له دوه تنو گل آقا ارگ له صاحب منصب  په نامه د داؤود يو تن ملگری دتورن امام الدیند 

هغوی داؤود . غړو سره د خبرو اترو لپاره د داؤود خان کوټې ته ورغلل او له هغه يې وغوښتل چې ور تسليم سي
په ځواب کې . د امام الدين مټ ټپي شو. خان ته له ډير و سپکو سپورو ويلو وروسته ، پر داؤود خان  بريد وکړ

په همدغه شېبه کې امام الدين له کوټې . دتاچيانو داؤود ترځوابي اور الندې ونيو او پر هغه يې مرمۍ و َوَرولېکو
  ."ناتارگر تيرغمال مې وواژه:" دباندې راووت او په چيغو چيغو يې وويل 

  
داؤود په پوځ کې يو ټيټ  د يادولو وړ بولم چې زه د داؤود د ملگرو له ډلې څخه نه ووم ، بلکه د سردار :امـام الدین

په اړه چې گڼې د ښاغلي حامد په وينا له ما سره " گل آقا او د شوروي د سفارت د دوه تنو غړو" د . پوړې افسر وم
يوځای د داؤود خان کوټې ته ورغلي وي، مخکې مې پراخه سپړنه وکړه او مالومات مې وړاندې کړل او بيا ويلو ته 

ه په څو څو ځله کړې له هغې شېبې چې د گلخانې ماڼۍ ته ننوتلی يم او يا مې سرداؤود ته ما دغه خبر. يې اړتيا نه وينم
زما چال چلند له محمد داؤود سره له ډير درنښت ډک وو او هغه ته په هې ډول ئ د پوځي شوری پيغام رسولی د

ل شوې خبره د کوم خو زه نه پوهيږم چې ښاغلی حامد زما له خولې په جعلي توگه راوړ. ئشوئ سپکاوی نه د
السوند پر بنسټ کړې او دغه بې بنسټه خبره يې څنگه رامنځته کړې؟ آيا نوموړی په هماغه ورځ د گلخانې د ماڼۍ 
ددروازې مخ ته ماته سترگې په الر وو؟ هغه څوک چې په خپله د پـيښې په ځای کې نه وي څنگه کوالی شي په پيښه 

  ۍ راوړي؟کې د شته کسانو له خولې خبره په پازوال
  
 ز کال د ٢٠٠٨د کتاب ليکوال فرهاد لبيب د " چـنـد سـطـر شـکسـته در باره تجــاوز روس در افـغـانسـتان" د - ٧

  : اگست د مېاشتې په اتلسمه له سياه سنگ له د يوې ټلفوني مرکې په ترڅ کې وويل 



 
 

 
  ١٥٠از  ٧٦ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

په ورځ يا د غوايي د " چهارشنبې"مه د څلنۍ د د ديارلس سوه او اووه پينځوسم لمريز کال دغوايي د مېاشتې په ديارلس
د يوه اړين ] ز کال د مې د مېاشتې په دريمه يا څلورمه١٩٧٨د [ په ورځ " پنجشنبې" مېاشتې په څوارلسمه د پنځنۍ 

د روغتون په داالن کې له يو ملگری سره مې . کار د تر سره کولو لپاره د پوځ څلور سوه بستريز روغتون ته ورغلم
راځه چې : له روغبړ وروسته نوموړي د خپلو نورو خبرو په ترڅ کې راته وويل . مخامخ شومئ ډاکټر دچې د طب 

ښايي د دواړو ليدنه دې کوم . در وښييم) چې يو يې خان عبدالغفار خان او بل يې امام الدين وو(دوه تنه مهم کسان 
  . هغوی دلته بستر دي. وخت په درد ولگيږي

  
که څه هم امام الدين د زده کړو په وخت کې له ما دوې دورې مخکې .  وختونو راهيسې پيژاندهامام الدين مې له پخوا

کله چې د هغه کوټې ته ننوتلم و مې لېدل چې . وو خو کله چې موږ په يوه کورس کې زده کړې کولې ، ټولگيوال وو
په هغې . سان د هغه ليدلو ته راتللډير ک. هغه د بستر پر مخ غځېدلی وو. ښی مټ او دواړه اوږې يې پالستر شوي وې

امام الدين . ډلې کې داسې کسان هم راغلي ول چې له هغه څخه يې د داؤود خان د وژنې د څرنگوالي پوښتنه کوله
  : داسې وويل

  
د غوايي د . په حال کې والړه وهئ زما زغره واله د ولسمشر د ماڼۍ ،  د ارگ ختيځې دروازې ته مخامخ د تيارسـ

په . د گارد ځواکونو د سپين بيرغ په پورته کولو خپله تسليمي اعالن کړه] ز کال١٩٧٨ اپريل ٢٩[اتمې مېاشتې د 
له دې مخکې ، داؤود خان موږ سره اړيکه ټينگه کړې وه او . همدغه شېبه کې ما ته امر وشو چې داؤود خان ونيسم
مرکزي کميټې د هغه ]  خلق ډيموکراتيک گوندافغانستان د[د . غوښتي يې ول چې د کودتا له مشرانو سره خبره وکړي

په همدې ترڅ کې . هغوی پريکړه کړې وه چې قادر او اسلم وطنجار داؤود ته د لېدنې لپاره وليږي. غوښتنه منلې وه
ما وليدل چې د زغره والو د چلوونکو او صاحبمنصبانو له ډلې څخه څوک چمتو . بيا راته امر وشو چې داؤود و نيسم

لنډه دا چې ما يو چلوونکي پيژانده او هغه خپله مال وتړله چې زما زغره واله دننه . رگ ته را سره ننوځينه دي چې ا
کله چې ارگ ته ننوتلو، بيا هم د مرميو يو يو ډز . له ما سره څلور نور څلور تنه پوځيان ول. ارگ ته را سره بوزي

هغه موږ هغې خونې ته بوتلو چې داؤود .  ووگل آقاپه ارگ کې لومړني سړي چې له موږ سره وليدل . اوريدل کېده
  . پکې وو

  
په نامه ياد کړ او بيا يې خبرو ته " گل آقا" امام الدين په بر الس د هغه نوم د . ئ دآقا محمداصلي نوم "  گل آقا" د 

په الرښوونې ] مدآقا مح[کله چې د گل آقا . ئزموږ له کسانو څخه د] آقا محمد[زه پوهيدم چې نوموړی : ادامه ورکړه
له خپلو لسو تنو ملگرواو د کورنۍ له غړو ] له ښځمنو پرته[ د گلخانې ماڼې ته ننوتلو ، و مې لېدل چې داؤود خان 

  .له دغه ځايه زما ژوندي وتل نا شوني دي: له ځان سره مې وويل . ئسره وسله په الس سترگې په الره والړ د
   

د کودتا کسان غواړي له تاسو : اؤود خان ته دوديز پوځي سالم وکړ او ويې ويل د] آقا محمد[ په دغه شېبه کې گل آقا 
د : " ما هم پوځي دوديز سالم وکړ اوپه لوړ غږ مې وويل . داؤود خان له ټولو مخکې والړ وو. سره وگوري

  ." ئاو تسليم سـئ افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند د مرکزي کميټې په امر خپله وسله پر ځمکه کښيږد
  

. زما له خولې وروستنۍ خبره نه وه راوتلې چې د داؤود له زامنو څخه يو تن په بيړه د شا دروازې په لور و خوځېد
روسانو او د " ، داؤود خان ددغو خبرو په ويلو چې ئ ترڅو چې هغه ته مې گواښ کاوه چې له ځايه دې ونه خوځيږ

په پاې کې درې مرمۍ ، يوه يې زما زړه ته نيږدې او دوه . يل کړېزما پر خوا  ډزې پ" هغو چوپړيانو ته نه تسليميږم
ما هم د يوه جناحي اور په کولو ټول تر اور الندې ونيول او له هغه وروسته . نورې يې زما پر مټ او اوږې ومښتلې

  . کله مې چې سترگې پرانيستلې ، ومې لېدل چې په روغتون کې يم. بې هوښه شوم
زه پوه نه شوم چې موږ چيرې ټولگوال وو؟ زما له . وو" ټولگيوال" هاد لبيب وايي چې زما ښاغلی فر: امـام الدین

چې زما ددغه ښاغلي ټولگيوال خبرې تر کومې کچې ئ سپړنو او څرگندونو وروسته تاسو په خپله قضاوت وکړ
  : رښتيا دي 

  
اصلي نوم يې آقا محمد " کم کوي چې ، د گل آقا په تړاو ح" دواړه اوږې او ښی مټ يې پالستر وو" هغه وايي چې 

" درې مرمۍ ، يوه يې زما زړه ته نيږدې او دوې نورې يې زما پرمټ او اوږې مښتلې وې" ، بيا ادعا کوي چې " ئد
  . ئتر سره کړی د" جناحي اور" او په بل ځای کې وايي چې ما 

 پالستر وه او څنگه چې مخکې مې وويل، زه غواړم په ځواب کې يې ووايم چې دواړه اوږې مې نه بلکه زما يوه اوږه
زه نه ." ئد گل آقا اصلي نوم آقا محمد د" چې وايي ئ دغې جملې ته هم تاسو پام وکړ. موږ زغره واله نه در لودله

  پوهيږم چې له دغې ادعا څخه د هغه موخه څه ده او د موخې په خټه کې يې څه پراته دي؟ 
  

سته په لومړيو ورځو کې د هرات د والي په توگه و ټاکل شو اود مرغومي گل آقا هاغه څوک وو چې له پاڅونه ورو
آيا زه کوالی شم د خپلې . ـيس په توگه يې دنده ترالسه کړهئله شپږمې وروسته د پوځ د سياسي چارو د عمومي ر



 
 

 
  ١٥٠از  ٧٧ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

غوی په خپله ددغې بدرگې په ډله کې د گل آقا پر ځای ، آقا محمد يا د آقامحمد پرځای گل آقا چا ته ور وپيژنم؟ ايا ه
  ادعا د غندلو لپاره څه نه ويل؟ 

  
" درې مرمۍ" هغه زما له خولې په داسې بڼه خبرې راوړي چې گڼې پـيښه يې په خپلو سترگو ليدلي وي او وايي چې 

يوه يې زما زړه ته نيږدې او دوې نورې يې زما پر مټ او اوږې لگيدلې وې او د هغه ترڅنگ مې گڼې يو جناحي 
  . دغه ادعا گانې له سره تر پايه رښتيا نه دي. ر سره کړی وياور هم ت

  
رښتيا خبره دا ده چې دوې مرمۍ څنگ په څنگ زما پر ښۍ اوږې مښتلې وې او دوې نورې يې سر سري په کي 

کله مرمۍ نه ده مښتلې او د هغه هې ډول نښه زما په . اړخ او کېڼې پښې مښتلې وې زما په مټ يا زړه ته نيږدې هې
  ."  درواغ وايه خو په شرع يې روغ وايه: " چې وايي ئ په پښتو کې يو متل د. ان کې نشتهځ
  

په يوې خونې کې دننه له پينځه يا شپږ . هغه سپړنه چې ښاغلي فرهاد لبيب د جناحي اور په اړه راوړي هم سمه نه ده
تر سره کړي نو مرمۍ په نښه نه که څوک داسې اور . متريز واټن څخه پر يوې نخښې جناحي اور نه ترسره کيږي

ښاغلي . داسې ښکاري چې ښاغلی لبيب له پوځي اصطالحاتو سره آشنايي نه لري. بلکه پر کي يا ښي ديوال مښلي
لبيب ته به ښه دا وه چې د حربي پوهنتون روزنيزو يادښتونو ته يې مخه کړې وای او يا له داسې يوه افسر ته ورغلی 

، چيرې او په کومې موخې تر سره کيږي ئو له هغه يې پوښتي وای چې جناحي اور څه دوای چې په تکتيک پوهيده ا
  .  او له هغه وروسته به يې په خپلو يادښت ليکنو کې ځای پر ځای کړې ول

 يادښت ليکونو غټو ټکيو ته را اړوم ٧ددغې سکالو د ژورې سپړنې لپاره د ښاغلو لوستونکو پام يو ځل بيا د نوموړو 
  : ه گومان يو بل غندي او نه يوبل ته ورته والی لريچې په پاخ

  
  : ښاغلو ليکواالنو د پيغام په اړه زما له خولې په تور لگونې داسې راوړي دي) ١ (
  . تسليم سه. مقاومت گټه نه لري -
 . ئتاسو د پوځي شوری په امر ځان تسليم کړ -
 .ئکړد مرکزي کميټې د فرمان پر بنسټ تاسو محکوم ياست او ځان تسليم  -
 . ئله دې چې واکمني د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند ته ليږدېدلې ، تاسو تسليم شـ -
 .ئله دې چې واکمني د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند ته ليږدېدلې ته دنده لرې چې تسليم شـ -
 .ئو تسليم شـائ د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند د مرکزي کميټې په امر، خپله وسله پر ځمکه کښيږد -
 ! صاحبه: " او ما په ځواب کې ورته ويلي وي " څه خبره ده؟:" يا دا چې سردار محمد خان له ما پوښتي چې  -

 وسله وال ځواک ټول . انقالبي شوری او وسله وال ځواک ته تسليم شي. ... ئخبره له خبرې تيره ده ، تسليم سـ     
  ." ئې مقاومت کوقطعات تصفيه کړي او يوازې تاسو ياست چ     

 ما ويلي چې ولسمشر د ويل شوي پيغام په ځواب کې هې ونه ويل ، مگر ښاغلي لېکواالن پرما تور لگوي او زما) ٢(
  :  له خولې د ولسمشرد ځواب په اړه گډې وډې جملې راوړي     

کله تسليم نه سم -   .زه به هې
 .کمونيستانو ته نه تسليمږم -
 .سره خبرې وکړيچې له ما ئ خپل سر مشر راوليږ -
 .کمونيستانو او د هغوی چوپړيانو ته نه تسليميږم -
 .پرته له خدايه بل چاته نه تسليميږم. زما په قاموس کې تسليمي نسته -
 پرته له خدايه بل چاته نه تسليميږم او تر وروستنۍ مرمۍ جگړې ته چمتو يم -

نکي متنونه او د ولسمشر د ځواب تر نامه الندې له دې څرگنديږي چې د پيغام تر نامه الندې يو له بل سره توپير لرو
اوس دې ښاغلي لوستونکي دې ته پاملرنه وکړي . توپير لرونکي متنونه په تور لگونې زما له خولې تر سره شوي دي

  . چې يوه ځانگړې خبره په څه ډول په بيال بيلو او په گڼو ډولونو راوړل شوې ده
 کړي خو يو شمير ليکواالن په ناپازواله توگه يوازې ددې لپاره چې د چا څرگنده ده چې ما په خپله دا خبرې نه دې

خبره خپلې لېکنې يې په زړه پورې کړې وي ، هنرياله خيالي انځورگريو ته يې مخه کړې او د اټکلونو، انگيرنو او 
  . گومان وهلو پربنسټ ليکنې کوي او خلکو ته يې وړاندې کوي

  
و غواړم څرگنده کړم چې د يو شمير ښاغلو ليکواالنو په کتابو کې ، لکه  ښاغلي زه ددوی ټولو د خبرو په نه غندل
، ښاغلي سلطانعلي کشتمند " ظهــور و زوال حـزب دمـوکـراتيک خلــق افغانسـتان"دستگير پنجشيري په خپل کتاب 

 خان د کي جي بي په داؤود"، هارون په خپل کتاب " يادداشـتهـاي سـياسـي ورويدادهـاي تاريخــي"په خپل کتاب 
، راوړل " د ثور پاڅون، د کـا جي بي دسـيسـي او شـوروي يرغل" او محمد اقبال وزيري په خپل کتاب " لومـو کې

  . شوې خبرې په څه نا څه ډول رښتيا ته نيږدې دي
  



 
 

 
  ١٥٠از  ٧٨ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

 اوريدلو ټول ليکواالن ليکي چې د پوځي شوری د پيغام وړونکی زه وم، ټول وايي چې ولسمشر د همدغه پيغام په
  ." امام الدين ټپي شو ، خو ونه وژل شو" خپلې ټولې مرمۍ پر امام الدين ور تشې کړې، ځينې يې ال زياتوي چې 

  
د روغتون د ډاکټرانو په وينا . د پيغام له ويلو سره سم په ما ډزې وشوې او زما اوږه او مفصل له منځه والړل. هو

 اوس هم وروسته له ديرشو کالو زما الس يوازې کوالی شي ديرش همدا. زما د اوږې مفصل شپاړلس ټوټې شوی وو
  . په سلو کې کار وکړي

  
ما هې اړتيا نه درلودله چې د يوه . له بلې خوا زه په هغه وخت کې د مخابرې يو افسر او دنده مې د اړيکو ټينگول ول

 له دې چې ما پيغام رساوه ما ته لکه ځنگه چې مخکې مې وويل. سر تيري په توگه له ځان سره کالشنيکوف وگرځوم
امر شوی وو چې په تش الس له وسلې پرته والړ شم او بيا په تکرار ټينگار کوم چې کالشنيکوف د يوه افسر وسله نه 

ان که هماغسې هم وه ما نه شوای کوالی په ټپي حالت کې هغه پورته . وه چې هغه دې ما له ځان سره اخيستي وي
بشپړ ډاډلرم چې که ښاغلي ليکواالن زما پر ځای وای نه يې شوای کوالی دغسې يوه کړنه . کړم او ورڅخه کار واخلم

  . تر سره کړي
  

امام :  زکال د اگست د مېاشتې د اتلسمې نېټې د تلفوني خبرو په پای کې زياتوي٢٠٠٨فرهاد لبيب د : سـياه ســنگ
 ډيرو کسانو ترمخ د محمد داؤود او د هغه د کورنۍ الدين نه يوازې زما تر مخ بلکه په څو څو ځله په څوځايونوکې د

امام الدين په لومړيو شپو ورځو کې دغه . ئد وژنې تور هم په نيغ په نيغه اوهم په غير مستقيم ډول په ځان تړلی د
م ، خو که زه په سړه سينه او په ناپـيـيلي توگه خپل شخصي نظر وواي. پيښه د خپل د ژوند او اتلوالۍ ستره نخښه بلله

زه گومان کوم چې تر پرونه پورې امام الدين د داؤود خان او د هغه د کورنۍ د وژنې تور په ځان لگاوه خو نن له 
  . او له هغه ويره لريئ هماغه په خپل الس جوړ شوي او په ځان لگول شوي تور پښيمانه د

  
ت او د خپل خونړي مأموريت د پای په امام الدين د يوه ټپي کوماندو په ټوگه ناببره د مرگ له لومو ژوندی راوو

  زه گومان کوم . وروستيو شېبو کې يې داؤود خان هم په رڼو سترگو وليد
که په ټـټر، مټ : چې هغه د يوې ډيرې ساده خو له هوښيارۍ ډکې انگيرنې په ترڅ کې دې پايلې ته رسيدلې وو چې 

ليود لگيدلو له امله رامنځته شوي او ووايم چې سردار او اوږه کې ټپونو ته په نغوتې چې د ولسمشر د ويشتل شويو گو
  . داؤود مې په خپلو السونو وواژه ، نو د ژوند ترپايه به اتل او د گوند او دولت د سترگو تور واوسم

  
لکه څنگه چې د کودتا په لومړيو شپو ورځو کې ټول په ياد لري د چا خبره د امام الدين د نيکمرغۍ غوټۍ وغوړېدلې 

مام الدين پر ځان د يوه ډير لوی او خطرناک تور په منلو په رښتيا وکوالی شول هماغه برياليتوب او دريځ ته ، ځکه ا
ځوښ اوهلهلو تودوالی " انقالبي"  اوس چې  د هماغه پخواني .چې په خپل ذهن او خيال کې را سپړلې وو ، ورسيږي

سوړ شوی او د بشري حقونو د پښو الندې کوونکو په ځانگړې توگه د وژونکو په ډله کې د هغه د قانوني نيولو او د 
مام الدين په حقوقي بنسټونو او د نړيوالو پوليسو له پلوه  د هغه د محکمه کېدلو خبره په ټوله نړې کې رامنځته شوې ، ا

  :ډير پيښمانۍ اوس وايي چې 
  

  . وژلیئ ما داؤود خان نه د
  

يو څوک چې له اوږو او مټ هغه هم له يوه نيږدې واټن څخه . ئزما په اند امام الدين اوس په رښتيا ويلو پيل کړی د
 ونيسي او جناحي په مرمۍ ټپي شوی وي ، څنگه به وکوالی شي يو کالشنيکوف ماشين گنه را پورته ، په ځير نخښه

  اور دې تر سره کړي؟ 
  

د هغه کار په وړاندې چې ښاغلی ليکوال يې د خپلو انگيرنو په انځور کې را وړاندې کوي ما کوم گوندي : امـام الدین
د پاڅون له برياليتوب وروسته نه مې د کوم وزارت مرستيالۍ ، نه مې د کوم . ئتر السه کړئ يا دولتي دريځ نه د

رتابه ، نه د انقالبي شوری او نه مې د مرکزي کميټې د غړيتوب دريځ تر السه کړی چې د خپلو وزارت د وزي
  .همليکو ملگرو په منځ کې مې ورڅخه ځانته يو ځانگړې دريځ راکاږلی وي

د پاڅون له برياليتوبه اووه مېاشتې وروسته د کنډک د بولندوی په توگه وټاکل شوم وروسته له يوې لنډې مودې د 
د : يايي ستونزو له کبله يوې غير محاربې قطعې ته و ليږل شوم او په دغو پـُستونو کې مې دنده تر سره کړه روغت

چهارآسياب  د روزنيز مرکز، د احتياط او پيژنتون د آمر په توگه ، د اتمې فرقې د ښوونې او روزنې د آمر په توگه ، 
  . ـيس په توگهئـيس او د پوځ د ښوونې او روزنې د رئد اپراسيون د رياست د دويم مرستيال ،د اپراسيون د ر

  
د څوارلسو کالو په اوږدو کې په سر ښندنې ، هلو ځلو او د درندو دندو د پيټو په پورته کولو سره سره زما پرمختگ 

د اړتيا او وخت د غوښتنو پربنسټ د پوځ د قطعو او جزوتامونو د مرستې لپاره گ شمير واليتونو . سوکه سوکه وو
د پوځ د افسرانو او بريدگيو د ښوونې او روزنې ، د سرتيرو د ښوونې او روزنې او د قطعو د محاربوي . ته تللی يم



 
 

 
  ١٥٠از  ٧٩ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

احضاراتو د پياوړتيا په چارو کې، له تکتيکي نورمونو سره سم د مدافعی د سيستم په را منځته کولو کې، د ترهگريزو 
د اور د مخنيوي په الره کې د پوځ د نورو هيواد پالو بولندويانو کړو وړو او پر استوگنو سيمو باندې د درندو وسلو 

  . ترڅنگ گام په گام پرمخ تللی يم
  

سره له دې چې د پوځي پوهو پوهاند او ارکان حرب وم، زما لسگونو همليکو ملگرو زما په پرتله په گوند او دولت 
نې او ورهڼې له پايلو څخه وې نه دا چې د زما د کارپوهئ هغه څه مې چې تر السه کړ. کې لوړ دريځونه درلودل

  . گوندي او دولتې لوړ پوړو چار واکو له پلوه راته کوم ځانگړی امتياز راکړل شوی وي
  

کله زه په دې نه يم تورن شوی يم چې گڼې ما دې وياړ کړی وي که وياړمې هم کړی وي . غواړم زياته کړم چې هې
. ئسوونکي په توگه مې د پوځي شوری پيغام ولسمشر ته رسولی ديوازې دومره ول چې د مخابرې د يوه خبر ر

واکمني د افغانستان د خلق ! منليه ولسمشره: " ولسمشرته مې له درنښت ډک دوديز پوځي سالم وروسته ويلي 
  . هغه خپل ځواب ماته په مرمۍ راکړ چې سخت ټپي شوم." ئډيموکراتيک گوند ته ليږدېدلې ، تاسو تسليم سـ

  
اړ او نومياليتوب المل زما ټپي کېدل ول او هغه هم د پاڅون په لومړۍ ورځ په هغو مرميو چې د هاغه وخت زما د وي

  . د ولسمشر له پلوه ويشتل شوې وې ، نه دا چې ما دې پرهغوی ډزې کړې وي
  

  ؟ئآيا ددغو خبرو اترو په پای کې نورې کومې خبرې لر: سـياه سنگ
  

 کړم چې خلکو ويل داؤود خان په خپل چال چاچلند کې د نورو ځانگړتياوو د لرلو يو ټکی غواړم راياد: امـام الدین
ښايي د پوځي شوری د سولې د پيغام په وړاندې چې . ترڅنگ احساساتي سړی وو اوډير ژر په کوشنۍ خبره خپه کيده

تو غلبه وي ، که نه په ماته ورته په ډير درنښت وړاندی کړ د دداؤد خان د بوږنوړي غبرگون المل ، د هغه د احساسا
کله وسلې ته الس نه ور وړي او د سولې غږ ته د وسلې په سره اور ځواب  ټوليز ډول سياستوال او ستر واکمنان هې

  .نه ورکوي
  

ان د سردار داؤود د کورنۍ غړي او ور سره بدرگه ملگري يې د هغه پيام په وړاندې چې ما ور ووړ، د سردار داؤود 
هغه د پوځي شوری د پيغام په وړاندې په قهر کيږي او وسله را پورته کوي او . لويان نه ولد بوږنوړي غبرگون پ

په هماغه شېبه کې د هغه له کورنۍ څخه يو نجلې را پورته کيږي د هغه الس . غواړي زموږ خوا ته ډزې وکړي
 ټپي کيږي او پرځمکه نيسي چې د تاوتريخوالي مخه ونيسي ؛ خو نجلۍ د داؤود خان د تومانچۍ د مرۍ له امله

دا په خپله دهغې رښتيا څرگندونه کوي چې له هغه سره زموږ چال چلند له تاوتريخوالي ډک نه وو ، موږ . لويږي
يوازې د هغه پيغام وړونکي وو چې د پوځي شوری  د پريکړې پر بنسټ يې  د هغه د سوله ييزې تسليمېدنې غوښتنه 

  . کوله
  

تلو پرځای يوه خبره کړې وای چې هغه مې اړوندو چارواکو ته رسولې وای او د کاشکې داؤود خان د مرمۍ د ويش
  .انسانې انگيرنې له اډانې وتلې دداسې يوې خونړې پيښې د رامنځته کيدلو مخه نيول شوی وای

  
ې لکه څنگه چې ما مخکی وويل، کله چې د گلخانې له ماڼۍ وتلم د کوماندو د قطعې پاتې پرسونل زما راتلو ته سترگ

ښايي دغسې يوه حالت ددې المل شوی وي چې پاتې پرسونل په . په الره ول زه يې ټپي او په وينو کې ليت پيت ولېدلم
  . ډله ييزه توگه او په خپل سر ناڅاپي بريد کړی وي

لي زه ورځپاڼه ليکونکی نه يم ، خو ماته په زباد رسيدلې چې يو شمير ليکواالن د خپلو لوستونکو د شميرې د زياتوا
اوپر حقيقت د سيوري د غوړولو له الرې ډنډورې د واقعيت په ) مبالغو(لپاره د مطالبو په وړاندې کولو کې له ډوزو 

  . توگه خپروي
  

هر هغه څه چې ما په سترگو ليدلي ول پرته له زيادښت او کمښته د کابل ناتهـ ددرندې ويب پاڼې ښاغلو لوستونکو ته 
  . ولس ته سپارم) قضاوت(مې وړاندې کړل او ورمنډ 

  
له تاسو د هيواد د يوې مهمې پيښې په اړه د واقعيتونو د چاڼ کولو په اړه ستاسو له ټولگې څخه منندوی يم چې زما 

تاسو ته د ډير صبر او حوصلې غوښتنه کوم او هيله مند يم . ئخبرې په ورين تندي پرته له زيادښت او کمښته خپرو
  . ئوني واقعيتونه د هيواد تأريخ ته وړاندې کړچې د بې بنسټو ډنډورو پر ځای رښت

  
همدغه واقعيتونه به وي چې زموږ د ربړېدلي او جگړو ځپلې پرگنو په منځ کې د پوهاوي الره پرانيزي ، د ولس د 

دا ټول به ددې المل شي چې زموږ د ټاټوبي پرگنې به د . ټپونو درملنه به وکړي او توی شوې وېنې به پرې وينځي
  . و د پرمختگ په الره کې په سر لوړۍ او وياړ و دروميبشري ټولن
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  شپاړلسمه برخه
  صبوراهللا ســــــــياه ســـنگ

com.hajarulaswad@yahoo  
  رحمت آريا: پښتوژباړه

  
  له يوه السه ټک نه خيژي

  
محمد داؤود د سياسي ښادنامو په ) فغانستان د لومړڼي ولسمشرا(دغه لنډه لېکنه چې په هې ډول نه شي کوالی د 

سموالي يا نه سموالي، دهغه پر پړوالي يا نه پړوالي روښنايي واچوي،  غواړي يوازې د هغه او د هغه د کورنۍ د 
  .  وژنې د څرنگوالي په اړه د يوشمير شته مالوماتو ټولگه راډگر ته کړي

  
ه به وشي د مخ په ودو گنگوسو  د را سپړلو او څرگندولو لپاره چې کله دلته کله هلته اورېدل يا لوستل کيږي لږتر ه

کريم ميثاق، دستگير پنجشيري ،سليمان اليق ، (لږه د افغانستان د خلق ډ يموکراتيک گوند له پخوانيو لوړپوړو غړو 
  . او پوښتنو لړۍ  راپيل کړواو جنرال امام الدين سره د پرله پسې او اوږدو  ټيلفوني مرکو) خيال محمد کټوازي

  همدارنگه د دغې لېکنې په ال ښه والي کې د نوروکسانو مرستې ته اړتيا لېدل کيږي
   کال، نوامبر ٢٠٠٨

  : پته 
  

  سـياه سـنگ
  

   ٥٠٢٠٨٨٢ (٣٠٦) ١ و ٥٤٣٨٩٥٠ (٣٠٦) ١: دټيلفونونو شميرې 
  CANADA ,Rink Ave., Regina, SK., S٤X٢P٣ ٦٧٩ ,Siasang: نښه 

  
**********  

   

  " د ديارلس سوه او اووه پينځوسم کال د غوايي د مېاشتې اوومه توره ورځ"
  

د منځنۍ ] ز کال د اپريل يولسمه١٩٧٨د [د ديارلس سوه او اووه پينځوسم کال د وري د مېاشتې په دوه ويشتمه نېټه 
ـيس په ئملگرو سره د دفتر د رپه ورځ مخکې له دې چې د وزيرانو غونډه پيل شي د کابينې له څو تنو " سه شنبې"

خبرياست چې له دغو : " ناڅاپه راغی او ويې ويل " غوث الدین فایق" ـد عامې وزير ئد فوا. کوټه کې ناست وم
 مړی مطبعې ته نيږدې د سړک مير اکبر خيبراو بيا يې کيسه را پيل کړه چې د " ؟ئلعنتيانو څخه يو يې مردار شوی د

لږ وروسته غونډه پيل شوه ، که مې له ياده نه وي وتلي ، گومان کوم . ئموندل شوی دد غاړې د يوې ويالې ترڅنگ 
  .د کورنيو چارو وزير هم په غونډه کې له نوموړې پيښې څخه ياَدونه وکړه

  
پرچميانو د ډير شورماشور په را پورته کولو د خيبر له وژنې څخه گټه پورته کړه او حکومت يې د نوموړي په وژنه 

د خيبر د ښخولو او د فاتحې د لمانځلو په ورځ ، په فوتي اعالنونو کې په خيبر پورې د اړوندو خپلوانو . الهگَرم و ب
په رسنيو . (فاتحه اخيستونکو د نومونو ترڅنگ د ببرک او اناهيتا راتبزاد نومونه هم د خلکو تر غوږونو ورسول شول

په دې تړاو .  نيږدې خپلوانو د نومونو ياَدونه د منلو وړ وهاو فوتي اعالنونو کې په دوديز ډول يوازې د مړي د ډيرو
ښايي پرچميانو په راډيو کې خپل کسان درلودل او پرته له دې چې د اطالعاتو وزير ورڅخه خبر شي په غال يې 

  . ) اعالن د راډيو د څپو له الرې خپور کړی وو
   

د شعارونو " مړه دې وي امريکا" ه شوه او هغه يې د جنازه د يوه عجيب الريون په ترڅ کې له مکروريانو څخه پورت
په ورکولو د امريکا د سفارت ترمخ ، ارگ ته د راغځيدلې  سړک ، د پښتونستان واټ ، پل خشتي او د ميوند د جادې 

  . له الرې شهدای صالحين ته  د يوې لويې بدرگې په ملتيا ورسوله
  

د پرچم او خلق د َرمو مشرانو په ترخه ډال او ډيل . وي ولد قبر پرسر مخکې له مخکې لودسپيکرونه ايښودل ش
  . ويناوې واورولې او په غړيتاو او بريدونو يې حکومت د خيبر په وژنې توَرناوه

  
د هماغې ورځې په سبا په صدارت کې د ولسمشر د مرستيال سيد عبداالهللا تر مشرۍ الندې يوه غونډه وشوه چې د 

 چې په پښتونستان واټ کې د پالن محمد خان جاللرد سوداگرۍ وزير . اترې وشوېهمدغې سکالو په تړاو هم خبرې 
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د وزير د دفتر له کړکۍ څخه يې د الريون ننداره کړې وه ، د الريون کوونکو د زياتې شميرې د ياَدولو په ترڅ کې 
، ځکه د ئ يښنې ځای نه دهې د اند: " د کورنيو چارو وزير ټينگار کاوه او ويل يې . يې پيښه دانديښنې وړ وبلله

د فاتحې په لمانځلو کې گڼه گوڼه ډيره وه ، ان د ." (الريون کوونکو غټه شميره زموږ خپل ليږل شوي کسان ول
  ). اندرابي له پله څخه د شاه دوشمشيرې تر جومات پورې خلکو ليکې جوړې کړې وې

  
له هغه . ر وړاندې دې قانوني گامونه اوچت شي د وزيرانو په غونډه کې ټول په يوه غږ ول چې د الريون کوونکو پ

وروسته د همدغې خبرې په اړه د ولسمشر مرستيال او د ماليې وزير سيد عبداالهللا او د کورنيو چارو وزير عبدالقدير 
  . له ولسمشر سره خبرې اترې وکړې

  
د وزيرانو د ] کال د اپريل اتلسمهز ١٩٧٨د [د ديارلس سوه او اووه پينځوسم کال د وري د مېاشتې په نهه ويشتمه نېټه 

شوری په غونډه کې په دې اړه اوږدې خبرې اترې وشوې او پريکړه وشوه چې ددولت دستگاه دې د پرچم او خلق په 
ډلو پورې د اړوندو کسانو له شتون څخه پاکه او د الريون کوونکو پر وړاندې دې د قانون په اډانه کې گامونه اوچت 

د پوهنتون د يو شمير : " د خنډونو په را وړاندې کولو ويل صدیق محبيده کړو وزير د لوړو اومسلکي ز. شي
  ." ئاستادانو بدلول ساده کار نه د

  
د وزيرانو ] ز کال د اپريل شپږويشتمه١٩٧٨د [د ديارلس سوه او اووه پينځوسم کال د غوايي د مېاشتې په پينځمه نېټه 

څارنوال وفي اهللا سمعيي د مير اکبر خيبرد ښخولو په ورځ د کمونيستانو د شوری په غونډه کې د عدليې وزير او لوی 
د الريون او پردولت د هغوی د بې شرمو بريدونو په تړاو د جزأ د قانون په اداڼه کې سپړنه او روښنايي واچوله او 

  . ندي کړيمادې پربنسټ محکمه کوالی شي دغسې مجرم کسان تر اوو کالو پورې ب... ويې ويل چې د قانون د 
  

زما : " د ماسپښين شا او خوا کله چې د ډوډۍ د خونې پر لور روان وو ، د زينو په الره کې د ماليې وزير راته وويل 
: " هغه په ځواب کې وويل ."  نو څه وکړو: " ما ورڅخه وپوښل . په گومان هې ډول گام اوچتولو اړتيا ته نسته

  " هې
  

و پرچمي د َرمو د مشرانو د نيولو په اړه خبرې اترې راپورته شوې او د کورنيو د ماسپښين په غونډه کې د خلقي ا
له دې چې د مجلس اجنداوې پای ته نه وې رسيدلې د غونډې په پای کې . چارو وزير خپلې الرښوونې تر السه کړې

ېاشتې په اوومه نېټه په ورځ د ديارلس سوه او اووه پنځوسم کال د غوايي د م" پنجشنبې" پريکړه وشوه چې د پنځنۍ 
  . دې راتلونکې غونډه و نيول شي] ٢٨ز کال د اپريل ١٩٧٨[
  

  ." راځی چې غونډه ده] " او راته وويل شول[کور ته له رسيدلو سم له صدارت څخه تلفون راغی 
د ". يښه به دا وي چې ټول دلته پاتې شو چې د نيونو خبره پټه پاتې ش: " په صدارت کې د ماليې وزير راته وويل 

د کورنيو چارو وزير شيبه په شيبه د پوليسو له کړو وړو څخه . شپې تر ناوخته پورې په صدارت کې پاتې شوو
ترهغه ځايه چې زما په ياد راځي ، له حفيظ اهللا امين پرته چې د نيولو څرنگوالی يې . مجلس ته گزارش ورکاوه

ته غوڼده پای ته ورسيدله او ټول خپلو کورونو ته ستانه د شپې ناوخ. روښانه نه وو نورې ټولې نيونې ترسره شوې وې
  . شوو

  
د ويل شويو نيونو په اړه له راډيو څخه يوه ] ز د اپريل شپږويشتمه١٩٧٨[ په ماښام " چهارشنبې"د څـَلـَنۍ 

م س" مشهور په تره کي" نوم په " نورمحمد تره کي" د نوموړې خبرتيا په مسوده کې ولسمشر د . خبرتياخپره شوه
  . کړی وو

  
د ليکونو د . له غونډې مخکې وزارت ته والړم] ٢٧ز د اپريل ١٩٧٨[په ورځ د غوايي په اوومه " پنجشنبې"د پنځنۍ 

ئ  راته وويل چې د هغه يو گاونډی د پرچم د ډلې غړی دمحمد رحيم رفيقـيس ، ئالسليک کولو په ترڅ کې ، اداري ر
  ."  ته خيږو او د دولت پر وړاندې وسله وال مقاومت را پيلووموږ غرونو"او نن سهار يې ورته ويلي ول چې 

  
د گلخانې په ماڼۍ کې د غونډې له پيليدا مخکې د کورنيو چارو له وزير سره د مخه ښې په وخت مې د ولسمشر وينا 

برو له دغو خ." موږ بايد خپلو غوږونه او سترگې کابو او پرانيستي وساتو! وروره: " هغه وويل . را ياده کړه
په دوديز ډول محمد داؤود يوه شيبه وروسته د غونډې خونې ته راغی او له . وروسته دواړه د غونډې خونې ته ننوتلو

  .هر وزير سره له روغبړ او پوښتنو وروسته د غونډې د مشرۍ په ځای کې کښيناست
    

 خلق او پرچم د َرمو مشران په پيل کې د کورنيو چارو وزير امنيتي گزارش وړاندې کړ او څرگنده يې کړه چې د
د عدليې وزيرهم چې د لوی څارنوال دنده يې هم ترسره کوله د قانون په اډانه کې د هغوی . څنگه او چيرې بنديان دي

له هغه وروسته غونډې د اټکل شويو سکالو په تړاو خبرې اترې پيل . پروړاندې د دعوی په اړه مالومات ورکړل
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الو هم د کار او کارگر د قانون خبره وه او موږ بايد د کاربندۍ د څپرکۍ په اړه خبرې د غونډې د اجندا يوه سک. کړې
  . او شننې کړې وای

  
د غونډې خونې ته ننوت ، او نيغ د ولسمشر خواته ) ياور(يوه لنډه شيبه وروسته د ولسمشرۍ د رياست يو مرستندوی 

ښاد مرستندې ته څه وويل او د سرپه ښورولو يې هغه ته اروا. ورغی او هغه ته يې د ليکل شوې پانې يوه ټوټه ورکړه
) ئچې نوم يې زما په ياد نه د(له څو لنډو شېبو وروسته د گارد بولندوی صاحبجان او يوبل تن . د تللو اجازه ورکړه
هغوی . هغوی هم نيغ په نيغه د ولسمشر پر لور ورغلل او هغه ته يې يوه ليکل شوې پاڼه وسپارله. خونې ته را ننوتل

د پاڼې له لوستلو وروسته ناڅاپه له ځايه پورته شو او په ډيرو ستوغواوتوندو گامونو د غونډې له ] محمد داؤود[ 
  .خونې دباندې د خپل کار د خونې په لور وخوځېد

  
څلورم : " وحيد عبداهللا راته وويل . څو دقيقې نه وې تيرې شوې چې د شوبلو يوه ويروونکي ډز ودانۍ  وښوروله

دغه خبره د ټولو غوږونو ته ورسيدله او د غونډې لړۍ په ټپه " ئره وال ځواک له څرخې پله څخه را خوځېدلی دزغ
د . ـيس په خونه کې په تگ راتگ کې ولئد غونډې ټول غړي د غونډې په خونه ، داالن او د دفتر د ر. و َدريدله

ـد عامې ئددفاع وزير حيدر رسولي او د فوا. نه کې ولماليې وزير عبداالهللا او د کورنيو چارو وزير د ولسمشر په خو
  . وزيران غونډې ته نه ول راغلي

  
ـيس په خونه کې وم او کله ناکله به داالن يا د گلخانې د ماڼۍ د مخ چمن ته راووتلم او ئزه ډيرې وختونه د دفتر د ر

ی وليد چې د الرښوونو د اخيستلو په دغو شېبو کې مې څو ځله د گارډ بولندو. غوښتل مې پوه شم چې څه تيريږي
د ودانيو گرد چاپيره ډير سرتيري . د ارگ ټولې دروازې تړل شوې وې. لپاره د ولسمشر دفتر ته په تگ راتگ کې وو

له ارگ دباندې د شوبلو د گړزهار او د ماشينگڼو او درندو وسلو نه دريدونکې . د څار لپاره ځای پرځای شوي ول
  . ډزې اوريدل کېدلې

  
له هغه ځايه مې د . ياور خونه چې د ولسمشر د دفتر په خوله کې وه ورغلم او غوښتل مې پوه شم چې څه خبره دهد 

 په ډيرې سيد فقير علويـيس ئد ټلفون هاغه بل لوري د ټلفون ر. مخابراتو وزارت ته ټلفون وکړ چې خبر واخلم
له هغه سره خبرو گټه نه درلودله ځکه د هغه " ؟ئدا څه حال د! د خداي په پار: " ترخې ژبې او بوږنوړي غږ وويل

يو تن مؤظف چې له غږ سره يې ټول لوړ . د ټلفون له مرکز سره مې اړيکه ټينگه کړه. واښې او واڼې تښتېدلې وې
او همدا اوس وسله وال کسان د ئ حالت ډير کړکيچن د! وزير صاحب: " پوړې چارواکي بلد ول ، ماته وويل 

  . ما د ټلفون له الرې ډزې واوريدلې او په ډيرې نهيلۍ مې ټلفون بيرته کښيښود."  ننوتلي ديوزارت ودانۍ ته را
  

د ولسمشر له خونې څخه د کورنيو چار د وزير له را وتلو سره سم د ولسمشر دفتر ته والړم او د مخابراتو و دوزارت 
د ياور په خونه کې ." ئيې هم نيولی دد راډيو مرکز . هو: " ولسمشر چې ترهيدلی ښکاريده وويل .خبر مې ورکړ

ـيس ئکله چې له زينو را کښته کيدم د دفتر ر. نورکسان هم ليدل کيدل چې اوس د هغوی څيرې زما په ياد نه دي
بايد د دلکشا د دروازې له الرې د کورنۍ غړي د گلخانۍ ماڼۍ ته : " مې مخې ته راغی او ويې ويلاکبرجان ارواښاد 

که وکوالی شی هغوی راولی، ښه .  وايي چې نه غواړي له خپلې کورنۍ سره له کوره ووځيعمر جان. راوستل شي
  . د کابينې يو شمير غړي هم هلته ليدل کيدل. له دغې خبرې سره يوځای د نوموړي خونې ته ننوتلو." به وي

  
 ، چا مالومات ورکول او چا له هر لورې د تلفونونو زنگونه راتلل. د ټلفون زنگ يو په بل پسې راته او هې نه دريده

ښاغلي ولسمشر ته : " هغه ويل . ټلفون راغی" شيرآغاجان" په دغه شېبه کې د نامتو حضرت . مالومات غوښتل
. هرکله که اړتيا پي شوه ، تاسو ته وايو! مننه: " ځواب."  وواياست چې که کوم امر وي زه د مرستې لپاره چمتو يم

همدا اوس د دولت په پـلـوي : " هغه ويل . ـيس جنرال محمد اسماعيل ټلفون راغیئهمدارنگه د ملي مصؤنيت د ر" 
کله چې دغه خبر مو ." هيله لرم چې په څو شېبو کې دغې ماجراته پای ورکړل شي. جيټ الوتکو په الوتـنې پيل وکړ

  .واوريد ، د الوتکو د درندو غږونو ازانگې له ورايه را خپرې شوې
  

غوښتل مې دويم پوړ ته وخيږم ، د زينو په ورستۍ برخه .  د ماسپښين دوې يا درې بحې وېساعت ته مې پام شو ،
: هغه وويل . له روغبړ وروسته مې ورڅخه وپوښتل چې ولې گلخانې ته نه راځی.  سره مخامخ شومعمرداؤودکې له 

ـيس له ئملي مصؤونيت د رد ." که هر چا تيری کړی وای ، نو ډزې مې کولې. زه په کور کې وم توپک را سره وو" 
کله چې دغه ستونزه له منځه والړه شي، په ." هغه وويل. خبرڅخه مې خبر کړ او لږ شېبه مو سره خبرې وکړې

  ." دولت کې له يوې پاک کارۍ وروسته بايد هرڅه په کلکه او ځير په پام کې ونيول شي
و د ولسمشر ددفتر ترشا په نورو دفترونو کې اوس هغه شېبه وه چې د کورنۍ ټول غړي گلخانې ته راوړل شوي ول ا

چې د کابينې [ارواښاد محمد نعيم ، د ماليې وزير ، د کورنيو چارو وزير او يو يا دوه تنه نور. ځای پر ځای شوي ول
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سردار محمد داؤود د ټلفون له الرې د دفاع له . د ولسمشر په خونه کې له اروښاد سره يو ځای ول] غړي نه ول
  . اړيکه ونيوله خو اوضاع ډيره خړه پړه وهوزارت سره 

  
د ماليې په وزير مې سترگې واوښتلې . زه ، ودانې ته د ننوتلو د داالن په دروازه کې والړ او په سوچونو کې ډوب وم

موږ دواړه له هغه ځايه را ووتلو او د گلخانې ترمخ په . چې يو کالشنيکوف يې په الس کې وو او له زينو راکښته کيده
لږ لږه د ځان ساتنه ! وروره :" هغه وويل" ؟ئپه دې څه کو" کالشنيکوف ته مې په نغوتې وويل . ن کې ودريدلوچم

  ." خو وکړو
  

موږ ته رانيږدې شو او ويې )  چې وروسته غټ پرچمی را وخوتعبدالحق علومي(په دغه شېبه کې د گارد يو افسر 
وک نه شي کوالی تاسو ته نيږدې شيتر څو چې زموږ له ټټرونو او سينو څخه څوک ن:" ويل   ." ه وي تير شوي ، هې

  
مجيد په دغه شېبه کې ومې ليدل چې . هغه پورته په زينو وخوت او زه الندې پاتې شوم. موږ دواړه بيا ودانۍ ته ننوتلو

لکشا د ب په بيړه له زينو راکښته شو او له يوې نيمه تړلې کړکۍ  څخه چې مخه يې د د) د بازمحمد خان زوی (یاور
  . پر لور پرانيستل کيدله ، په کالشنيکوف د جيټ الوتکو پر لور ډزې کوي

  
هغوی زموږ پرضد :" مجيدپرته له دې چې ماته وگوري ، وويل" څه خبره ده؟:" ور نيږدې شوم او ومې پوښتل 

په . ه وشيندلېـيس پر ورکړل شوې خبر د نهيلۍ سړې اوبئد مجيد دغې خبرې د ملي مصؤونيت د ر." عمليات کوي
  . همدغه شيبه کې ما له کړکۍ ولېدل چې د دلکشا د برج ساعت د الوتکې په توغندي ويشتل شوی وو

  
د توپکو يو يو ډز اوريدل کيده او د الوتکو د ويرونکې . خړمازيگر خپله لمن کرار کرار غوړوله او لمرپه لويدو وو

ې ترڅنگ د کابينې غړې په يوې کوشنۍ خونې کې راټول د ولسمشر د خون. گړزا ږغ له ليرې ليرې تر غوږو کېده
  . شوي ول او د زبيښونکي چوپتيا په ناورين کې يې يو بل ته په پټه خوله کتل

  
هغه په . موږ ټول له خپلو ځايونوڅخه د هغه د درنښت لپاره را پورته او په پښو ودريدلو. ولسمشر خونې ته را ننوت

ولسمشر سوکه . ات يې پياوړي او ان څرگنده موسکا يې په څيره کې ځليدلهمعنوي. يوې آرام څوکۍ کې کښيناست
په غاړه اخيستله او دداسې پيښې گومان يې ) مسؤوليت(سوکه خبرې پيل کړې او د خبرو په ترڅ کې يې ټوله پازوالي 

  . نه کاوه
  

غه څه چې ستاسو پازوالي ده ه. موږ ټول ستاسو همکاران يو: " په پای کې ما وويل . موږ ټول چوپه خوله پاتې وو
. ئد گارد ځواک ډير کوشنی د: " څو شېبې وروسته ، ولسمشر وويل . نور د چا غږ پورته نه شو." زموږ هم ده

  ......په همدغې شېبې کې د کوټې دروازه پرانيستل شوه او . " وليدل شي چې څه کيږي
  

**********  
  

شپاړلسمه او اوولسمه برخه " پسرلني سباوون د گوليو باران" ټ يې د د هغه ليکوال نوم او د کتاب پيژندنه چې پربنس
  . ليکل شوې ، په راتلونکو برخو کې وشي

 
د فارسي ژبې تر ټولو د ډاډ وړ قاموس . ئووييکی ياد کړی د] گله[ ليکوال درې ځايه د : د ژباړونکي ياَدونه

  : ئ کې د گله وييکی داسې مانا کړی د] فرهنگ دهخدا[
  

). برهان ( گله و رمه ٔ گوسفند و شتر و خر و گاو و آهو و امثال آن باشد) ِا] (لِ   / گَ لْ  لَ  / لِ  / گَ  لَ  ] . گله[ 
): آنندراج . (هندوستان گله گلنگ و گله قرقره نيز گويند گله ٔ اسپ و شتر و گاو و گوسفند ودر قوشخانه ٔ پادشاهان

جلمد؛ گله ٔ . شتران  جمه ؛ گله ٔ.  ؛ گله ٔ شتران و شترمرغان و گوسپندان جول).منتهی االرب  ) .بز(اعرم ؛ گله ٔ 
خطر؛ . خذروف ؛ گله ٔشتران . خرقه ؛ گله ٔ ملخ . شتران نر جماله ؛ گله ٔ .جزمه ؛ يک گله از شتر. بزرگ شتران
گله ای  ديکساء؛. ستور خنطوله ؛ گله ٔ گاو و شتر و. خيطی ؛ گله ٔ شترمرغ . خيط؛ گله ٔ شترمرغ   .گله ٔ شتران

َعجاَجة؛ . صيار؛ گله ٔ گاوان . ِصوار؛ گله ٔ ماده گاوان . شتر رأب ؛ گله ٔ هفتاد. بزرگ از گوسپندان و چهارپايان 
ِمنِسر . پنجاه تا هر قدر که باشد گله ٔ گوسفند از... عالبط، ُعلبط، ُعلبطة؛. عانة؛ گله ٔ خرگور. از شتران  گله ٔ بزرگ
َوِقر؛ گله ٔ . ورد؛ گله ٔ مرغان. ز صد تا دو صديا ا ٦٠ يا تا ٥٠ تا ٤٠ و يا از ٤٠ تا ٣٠  گله ٔ اسب ازيا َمنِسر؛

هور؛ گله ٔ . روند هاديات ؛ گله ٔ گاوان دشتی و جز آن که پيش پيش. ؛ گله ٔبزرگ از شتران  همهامه. پانصد گوسپند
گله ٔ صد شتر يا اندکی زائد از صد يا اندکی از آن يا  د؛هن. گوسپندان بدان جهت که از کثرت بعض بر بعض می افتد

 .) منتهی االرب. (دو صد
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 :ترکيب ها
. له ٔ گاوگ. گله ٔ کبوتر. شترمرغ  گله ٔ. گله ٔ شتر. گله ٔ زنبور. گله ٔ خروس . گله ٔ خر. اسب  گله ٔ . گله ٔ آهو  -
  : گله ٔ ملخ. گله ٔ مرغان . ٔ گوسفندگله

  گله اسبان تدر دش نماند ايچ
  . گله ميدان به بياورد چوپان

  
  : همدې ته َورته مانا د فرهنگ عميد په قاموس کې شته 

   گاو و گوسفند و ساير چهارپايانۀرمه ، گروه ، دسته ، رم] َ  لَ گ] [ گله[
  

نا کړم او د پښتو زه د يوه ژباړونکي په توگه دا حق نه لرم چې د ليکوال يو ليکل شوی توری يا ليرې يا په بل ډول ما
  . ئپه رمې مانا شوی د] گله[په څلور ټوکيز تشريحي قاموس او د پښتو ټولنې په دوه ټوکيز پښتو په پښتو قاموس کې 

  
  

  اووه لسمه برخه
  صبوراهللا ســــــــياه ســـنگ

com.hajarulaswad@yahoo  
  ارحمت آري: پښتوژباړه

  
  له يوه السه ټک نه خيژي

  
محمد داؤود د سياسي ښادنامو په ) افغانستان د لومړڼي ولسمشر(دغه لنډه لېکنه چې په هې ډول نه شي کوالی د 

سموالي يا نه سموالي، دهغه پر پړوالي يا نه پړوالي روښنايي واچوي،  غواړي يوازې د هغه او د هغه د کورنۍ د 
  .  وشمير شته مالوماتو ټولگه راډگر ته کړيوژنې د څرنگوالي په اړه د ي

  
ه به وشي د مخ په ودو گنگوسو د را سپړلو او څرگندولو لپاره چې کله دلته کله هلته اورېدل يا لوستل کيږي لږتر  ه

کريم ميثاق، دستگير پنجشيري ،سليمان اليق ، (لږه د افغانستان د خلق ډ يموکراتيک گوند له پخوانيو لوړپوړو غړو 
  .او جنرال امام الدين سره د پرله پسې او اوږدو  ټيلفوني مرکو او پوښتنو لړۍ  راپيل کړو) ل محمد کټوازيخيا

  همدارنگه د دغې لېکنې په ال ښه والي کې د نوروکسانو مرستې ته اړتيا لېدل کيږي
   کال، نوامبر ٢٠٠٨

  : پته 
  

  سـياه سـنگ
  

   ٥٠٢٠٨٨٢ (٣٠٦) ١ و ٥٤٣٨٩٥٠ (٣٠٦) ١: دټيلفونونو شميرې 
  CANADA ,Rink Ave., Regina, SK., S٤X٢P٣ ٦٧٩ ,Siasang: نښه 

  
**********  

  " ٢-د ديارلس سوه او اووه پينځوسم کال د غوايي د مېاشتې اوومه توره ورځ "
هغه په . موږ ټول له خپلو ځايونوڅخه د هغه د درنښت لپاره را پورته او په پښو ودريدلو. ولسمشر خونې ته را ننوت

ولسمشر سوکه . معنويات يې پياوړي او ان څرگنده موسکا يې په څيره کې ځليدله. يوې آرام څوکۍ کې کښيناست
په غاړه اخيستله او دداسې پيښې گومان يې ) مسؤوليت(سوکه خبرې پيل کړې او د خبرو په ترڅ کې يې ټوله پازوالي 

  . نه کاوه
  

هغه څه چې ستاسو پازوالي ده . موږ ټول ستاسو همکاران يو: " په پای کې ما وويل . موږ ټول چوپه خوله پاتې وو
. ئد گارد ځواک ډير کوشنی د: " څو شېبې وروسته ، ولسمشر وويل . نور د چا غږ پورته نه شو." زموږ هم ده

په همدغې شېبې کې د کوټې دروازه پرانيستل شوه او پيشخدمت پتـنوس په الس چې . " وليدل شي چې څه کيږي
لومړی ولسمشر چې د ټولې ورځې په اوږدو کې يې څه ول خوړلي .  چ پکې ټول شوي ول خونې ته را ننوتساندووي

  . يو ساندوويج واخيست او نورو هم په خوړلو پيل وکړ
  

محمد اسلم د . راډيو افغانستان په خپرونو پيل کړی وو. د ماشينگڼو غږونه نه اورېدل کېدل. هوا تياره شوې وه
 په نومونو دوه تنو افسرانو په دري او پښتو ژبو خبرتيا خپره کړه او په هغه کې يې د قادرعبدال او وطنجار
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ته دغه  : " د ماليې وزير په ملنډو وويل . واالحضرت سردار محمد داؤود او د هغه د حکومت د پرځېدلو خبرې وکړې
د :" کودتا خبر ورکړ او ويې ويل د بي بي سي راډيو هم په افغانستان کې د کمونيستي !" ( وطنجار ته و گوره 

  ." )ئولسمشر برخليک ال تر اوسه څرگند نه د
  

 ، د کابينې غړي او د کورنۍ يو شمير محمد نعيمښاغلی . ولسمشر د گلخانې د ماڼۍ په النديني داالن کې ناست وو
نوموړي ارواښاد د " الړشی ته وکندهارتاسو بايد :"  ولسمشر ته والړنديزوکړ وحيد عبداهللا. غړي تر هغه را تاو ول

دژوند تر وروست شېبې به : " الرې په اوږدو کې د مهتاب قلعې ، مقر او کالت د ځواکونو ياَدونه وکړه او ويې ويل
دم ای پریـنـ د ! د خدای په پار: " وحيد عبداهللا وويل." زه هم همداسې فکر کوم! بابا:" عمرداؤود غږ وکړ " دغه 

  " گه شي؟ افغانستان برخلېک به څن
   

 هغه د خپل هميشني عادت له مخې چې د هغه يوه ځانگړتيا وه په نرمه ژبه . زه د ارواښاد نعيم تر څنگ والړ وم
وروسته ، پرته له دې چې د ." نن موبايد د پيښې له هماغه لومړۍ شيبې څخه په دې اړه فکر کړی وای: وويل 

ته الرښوونه وشوه چې د کندهار په لور د تگ لپاره دې يو ن صاحبجاکندهار پر لور د تگ کومه پريکړه شوي وي ، 
  . گومان کوم دغه الرښوونه وحيد عبداهللا ورکړه. موټر چمتو کړي

  
ددغه خبر په اوريدلو وحيد عبداهللا زينو ته . ئلږ شېبه وروسته صاحبجان راغی او خبر يې ورکړ چې موټر چمتو د

د . د کورنۍ ټول غړي په ځغاستو ځغاستو له زينو راکښته شول!" ئراشـ:" نيږدې والړ او په لوړ غږ يې وويل 
ولسمشر ماندينه ميرمن زينب داؤود چې تر ټولو مخکې والړه وه او کله چې کندهار ته د تگ په اړه خبره شوه ، 

تگ د ميرمن زينب موخه دا وه چې د ولسمشر يوازې ." ته والړ شه چې مهمه ده. زه نه ځم: " ولسمشر ته يې وويل 
ددغو خبرو له څو ځلي تکراريدلو وروسته ، ارواښاد ولسمشر زړه نا زړه له خپله . به هغه ته آسانتيا رامنځته کړي

  . ځايه پاڅېد ؛ د باالپوښ اغوستلو او خولۍ پرسرکولو په شېبه کې ډيرستړی او اللهاند ښکاريده
   

له دې چې موټر د دروازې څنگ ته والړ يو . ولسمشر له دروازې ووت او د هغه ترشا ټول والړ کسان هم وخوځېدل
زه د هغو کسانو په ډله کې وم چې د ولسمشر ترڅنگ . شمير له دروازې ور سره ووتل او نور په داالن کې ودريدل

  . ول
  

د جومات له لوري د ونو له ) د گلخانې ماڼۍ ته له مخامخ ودانۍ(د موټر دروازه ال نه وه خالصه شوې چې د ارگ 
ما واوريدل . ی د توپک يو ډز او له هغه وروسته بل ډز وشو او مردکي د گلخانې د ماڼۍ په کاڼو ومښتـلمنځه لومړ

موږ هم ورپسې . او په بيړه د ارگ د گلخانې د دروازې پر لور وخوځيد!" اوال: " چې ارواښاد داؤود خان وويل 
و واښو واڼو په موږ پسې را وځغستل او د د توپک پرله پسې ډزې خپرې شوې پاتې کسانو هم په تښتېدل. وخوځېدلو

  .  داالن ښي او کي لوري ته يې د ځان د ساتنې او خونديتوب لپاره ځای لټاوه
  

د ماشينگڼو ډزې له هرې خوا خپرې شوې او داالن ته د راننوتلو الره ، زينې او د زينو ديوالونه تر ټينگ اور الندې 
ساتونکې مې . اغ ټوټې ټوټې شو او ټوټې يې هرې خواته خپرې شوېپه همدغې شېبې کې د داالن څر. ونيول شوې

له هغه وروسته د ماشينگڼو ډزې بندې شوې، . وليد چې پرځمکه پريوت ، ودانۍ تياره شوه او سور قيامت بل شو
  .درلودله ټولو د يوه تاندې سا کښلو لپاره داسې يوې شېبې ته اړتيا . کراري شوه ، د آرامۍ يوه لنډه شېبه را ورسيدله

  
 زما ترڅنگ والړ نظام الدین غازي. له کړکيو څخه د پيکه روښنايۍ تر رڼا الندې د ټپي شويوکسانو په لټه کې شوم

ه يې کوله چې ټپيانو ته مرسته ورسوي : " له هغه مې وپوښتل . وو ، هرې خواته يې په تر هورو سترگو کتل او ه
  ." ئاو په شاتينۍ کوټه کې دئ شکر ښه د:" ل هغه ووي" ؟ئ ، چيرې دئ ښاغلی ولسمشر څنگه د

   
نظام الدين غازي په !" ئراشی ، مرسته وکړ: "  داؤود غږ مې واوريد چې ويل يې ميرمن زینبپه دې شېبه کې د 

ته داؤودبيړه له ځايه پورته شو او  د کورنيو چارو وزير .  يې چې په پښې ټپې شوې وه په غيږ کې ونيولهپيغله زرل
کې کښيښودله او له السه يې وينې ) تاقچه(چې خپله کوشنۍ ماشينگڼه يې د خونې د بخارې له پاسه په کوپه مې وليد 
  . بهېدلې

  
ټول په اللهانده سرگردانۍ کې ډوب ول او زه نه پوهيدم چې څه وکړم ، د چا خبر واخلم ، چيرې والړ سم او له چا 

توره تياره وه ، . لې نه يم ټپي شوی او روغ رمټ پاتې شوی يمزه نه پوهيدم چې څنگه او و. سره مرسته مرسته وکړم
د نهيليو . نه پوهيدم چې څومره وخت همداسې تير شو. کله به ودريدلم او کله به کښيناستم ، گرد چاپيره مې څه نه ليدل

  . څپو مې پرمخ منگولې لگولې او گومان مې کاوه چې هرڅه له السه تللي دي
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رگې په ارواښاد محمد نعيم ولگېدلې چې زما له مخه تير شو او کړکۍ ته نيږدې په ډيرې په دغه شېبه کې زما ست
څه وکړو؟ : " په ډيرې کرارۍ د هغه څنگ ته ور نيږدې شوم او ومې پوښتل . خوارۍ او سختۍ پر څوکۍ کښيناست

ه مو چې زړه غواړي ، هر څ: " هغه په بشپړې نوميدۍ او ډير ټيټ ټپي غږ وويل " آيا سپين بيرغونه پورته کړو؟
  . څو شېبې وروسته پوه شوم چې هغه هم ټپی شوی وو." ئويې کړ

  
د گارد بولندی صاحبجان مې چې لويه ورځ يې پوځي جامې . د اللهاندو او ځپلو گومانونو زبيښونکو منگولو زبيښلم

څه خبره :" و و مې پوښتل په بيړه د هغه څنگ ته ور نيږدې شوم ا. په ځان کې وې ، په ملکي جامو کې والړ وليد
اوس چې د گارد له منځه خيانت را :" د هغه پرمخ چې ترخې موسکا په بيرحمۍ منگولې ښخې کړې وې وويل " ده؟

 په نامه د گارد يو تن افسر وو عبدالمجيدهغه چا چې ډزې کړې وې د ." ( ، زما له السه هې نه کيږيئ پيل شوی د
ما دغه خبره ښاغلي ولسمشر ته وړاندې : " صاحبجان وويل ) ندان کې پوه شوماو په دې خبره زه د څرخي پله په ز

له هغه وروسته يې ماته د خدای په . صاحبجان هغې خونې ته د سرپه ښورولو پوه کړم چې ولسمشر هلته وو." کړه
  . امانۍ الس راکړ او والړ

  
لی سړی وو د ولسمشرۍ له گارد ، سره يو ځای د سهار هغه له خپل ځواک ، . صاحبجان يو ډير ښه  رښتونی او سپي

له لومړيو بيا د هاغې تورې شپې تر وروستيو شېبو پورې د هيواد او ولس د دښمنانو پر وړاندې په ميړانۍ او 
 په نامه د جنرال عزیزصاحبجان يوه شوبله په خپل الس په توغنديو له منځه وړې وه ؛ د . سرښندنې مقاومت وکړ
  . د گارد دټپيانو شميره هم لوړه وه. ل په همدغې شوبلې د ارگ دروازه والوزويعارف خان وراره غوښت

  
کله چې د گارد بولندوې د داالن له دروازې ووت ، زه پورته په زينو وختلم او غوښتل مې د ولسمشر د کار له دفتر 

ما د . و ځالگۍ شنډه شوې وهد ښاري ټلفونون. څخه له خپلې کورنۍ سره اړيکه ونيسم چې د خپلو کوشنيانو خبر واخلم
ولسمشر د کار د دفتر ترشا د ټلفون يوه بله کوشنۍ ځالگۍ ځای پرځای کړې وه چې د ښاري ټلفونونو له ځالگۍ څخه 

له . يې جال کار کاوه او ولسمشر کوالی شوای له خپلو نيږدې همکارانو سره د دفتر او کور له الرې اړيکه ټينگه کړي
  . ځالگۍ کار کاوهدې کبله نوموړې تلفوني 

  
د ولسمشر د دفتر ." ئد ودانۍ تر شا يو ځای اور اخيستای د: " کله چې دفتر ته ننوتلم ، ميرمن زهره نعيم راته وويل 

له هغه ځايه مې وليدل چې د ارگ د کاليو او جامو يو زيرمتون د وسلو د اور په دَرب کې اور . ترشا کوټې ته والړم
څنگه :" له هغې مې وپوښتل . لس کلنې لور مې ټلفون پورته کړ.  کورته مې ټلفون وکړخپل. اخيستای وو او سوځېده

په ياد مې نه راځي چې له چا سره مې نورې خبرې " ؟ئښه يو تر ده به بد نور څه حال و:" هغې ځواب راکړ" ياست
  . کړې وي

  
و د هغه ترڅنگ خونې کې چې دروازې يې په داالن کې ، د غونډو په خونه ا. له دفتره راووتلم او له زينو کښته شوم

يوازې دومره . توره تياره وه ، د چا مخ مې نه شوای ليدای. خالصې وې ، څوک والړ او څوک ناست په سترگو کېدل
آيا ولسمشر وگورم؟ هغه به : له ځان سره مې وويل. ئپوه شوم چې ارواښاد محمد نعيم په خپل ځای کې ناست د

  ځوريږي؟ څه ورته ووايم؟ چيرته وي؟ که ورشم و نه 
  

د کړکۍ له الرې د راغځېدلې پيکه . په همدغو سوچونو او انديښنوکې ډوب د غونډو د خونې ترڅنگ کوټې ته ننوتلم
  . د کابينې څوتنه غړي هلته ناست ول. رڼا په روښناييۍ کې مې کوالی شوای مخونه و پيژنم

  
نه .  صنايعو له وزير تواب آصفي سره له ودانۍ دباندې ووتلموروسته د کانو او. څو شېبې ټول چوپه خوله ناست وو

له ساتونکو . د شپې لس بجې وې. څو شېبې د ودانۍ گردچاپيره وگرځېدلو. پوهيږم موږ پسې څو تنه نور را وخوځېدل
  . پرته د هې چا څرک نه لگيده

  
هوا چليدله او گونکې مرگونې چوپيتا په په ياد مې دي چې د تورې تيارې په چوپه چوپتيا کې سپوږمۍ ځليدله ، نرمه 

نهيلۍ ټول چاپيريال . احساس مې کاوه چې دغه چوپتيا د يوې سترې او بدمرغې پيښې زيږنده ده. هر چا خوله لگوله
چاپيريال د اللهاندو سرگردانيو او . په خپلو منگولو کې داسې په ټينگه زبيښه ته به وايې چې دغه شپه پای نه لري

د همدغې تورې شپې په زړه کې څوک د ودانۍ په النديني پوړ، څوک په . ه نشتوالي کې ډوب ووفکري تمرکز پ
پورتني او څوک هم له ودانۍ د باندې ناست ، پروت او يا د گام وهلو په حال کې وو او د راپيښېدونکې پيښې لپاره د 

  . ټولو سترگو الرې څارلې
  

کمونيستان ارگ ته دننه راننوتل ، په لومړي . ۍ کړۍ ماته شوې وهد کالبند. د سهار د روښناييۍ څرک راښکاره شو
. د ماليې او کورنيو چارو وزيران چې وسله وال ول له ولسمشر سره پاتې شول. گام کې يې د کابينې وزيران ونيول
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له ډزو په همدې شېبه کې د گلخانې او جومات ترمنځ سيمې کې پوځي قطعه را ورسيدله او په يوې قومانده د ښادۍ 
  .وروسته ماڼۍ ته ننوتل

څو شېبې وروسته ، د ويروونکو مرميو گړزهار کټ مټ لکه دا چې د څو کالشنيکوفونو شاژورونو په يوه ځل تش 
افغانستان له هماغو شېبو . شي واوريدل شول او بيا مرگوني چوپتيا چې د هيواد د بدمرغۍ پيالمه وه خپره شوه

  . ئ په ناپايو تيارو ورځو کې ډوب دوروسته تر نن پورې د خپل تأريخ 
  

په دې توگه د هيواد د تأريخ پرتندي د پلرني ټاټوبي د مينې په الره کې ستره سرښندنه او قرباني د ديارلس سوه او 
دغه سرښندنه د افغانستان د . ولېکل شوه] ٢٨زکال ، د اپريل ١٩٧٨[اووه پينځوسم کال د غوايي د مېاشتې په اتمه 

په دغې وينې . و سترو نومياليود خپلو گرانو کورنيو د غړيو په گډون د سر په وينو په الس کې واخيستلهتأريخ دوه تن
اروا دې ښاده او . بهونې کې د ارواښاد محمد داؤود په گډون د هغه د کورنۍ اتلس تنه غړي په شهادت ورسيدل

لی جنت دې ورپه برخه وي   ! سپي
  

 چې د پرون شپې په اور کې ټپي شوی عبدالقدیرد کورنيو چارو وزير . شوی وو هم وژل سيد عبداهللاپه دغه اور کې 
عمر داؤود او خالد داؤود د . وو ، د روغتون څلورسوه بستريزه روغتون ته وليږل شو او هلته يې ځان حق ته وسپاره

  . پرون شپې په ډزو کې له ټپي کېدلو وروسته وژل شوي ول
  

 گومان کاوه چې زما ټول چاپيريال په توره تياره کې ډوب او ژوند خپله مانا له السه د لمر رڼا هر لور خپره وه خو ما
  . ماته يې اوس پروا نه کوله چې څه به را پيښيږي. ورکړې ده

  
ټول په نوميده او دړې . د ارگ د ټلفون په مرکز کې موږ تر څارنې الندې ونيول شوو او په چوپه خوله مو يو بل کتل

  . وخت په وژونکي سوکه توب تيريده.  ترهگرۍ په لوموکې زبيښل کېدلووړې توگه د ړندې
  

مې و ليد چې د يوه سرتيري په بدرگه کوټې ته راوستل شو او ويې ويل چې د گارد له عبدالقيوم د سرحداتو وزير 
ټول يې له له هغه وروسته يو پنډ او غښلی سړی خونې ته ننوت ، . بولندوی صاحبجان سره په حرمسرای کې دننه وو

څو موده وروسته څرگنده شوه چې د (لږ شېبه وروسته هماغه سړی . سترگو الندې تير کړل او له کوټې ووت
د [ وو او دی هماغه سړی وو چې د تره کي د ضبط احواالت د ادارې مشر چې اسداهللا سرورينوموړي سړي نوم 

او ) نو زرگونو بې گناه کسان يې د وژلو لومو ته وليږلنوميده و ټاکل شو او په زرگو] افغانستان د گټو د ساتلو اداره
  . يو بل افسر چې سرې سترگې يې گاټي وتلي وې ، کوټې ته راننوتل

  
نوموړی افسر چې په کالشنيکوف يې برچه هم سپره وه د کوټې په يوه گوټ کې و َدريد ، کالشنيکوف يې زموږ پر 

  افسر چې ډير توغمناک او  قهرولي ښکاريده د کرهڼې له !"ئړالسونه مو پورته ک:" خوا را تاو کړ او ويې ويل 
په هغه وخت کې (  چې د هډې په فارم کې تاسو ته ميلمستيا باختري صاحب:"  څخه و پوښتل عزیزاهللا واصفيوزير 

د چا يې پرې څه؟ زړه مې ! وروره : " درکړې وه ، ولې رانغلې ؟ واصفي وويل) چې واصفي د ننگرهار والي وو
  ." غوښتل ، َوَرنغلمونه

  
رعبدالمجيد خانسروري ډ.  زموږ د هريوه پلټنه پيل کړهاسداهللا سروريد همدغو خبرو په ترڅ کې  د "  ته وويل اک

پروا نه لري :" سروري وويل ". ددولت وزیر: " ما د سروري خبره ور سمه کړه او مې ويل  !" دربار وزیر صاحب
سروري ددې په ويلو غوښتل څرگنده کړي چې د جمهوريت او شاهي رژيمونه له ". له يو بل څخه کوم توپير نه لري. 

په ياد مو دي چې ستاسو د : " په ويلو ، وويل" سردار صاحب" تواب آصفي ته يې د . . يو بل څخه توپير نه لري
 نيږدې شو و کله چې ما ته را). ښايي کوم وخت يې آصفي د هيواد لويديځو سيمو ته بيولی وو(چورلکې پيلوټ وم؟ 

د سروري دغه " ( تاسو ولې داؤود خان ته ونه ويل چې تسليم شي؟ هغه به تل ويل چې ستاسو خبره مني : " يې ويل
] رهبر[ د کانو او صنايعو وزير وو ما ته يې ويلي ول چې عبدالقيومکله چې . خبره زما غوږته آشنا ښکاره شوه

.  مې پخه په زړه را پريوتله چې قيوم له دوی سره اړيکه درلودلهد سترگو په رپ کې دا خبره. ستاسو خبرې اَ وري
 له ميرمن معصومې وردک له خلقيانو او ښځې يې عبدالقيومکله چې د څرخي پله په زندان کې بندي وم خبر شوم چې 

  ). نور محمد تره کي سره نيغې اړيکې درلودلې
  

 ترڅنگ والړ وو ، سروري ورته نيږدې شو او د بنز موټر  زماعبداهللا عمر. چوپه خوله پاتې شوم او څه مې ونه ويل
رانو سوارۍ وکړوئ اوس زموږ وار د: " کيلي يې ورڅخه واخيستله او ويې ويل  په همدې ترڅ کې مې ". چې د مو

 د سلطانه نور ماندينه ميرمن محمد عمر نوروليدل چې د کورنۍ روغ او ټپي غړي د دروازې له مخې تيريږي او د 
  .  مې وليدل چې دواړه ټپيان شوي ولداؤودو زهرا  اد نظام الدين کوشنيان . مخ روانه دهنورو تر
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ټوله گناه د دوی : " کله چې د ميرمن سلطانې نور سترگې په ما ولگېدلې ، و دريدله او د الس په اشاره يې را ته وويل 
 او د وليعهد سردار احمد شاه خواښې د افغانستان د پخواني پاچا محمد ظاهرشاه خور!" ئهغوی چنواري کړ. ده

  . د پاڅون د الملينونو له ډلې څخه يم] ١٧زکال د جوالی ١٩٧٣[گومان کاوه چې زه د چنگاښ د شپږويشتمې 
  

موږ تر ډيرې مودې پورې سترگې په .  له خپلو ساتونکو سره له خونې ووتاسداهللا سروري زموږ له پلټلو وروسته 
له دوه تنو ساتونکو سره بيرته راغی او د دروازې څنگ ته دوه تنو ناستو کسانو ته يې سروري بيا . الر کښينول شوو

  . او دواړه يې له ځان سره بوتلل" تاسو او تاسو: " د الس په نغوته وويل 
  

زما او د ډاکټر . سروري د هرو لسو يا پينځلسو دقيقو په ترڅ کې راته او يو يا دوه تنه به يې له ځان سره بوتلل
موږ په موټر کې کښينول شولو او ددفاع وزارت ودانۍ ته يې بوتلو او نيغ په نيغه يې .  وار را ورسيدالرحيم نوینعبد

  . نور کسان هم هلته ول. د ودانۍ ځمکالندې برخې ته يوه ځای ته چې د دفتر په شان ښکاريده بوتلو
  

د : " ما له سروري څخه و پوښتل .  کړېماسپښين مهال چې وو سروري کوټې ته راغی او له ماسره يې خبرې پيل
." مرکز چې تسليم وي ، په واليتونو کې ستونزه نه وي. ئ کابل مرکز د: " هغه وويل " ؟ ئواليتونو حالت څنگه د
لومړی داؤود خان او نعيم خان غيابي : " هغه وويل " شهيدان کله خاورو ته سپارل کيږي؟:" بيا مې له هغه وپوښتل 

  !" حيف د هغه د ځوانۍ: " کله مې چې هغه ور وپيژانده  ويې ويل . هغه نظام الدين غازي نه پيژانده." محاکمه کيږي
  

د گارد له بولندوی صاحبجان : " او زياته يې کړه ." ئنعيم خان زموږ يو تن ملگری ټپي کړی د: " سروري وويل 
کمونيستان په پيښه کې ښکېل ) ه مانا چېپه بل(خبر نه وم : څخه مې وپوښتل چې ولې مو مقاومت وکړ؟ هغه وويل 

  ." دي
  

، په پام کې نيول شوې وه چې يو پينځه سوه ئ که نن نه وای تسليم شو: " هغه په دېري توندي او جدي ژبې وويل
چې پينځه سوه کيلويي بمب څه کوي؟ ارگ به يې له خاورو او ئ پوهيږ. کيلويي بمب پر ارگ را وغورځول شي

  ." وايئ دوړو سره په هوا کړ
څو وخته وروسته له يوه تن سرتيري څخه چې د شهيدانو د ساتونکو . له هغې ورځې وروسته مو بيا سروري ونه ليد

  . اروا دې ښاده وي. له ډلې څخه وو خبر شوم چې د شهيدانو مړي يې د مرنجان په غونډۍ کې خاورو ته سپارلي دي
  

په . د ډوډۍ خوړلو لپاره يوې لويې خونې ته بوتلل شوو] ٢٨پريل  د ا١٩٨٧[د غوايي د اتمې د ماسپښين په يوه بجه 
يوه په زړه پورې سړي چې زما پام يې ځانته . خونه کې ډير لوړ پوړي چارواکي ، د پوځ او پوليس افسران ليدل کيدل

ولندوی په را واړاوه جنرال محمد عظيم وو چې له تقاعد څخه له الس په سرکېدلو وروسته د کندهار د قول اردو د ب
د لښکرکوټ د ودانۍ د کتلو . د غوايي له مياشتې څو مېاشتې مخکې ما کندهار ته سفر کړی وو. ( توگه ټاکل شوی وو

او خپل الس يې په ټينگه پر ټټر واهه خو " ځار وي] رهبره[زما سردې له :" په ترڅ کې جنرال عظيم راته وويل 
څخه په سترگو پټولو يوه بشپړه قول اردو د ولس او هېواد دښمنانو ته  له ټينگار ایوب عزیزاوس يې د کندهار د والي 

  .) سپارلې وه
  

 چې په پکتيا کې ول ، وحيد عبداهللا چې تيره شپه له غوث الدین فایق ، ابراهيم مجيد سراجدورځې په اوږدو کې 
.  په ډله کې را زيات شول سره له ارگه وتلي ول  هم زموږمجيد یاور او د باز محمد خان له زوی تيمورشاه آصفي

 کورته والړم او غوښتل مې پاکستان ته والړ شم خو راته ډيره فرید رشيدپرون شپه د :" وحيد عبداهللا ماته وويل 
  ." خطرناکه وه ، ونه شوه

  
په . د ماښام ډوډۍ د دفاع د وزارت د ډوډۍ خوړلو په خونه کې جوړه شوې وه. دا ورځ هم په همدې ډول تيره شوه

 د پخواني پاچا ناظم محمد رحيمله هغې ډلې څخه .  نور کسان هم چې د غوايي په اتمې نيول شوي ول ليدل کيدلخونه
 هم د خوب په جامو کې ليدل ولي جان یوسف. چې د خوب په باالپوښ کې ليدل کيده ، زما پام يې ځانته را واړاوه

  . کېده
  

ټول پر ځمکه پريوتل چې .  بنديانو ته پوځي کمپلې ورکړل شوېټولو. د بيديدلو لپاره يوې لويې خونې ته بوتلل شوو
له سباناري وروسته بيرته ترځمکالندې خونو ته . سباسهار بيا د ډوډۍ خونې ته د سبا ناري لپاره والړو. بيده شي
لې د پريمينځل او تشناب ته تگ خورا زيات ستونزمن وو ځکه د دفاع د وزارت د ودانۍ د اوبو ټانکۍ د شوب. راغلو

  . د تشنابونو د پاکۍ حالت ډير بد وو. مرمۍ له امله چې د ودانۍ کيڼې خواته لگيدلې وه زيانمنه شوې وه
  

د ورځې په اوږدو کې به تل خلقيان او پرچميان زموږ خونې ته راتلل او . لومړۍ اونۍ په همدې ډول تيره شوه
رمې د ډوډۍ لپاره د ډوډۍ خونې ته تللو د ارگ خواته له کله به چې د سباناري او د غ.  کمونيستي ببواللې به يې ويلې
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پاسنيو کړکيو مو ليدل چې خلک ډله ډله ارگ ته ننوځي ځکه چې کمونيستانو د ارگ او دلکشا دروازې د خلکو پرمخ 
  . پرانيستلې وې

  
هغوی ".  ماڼۍ وهدا ظلم او خپل سرۍ: " د راډيو له الرې اوريدل کېدل چې د ارگ دننه خبرياالن خلکوته وايي چې 

اوس دلته هې بندي :" د خلکو د تيرايستلو لپاره څو دانې ځنځير او زولنې  نندارې ته ايښودلې وې او زياتول يې
اوې وې) دلکشا(تيره اونۍ په دغې ماڼۍ :" او ويل به يې" نشته   ." کې د شپې بانډارونه او ن

  
ل ستوني څيرل نن له هماغه ستوني د هيواد او ولس د دغو خبرياالنو چې تر پرون پورې يې د جمهوريت لپاره خپ

  . دښمنانو لپاره چيغې وهي
  

هغه له خلقيانو سره .(  چې د کابينې غړی وو ، په خپله ژبه يې په بدو او سپکو ويلو پيل وکړجمعه محمد محمدي
هنتون د بولندوی په  چې د ولسمشر د ډير ډاډ وړ سړی وو او د حربي پوجنرال شاهپور احمد زی). اړيکه درلودله

لنډه دا چې هر څه چې ليدل او اوريدل کېدل له ډيرې . توگه ټاکل شوی وو پښې يې د کمونيستانو له بړستنې را ووتلې
  . ژورې خواشينۍ سره په ککړتيا نغښتي ول

  
 او م سراجابراهي ، عبدالمجيدډاکټر ] ۶زکال د مې ١٩٧٨[په ورځ " شنبې"د غوايي د مېاشتې په شپاړلسمه د پيلنۍ 

ډاکټر عبدالمجيد څو وخته وروسته بيا بندي شو او تر يوې مودې پورې له .  له زندانه خالص شولمحمد خان جاللر
 په دويمه يا دريمه ورځ له بنده خالص  صدیق محبيد لوړو او مسلکي زده کړو وزير. موږ سره په څرخي پله کې وو

  . او کور ته وليږل شو
  

 چې عبدالعليد عسکري کلوپ آمر ] ٩ د مې ١٩٧٨[په ورځ " سه شنبې"لسمه نيټه د منځنۍ د غوايي د مېاشتې په نو
نور محمد تره کي د کابل د امنيۍ د بولندوی په توگه ټاکلی وو زموږ کوټې ته راغی او له ځمکې او آسمانه يې په گز 

گ ته د داؤود خان د نيولو لپاره ورشي او پل او اوتو بوتو را پيل کړه او ويل يې چې ده ته دنده سپارل شوې وه چې ار
بل څوک اوستوم ، تاته به تاوان :" ، خو په وروستنۍ شېبه کې تره کي د هغه د تگ مخه ونيوله او ويې ويل 

نن د مازديگر په څلورو بجو انقالبي شورا په صدارت کې غونډه لري او ستاسو د برخليک :" هغه وويل " ورسيږي
  )وموړی په لوگر کې د مجاهدينو له پلوه ووژل شون." ( په اړه پريکړه کيږي

  
د شپې نهه بجې شا او خوا کله چې د ماښام د ډوډۍ له خوړولو وروسته بيرته راستانه شوي وو د خونې دروازه 

ر محمد حسن شرقخالصه شوه او د   د مرکزي کميټې غړی او د مهتاب کال د توپچي غـُـنـډ خليل يو ملگری ډاک
د توپچي ] ٢٧ د اپريل ١٩٧٨[د تاج بيگ د غونډۍ ماڼۍ د غوايي د مېاشتې په اوومه . ( ه شوبولندوی را ښکار

ښاغلی : "  ته چې په کوټه کې گرځېده ، وويل وفي اهللا سميعيخليل د عدليې وزير ). ځواک تر اور الندې راغلې وه
د مخابراتو وزير هم ئ ل جانه ، دا دخلي: " وحيد عبداهللا وويل."  تاسو راځی او خپل بکس هم در سره واخلی! وزير
وحيد عبداهللا له . د هغه موخه دا وه چې که د خليل پام ماته نه وي شوی ، نو له ما سره دې روغبړ وکړي" ئدلته د

  . خوشحالۍ خندل او گومان يې کاوه چې اوس ټول بنديان خالصيږي
  

دروازه خالصه کړه او دا ځل يې وحيدعبداهللا ته الس و د وفي اهللا سميعي له تللو لنډه موده تيره شوې وه چې خليل بيا 
وحيد عبداهللا په ډيره ." تاسو راځی او خپل بکس هم در سره را واخلی! ښاغلی مرستيال:" ښورواوه او ويې ويل

سبا ماښام د يوې راډيويي مرکې په ترڅ کې د نورمحمد . خوشحالۍ او خندا له ځايه پورته شو او له در وازې ووت
  ." ئوحيد عبداهللا په ارگ کې د مقاومت په لړ کې وژل شوی د: "  له خولې مو واوريدل چې تره کي

  
په دې توگه د بنديانو لومړۍ ډله و حيد عبداهللا ، وفي اهللا سمعيي ، جنرال عبداهللا روکی ، جنرال عبدالقدير خليق ، 

  . محمد رحيم او يو شمير نور د وژونو لومو ته وليږل شول
  

 ، د قوای کار بولندوی جنرال عبدالعزیز، ستر درستير جنرال غالم حيدر رسولي  ، د دفاع وزيرفيقمحمد موسی ش
 د غوايي د مېاشتې په اتمه صاحبجاند ولسمشرۍ د گارد بولندوی .  د کودتا په لومړۍ ورځ اعدام شوي ولعبدالوهاب

  ." شوی وود ارگ د کالبندۍ له ماتيدلو وروسته اعدام ] ٢٧ز کال د اپريل ١٩٧٨[ 
  

  : اخځ 
  
د ] ١٧ د جوالی ١٩٧٣" [قــيام و جــمـهـوریت بيسـت و شش سـرطان سـيزده پنجـاه و دو هــجــري شمـسـي"د ( 

ديپلوم انجنير کريم عطايي ، دويم چاپ ، ســنت گلن، : ليکوال او ټولگه د .  پاڼې پورې٣٢ تر ٢۴کتاب له 
  )٢٠٠٤سـويتزرلند، 
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  اتلسمه برخه
   ســــــــياه ســـنگصبوراهللا

com.hajarulaswad@yahoo  
  رحمت آريا: پښتوژباړه

  
  له يوه السه ټک نه خيژي

  
محمد داؤود د سياسي ښادنامو په ) افغانستان د لومړڼي ولسمشر(دغه لنډه لېکنه چې په هې ډول نه شي کوالی د 

، دهغه پر پړوالي يا نه پړوالي روښنايي واچوي،  غواړي يوازې د هغه او د هغه د کورنۍ د سموالي يا نه سموالي
  .  وژنې د څرنگوالي په اړه د يوشمير شته مالوماتو ټولگه راډگر ته کړي

  
ه به وشي د مخ په ودو گنگوسو د را سپړلو او څرگندولو لپاره چې کله دلته کله هلته اورېدل يا لوستل کيږي لږتر  ه

کريم ميثاق، دستگير پنجشيري ،سليمان اليق ، (لږه د افغانستان د خلق ډ يموکراتيک گوند له پخوانيو لوړپوړو غړو 
  .او جنرال امام الدين سره د پرله پسې او اوږدو  ټيلفوني مرکو او پوښتنو لړۍ  راپيل کړو) خيال محمد کټوازي

  و مرستې ته اړتيا لېدل کيږيهمدارنگه د دغې لېکنې په ال ښه والي کې د نوروکسان
   کال، نوامبر ٢٠٠٨

  : پته 
  

  سـياه سـنگ
  

   ٥٠٢٠٨٨٢ (٣٠٦) ١ و ٥٤٣٨٩٥٠ (٣٠٦) ١: دټيلفونونو شميرې 
  CANADA ,Rink Ave., Regina, SK., S٤X٢P٣ ٦٧٩ ,Siasang: نښه 

  
**********  

  

  فـضـل الـرحـمـن تاجـيار
  

،  د محمد داؤود د جمهوري ارگ د " انستان د جمهوري ارگ دفاعد خلقي او پرچمي باغيانو پر وړاندې د افغ" 
مجاهد " دغه د لومړي الس يادښت لېک په کليفورنيا کې د . ئاپراسيون د آمرفضل الرحمن تاجيار د خبرو سرليک د

گڼه ] ؟[ د خپرونې له بنسټ ايښودونکي او چلوونکي محمد حسن ولسمل سره د يوې مرکې په ترڅ کې په " ولس
  .  ئز کال کې خپور شوی د١٩٩۴/ مېاشت/ ځور/
  

. موږ د ښاغلي تاجيار خبرې دلته د هغه له اجازې پرته لږ څه را لنډې کړې او غټ غټ ټکي مو ورڅخه اخيستي دي
 له همدغه ځايه په پوَرونې را او موږ همئ  ولولـorg.dawatfreemedia.www: ددغه يادښت بشپړه بڼه کوالی شی

  . ئاخيستی د
  

  "د ارگ ساتنه "
  

د شوروي اتحاد په نيغ مالتړ په افغانستان کې د غوايي کودتا کيدله ] ٢٧ز د اپريل ١٩٧٨[کله چې د غوايي په اوومه 
يون آمر ـيس ارکان او د اپراسئزه جگتورن فضل الرحمن تاجيار د شهيد سردار محمد داؤود خان د جمهوري گارد ر

پر ارگ د کمونيستو کودتاچيانو د بريد له پيله ما په خپله د ارگ په وسله واله مدافعه او د مدافعې په سمبالولو کې . وم
  . برخه اخيستې او د جمهوري رياست د غمړلې پرځېدنې ترپای پورې ددغې ناورين ځپلې تأريخې پيښې شاهد وم

  
بولندوی ، جگتورن عبدالحق علومي د کشف آمر، جگړن سيد جان او  ضيا مجيد د جمهوري گارد :د گارد افسران 

يو شمير نور افسران چې يا د خلق او پرچم په چوپړ کې ول . تورن محمد عزيز حساس پيژندل شوي کمونيستان ول
  . اويا يې له مخورو کسانو سره نيږدې  پيژندگلوي درلودله، د گارد د ساتونکو په ډله کې ول

  
 او د دفاع وزير د دغو کسانو موخو ته په پاملرنې يو څه مودې مخکې د گارد په قطعه کې د هغوی په خپله ولسمشر

له دې امله ضيا مجيد يې له گارد څخه ليرې کړ او د هغه پر ځای يې صاحبجان چې . پر شتون په شک کې لويدلي ول
  .   له هې اړخ سره يې تړاو نه درلود د گارد مشرپه توگه و ټاکه
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خلق د ډلې (ښکاريده د » دنده پيژندونکی«د نوي بولندوی صاحبجان چې ظاهرأ غاړه ايښوونکی او پازپيژانده د گار
. ښايي دغه به شخصي اړيکې وې. شيرجان مزدور يار سره يې نيږدې اړيکې درلودلې) له يو لوړپوړي غړي

  . ن بې اغيزې نه ووهرگوره ، د ولسمشرۍ له ماڼۍ څخه په نااغيزمن مقاومت کې ددغسې کسانو شتو
  

يوه ورځ د . له دغې ډلې څخه يو شمير کسانو لکه عبدالحق علومي او سيد جان زما تر مخه دوه مخيزې ونډې  لوبولې
گارد بولندوی له گارد څخه د عبدالحق علومي ، سيد جان او عزيز حساس د شړلو په اړه زما د ليد لوری غوښتنه 

وروسته څرگنده شوه چې ولسمشر د ."  ښاغلي ولسمشر په پريکړې پورې اړه لريدا په تاسو او د: " ما وويل . وکړه
پاتې دې نه وي چې د گارد د افسرانو په منځ کې يو شمير ښي السي اورپکي . هغوی د بدلون پريکړه ځنډولې وه

  . افسران هم ول
  

ي گارد د قطعې په جوړښت کې د ديارلس سوه او اووه پينځوسم کال د غوايي د مېاشتې د کودتا تر ورځې د جمهور
  : دوه پلي کنډکونه ،  د دافع هوا ژغورونکی  د ماشينگڼو  ټولی او د مخابرې ټولی په الندې ډول ول 

  
: د قطعې د بولندوی مرستيال او د اوپراسيون آمر/جگړن صاحبجان : د قطعې بولندوی  : د سوق او ادارې ډله

جگړن سيد جان ، تورن عزت اهللا ، تورن ظاهر او تورن : رستياالن د اوپراسيون م/ جگتورن فضل الرحمن تاجيار
جگتورن آقا : د مخابرې آمر: ..../ د کشف مرستيال / جگتورن عبدالحق علومي : د کشف آمر/ حميداهللا د سپورت آمر

رن فضل جگتو: د بلوک بولندوی: د انضباط بلوک / تورن عبدالفتاح : د ټولي بولندوی : د مخابرې ټولی / محمد 
  . بريدمن ببرک: داور وژنې د بلوک ضابط / تورن خواجه عبدالمجيد: د بلوک بولندوی: د اور وژنې بلوک / احمد

  
/ د روغتيا آمر جگتورن ډاکټر الال جان/ جگړن ذاکر: د تخنيک آمر/ جگړن عبدالغفور: د لوژستيک آمر : د اکمال ډله
  تورن عبدالحفيظ: د نقليې ټولی/ جگتورن عبدالسميع ابوي: ک ټولی د موزي/ جگړن عبدالرحيم شادان : د پيژند مدير

  
/ تورن عزيزحساس : د ټولي بولندوی: لومړی پلی ټولی/ ډگرمن محمد سرور: د کنډک بولندوی : لومړی پلی کنډک 

د درندو / تورن محمد اکبر: د ټولی بولندوی: دريم پلی ټولی/ تورن غالم رباني: د ټولی بولندوی: دويم پلی ټولی
  تورن ضيأ الدين: د بلوک بولندوی: ماشينگڼو بلوک

  
دويم / تورن محمد صديق : د ټولي بولندوی: لومړی پلی ټولی/ جگړن محمد عزيز: د کنډک بولندوی: دويم پلی کنډک 

و د درند/ جگتورن محمد نادر: د ټولي بولندوی: دريم پلی ټولی/ جگتورن محمد ظاهر: د ټولي بولندوی: پلی ټولی
  د بلوک بولندوی زلمی: ماشينگڼو بلوک

   

د افسرانو ، بريدگيو او د جمهوري / جگتورن دايان : د ټولي بولندوی : د دافع هوا ماشينگڼي : مرستندويه جزوتام 
  يو زرو او شپږ سوه تنه : گارد د قطعې د سرتيرو ټوله شميره

  

  د سترگو ليدلو پيښې
  

. ې مير اکبرخيبر د يو شمير ناپيژندل شويو کسانو له پلوه وژل شوی وود غوايي د کودتا له پيښې څو ورځې مخک
دغه . کمونيستانو د سمبال شويو ليکو په ترڅ کې چې شمير يې زرگونو کسانو ته رسيده د جنازې لمانځنه تر سره کړه

ر په خوځښت د شعار په ورکولو د امريکا د سفارت له مخې د جمهوري ارگ پرلو" مړه دې وي پانگوالي" ليکې د 
کله چې د ارگ مخې ته را ورسيدلې، د جمهوري ارگ د اوپراسيون آمر سيدجان او د کشف آمر عبدالحق . راغلې

د ارگ له مخې . علومي دواړه له اجازې پرته د گارد ختيځې دروازې ته والړل او د پيښې د لړۍ ننداره يې کوله
  . طار په توگه ووددغو ليکو تيريدنه حکومت ته د يوه څرگند گواښ او اخ

  
هغه د ترالسه شويو . د خيبر د مړي له ښخولو وروسته ، ما د گارد له بولندوی صاحبجان سره نوموړی خبره ياده کړه

د داؤود خان د ناظر د باز محمد خان د ( ددغو ليکو گ شمير کسان د چاردهي د ولسوال : " راپورونوپر بنسټ وويل
. د کورنيو چارو د وزارت ، د دفاع د وزارت او ملي مصؤونيت مخبران ولجاسوسان او يو شمير يې ) مشر زوی

څارگرو څانگو ددغې ډلې گ شمير کسان د حکومت ور ليږل شوي کسان بلل او په دې توگه يې چارواکي غولول 
  . چې روان اکر وکر ته په کلکه او جدي توگه ونه گوري

  
ره کي ، ببرک کارمل او دهغوی د ډلې ټپلې د نيولو د امر له د وزيرانو د غونډې د پريکړې پربنسټ د نورمحمد ت

د دفاع د وزير ډگر جنرال غالم حيدر . ورکړې وروسته ، د گارد بولندوی امر وکړ چې شپه په قطعه کې پاتې شم
 د تره کي او کارمل او د هغوی د پلويانو د نيولو په] ٢٧ز د اپريل ١٩٧٨[رسولي د امر پر بنسټ د غوايي اوومه 

  . ښادۍ کې د خوشالۍ د ورځې په توگه اعالن شوې وه
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د پخوا په شان مې د کابل . د هماغې ورځې د سهار د اتو بجو په شا او خوا کې مې د اور وژنې د موټرانو غږ واوريد

منځته د باال حصار په غــُنــډ کې اور را: " هغه وويل . د واليت د اور وژنې له نوکريوال څخه مالومات تر السه کړل
څو شېبې وروسته هغه په خپله ټيلفون . بولندوی صاحبجان ته مې ټيلفون وکړ، هغه په دفتر کې نه وو" . ئشوی د

د ريشخورو په اوومه فرقه کې د فرقې پربولندوی جنرال نظيم خان باندې بريد شوی خو نوموړی : " وکړ او ويې ويل
  ." ئاو هغه يې روغتون ته ليږدولی دئ پي دـيس ارکان ډگروال قاسم خان ټئد فرقې ر. ئتښتيدلی د

  
د تورن عزيز حساس د ټولي يوه سرتيري : وويل شول چې . په همدې ترڅ کې دگارد له منځه د ډز غږ واوريدل شو

دغه په لوی الس ډز ، ښايي په ارگ دننه کمونيستانو د قطعې د سربدالۍ او ويرولو لپاره " ئ په تير وتنې ډز کړی د
  . کړی وي

  
د گلخانې له ماڼۍ ) د بازمحمد خان زوی(بريدمن مجيد " ياور"  نهو بجو په شا او خوا کې د داؤود خان مرستندوی  د

د ملي دفاع وزير صاحب ټيلفون کړی وو او ويې ويل چې صاحبجان ته وواياست چې له : " ټيلفون وکړ او ويې ويل
 مجيد خان په پای کې ." ار پر لور را روانې ديڅرخي پله څخه درې ځنځيره شوبلې را خوځېدلې او د کابل د ښ

  ." قوماندان صاحب مې ونه موند ، له دې امله دغه خبرتيا مې تاسو ته در ورسوله: " وويل 
  

د قطعې د پلټلو لپاره د اپراسيون له دفتره . د گارد د بولندوی په لټه کې شوم چې د دفاع د وزير امر ورته ور ورسوم
  . د کانو او صنايعو وزارت ته مخامخ د گارد دروازې ته ورسيدلم ، د گارد بولندوی مې وليدکله چې . الندې راغلم

  
د څرخي له پله څخه را خوځېدلې شوبلې د محمودخان له پله څخه په را تيريدا نيغ په نيغه د ارگ پر لور راتللې او په 

وبلو څخه يوې يې د دفاع د وزارت پر ودانۍ ډز له دغو ش. ډيره بيړه د دفاع د وزارت د ودانۍ مخ ته را نيږدې کېدلې
شوبلې د ملي دفاع د وزارت له مخې په تيريدا د گارد ختيځې دروازې او بيا د چنگاښ د شپږويشتمې د څلور . وکړ

  . الرې پر خوا په خوځښت راغلې
  

دگارد د مرستې لپاره " : ـيس ارکان تورن جنرال عبدالعلي گارد ته ټلفون وکړ او ويې ويل ئد قوای مرکز د ځواک ر
د گارد بولندوی چې له ختيځې دروازې څخه يې  پيښې  په سترگو ليدلې د ." د باالحصار له غـُنـډه مرسته در رسيږي

ـيس ته ټلفون وکړ او د دفاع د وزارت پر ودانۍ د شوبلو د اور په اړه يې ورڅخه ئملي دفاع د وزارت د استخبارتو ر
  ." ما گومان کړی وو چې شوبلې تاسو را بللې دي: " وموړي په ځواب کې وويلن. د مالوماتو غوښتنه وکړه

  
ويل کيږي چې د دفاع د وزارت پر ودانۍ . وروسته څرگنده شوه چې دغه شوبلې په اسلم وطنجار پورې تړلې وې

 ارگ مخې له هغه وروسته د محمود خان د پله له لورې درې ځنځيره شوبلې د. لومړی ډز په خپله وطنجار کړی وو
  . ته را ورسيدلې او بيا د پښتونستان واټ پر لور والړې

  
دا ځکه چې د شوبلو سرتيرو ته ويل شوي ول چې تاسو ته د کابل . د گارد بولندوی ما ته امر وکړ چې شوبلې و َدَروم

ې امله شوبلې له د. ښار په منځ کې د الريون د مخنيوي لپاره دنده درکړل شوی او هغوی له کودتا څخه خبر نه ول
هغوی مې د . زما د الس په ښورولو وَدريدلې او زما امر يې ومانه په دې مانا چې سرتيري له ټانکه دباندې را ووتل

پلټلو لپاره گارد ته دننه وليږل خو د شوبلو چلوونکي چې بريدگي ول او له کودتا خبر ول له خپلو شوبلو سره و 
رچل و نيو او د شوبلې پرسر په ايښودل شوې ماشينگڼې يې زما پر خوا هغوی د پالن د وزارت مخ ته مو. تښتيدل

  .ډزې پيل کړې
  

د ماشينگڼو د ډزو د . زه يوازې وم، د بانک ودانۍ ته نښتی يو زيارت وو او د زيارت ترمخ د ونو په منځ کې پټ شوم
  . ه ننوتماور په ترڅ کې زيارت ته ننوتم له هغه وروسته له ديواله پورته وختلم او گارد ت

  
له دې چې د . د گارد بولندوی امر ورکړ چې د پلټلو يوه ډله دې وټاکل شي او له سرتيرو څخه دې پلټنې پيل شي

. د گارد له بولندوی سره يو ځای د ختيځې دروازې پر لور والړم. اضطرار حالت وو ما د سرتيرو د حبس امر ورکړ
وروسته . څخه د محاربوي ماشينونو د راتگ غږ اوريدل کيدهد ارگ پر لورد چنگاښ د شپږويشمتې له څلورالرې 

  . څرگنده شوه چې نوموړي محاربوي ماشينونه د څلورم زغره وال ځواک محاربوي ماشينونه دي
  

کله چې د گارد د لومړي کنډک له بولندوی . دگارد بولندوی ماته امر راکړ چې نوموړي محاربوي ماشينونه و َدَروم
ره يوځای د محاربوي ماشينونو د ليکې پر لور و خوځيدم، و مې ليدل چې د محاربوي ماشين ډگرمن محمد سرور س

ما او محمد سرورځای پر . نښه ويشتونکی د وسلې ميل زموږ پر لور را وڅرخاوه او موږ يې تر نښې الندې و نيولو
مرستې لپاره راغلی وو ځای پروت وکړ ، د محاربوي ماشين توغندی د باالحصار پريوه زغره وال گاډي چې د 

  . ومښت چې د ډگروال سردار غالم صديق زوی د نظام قراول د بريدمن غالم عثمان تندی يې ټپي کړ



 
 

 
  ١٥٠از  ٩٣ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

" د هغه د امر پر بنسټ . د گارد بولندوی پيښه په خپلو سترگو وليدله او امر يې وکړ چې شوبلې تر اور الندې ونيسم
يړنيو او مسلمانو سر تيرو محاربوي ماشينونه تر اور الندې ونيول او د جمهوري گارد زړه ورو ، م. مې پيل کړ" اور

هغه له نورو لسو تنو . ددغو محاربوي ماشينونو په منځ کې د جنرال عارف وراره عمر هم وو. شوبلو اور واخيست
ر لور خوځښت له هغه وروسته د محاربوي ماشينونو تر شا َدريدلو شوبلو د گارد پ. سره د اور په منگولو کې وسوځېد

  . پيل کړ
  

ماجزو تامونو ته امر کړی وو چې تر بل امر پورې د ارگ پر لورهره راتلونکې شوبله يا بل ډول جنگي گاډی دې 
په نوموړو نښتوکې د گارد قطعې د کودتاچيانو اته شوبلې د کانو او صنايعو د وزارت د ودانۍ تر . دړې وړې کړي

د ارگ ختيځې دروازې او د چنگاښ د شپږويشتمې په " گوټ تر څنگ زيارت د ودانۍ د " افغانستان بانک" مخ ، د
  . د نوموړوشوبلو دړې وړې ټوتې تر څو ورځو پورې هلته ليدل کېدلې. څلور الره کې له منځه تللې وې

  
ه ل. د وطنجارد شوبلو کنډک د چنگاښ د شپږويشتمې له څلور الرې څخه بيرته د محمود خان د پله پر لور په شا شو

ـيس ارکان قادر ته خبر ورکړی وو چې د جمهوري ئپيښو وروسته راته څرگنده شوه چې هغوی د هوايي ځواک ر
خو قادر د هغوی د . گارد ځواکونو شوبلې له منځه وړي او موږ نه شو کوالی مقاومت وکړو له دې امله په شا کيږو

  . لوتکې د هغوی مرستې ته ور وليږل شيپه شا کيدنې مخه و نيوله او ژمنه يې و سپارله چې ډير ژر به ا
  

د کودتا د ورځ په پيل کې د هوايي او مدافعه هوايي لوی بولندوی ډگرجنرال موسی خان د هغه له ياور سره يوځای د 
  . هوايي ځواک د کمونيستانو له پلوه وژل شوي ول

  
د ملي دفاع وزير د خپلې : " ل د دفاع د وزير موټر چلوونکی د گارد ختيځې دروازې ته راغی او ماته يې ووي

، ما د هوايي ئ تومانچې جاغور د نښې په توگه د گارد بولندوی ته را ليږلی او ويلي يې دي چې هې انديښنه مه کو
  !" چې الوتکې را والوزي او پاتې شوبلې له منځه يو سيئ دئ ځواکونو بولندوی ته امر کړ

د مازديگر د څلورو بجو په شا او خوا کې د .  بولندوی ته ورسومشاژور مې را واخيست چې دغه اړينه نښه د گارد
ولسمشر د کور له دايمي ساتندويه ټولي څخه يو سرتيری چې مشري يې تورن غالم رباني کوله راغی او د مرستې 

د لومړي ." ټول تښتيدلي دي: " هغه وويل " ستاسو افسران چيرې دي؟: " له هغه مې وپوښتل . غوښتنه يې وکړه
 مې د داؤود خان کورته وليږه ، خو هغه هم و معاذاهللانډک له لومړي ټولي څخه  د تورن رباني پرځای  بريدمن ک

غالم رباني او د هغه افسران د گارد د بولندوی او د لسمشر د ډاډ وړ کسان ول خو له ځانه يې د ورسپارل . تښتيده
ودتا په ورځ ، غالم رباني خپل ټولی په يوه ليکه په مورچل د ک.( شويو دندو په پرمخ بيولو کې يې جديت نه څرگنداوه

  )له همدې امله د کمونيستانو هوايي بمباريو د هغه د ټولي گ شمير کسان ور وژلي ول. چې ځای پر ځای کړی وو
  

ر وروسته له دې چې د دفاع د وزير شاژور د نښې په توگه زما الس ته راغی ، د الوتکو را رسيدلو ته سترگې په ال
الوتکو د مرستې پر ځای د جمهوري گارد پر . ماسپيښن مهال د الوتکو د گړزهار غږونه مې تر غوږو شول. وم

د گارد د دافع هوا بلوک . يوې الوتکې د دلکشا پر ماڼۍ ډزې وکړې. جزوتامونو ډزې او د بمونو َوَرول را پيل کړل
د ځوابيه ډزو له امله يوه .  لور ځوابيه ډزې پيل کړېچې دويم بريدمن شاه محمود يې بولندويي کوله د الوتکو پر

  . پاتې الوتکو د گلخانې پر ماڼۍ بمونه را وغورځول. الوتکه د ريشخورو په سيمه کې را وغورځېدله
  

په مدافعه کې د گارد سرتيرو لوړه روحيه درلودله او راتلونکې بولنې ته سترگه . چوپه چوپتيا هرې خوا ته خپره شوه
په دې شېبه کې هغه په خپله د گارد ختيځې دروازې ته ټلفون . يو ځل بيا د گارد د بولندوی په لټه کې شوم. لپه الره و

چې په هرډول چې ئ دئ ښاغلي ولسمشر امر کړ: " وکړ او ماته يې امر راکړ چې دهغه دفتر ته ورشم او ويې ويل
له هرټولي ) د اوپراسيون آمر وه: د هغه موخه زه ( اسو له دې امله ت. کيږي بايد د راډيو ودانۍ او ستيشن بيرته ونيسو

څخه يو يو توغندی ويشتونکی ، چې ټول اته تنه کيږي له ځان سره واخلی او داسې په پټه والړ شي چې څوک در 
  ." باندې پوه نه شي

  
ه او د راډيو ستيشن ته د گارد بولندوی پوهيده چې په هر ټولي کې يو يو تن توغندی ويشتونکی شته او د کسانو په ټاکن

په هغه شيبه کې چې نوموړي خپل امر ورکاوه ، د گارد د . د هغوي پر ليږنه گوندي افسران په آسانۍ خبريدل
آقا محمد د صاحبجان له ډيرو نيږدې خپلوانو او د هغه د ډاډ وړ سړی وو او .( مخابرې آمر جگتورن آقا محمد هم وو
  )ودله يو بل سره يې کورنی تگ راتگ درل

  
شيرجان مزدوريار . د څلورم زغره وال ځواک کنډک نيولې وه) د اسلم وطنجار تر مشرۍ الندې(د کابل راډيو ودانۍ 

  . هغه هم له صاحبجان سره کورنی تگ راتگ درلود. هم هلته وو
  



 
 

 
  ١٥٠از  ٩٤ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

ياور راته د بولندوی . د غوايي د اوومې له کودتا څو مېاشتې مخکې ، يوه ورځ د گارد د بولندوی دفتر ته والړم
دفترته ." ، خو تاسو کوالی شی والړ شیئجگړن شيرجان مزدوريار د گارد له بولندوی سره يو ځای ناست د:" وويل
زه کله ناکله د شپې له پلوه د صاحبجان خان ! آمرصاحب:" له سالم او روغبړ وروسته مزدريار راته وويل. ننوتلم

." ما په ځواب کې وويل. غواړي او دننه راتللو ته اجازه نه راکوي" مد شپې نو" ستاسو سرتيري له ما . ليدلو ته راځم
دا به څنگه شوني وي چې . ئتاسو په خپله يو د تجربې خاوند افسر ياست اوپه پوځي دود او قانون ښه پوهيږ! ښاغليه 

 خلک ما ټول:" مزدورياد وويل " څوک دې ارگ ته ننوځي او په دنده والړ کسان دې ورڅخه پوښتنه ونه کړي؟
پوهيږم چې تاسو د ښاغلي بولندوی ملگری او ټولگيوال : " ما ځواب ورکړ ." پيژني چې زه د صاحبجان ملگری يم

که ښاغلی بولندوی يو رسمي امر ورکړي چې ستاسو مخه دې څوک ونه نيسي ، زه به هغه ټولو اړوندو . ياست
کله داسې امر نه ." جزوتامونو ته ووايم اوتاسو به له دغې ربړې څخه خالص شی څرگنده ده چې د گارد بولندوی هې

  .شو ورکوالی
  

هرڅه چې . زه يو سرتيری يم! ښاغلی بولندوی: " د راډيو د ودانۍ د نيولو په اړه ما د گارد بولندوی ته داسې وويل
 پرځای د گارد د کله چې د راډيو د ودانۍ د نيولو لپاره والړ شم نو زما. ترسره کوم يې! ، په سترگوئ تاسو امر وکړ

تاسو مه ! نه:" هغه د څو شېبو لپاره په سوچونو کې ډوب شو او بيا يې وويل." ئسوق او ادارې لپاره بل څوک وټاکـ
  ." زه به په دې اړه لږ څه نور ژور سوچ وکړم. ئتاسو د گارد سوق او اداره په الس کې واخلـ. ئځـ

  
ټول فساد  د هغه تر پښو . ئعبدالحق علومي بندي کړ:"  ويې ويلکله چې له دفتره دباندې راوتلم ، هغه غږ وکړ او

  ) څرگنده ده چې د اضطرار په هغسې شېبو کې د هغه بندي کول نا شوني ول." ( ئالندې د
  

په دغه شېبه کې هغه شوبلې چې نن سهار د گارد د يوال تر مخ َدَرول شوې وې او سرتيري يې قطعې ته دننه د پلټنو 
 ول د شوبلو د هغو چلوونکو په مرسته چې له خپلو شوبلو سره تښتېدلي ول د پالن د وزارت له ودانۍ لپاره ليږل شوي

  . سره له جوخت ټکي څخه يې د گارد پر لور په ډزو پيل وکړ
  

د گارد د مخابرې آمر آقا محمد د مخابرې له لومړي بريدمن سره د جمهوري گارد مخابرې په شنډولو کې ، د بې سيم 
وروسته څرگند شوه چې هغوی دواړه د سرسپارلو خلقيانو .  په ليرې کولو ،  نيغه او اغيزمنه  ونډه درلودلهد بطريو

  . له ډلې څخه ول
  

ما بايد خپل سرتيري د . زه بيا قطعې ته راغلم او ليدل مې چې اکر وکر ال کړکچين اود خونړيتوب پر خوا درومي
مر مې ورکړچې ټول سرتيري او افسران دې بمبونه په السونو کې ا. الس او گريوان جگړې لپاره چمتو کړي وای

ځای پر ځای زما امر پلی کړ ؛ هغه خپلې ټولې ) د فقير خوشدل زوی(له هغې ډلې څخه جگتورن محمد نادر . واخلي
لتيا تر سره کړې   . دندې  په ډيرې رښتونلۍ ، گروهنې او سپي

  
صې شوې وې او وسلتون بايد بيرته د ډيپو له غـُنـډ څخه ډک وسلتون وسلې خال) ځانگړي شوي(د جزوتامونو د 

خو د گارد د وسله پالۍ آمر جگړن ذاکرد کار د نيمگړي کولو لپاره بې پروايي کوله او پلمې يې پلټلې ، . شوای وای
ه وسله هغه نه غوښتل چې جزوتامونه ت. هغه د غـُنـډ د ډيپو پرانيستل د گارد د بولندوی په امر پورې تړلی گاڼه

ما په خپله پازوالۍ يا مسؤوليت ليکلی امر ورکړ چې پرجزو تامونو دې د غـنډ له وسلتون څخه وسلې . ورکړل شي
  . وويشل شي

  
و مې ليدل چې . له هغه وروسته د گارد له بولندوی څخه د نورو الرښوونو د اخيستلو لپاره د گلخانې ماڼې ته والړم

څوک يې؟ ځان را :" ويې ويل . پوځي سالم مې وکړ. نه کې گرځي ښاغلی ولسمشرصاحب داؤود خان په خو
د يوه سرتيري په : " ولسمشر راڅخه وپوښتل. ما خپل نوم ، پوځي رتبه او دنده په پوځي غږ ورته وويله." وپيژنه

  :د اکر وکر د انځور په راکښلو مې داسې ځواب ورکړ" ؟ئتوگه د وضعيت په اړه څه گومان کو
  

د زغره وال ځواک د قطعو اوجزوتامونو بريدونه د جمهوري گارد د جزوتامونو له پلوه !  صاحبښاغلی ولسمشر" 
په شا تمبول شوي دي ؛ د ختيځې دروازې ، د دلکشا د ماڼۍ دروازې ، د کابل سينما او د چنگاښ د شپږويشتمې څلور 

يوازې د پالن د وزارت د . موږ پر اکروکر بر السي يو. الرې مخته ټولې يرغلگرې شوبلې دړې وړې شوي دي
. ښايي هغوی ډيره وسله او مردکي ونه لري او ژر به چوپ شي. ودانۍ له څنگه د هغوی درې شوبلې يو يو ډز کوي

که د کابل د گارنيزيون د . خو نه شو کوالی د هوايي ځواک د بريدونو مخه ونيسو ځکه د هوا ضد وسلې نه لرو
 د وانۍ نيولو ته وگومارل شي ، که لوی څښتن غوښتي وي نو بريا به زموږ په ليواگانو له ډلې څخه يو څوک د راډيو

  ." برخه شي
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چې د مرستې لپاره را ئ دئ ما په کندهار کې عظيم جان ته امر کړ. ئانديښنه مه کو! زويه: " ښاغلي ولسمشر وويل
هغه بايد الوتکو ته امر کړی . ود ولسمشر موخه ډگرجنرال عظيم خان د کندهار د قول اردو بولندوی و." ( ودانگي

وروسته څرگنده شوه چې عظيم خان د خپل پرچمي . وای چې د يرغلگرو شوبلو د ډړې وړې کولولپاره دې راشي
  .)ياور اکرم له پلوه تسليميدلو ته اړ شوی وو

  
ژل کيدلو او د کابل راډيو د داؤود خان د و. يو ځل بيا مې پوځي سالم وړکړ او د گلخانې له ماڼۍ څخه را ووتلم

. د حرمسرا له پاسه ناڅاپه د الوتکو يو ډله تيره شوه. افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند د بريا خبرتياوې خپرولې
نه پوهيږم چې د گارد بولندوی له کوم ځايه ټلفون وکړ او ويې ويل چې د حرمسرا . حرمسرا يې تر اور الندې ونيوله
  . د تشولو لپاره بايد الس په کار شو

  
په دې شېبه کې د کنډک د بولندوی ډگرمن محمد سرور د ټپي کېدلو . الوتکو د گلخانې ماڼۍ تر اور الندې نيولې وه

د گارد د بولندوی موټر مې په بيړه چمتو کړ او دنده مې وسپارله چې نوموړی دې د پوځ څلور سوه . خبر راغی
د :" ر خان د ژوند په وروستۍ شېبې کې راته وويل روغتون ته له ليږلو مخکې سرو. بستريز روغتون ته ورسوي

وروسته څرگنده شوه چې د الرې په . او له خبرو پاتې شو." خپل ځان احتياط وکړه، دا کمونيستان ما او تا نه پريږدي
  !اروا دې ښاده وي. هغه يو ډير زړور ، ميړنی او هيوادپال افسر وو. اوږدو کې يې ځان حق ته سپارلی وو

  
 جزوتامونه په خپلو مورچلونو کې ول ، د قوای کار د ټولي په مرسته چې د ارگ د ودانيو د بيا رغاولو له دې چې

لپاره راغلی وو ، د گارد يو يا دوه بلوکه مې په کار و گومارل چې د قروانې او د سرتيرو د ډوډۍ خوړلو د لويو 
  . مو دباندې را وايستللوښو په کاَرولو د حرمسرای اور مړ کړي او د هغه يو شمير توکي 

  
د نيمې شپې شا او خوا وه چې . د حرمسرا له تشولو وروسته ، بيا مې د شپې تر نيماييو پورې د گارد بولندوی ونه ليد

ما ته يې د ارگ په ختيځې دروازې کې زنگ وواهه او ويې ويل چې يوه الرۍ د گلخانې ماڼۍ ته ور وليږم ځکه چې 
  . لخانې له ماڼۍ څخه د باندې ووځيپام کې ده ښاغلی ولسمشر د گ

  
په همدغې شېبې کې د محمد داؤود له زامنو څخه يو تن غوښتل د ماڼۍ له دروازې څخه را ووځي خو کمونيستانو په 

  . د دوازې دوه تنه ساتونکي يې هم وويشتل. ارگ کې دننه وويشت
  

توگه وټاکل شو او د ډگر جنرالۍ رتبې ته څو موده وړاندې عزيز حساس چې وروسته د ببرک د گارد د بولندوی په 
کله چې د داؤود خان زوی عمرجان غوښتل د گلخانې له ماڼۍ  څخه دباندې را : " رسول شوی وو راته داسې وويل

د گلخانې د ماڼۍ دوه تنه ساتونکي چې زما له . ووځي ، د اور وژنې د بلوک ضابط ، بريدمن ببرک عمرجان وواژه
  ." ول ټپيان شولڅخه ) عزيزحساس(ټولي 

   
نوموړی د تره کي . بريدمن ببرک د جمهوريت له پرځېدنې وروسته د نورمحمد تره کي د ياور په توگه ټاکل شوی وو

د ډلې له خلقيانو څخه وو چې د امين او تره کي ترمنځ په شخړه او اخ و ډب کې د امين د پلويانو له پلوه و نيول شو او 
  . بيا يې وواژه

  
کال د سپتامبر په مېاشت کې د داؤود خان د جمهوري گارد د پخوانيو افسرانو د ټولي له يوه تن بولندوی ز ٢٠٠٨ما د 

: هغوی وويل. او له دوه تنو نورو څخه چې په نورو دفترونو کې يې کار کاوه د همدغې خبرې په اړه پوښتنې وکړې
او غوښتنه يې وکړه چې يو ډلگی سرتيري دي د د اور وژنې د بلوک بولندوی تورن عبدالمجيد يوه ټولي ته والړ " 

د نوموړي ټولي بولندوی يو ډلگی سرتيري تورن عبدالمجيد ور . هغه د مرستې لپاره په خدمتي ډول ورکړل شي
  .   وليږل چې مشري دې هم په خپله وکړي

  
 له تورې  تيارې څخه په کله چې د هوايي ځواک بمبارۍ پيليږي  د ببرک په نامه د خواجه عبدالمجيد يو ضابط د شپې

نوموړی خدمتي ډلگي ته چې له يل ټولي . گټه اخيستنې په غال د جومات څنگ ته نيږدې د بوټو په منځ کې ځان پټوي
امر ورکوي او د هغه له امله د لومړي کنډک بولندوی ډگرمن " اور" څخه د مرساتې لپاره ور لگيږل شوی وو د 

نوموړي د ټولي . لگی مشرغالم رسول نوميده او د فراه له واليت څخه وود نوموړي ډلگي ، ډ( سرور تپي کيږي 
پرون شپه وروسته له دې چې له خپل ډلگي سره د تورن عبدالمجيد تر مشرۍ الندې والړم ، : " بولندوی ته ويلي ول 

 کړ او پوه نه شوم چې ما هم امر پلی. امر راکړ" اور" توره تياره وه او ما ته يې د . زه يې د گلخانې ماڼۍ ته بوتلم
  ." څوک وژل شوي او څوک ټپيان شوي دي

  
له پورتنيو خبرو داسې ښکاري چې د اور وژنې د بلوک بولندوی تورن عبدالمجيد او د هغه ضابط ببرک د داؤود خان 

  . درلودد زوی عمراو ډگرمن سرور خان په شهادت  او د گلخانې د ماڼۍ د دوه تنو ساتونکوپه ټپي کېدنه کې نيغ الس 
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 نېټه مې د گلخانې د ماڼۍ د ډزو په اړه د داؤود خان د جمهوري گارد د سپورت له ٢١ز کال د سپتامبر په ٢٠٠٨د 
د اور وژنې د بلوک بولندوی تورن خواجه عبدالمجيد او ضابط يې :" هغه وويل . پخواني آمر څخه پوښتنه وکړه

د سپورت آمر دغه پيښه د خواجه عبدالمجيد له ." ې وېببرک چې د هغه سړی وو ، د گلخانې پر ماڼۍ  ډزې کړ
خواجه ويل چې پر غالم سرور خان مې د شا له لوري داسې ډزې وکړې چې دوه قاته : " خولې راته داسې وويله

ه مې وکړه چې د اوپراسيون آمر : " عبدالمجيد دا هم ويلي ول ." (شو هم له منځه يوسم خو هغه ] تاجيار[ډيره ه
  .) په ځغاسته کې وو او پر يوه ځای نه دريدههرې خواته

  
د ببرک کارمل د رژيم په امر له بند څخه ...... د سياسي بنديانو له عمومي بخښنې وروسته ] تاجيار[کله چې زه 

له سالم . خالص شوم د يوه خپلوان د مړي د ښخولو لپاره قول آبچکان ته تللی وم او هلته مې خواجه عبدالمجيد وليد
تورن حميداهللا چې په جمهوري گارد کې يې دنده درلودله هم .  ، د جگړنۍ د رتبې مبارکي مې ورته وويلهوروسته

خواجه مجيد تاسو ته نوی ژوند در ! آمرصاحب: " نوموړي د خبرو په ترڅ کې راته څرگنده کړه چې . راغلی وو
يي چې د تشريفاتو د ټولي بولندوی خواجه مجيد وا:" په ځواب کې يې وويل " څنگه؟:" و مې پوښتل ." ئکړی د

ما ." عزيز حساس غوښتل تاسو د شا له لوري په ماشينگڼه وولي او له منځه مو يوسي، خو مجيد د هغه مخه نيولې وه
  ." البته زما اجل نه وو راغلی:" مننه وکړه او ومې ويل

  
اصله خبره خو دا : " هغه وويل. لهز کال د سپتامبر په مېاشت کې مې دغه خبره له عزيز حساس څخه وپوښت٢٠٠٨د 

خو خواجه . دا چې څوک رښتيا وايي ، يوازې لوی څښتن پوهيږي." ده چې خواجه مجيد ستاسو د وژلو په لټه کې وو
سړی وو يوازې يې د پيښو دروندوالي ) مرتجع(مجيد چې يو غيرگوندي ، مرتجع او موقع پيژندونکی او ورځچاری 

له بلې خوا له . ه پای ته رسيږي نو له هغه وروسته يې ځان په هماغې ډلې پورې نښالوهته  کتل چې پيښه د چا په گټ
دې چې د خواجه مجيد ضابط ببرک يو سرسپارلی خلقی وو د کودتا په شپه يې خواجه مجيد ته ويلي ول چې له هغه 

ه بربنډيږي چې د سردار له نوموړو شننو ، کره کتنو او شواهدو څخه په څرگند.  اوسي) همفکر(سره دې هم اندی 
داؤود خان د زوی عمر جان او د لومړي کنډک د بولندوی سرورخان په شهادت ، د گلخانې د ماڼۍ د دوه تنو ساتونکو 

ه کې د خواجه مجيد او ببرک نيغ په نيغه الس لرل په زباد رسيږي   .په ټپي کيدلو او زما د له منځه وړلو په ه
  

د لوړو .  ه د شپې تر نيماييو پورې مرستې او الرښوونې ته سترگې په الر ناسته وهله دغې پيښې وروسته د گارډ قطع
وه چې د ] ٢٨ز کال د اپريل ١٩٧٨[د شپې د يوې بجې شا او خوا . چار واکو له پلوه هې ډول گام اوچت نه شو

او سيد جان هم له ما سره د الرې په اوږدو کې عبدالحق علومي . گلخانې ماڼۍ ته د الرښوونې د اخيستلو لپاره والړم
او د بولندې واک ئ د گارد بولندوی ورک شوی د: " هغوی پر ما زور اچاوه او په ټينگار يې ويل . يو ځای شول

  ." ئبايد يوه الره و پلټې ، مانا دا چې قطعه ور تسليم کړ. په الس کې ده) د اوپراسيون آمر(ستاسو 
  

د جگتورن نادر په وينا هغه خپل ځان د کوټۍ د باغچې تر . ی نه ښکاريدهد گلخانې ماڼۍ ته ننوتلم ، د گارد بولندو
په : " په ځواب کې مې وويل. داؤود خان بيا هم د وضعيت مالومات وغوښتل. ځمکالندې ځای کې پټ کړی وو

  ." راغلی او موږ ته مرسته هم نه ده را رسيدلېئ وضعيت کې د پاملرنې وړ بدلون نه د
  

: " د جان او عبدالحق علومي داؤود خان ته په دوه مخۍ او منافقت داسې اوتې َبوتې وويشتلې په همدغه وخت کې سي
رښتيا دا وه چې . دغه هوډ او ژمنه درواغ ول." موږ د ځان د وينې تر وروستي څاڅکي پورې له تاسو دفاع کوو

  . يو ورسيدلدواړه يې پرچميان ول او د داؤود خان له شهادته وروسته تر جنرالۍ او لوړو څوک
  

. داؤود خان ته د راپور له سپارلو وروسته له سيدجان او عبدالحق علومي سره يو ځای د گلخانې له ماڼۍ را ووتلم
د انضباط بلوک ته مې په بيړه امر . صاصبجان ټلفون وکړ او ويې ويل چې يو شمير وسله د گلخانې ماڼۍ ته ور وليږم

نه د کورنيو چارو وزير قديرنورستاني ، د ماليې وزير سيد عبداالهللا ، د کانو په ماڼۍ کې دن. وسله و سپارل شوه. وکړ
او صنايعو وزير تواب آصفي ، د عامې روغتيا وزير عبداهللا عمر، د کرهني وزير عزيزاهللا واصفي ، د بهرنيو چارو 

  . ولد وزارت مرستيال و حيد عبداهللا ، د عدليې وزير وفي اهللا سميعي او د کابينې نور غړي 
  

د جگتورن نادرخان له الرې خبر شوم . د پل خشتي له جوماته د آذان غږ راغی. د نيږدې سهار درې نيمې بجې وې
ماڼۍ ته ننوتلم . غوښتل مې د الرښوونو د اخيستلو لپاره هلته ورشم. ئچې د گارد بولندوی د گلخانې ماڼۍ ته راغلی د

:" ما وويل .  وزيران دواړه راته نيږدې شول او مالومات يې وغوښتلد ماليې او کورنيو چارو. او داؤود خان مې وليد
. هغوی ، سيد عبداهللا او د کابينې نور غړي له داؤود خان سره په يوه خونه کې ول." ئوضعيت د پخوا په شان د

له پريکړه ما خپ. ځوان يې ، والړ سه ځان ور تسليم کړه! زويه :" داؤود خان را نيږدې شو او داسې يې را ته وويل
، قطعه را ټوله ئ تاسو والړ سـ. ښاغلي ولسمشر صاحب خپله پريکړه کړې ده:" صاحبجان هم راته وويل ." کړې ده

  ." چې خپلې وسلې دې وسلتونونو ته وسپاريئ او امر ورکړئ کړ
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 د ساتلو لپاره مې په د يوه مسلمان او افغان په توگه چې د ناموس ، اسالم د هيواد د ځمکنۍ بشپړتيا او د ملي نواميسو
صاحبجان د . خدای او قران سوگند او لوړه کړې وه د داسې يوه امر منل او هغه ته غاړه ايښوونه را ته خورا گرانه وه

ما په درنښت سالم ." ئاو امر پلی کړئ والړ سـ. ئدا د ښاغلي ولسمشر صاحب امر د:" دويم ځل لپاره راته  وويل 
  . وکړ او را ووتم

  
شا او خوا د سهار شپږ بجې وې چې د کابل په آسمان کې د کفر او ] ٢٨ز اپريل ١٩٧٨[د مېاشتې په اتمې د غوايي 

کمونيزم د تيارې لمر په را ختلو شو او د ولسمشر او د گارد د بولندوی د امر پر بنسټ مې د گارد د قطعې ته  د ټول 
وه ، په داسې حال کې چې د هيواد مينه ، دين ، وروسته له دې چې د گارد ټوله قطعه را ټوله ش. امر ورکړئ سـ

افغاني غيرت ، د افغانستان د مسلمانانو د ناموس او د هيوادپالنې احساس را ته اجازه نه راکوله او ستونې مې غم 
د گارد د قطعې سرتيرو نه منله او نه يې غوښتل خپله . لړلي ناورين کښيکاږه ، د ولسمشر صاحب امر مې اعالن کړ

  . پر ځمکه کښيږديوسله 
  

پورته مې وويل چې د کودتا د پيل په شېبو کې له باالحصار څخه يو مرستندوی ټولی راغلی وو او ما د نوموړي ټولي 
افسران او سرتيري بې وسلې کړي ول او د مخابرې په ټولې کې مې بنديان کړي ول ، له همدغه ټولي څخه د لعل 

:" پرچميانو د گارد کنترول په الس کې ونيو او موږ ته يې داسې امر وکړمحمد او تورن رسول په نومونو دوه تنو 
  ." ئاو يو يو په يوه ليکه د گارد له دروازې څخه ووځـئ السونه مو پر سرونو کښيږد

  
جگړن نوراهللا ) له خپل پخواني ټولگيوال(کله چې د پښتونستان واټ ته را ورسيدلو، زه چې د کتار لومړی سړی وم 

" همدا ته وې چې . اوس که زر مرمۍ دې په دا خېټه کې در تشې کړم ، بيا هم لږ ده: " هغه وويل . شومسره مخامخ 
په . ويې وکړهئ هرڅه چې کو: " په ځواب کې مې وويل ." دې شهيد کړ، او شوبلو ته دې اور واچاوه" عمرجان

تون مرستيال او د هوايي ځواکونو د نور اهللا خلقی وو ، وروسته د حربي پوهن." ( جگړه کې حلوا نه ويشل کيږي
کمونيستي رژيم له ړنگيدلو ورسته له افغانستانه و تښتيد او اوس په ډنمارک ..... هغه د . بولندوی په توگه وټاکل شو

  .)ئله پيسو په چړچو بوخت د.... کې د 
  

" گرد چاپيره د "  فواره"وروسته له دې چې افسران او سرتيري له گارد څخه راووتل د پښتونستان واټ د تندوبي 
له هغه ځايه يې د آريانا سينما ته . تر څار الندې ونيول شولو.... ته مخامخ د محلدينو او کمونيستانو " خيبر کافي

د مازديگر څلور بجې وې د ملي . عزيزحساس ، عبدالحق علومي او نور پرچميان په هماغه ورځ خوشې شول. بوتلو
  . غره وال ځواک ته بوتلوبس په سرويسونو کې يې څلورم ز

  
اوس زما پخوانی . درې ورځې وروسته زما سترگې په هاغه جيپ موټر را وا وښتې چې صاحبجان په کې سپريده

کله . ئڅرگنده شوه چې نوموړی د گارد د بولندوی په توگه ټاکل شوی د. ټوليگوال توفيق احمد عزيزي پکې سپريده
ولې دې د جمهوري ! ـينهئوه خا! اې د امريکا سي آی اې!  اې هيواد پلوريه:"چې سترگې يې په ما ولگېدلې ويې ويل 

ناڅاپه يې په ما بريد وکړ او کله څپيړه يې زما په " گارد مخې ته شوبلو ته اور واچاوه؟ ولې دې زموږ کسان ووژل؟ 
ونکي يې زما د ساتلو مخ راکړه او امر يې وکړ چې په هې ډول نه شم کوالی نه کوټې دباندې ووځم او لس تنه سات

  . لپاره و ټاکل
  
د کمونيستي رژيم له منځته راتگ وروسته توفيق احمد عزيزي په ډيلي او مسکو کې د پوځي اتشې او د پوځ د مفتش  

کله چې په هند کې يې دنده تر سره کوله ، د پوهنتون زده . په توگه و گومارل شو او د ډگر جنرالۍ تر رتبې ورسيد
ز کال کې له ١٩٨٩نوموړی په .  پر سفارت بريد وکړ او نوموړی يې په ترڅ ښه و َډبـَاوهکوونکو او خلکو

ه امريکا ته والړ د نبيل مسکينيار په ټلويزيون کې د ښاغلي ] ٢٠٠٨اکتوبر [ دوه مېاشتې مخکې . ( يوگوسالويا څ
ي ، د گارد پخوانی بولندوی ، توفيق احمد عزيز: " حسن اميري په پروگرام کې يوې ميرمن ټلفون وکړ او ويې ويل
  .")صاحبجان يې د راډيو له ودانۍ بوت او په خپل الس يې وواژه

  
د نيږدې سهارپه درې نيمو بجو ] زکال١٩٧٨ اپريل ٢٨[څرنگه چې وويل شول ، ما د غوايي د مېاشتې په اتمې نېټه 

هغه ماته د مقاومت د َدَرولو . ئيدلی دشهيد سردار محمد داؤود خان د گلخانې په ماڼۍ کې د گام وهلو په حال کې ل
ما نوموړی . امر راکړ او دغه امر يې د گارد د بولندوی له خوا را ته دوه ځله تکرار شو چې هرو مرو دې پلی شي

  . امر د سهار په شپږو بجو يعنې دوه نيم ساعته وروسته پلی کړ
  

 سيمې زموږ له وتلو وروسته د سهار له شپږو بجو داسې انگيرل کيږي چې د مقاومت له پای ته رسيدلو او د گارد له
 کوماندو قطعې بريدمن امام الدين او يو شمير وسله وال ۴۴۴په باالحصار کې ميشتې د ] ١٩٨٧ اپريل ٢٨[ وروسته 
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کسان کالشنيکوفونه په الس ماڼۍ ته ننوتلي او په ډيرې سپين سترگۍ يې داؤود خان او جمهوري رژيم لوړ پوړو 
  .!" ئد گوند د مرکزي کميټې د امر پر بنسټ تاسو محکوم ياست او ځانونه تسليم کړ:"  ويلي چارواکو ته

  
سردار داؤود د امام الدين او تش په نامه مرکزي کميټې امر ته د غاړي په نه ايښودلو او نه پاملرنې په تومانچه ډز 

اؤود او د کابينې پرنورو غړو ډزې کوي او د کوي او د امام الدين بدرگه کسان يو ځای په يوه وار پر سردار محمد د
سردار محمد داؤود خان ، د هغه د ورور سردار محمد نعيم خان ، د کورنۍ او د کابينې د غړو په گډون نهه ديرش تنه 

  . په ډيرې شډلتيا او وحشت په شهادت رسوي
  

  نولسمه برخه
  صبوراهللا ســــــــياه ســـنگ

com.hajarulaswad@yahoo  
  رحمت آريا: پښتوژباړه

  
  له يوه السه ټک نه خيژي

  
محمد داؤود د سياسي ښادنامو په ) افغانستان د لومړڼي ولسمشر(دغه لنډه لېکنه چې په هې ډول نه شي کوالی د 

ي يوازې د هغه او د هغه د کورنۍ د سموالي يا نه سموالي، دهغه پر پړوالي يا نه پړوالي روښنايي واچوي،  غواړ
  .  وژنې د څرنگوالي په اړه د يوشمير شته مالوماتو ټولگه راډگر ته کړي

  
ه به وشي د مخ په ودو گنگوسو د را سپړلو او څرگندولو لپاره چې کله دلته کله هلته اورېدل يا لوستل کيږي لږتر  ه

کريم ميثاق، دستگير پنجشيري ،سليمان اليق ، ( لوړپوړو غړو لږه د افغانستان د خلق ډ يموکراتيک گوند له پخوانيو
  .او جنرال امام الدين سره د پرله پسې او اوږدو  ټيلفوني مرکو او پوښتنو لړۍ  راپيل کړو) خيال محمد کټوازي

  همدارنگه د دغې لېکنې په ال ښه والي کې د نوروکسانو مرستې ته اړتيا لېدل کيږي
   کال، نوامبر ٢٠٠٨

   :پته 
  

  سـياه سـنگ
  

   ٥٠٢٠٨٨٢ (٣٠٦) ١ و ٥٤٣٨٩٥٠ (٣٠٦) ١: دټيلفونونو شميرې 
  CANADA ,Rink Ave., Regina, SK., S٤X٢P٣ ٦٧٩ ,Siasang: نښه 

  
*********  

  

  د فرهاد لبيب د خبرو د لړۍ دوام
  

د کتاب ليکوال  " چند سطر شکسته در باره تجاوز روس در افغانستان"  زکال د جنورۍ په څلورمه نيټه د ٢٠٠٩د 
، د ]  زکال د ليتو د خپرندويې ټولنې له پلوه خپور شوی١٩٨١هند په نوي ډيلي کې په [ فرهاد لبيب ، چې د 

org.kabulpress.www د . تر سر ليک الندې يو يادښت ليک را ليږلی وو" عمق فاجعه"   ويب پاڼې ته يې د
ورځې په سبا د نوموړي يادښت ليک پراخه بڼه د يوې ښکلې سريزې په ترڅ کې په څو نورو رسنيو کې هماغې 
  . خپور شو

  
له " ليکوال"د "  د پسرلني سباوون دگوليو باران/ و آن گلوله باران بامداد بهار" نوموړي په پيل کې په هر ځای کې د 

م ياد کړي يادونه کړې او گڼې په دغې لنډې څيړنې کې ليبب نو" صبوراهللا سياه سنگ" ونډې څخه پرته له دې چې د 
  .پرته بل ښه ځای نه دی موندلی" تايپ کوونکي" ته ليکوال له يوه 

  
لوستونکي کوالی . د فرهاد لبيب د خبرو لړۍ د هغه له اجازې پرته له شپږم پارگراف څخه وروسته را اخلوئ دا د

  :شي لومړی ټوله لېکنه دلته و لولي
  

http://kabulpress.org/my/spip.php?article٢٧٩٩  
 www.farda.org/articles/٠٨_updates/٠٨١٢٠٠/article_f_labib.htm  
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  " د ناتار ژور تـَـل" 
  

سره له دې چې د افغانستان د لومړني ولسمشر ، د هغه د کورنۍ او يارانو د شهادت د پيښې په اړه پراخ السوندونه او 
و په داسې حال کې چې د ولسمشرپه وژنه او وژونکو ته د وژنې د شريک او الرښود په مدارک په الس کې شته ا

توگه ال تر اوسه د امام الدين پر اوږې او مټ د ولسمشر د ډزو د ټپونو نښې ليدل کيږي بيا هم د درو لسيزو په تيريدا 
  . د وژونکو پيژندنه نه ده شوې

  
آيا په دغسې له ملنډو . بولي" (!) مشروع دفاع"کودتا خونړی جنايت په همدې لړ کې ، امام الدين اوس د غوايي د 

ډک اړ و دوړ کې کيدای شي د هغې ورځې راتگ ته سترگې په الره کښينو چې زموږ د هيواد د خپلواکۍ د گټلو د 
يې زرگونو زرگونو وژونکو په سرو وينو پـښې د نياو يا محاکمې تر ميز پورې را ورسول شي او د کړو وړو سزا 

  په الس کې ورکړل شي؟ 
  

د غړو له پلوه دړې وړې او له " افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند" د زرگونو زرگونو شهيدانو ژوند او شتمني د 
کې د غوايي د کودتا د رژيم له ] ز١٩٧٩[خاورو سره يو شوه ؛ لږ تر لږه په ديارلس سوه او اته پينځوسم لمريزکال 

نومونه په براال او څرگند ډول د کورنيو چارو د وازت په ديوالونو وځړول شول دا ځکه پلوه د دولس زرو شهيدانو 
خو هغه څه چې د وخت تيريدا . چې نور د هغوی پاتې کسان او خپلوان د جالدو واکمنو د سر خوږۍ المل ونه گرځي

لی   . ئد" قاضي" ورمنډگرپه زباد رسولي دا دي چې د کړو وړو سزا حق او تأريخ هم بيرحمه ،سخت زړی او سپي
  

کله چې ما د غوايي د کودتا په اړه خپل يادښتليکونه ليکل د امام الدين د خبرو په ] ز١٩٨٢[اووه ويشت کاله مخکې 
  :تړاو زه دې پايلې ته رسيدلی وم چې نوموړی د دوه وو خبرو په اړه رښتيا نه وايي 

  
   سره کولو يې داؤود خان او ور سره کسان ووژل ، اوپه تر" جناحي اور/څنگيز " دا چې ويلي يې ول د يوه  ) ١
  په دغو خونړيو عملياتو کې  د اصلي وژونکو د نومونو او پيژند نه بربنډول ) ٢
  

ما د امام الدين د خبرو په اړه خپله جاج اخيستنه وليکله او د هيواد يو شمير تاريخپوهانو هغه په کلکه په پام کې و 
له دې چې له ډيرو کلونو وروسته پورتنۍ خبره يو ځل بيا د صبوراهللا سياه .  يې ځای ورکړنيوله او په خپلو ليکنو کې

زه هم د افغانستان د پخواني وسله ځواک د يوه غړي په توگه ئ سنگ له پلوه تر شننې او کره کتنې الندې راغلی دا د
  . اړکيږم خپل داليل را وړاندې کړم

  
ځير له کړکۍ ورته وکـتـل شي نو د دغسې عملياتو د پلي کولو لپاره ، په که د منطق او ژور یوازې امام الدین؟ 

دا به لنډ . ځانگړې توگه د يوه هيواد د ولسمشر د نيولو يا وژلو لپاره عادي اوکار نا آزمويلي خلک نه ليږل کيږي
ؤود خان د نيولو لپاره پوهنه او ساده باده توب وي که ومنو چې د کودتا د مشرتابه ډله هرڅومره چې ناپوهه وي د دا

ځکه کودتاچيان ښه پوهېدل چې په حقيقت کې دغه . دې نا خبره او کارنا ازمويلي کسان د ولسمشرۍ ماڼۍ ته وليږي
په دې توگه هر پوه او عاقل انسان دې ومني چې د هغه وخت د . ځانگړي او مهم عمليات د دوی برخليک جوړوي

 د ډاډ وړ او د پوځي علمياتو له رمزونو او رازونو څخه خبر کسان ليږل ولسمشر د نيولو لپاره هرو مرو کارپوه ،
  . شوي دي

  
يزې پوښتنې په دغسې يوه فوق العاده حساس او خونړي خوځښت کې ولې امام الدين يوازې وو؟ که دا و : څو بنس

يا سرتيري ول نو انگيرو چې له هغه سره بدرگه کسان يوازې د افغانستان د وسله وال ځواک څلور تنه افسران 
په دې توگه . څرگنده ده چې امام الدين په يوازې سر د ولسمشر وژونکی نه بلکه دوی ټول د ولسمشر وژونکي دي

پوښتنه دا ده چې د ولسمشر له شهادته وروسته ولې يوازې امام الدين لوړو پوړيو ته رسول کيږي او پاتې بدرگه 
که له هغه سره بدرگه کسان د افغانستان د وسله وال ځواک غړي ول او کسان بې نومه او بې نښانه ورک پاتې کيږي؟ 

په داسې يوې سرسپارنې يې د کودتا د رژيم لپاره سرښندنه کړې نو ولې دغو کسانو ته د امام الدين په شان رسمي 
واک غړي ول ، دريځونه او امتيازات ونه کړل شول؟ که له هغه سره بدرگه کسان په رښتيا د افغانستان د وسله وال ځ

آيا د دومره کلونو په اوږدو کې دوی نه شوای کوالی لږ تر لږه د خپلو دوستانو او همليکو ملگرو په منځ کې کوشنۍ 
  وبلل شو؟ " اتـل" سر ټکونه او شکايت وکړي؟ ولې يوازې امام الدين ټپي او د همدغه داستان يوازينی 

  
 پاڼه کې ولسمشر ته د خبرو ٨۶٧په ] ستان در پنج قرن اخيرافغان[ د کتاب ] ښاغلي مير محمد صدیق فرهنگ[د 

دغه وړانديز د افغانستان د خلق ډيموکراتيک : "  اترو لپاره د قادر او وطنجار د ليږلو په اړه داسې ليکل شوي دي 
 ويل  پاڼه کې د قادر له خولې۶٨۶؛ او له هغه وروسته د هماغه کتاب په " گوند په مرکزي کميټې کې  وړاندې شو
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 زموږ مخه و نيوله او دوه تنو نورو ته دنده ورکړل ملگروخو . زه او وطنجار د ماڼۍ پر لور و خوځېدلو : " کيږي 
  : ، اوس نورې اړينې پوښتنې را منځته کيږي ." شوه چې داؤود خان ته ورشي

  
؟ ولې قادر په څوک ول چې د گوند د مرکزي کميټې له صالحيت څخه د هغوی صالحيت لوړ وو" ملگري" دغه 

له مخ څخه ټيکری له ليري کوي چې ان د هغوی د يوې ايکۍ وړيا " ملگرو" رندۍ او چاالکۍ د دغو پټو او مرموزو 
خبره د خلق د ډيموکراتيک گوند د مشرتابه له حکم څخه لوړه ده ؟ ولې دغه پټ راز ال تر اوسه همداسې پټ ساتـل 

  کيږي؟ 
  

له نيکه مرغه چې په هم په هيواد کې دننه او په بهر کې ميشت د : ووالي اړتياددغسې اړینو عملياتو لپاره د چمت
افغانستان د وسله وال ځواک گ شمير غړي چې د غوايي د کودتا په شپو وروځو کې د افغانستان د ملي وسله وال 

زده کړو خاوند هغه کسان چې پوځي زده کړه لري په ځانگړې توگه د لوړو . ځواک غړي ول ال تر اوسه ژوندي دي
کله د همدغسې عملياتو  د ولسمشر پر ماڼۍ د بريد (افسران ښه پوهيږي چې د افغانستان د وسله وال ځواک غړي هې

لپاره نه کومه ځانگړې روزنه ليدلې او نه د وسله وال ځواک په ښوونيزو او روزنيزو ) ، د هغه د وژنې يا نيولو
مانا دا چې په يو چا يا څو کسانو په مخامخ ډول په يوه څلور د . شوې دهبنسټونو کې د دغسې عملياتو روزنه تر سره 

  .... يوالي چاپيريال کې د بريښنا په توندوالی بريد تر سره کول 
  

سرپه الس کې ) اووه لسو(خو له دې سره سره په روښانه ډول وينو چې په دغو عملياتو کې پينځه تنه د يـَُو لسو يا 
 په يوې کوشنۍ سرپوښلې څلور ديوالۍ کې دريږي ؛ په انگړ کې دننه کوربانه د يرغلگر په اخيستي کسانو پر وړاندې

پرتله له خپل چاپيريال سره ښه بلد او آشنا دي خو پرته له دې چې د يرغلگرو له ډلې څخه يو تن ووژل شي ، هغوی 
لدين په نامه د کومانو د قطعې افسر ټول د همدغې پينځه کسيزې ډلې له پلوه له پښو غورځول کيږي او يوازې د امام ا

  . لږ ټپي کيږي او بس
  

هغه عمليات چې د ديارلس سوه او اووه پينځوسم کال د غوايي د مېاشتې د اتمې په سهار  : د عملياتو َورته والی
د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې پلي کيږي او په پای کې ولسمشر او د هغه د کورنۍ گ شمير غړي ] ٢٨ز د اپريل ١٩٧٨[
، د افغانستان ) دا چې د ارگ په مدافعه کې څومره ساتونکي په هاغه ورځ وژل شوي ، څرگند نه دي(هيدان کيږي ش

په تأريخ کې د دغو ډول عملياتو د پلي کولو بڼه او څرنگوالی ساری نه لري ، په ځانگړې توگه د ښځمنو او ماشومانو 
يوازينۍ منطقي انگيرنه دا ده . ستوگنځي څخه د باندې ولپرمخ د اور د خولې پرانيستل چې ټول يې د ولسمشر له ا

چې د افغانستان د وسله وال ځواک په جامو کې د دغه له شرمه ډکې کړنې او جنايت په تر سره کولو کې د روسي 
  . کوماندو السونه ښکيل و بولو

  
ري چې د ديارلس سوه اته بايد ورغبرگه کړم چې دغه عمليات له څو اړخونو له هغو عملياتو سره َورته والی ل

د تاج بيگ په غونډۍ کې د حفيظ اهللا امين او هغه ته ] ٢٧ ز د دسامبر ١٩٧٩[پينځوسم کال د مرغومي په شپږمه نېټه 
  . د نيږدو کسانو پر وړاندې تر سره شول

  
ولو څخه اوږه سپکوي؟ د غوايي له  ولې امام الدین په عملياتو کې د خپلو ښکېلو بدرگه کسانو د نومونو له بربن

کله چې ما ته د داؤود خان : " ته وويله ] فرهاد لبيب[کودتا يوه اونۍ وروسته امام الدين نوموړې پيښه په دغو ټکيو ما 
ما يو چلوونکی پيژانده ، له هغه او . د نيولو امر راکړ شو هيچ چا زړه نه کاوه چې له ما سره ارگ ته دننه والړ شي

  ." ې ما نه پيژاندل په زغره وال گاډې کې ارگ ته دننه والړونورو څلورو تنو سره يوځای چ
  

او زياتوي چې د خپلو بدرگه کسانو نومونه نه ئ له دې به تير شو چې نن امام الدين له خپلو ټولو خبرو ټپ منکره د
.  ور ساوهد فتح محمد په نامه يو تن ښه په ياد لري چې هغه يې روغتون: خو د پاملرنې وړ ټکی دا دې چې ! پيژني

ان د هغو کسانو خبرې او نومونه ال تر اوسه په ياد لري چې هغوی يې د راډيو افغانستان په ودانۍ کې ليدلي ول او 
ېدلې"هغه هم په داسې يوه مرگوني  ټپي حالت کې  " غوايي د نه په شا کېدونکي" ، خو د " چې له السه يې وينې څ

  !يوځای په دغوعملياتو کې بدرگه شول په ياد نه لريانقالب د توپکوالو نومونه چې له هغه سره 
  

شوی وو او د " شپاړلس ټوټې" د هغې پـيـښې د گوليو د باران په َوريا کې امام الدين چې په خپله وينا يې هډوکی يې 
ېدنې له امله هره شېبه بې هوښه کېده د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې د ميشتو کسانو نومونه ، روغت" شوک"  ون او وينې څ

برخليک جوړوونکو کسانو " څلورو تنو" د تللو الره ، د راډيو افغانستان ودانۍ او نور ټول په ياد لري خو يوازې د 
  !نومونه چې له ده سره بدرگه ول په ياد نه لري

د پولې په هاغسې يوې حساسې شيبې کې کوالی شي د راډيو " مرگ او ژوند" هيښنده خو دا ده چې امام الدين د 
د کودتا د مشرتابه ډلې ته وړاندې " په ډير ځير او ټکی په ټکی" ستان په ودانۍ کې د برياليو عملياتو راپور افغان
  . کړي
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چې که امام الدين پر ارگ د عملياتو د پلي کولو امر د شهنواز تڼي له الرې د  کودتا له ئ منځپوښتونکي ټکی دا د
يې شهنواز تڼي ته " راپور"سله مراتب په پام کې نيولو نوموړی مشرتابه څخه ترالسه کړی وو نو ولې يې د پوځي سل

چې په هماغه سيمه کې حاضر وو ور نه کړ او د هغه پرځای  په ټپي ځان د پوځي سلسله مراتبو په نه پام کې نيولو 
  نيغ په نيغه ځان د راډيو په ودانې کې ديره د کودتا د مشرتابه ډلې ته رسوي ؟ 

  
و ، شننو او کره کتنو څخه زما ټوله جاج اخيستـنه او انگيرنه دا ده چې د ولسمشر محمد داؤود له دغو پوښتن : پایله

اصلي وژونکي نه د افغانستان د وسله وال ځواک غړي او نه هم د پوځ د ښوونيزو او روزنيزو بنسټونو غړي دي 
د پوځي څارگرو څانگو تکړه ) وجي آري(د ملکي او د ) کي جي بي(د پخواني شوروي د " څلور تنه" بلکه نوموړي 

او ښه روزل شوي غړي ول چې د يوه سنجول شوي پالن له مخې له امام الدين سره يو ځای شوي او د عملياتو له تر 
  .سره کولو وروسته بيرته خپلو پـټـنځايونو ته تللي دي

  
 الرښوونې او ژباړې دندې په په پخې انگيرنې ويالی شو چې په دغو عملياتو کې امام الدين د روسي کماندويانو د

زه روسانو او : " دلته که د شهيد محمد داؤود خان د ژوند وروستۍ خبرې په پام کې ونيسو چې . غاړه درلودله او بس
  . نو موږ به تر ډيرې کچې ددغو پټو رازونو تـَل ته الره ومومو" کمونيستانو ته نه تسليميږم

  
وره ، د پورتنيو ياَدونو له سپړنې  او شننې څخه زما موخه دا نه ده چې له يو شمير څرگندو او ځانگړو کسانو هر 

زما هيله دا ده چې حق دې خپل . سره دښمنۍ ته مـټـې را بډ وهم او نه هم د هيواد د تأريخي حقايقو د تحريف هيله لرم
ليچونو په لوخړو کې رښتونی او ټاکلی ځای ومومي او زموږ راتلونکي زوزاتونه د ناپوهۍ او بې الرۍ د ژورو کږ

  . بند پاتې نه شي
  

د غوايي کودتا ، د افغانستان د لومړني ولسمشر او په پټو سترگو د هغه د کورنۍ وژنه ، او هم د کودتا له پايلو څخه 
رامنځته شوې ورانۍ يوه ساده پيښه نه وه چې پر هغې دې سترگې پټې شي ، بلکه ددغې پيښې پايلې له موږ غواړي 

بشپړ ډاډ لرم چې زموږ د هيواد په ناتار او ناورين . ه ، ژوره ، محتاطه او عادالنه څيړنه تر سره کړوچې هر اړخيز
ځپلی چاپيريال کې به که نن وي يا سبا د عدالت د رامنځته کيدلو او د عادالنه لټون او غوښتون لپاره الره پرانيستل 

  ."  شي
  

  شلمه برخه
  صبوراهللا ســــــــياه ســـنگ

com.hajarulaswad@yahoo  
  رحمت آريا: پښتوژباړه

  
  له يوه السه ټک نه خيژي

  
محمد داؤود د سياسي ښادنامو په ) افغانستان د لومړڼي ولسمشر(دغه لنډه لېکنه چې په هې ډول نه شي کوالی د 
لي روښنايي واچوي،  غواړي يوازې د هغه او د هغه د کورنۍ د سموالي يا نه سموالي، دهغه پر پړوالي يا نه پړوا

  .  وژنې د څرنگوالي په اړه د يوشمير شته مالوماتو ټولگه راډگر ته کړي
  

ه به وشي د مخ په ودو گنگوسو د را سپړلو او څرگندولو لپاره چې کله دلته کله هلته اورېدل يا لوستل کيږي لږتر  ه
کريم ميثاق، دستگير پنجشيري ،سليمان اليق ، (وکراتيک گوند له پخوانيو لوړپوړو غړو لږه د افغانستان د خلق ډ يم

  .او جنرال امام الدين سره د پرله پسې او اوږدو  ټيلفوني مرکو او پوښتنو لړۍ  راپيل کړو) خيال محمد کټوازي
  همدارنگه د دغې لېکنې په ال ښه والي کې د نوروکسانو مرستې ته اړتيا لېدل کيږي

   کال، نوامبر ٢٠٠٨
  : پته 

  
  سـياه سـنگ

  
   ٥٠٢٠٨٨٢ (٣٠٦) ١ و ٥٤٣٨٩٥٠ (٣٠٦) ١: دټيلفونونو شميرې 

  CANADA ,Rink Ave., Regina, SK., S٤X٢P٣ ٦٧٩ ,Siasang: نښه 
  

**********  
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 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  عـبدالـرحـيم شـــادان 
  

د ديارلس : "ې دلته واخيستل شي وويل ز کال د نوامبر د مېاشتې په يولسمه نېټه يو چا چې نه غواړي نوم ي٢٠٠٧د 
سوه او اوه پينځوسم کال د غوايي د مېاشتې په اوومه او اتمه نېټه عبدالرحيم شادان د محمد داؤود د ولسمشرۍ په ماڼۍ 

  ." غوره گڼم چې د نوموړي يادښتـلېکونه هم دلته راوړل شي. ارگ کې وو
  

  :و کمښته دغه درې يادښتليکونه يې را واستولله عبدالرحيم شادان څخه مننه چې پرته له زيادښت ا
ایه تور غندنه"/ ليک" د عبدالحميد مبارز د خبرو پر وړاندې " " ، " زکال د جنوري پينځلسمه١٩٩٩/ د یوه بې 
  " ١٢ز کال د نوامبر ٢٠٠١/ دویم ليک) هماغه ليکوال ته" (او " ٢٧ زکال د جوالی ٢٠٠١/ليک) يوه ليکوال ته(
  

م ليک ډيرې برخې د محمد داؤود او د هغه د کورنۍ د وژل کيدلو له څرنگوالي سره نيغ تړاو نه لري که څه هم د دوي
  . ، ښايي د ليک يو شميرروښانوونکې برخې د ځينو لوستونکو لپاره په زړه پورې وي

  

  " د يوه بې ځايه تور غندنه" 
  

پرته د واقعيتونو پربنسټ " تعصب"و تـنگ الواکيو تأريخ بايد له توکميزو ، ژبنيزو ، سيمه ييزو ، سياسي او گروهنيز
  . وليکل شي نه د کوڅې او بازار د گنگوسو او ډنډورو پر بنسټ

  
تحليل واقعات سياسي " د عبدالحميد مبارز کتاب ] ز کال په دسامبرکې١٩٩٨د [ما په وروستيو وختونو کې 

خو کې له خيټې راوتلو کيسو ، ذهنيگريو، خيالي په خواشينۍ چې په کتاب کې دننه په ډيرو بر. ولوست" افغانستان
  . انځورگريو، سپکو بازاري روايتونو، درغليو او تور لگونو سره مخامخ کيږو

  
سره مخامخ کيږو چې ښاغلي ليکوال د ځان د غټاوي لپاره " تناقض" د دغه کتاب په تومنه کې له ډيرتضاد او اړوپيچ 

 کره کتونکو ته پريږدم ، دلته غواړم د يوه بې ځايه تور په اړه خبرې ددغه کتاب شننه به شنونکو او. راوړي دي
  :ئلگول شوی د] عبدالرحيم شادان[ وکړم چې پر ما

  
 پاڼه کې د ديارلس سوه اووه پينځوسم کال د غوايي د مېاشتې د اوومې د ماښام په ٣٧۶ښاغلی مبارز د خپل کتاب په 

   :اړه د خپلو کيسو جوړولو په لړ کې وايي چي 
  

صاحبجان سردار محمد داؤود خان ته وړانديز کوي چې دی ] گارد بولندوی[د غوايي د اوومې ورځې په ماښام د " 
محمد داؤود چې خپله او د محمد . بلل کيدله پرانيزي او يو واليت ته دې والړ شي) کړکۍ(به د ارگ سويلي الرچې 

مني او کله چې غواړي په موټر کې سپور شي له يوه گوټ نعيم کورنۍ يې په ارگ کې راټوله کړې وه ، دغه وړانديز 
چې ( وروسته څرگنده شوه چې دغه سبوتاژ د شادان له پلوه . څخه ډزې کيږي او دا ډزې له ارگ څخه دننه دي

تر سره شوی وو، ځکه د گارد په لوړ پوړو افسرانو کې نوموړی يوازينی ژوندی افسر ) وروسته پرچمی جنرال شو
  ." اتې افسرانو په سرښندنې ځانونه له السه ورکړي ولچې نورو پئ د
  

عبدالحميد مبارز . کيسه را ژوندۍ کوي" په کورکې ناست له ټول بغداده خبر ړانده " دغه کيسه د سړي په ذهن کې 
  :په ډيرې سپين سترگۍ درواغ وايي ځکه 

  
له چې د زغره والې ليوا شوبلو د ددفاع د په هماغو لومړيو شېبو کې ، ک. موږ په کلکه له ارگ څخه ساتنه کوله ) ١

وزارت پر ودانۍ او د ارگ پر ختيځې دروازې بريد وکړ ، په لومړي گام کې د لومړی کنډک د بولندوی شهيد ډگرمن 
په بولنې مو د زغره وال ځواک څلور محاربوي ماشينونه د ارگ دروازې ته مخامخ ، د کانو او صنايعو د وزارت 

. ختيځې دروازې ته مخامخ او د سالمخانې دروازې ته مخامخ په سپکو توغنديو ويجاړ کړلودانۍ ته مخامخ ، 
همدارنگه د ارگ د دفاع په لړ کې د زغره وال ځواک په لسگونو شوبلې له کاره و لويدلې او په نوموړو شوبلو کې 

  . څلور شپيته تنه مو ژوندي يرغمل و نيول او په ارگ کې مو بنديان کړل
 سړی کوالی شي و انگيري چې د گارد ټول وسله وال ځواک له ارگ ، له ولسمشر او د هغه له کورنۍ هر پوه) ٢

څخه ساتنه کوي او له ارگه دباندې په لسگونو شوبلې او زغره وال گاډي دړې وړې کوي ؛ که په دغسې يوې شېبې 
ه پر ډزې کوونکي داسې د گوليو کې په ارگ کې دننه يو يا څو تنه پر ولسمشر ډزې وکړي نو د گارد ځواکونه ب

  .باران جوړ کړي چې د هغه يوه ټوټه به هم ونه موندل شي
  
ټول پوهيږي چې د پوځي . ئکتاب د لنډ پوهنې او له ساده او رڼو حقايقو څخه د بې خبرۍ پربنسټ ليکل شوی د) ٣

له همدې امله په ).  لږ پلټنه وکړيښاغلي ليکوال مبارز ته ښايي چې په دې تړاو.(کودتا بولنه پرچميانو نه وه ورکړې
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 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
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گارد کې ميشتو پرچميانو گومان کاوه چې ښايي يو شمير اور پکودغې دروهې ته لمن وهلي وي نو ځکه يې په 
  . پريکنده ډول جگړه او له ارگ څخه يې ساتنه کوله

  
. حمد داؤود زه پيژندلمم. زه عبدالرحيم شادان په هغه وخت کې د ولسمشرۍ د گارد د پيژند د مديريت آمر وم ) ۴

عربي هيوادونو ، يوگوسالويا ، هند ، پاکستان او ايران ته يې زه د خپلو سفرونو په ترڅ کې د خپل امنيت د سرگروپ 
ماته زما وجدان اجازه نه را کوله چې ددغسې يوه ډاډ په بدل کې هاغسې يو ناځوانه کړو وړو ته . په توگه ټاکلی وم

  . پلې گيډې را ايستلي ديالس واچوم چې مبارز له خ
  

  :ئ هغه څه چې ما په رڼو سترگو ليدلي دي لنډيز يې په الندې ډول د
  

د شپې د دوه وو بجو په شا او خوا کې امر وکړ ] ٢٨ز کال د اپريل په ١٩٧٨[د گارد بولندوی ارواښاد صاحبجان د 
 الرۍ کې د يوه بنز موټر لپاره ځای په. يوه الرۍ چې گرد چاپيره يې په سپکو توغنديو سمبال شوې وي چمتو شي

پرځای کول هم په پام کې و نيول شول ؛ د ارگ شمالي دروازه د دلکشا ماڼۍ او لومړۍ ماڼۍ ته الره ورکوي چې له 
هغه ځايه د فرانسې سفارت ته د تللو خوندي الره ځي ؛ که سردار محمد داؤود خان منلې وای نو کوالی يې شوای 

  .  انسې سفارت اويا هرې خواته چې زړه يې غوښتل والړ شيچې له همدې الرې د فر
  

ددغه خبر د . د گارد بولندوی سردار محمد داؤود خان ته ورغی او د الرۍ له چمتووالي څخه يې ورته خبر ورکړ
  : ورکولو په ترڅ کې دغه کسان د ولسمشر مخ ته حاضر ول 

افغانستان د ډيموکراتيک جمهوريت د وسله والو ځواکونو وروسته د ( ډگرمن سيدجان د گارد د اوپراسيون مرستيال 
وروسته د تورنجنرال (، عبدالحق علومي د جمهوري رياست د گارد د کشف آمر ) په اعلی قوماندانۍ کې تورنجنرال

  او جگتورن آقا محمد) په رتبې د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند د مرکزې کميټې د عدل او دفاع د کميټې مشر
  

  :دار محمد داؤود د صاحبجان را پور واوريد خو د هغه وړانديز يې ونه مانه او په زغرده يې وويل سر
م"    " زه په ارگ کې پاتې کي

  
وروسته څرگنده شوه چې . د ارگ له يوه گوټ څخه ډزې کيږي ، او دغه ډزې له ارگ څخه دننه دي" مبارز وايي 

زه خو د توغنديو او مرميو د سره اور په باران کې " خه پوښتنه کوم چې زه له مبارز څ...." دغه سبوتاژ د شادان له 
له هغو کسانو سره يو ځای چې نومونه مې پورته ياد کړل د ولسمشر تر مخ والړ وم ، ته د ارگ په کوم گوټ کې پټ 

  "شوی وې او د ارگ له کوم گوټ څخه تا ليدلي ، اوريدلي يا پوه شوی يې چې ډزې د چا دي؟ 
  

د گارد له لوړپوړو افسرانو څخه يوازې شادان ژوندی وو او پاتې کسانو په سرښندنې : "  ليکوال بيا ليکي چې درغلن
  ." ځانونه له الس ورکړي ول

  
مبارز يا په لوی الس درواغ وايي او يا يې يوازې د سپينې ناپوهۍ په ټال کی سپينې پاڼې تورې کړې دي ؛ ځکه د 

او ډگرمن محمد ) د هماغې ورځي د شپږو بجو په شا او خوا کې(چوپان وان بريدمن گارد د افسرانو له ډلې څخه ځ
له هغې ډلې څخه تورنجنرال . سرور په شهادت ورسيدل ، ديرش تنه سرتيري ټپيان شول او نور ټول ژوندي پاتې دي

  .  کال کې په کابل کې شهيد شو او تورن سيد جان ژوندی دي١٩٩٣عبدالحق علومي په 
  

ز ١٩٧٨[ډگروال صاحبجان د غوايي د اتمې :" ليکوال د هماغې شپې د پيښو په تړاو د سپـړلو په دوام وايي نوموړی 
تر نيمې شپې پورې مقاومت ته دوام ورکوي چې وروسته د هوايي بمباريو په لړ کې په شهادت ] ٢٨د اپريل 
  "  رسيږي

   
په بمباريو کې و نه وژل شو، بلکه د ارگ له تسليمۍ شهيد صاحبجان ! بيا هم د مبارز بې خبري او د حقايقو تحريف

د راډيو څو تنو . ( شميرې سټديو ته بيايي۵٢وروسته کود تاچيان نوموړی يرغمل نيسي او بيا يې د راډيو افغانستان
نېټه يې د ورځي په لومړيو ساعاتو کې صاحبجان ] ٢٨ز د اپريل په ١٩٧٨[کارکوونکو او وياندانو کيسه وکړه چې د 

  )البته څرگنده ده چې کودتا چيانو له هغه وروسته نوموړی په شهادت و رساوو. راډيو په ستډيو کې ليدلی وود 
  

د سهار د څلورو بجو په شا او ] ٢٨ز د اپريل په ١٩٧٨[د غوايي په اتمې : ئ د پيښې د لړۍ دوام په دې ډول د
ومي را وغښتل ؛ ارگ ته د نورو قطعاتو د خواکې سردار محمد داؤود خان صاحبجان ، سيد جان او عبدالحق عل

  :مرستې د نه رسيدنې او د مقاومت د بې ځای والي په پام کې نيولو يې داسې الرښوونه ورکړه 
  

ددې لپاره چې د ډيروځوانانو د وژل کيدلو مخه نيول شوي وي ، گارد تسليم . نه غواړم ځوانان له منځه والړ سي" 
لي خدمتونه  د وزارت ، صدارت او د ولسمشرۍ په پـما د دفاع. زه نه تسلميږم. ئکړ ُستونو کې هيواد او ولس ته سپي
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 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

کله مې افغانستان او د افغانستان ولس ته خيانت نه د. ئکړي د که ما کومه پازوالي يا جرم درلود نو ما . ئکړئ هې
  ." دې د افغانستان د ولس په نياو کې محکمه کړي

  
د . لسمشر سردار محمد داؤود خبرې چې د ولسمشر د گارد افسرانو ته يې وکړېدا وې د افغانستان د لومړني و

  .همدغې الرښوونې پربنسټ د ارگ د ختيځې دروازې پرسر سپين بيرغ و ځړول شو او گارد تسليم شو
  

ريخي په څو ورستيو کلونو کې يوشمير افغان ليکواالنو يو شميررسالې ، يادښتليکونه ، د سترگو ليدلي حالونه او تأ
کتابونه خپاره کړي دي چې د افغانستان د شلمې پيړې د دويمې نيماييۍ د تأريخي واقعيتونو په روښانونو کې خورا 

هم چې د تأريخ د ليکلو واک نه لري او ان د هغوی د " تش په نامه ليکواالنو" په دې ډله کې يو شمير . مرسته کوي
پاڼې تورې کړې دي او د پازوالۍ د پيټي له پورته کولو او د ئ ليکنې د  ليکالردود څرنگوالی ترپوښتنې الندې د

و پرته يا غټ غټ درواغ وايي او يا تحريف شوي حقايق رامنځته کوي   . رښتياموندنې له ه
  

ترنامه الندې " د غيرگوندي" ددغو درغلنو له ډلې څخه يو يا دوه تنه چې د خلق او پرچم د واکمنۍ په کلونو کې يې 
گډون "يځونه درلودل نن ددغو تورونو او ليکنو له الرې پرته له دې چې د هغو کلنو په پيښو کې ېې لوړ دولتي در

دغسې کسان هغو چوغکو ته پاتې کيږې .وو" خپلواک ، اتـل او مجاهد"  غواړي تا او ما ته ووايي چې " کړی وی
له همدغې ډلې څخه .  او څوک نه وينيچې ککره تر وزرونو الندې ننباسي او د تيارو په ټال کې په سوچوهلو زانگي

  . ئيو يې عبدالحميد مبارز د
  

د کتاب په څلورم پوښ کې د هغه ليکل شوی ژوند ليک څرگندوي چې نوموړي " تحليل واقعات سياسي افغانستان" د 
ک گونداو د د خپل ژوندانه لوړ ادارې دريځونه د خپلو لوڅو پوڅو او هلو ځلو له الرې د افغانستان د خلق ډيموکراتي

ښوونې او روزنې د " پخواني شوروي اتحاد د سالکارانود ډاډ له ترالسه کولو وروسته د پرچميانو په وخت کې د 
  .پر څوکۍ کښينول شوی وو" وزارت د مرسيتال

  
په دغسې رسمي دريځ کې د يوه سړي د ټاکلو واک يوازې د سياسي بيرو يا د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند د 

!) په کتاب کې د مبارز بله څيره" (گوندي ضد" هې پوه سړی نه شي کوالی ومني چې يو .  مقام په الس کې وولوړ
  . دې په ناڅاپه او د گوند د ډاډ له تر السه کولو وروسته پر دغسې يوه اداري دريځ ټکوهل شي

  
 خپلو دندو د سپړنې په لړ کې هغه د. مبارز په ناورهڼه توگه غواړي د لوستونکي په سترگو کې خاورې و شيندي

، خو نه غواړي " ز کال کې د سواد د زدکړې مرستيال او له هغه وروسته فرانسې ته کډوال شو١٩٨٠په : " وايي 
تر هغې شېبې پورې چې ډاډه وو چې شوروي . ووايي چې تر څو کلونو پورې په نوموړي ادارې کې دريځ پاتې شو

په توگه پاتې شوی وو ، خو کله چې ورته " وزير د مرستيال"  ، کلونه کلونه د ځواکونه په افغانستان کې پاتې کيږي
څرگنده شوه چې شوروي ځواکونه له افغانستانه وځي ، نود تيښتې او کډوال کيدلو په لټه کې کيږي او له خلقيانو او 

  !پرچميانو سره د مخالفت د ډغرو وهلو لپاره مالتړي
  

 تل ته رسيدل ، پر هغو پوهيدل او له هغوڅخه کره کتنه کول ژورې څيړنې ، پلټنې د هيواد د سياسي او پوځي حقايقو
يو په بل . نه ليکل ډيرښه دي تر درواغ ويلو او تور تړلو. ، شپه او ورځ خولې تويولو او بشپړ ناپييلتوب ته اړتيا لري

ه څرگندول ستره گناه ده او پسې کتاب خپرول ، درواغ ، تور تړل او د ولس سترگو ته افسانې د حقيقت په توگ
  . ئعبدالحميد مبارز پر دغه بې الرې شوې له گړنگونو ډک کږليچ ، يوازينې يا لومړنی تللی سړی نه د

  
  :پيړۍ پيړۍ مخکې موالنا جالالدين بلخي له دغسې قلم په الس ليکواالنو څخه داسې سر تـَکـَونه کړې ده 

  ١٩٩٩ جـنـوری ١٥ جـرمـنی، –."صـور بر داری بودالجـرم مـن/ چـون قـلم در دسـت غـداری بود"
  

  لومړنی ليک
  

  ، ......گرانه دوسته
  

ستاسو د ديارلس سوه اتيايم . د سالم له ډالۍ کولو وروسته هيله من يم چې له خپلې کورنۍ سره روغ او رمی اوسی
ستاسو پوښتنو ته په ئ دا د. کړنېټې ليک مې تر السه  ] ٣٠ز د اپريل د ٢٠٠١[لمريزکال د غوايي د مياشتې د لسمۍ 

  : الندې ډول ځواب وايم 
کال مخکې ، ما د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند د پرچم ] ز١٩٧٨[له ديارلس سوه او اووه پينځوسم لمريز  ) ١

له ډلې سره اړيکه درلودله ، المل يې دا وو چې د ولسمشرۍ د ارگ يو شمير افسرانو د پرچم له ډلې سره اړيکه 
  . رلودله او ما د دندو د تر سره کولو په ترڅ کې له هغوی سره نيږدې اړيکې درلودلېد
  



 
 

 
  ١٥٠از  ١٠٥ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

د غوايي له کودتا وروسته د دواړو خلق او پرچم د ډلو له پلوه د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند غړيتوب ته وبلل 
 سوه شپږپينځوسم لمريز کال د ماته د خلق يا پرچم په ډله کې ښکيلوالي ارزښت نه درلود ځکه د ديارلس. شوم

له . په نامه ياديده] گ.ډ.خ. ا[نېټې له کنفرانس وروسته گوند د يوه يوموټي د ] ٣ز د جوالی ١٩٧٧[چنگاښ د دولسمې 
د گارد په لومړني سازمان کې د ازمايښتي غړي او پرکال ] ز١٩٧٨[دې امله پرکال ديارلس سوه او اووه پينځوسم 

  . د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند په اصلي غړيتوب ومنل شوم] ز١٩٧٩ [ديارلس سوه اته پينځوسم
  
ولسشر ، ارواښاد صاحبجان او په . د غوايي له کودتا مخکې د جمهوري په اردو کې د دواړو خواوو افسران ول) ٢

 علومي د خلق دډلې د گارد د کشف آمر عبدالحق.څه ناڅه ډول د دفاع د وزارت مشرتابه د پرچم د ډلې کدرونه پيژندل
  . چې په هغه وخت کې د گارد د پيژند مدير وم پرچمي افسران پيژندل) عبدالرحيم شادان(افسران  اوما 

  
وروسته د ولسمشرۍ او د دفاع د وزارت د مشرتابه د لومړنی څپې ] ز ١٩٧۴[له ديارلس سوه څلور پينځوسم  ) ٣

او کې د ولسمشرۍ د گارد بولندوی ښاغلی ضيا مجيد په هند کې په لومړي پړ. ټکان د پرچم د ډلې پرافسرانو ورغلې
  . د پوځي اتشې په توگه وټاکل شو

  
کې ، د پرچم د ډلې اتلس تنه ] ١٩٧٧ او ١٩٧۶[په ديارلس سوه او پينځه پينځوسم او ديارلس سوه شپږ پينځوسم 

د ) دفاع د وزارت(ران له گارد څخه د افسران چې گ شمير يې د گوند نامتو کدرونه ول او د خلق د ډلې لس تنه افس
البته ، له دې سره سره د دواړو ډلو افسران د غوايي د کودتا تر شپو . مرکز او يا د واليتونو قطعاتو ته تبديل شول

  . ورځو پورې د ولسمشرۍ د گارد په جزوتامونو کې جذب او ځای پرځای شوي ول
  
 دوه ويشت تنو څخه چې گ شمير يې د گوند کدرونه ول په لوړو د ډلې له) پرچم(دغوايي له کودتا وروسته د  ) ۴

  : گوندي او دولتي مقامونو وگومارل شول چې د يوشمير نامتو کسانو نومونه يې په الندې ډول دي
  
  د ملي دفاع د وزارت د نړيوالو اړيکو مدير/ په هند کې پوځي اتشه/   ښاغلی ضيا مجيد د ولسمشرۍ د گارد بولندوی-
  
د غوايي له کودتا وروسته تر بريد جنرالۍ / اښاد ډگرمن گل آقا خان د ولسمشرۍ د گارد د اوپراسيون آمر ارو-

ـيس او د افغانستان د خلکو د ئد هرات د اوومې فرقې بولندوی، د ملي دفاع د وزارت د سياسي چارو ر/ ورسيد
  ډيموکراتيکې جمهورۍ د انقالبي لوړې شوری مرستيال

   
  د غوايي له کودتا وروسته / ن د گارد د اوپراسيون د آمريت مرستيال ډگرمن سيد جا-

د افغانستان د خلکو د ډيموکراتيک جمهوريت د وسله وال ځواک د سرقوماندانۍ د / د تورنجنرالۍ تر رتبې ورسيد
  پوځ د څانگې پازوال 

  
ه د تورنجنرالۍ تر رتبې د غوايي له کودتا وروست/ ارواښاد عبدالحق علومي د ولسمشرۍ د ماڼۍ د کشف آمر -

ـيس ، د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند  د مرکزې کميټې د عدل او ئر) خاد(په کندهار کې د دولتي امنيت / ورسيد
 دفاع مشر

  
د غوايي له کودتا وروسته د تورنجنرالۍ / محمد عزيزحساس د ولسمشرۍ د گارد د تشريفاتو د ټولي بولندوی -

د لسمې ) خاد(رۍ د گارد بولندوی ، د حربي پوهنتون د قوماندانۍ مرستيال ، د دولتي امنيت د ولسمش/ تر رتبې ورسيد
 ـيسئادارې  ر

  
د غوايي له کودتا وروسته د تورنجنرالۍ تر رتبې / جگتورن سيد حسن رشاد د گارد د دويم کنډک بولندوی -

 د ستردرستيز د امنيت آمر/ ورسيد
  
 ۍ د گارد د تشريفاتو د کنډک بولندویډگرمن محمد نادر خان وردک د ولسمشر -
  
 جگړن دستگيرخان د ولسمشرۍ د مخابرې د آمريت مرستيال -
يو شمير ټيټ پوړي افسران اوبريدگي چې د غوايي له کودتا وروسته يې په سرښندنې ارزښتناکې دندې تر  -

 سره کړې د مډالونو او دولتي نښانونو په ورکړې و ستايل شول
  

هغوی هم د غوايي له کودتا وروسته د خلق په گارد او د وسله وال ځواک په . ر لس تنه وود خلق د ډلې د غړو شمي
  قطعاتو کې په سرښندنې سترې دندې ترسره کړې

  



 
 

 
  ١٥٠از  ١٠٦ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

د دفاع د وزارت په الرښوونې د مرکز او ] ٢٧ز د اپريل ١٩٧٨[د غوايي د مېاشتې په اوومه د پنځنۍ په ورځ  ) ۵
زيونونو کې د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند د مشرتابه د نيول کيدلو او زندان واليتونو په ټولو قطعاتو او گارني

د گارد د جزوتامونو په گډون ټول قطعات . ته د هغوی د لويدلو په خوشحالۍ د ښادي لمانځنې په الره اچول شوې وې
جو په شااو خوا کې د دفاع د ورځي د يولسو ب. د سهار له نهو بجو وروسته د ښادۍ د لمانځنې په خوښيو بوخت ول

. وزارت ټولو قطعاتو په ځانگړې توگه د ولسمشرۍ گارد ته  دنده ورکړه چې د ولسمشرۍ له ماڼۍ څخه دفاع وکړي
ځکه د پينځلسم او څلورم زغره وال ځواک شوبلې او محاربوي ماشينونه له خپل وضع الجيشي حالته دباندې را وتلې 

  . او د ښار پر لور په خوځېدو وې
   

ارواښاد صاحبجان د دفاع د وزارت د الرښوونې له ترالسه کولو وروسته د اضطرار حالت اعالن او امر يې ورکړ 
  . چې د ولسمشرۍ د گارد ټول جزوتامونه دې له ارگ ، جمهوري رياست او گارد څخه په ساتنه کې چمتو شي

  
 وسلې سره چې ال مخکې په لومړۍ درجه د گارد جزوتامونو ، له خپل پرسونل او په خپل جوړښت کې له ټاکلې

په ډگر کې راټول او له هغه ځايه يې ئ د ټول سـ) درې نېمې دقيقې(احضاراتو کې راغلي ول په ډير لنډ وخت کې 
  . هغوی له مورچل نيولو وروسته دفاع را پيل کړه. خپلو دفاعي مورچلونو ته مخه کړه

  
افسران له سمبالو وسله والو جزوتامونو سره ټاکلې سيمې او ټولو خلقي او پرچمي ]   ژ–د گارد [په پيل کې 
چې مخکې يې په څو څو ځله د لومړي درجه احضاراتو په ترڅ کې د مورچلونو د نيولو تمرين کړی ( مورچلونه  

  . و نيولې او له ارگ ، گارد او جمهوري رياست څخه په دفاع کې ښکېل شول) وو
  

 شميرې شوبلې د دفاع د وزارت پرودانۍ او د ارگ ٧١۵ځلسم زغره وال ځواک په هماغو لومړيو شيبو کې چې د پين
د گارد د (پرختيځې دروازې ډزې وکړې ؛ د ولسمشرۍ د گارد د لومړي کنډک بولندوی ارواښاد محمد سرور خان 

پينځلسم او د : " خپلو ترالس الندې سرتيرو او جزوتامونو ته  داسې امر ورکړ) ختيځ اړخ د دفاع او ساتنې پازوال
څلورم زغره وال ځواک شوبلې او محاربوي ماشينونه چې گارد ، ارگ ، جمهوري رياست اويا د ملي دفاع وزارت 

  ." ئاو دړې وړې يې کړئ ته نيږدې کيږي او ډزې وکړي د سترگو په رپ کې د توغنديو تر اور الندې ونيسـ
  

شوبلو او محاربوي ماشينونو په سپکو توغنديو هغه شوبلې په بيړه پر ) سرتيرو(د جزوتامونو بولندويانو او پرسونل 
هغوی د گارد د . چې د دفاع د وزارت پر ودانۍ او د ارگ پرختيځې دروازې يې ډزې کړې وې له کاره و غورځولې

د څلورم زغره وال ځواک او د شهيد عمر ( قراول مخته ، د ختيځې دروازې مخته او د سالمخانې دروازې مخته 
  . لي محاربوي ماشينونه او په هغو کې ناست پرسونل دړې وړې کړل او وسوځېدلراغ) قطعه

  
د غوايي د اوومې د پيښو په لړ کې شهيد ډگرمن محمد سرورخان او يو شمير په وسلو سمبال افسران د گارد او ارگ 

و وسلو دډزو له امله  تنه پرسونل چې د گارد دپرله پسې توغنديو او نور۶۴مخته پرسړک ننوتل او د يرغلگروشوبلو 
له خوځښته پاتې شوي ول او يا د ارگ اوگارد پر لور د خوځښت زړه يې نه درلود پلي او ټول يې بندي او تر جدي 

نيول شوي کسان د هماغې ورځې د سهار ترشپږو بجو پورې تر هغو شېبو چې گارد تسليميده ، . څار الندې يې ونيول
  . هماغلته ول

  
کودتا الرښوونه او امر د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند د پرچم د ډلې له پلوه نه ورکړل له دې چې د پوځي  ) ۶

شوې ، د پرچم د ډلې افسران د ماښام تر اوو بجو پورې د اړيکې د نشتوالي له امله د پيښې له المل څخه خبر نه ول 
هغوی د مخابرې د آمريت .  وې،ځکه چې د گارد او جمهوري رياست د ټلفوني اړيکو ټولې اړيکې پريک شوې

مرستيال دستگيرخان ته دنده ورکړه چې له گارد څخه دباندې ووځي او د بشپړو مالوماتو له تر السه کولو وروسته 
  . دې بيرته ارگ ته راشي

  
نوموړی د . د ستگيرخان د هر ډول گواښ په منلو د ارگ تر ديوال الندې ويالې له الرې له ارگه دباندې ووت

تو له تر السه کولو وروسته د ماښام په اوو بجو بيرته راغی او د پرچم د ډلې افسرانو ته يې خبر ورکړ چې مالوما
  . کودتا د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند د خلق ډلې پيل کړې ده

  
 د جزوتامونو همدارنگه. له هغه وروسته د پرچم د ډلې افسرانو د گوند د پوځي څانگې د مالتړ پياوړتيا ته مال وتړله

ې پيل  بولندويانو چې گ شميريې د گوند د دواړو ډلو غړي ول له دفاع څخه الس پر سر شول او د گوند په گټه يې ه
  . کړې

  



 
 

 
  ١٥٠از  ١٠٧ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

په ځای کې وو او کله نا کله به د گلخانې ماڼۍ ته د ) د قوماندې په قرارگاه(ارواښاد صاحبجان د گارد د بولندې  ) ٧
د کنډکونو ، ټوليو او بلوکونو بولندويانو له خپلو مورچلونو څخه دفاع . تگ راتگ کې ووولسمشر د ليدلو لپاره په 

  . کوله
  

د ماښام له شپږو بجو وروسته د جمهوري رياست په هوايي چاپيريال کې د هوايي ځواک الوتکې راښکاره شوې او 
ټولی او د ارگ د سويلي ) ٢Mريال سـت(جزو تامونه په ځانگړې توگه د دلکشا د ساعت برج ته څيرمه د دافع هوا 

د ټولي بولندوي بريدمن چوپان د الوتکو د ) ٢Mدافع هوا د سـتريال ( د . ديوال اړخونه يې تر اور الندې ونيول
  .ماشينگڼو د ډزو له امله شهيد شو

  
بونو َوريا پيل د ماښام له اوو بجو وروسته بم غورځوونکو الوتکو د گارد ټولې سيمې ، ارگ او د دلکشا پر ب د بم

  . د هغې په پای کې په ارگ کې دننه يو شمير زيرمتونونو اور واخيست او د اور په لمبو کې ايرې شول. کړه
  

د پينځلسم زغره وال ځواک شوبلو د آريانا له څلور الندې ، پښتونستان واټ او د کابل هوټل له شا او خوا د گارد او 
" د افغانستان بانگ" مدغو ډزو له امله د گارد دروغتون د ودانۍ يوه څنډه د ه. ارگ پر ودانيو پرله پسې ډزې کولې

  .  ونړيدله
  

د ماښام له اتو بجو وروسته د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند د خلق ډلې په دې نامه چې يرغلگر ځواکونه د 
اند دلکشا ب ته ننوتلي او غواړي له هغې الرې گارد او ارگ ته ننوځي د گارد د لومړ ي کنډک سرغندويه او ه

نوموړي له خپلو جزوتانونو سره يوځای د ارگ له ختيځ ( بولندوی يوه گوټ ته بيايي او هلته يې په شهادت رسوي 
  ) اړخ ، گارد او جمهوري رياست څخه په سرښندنې اوسرسپارلې توگه دفاع کوله

  
که جمهوري : " ليغات ترالس الندې ونيول شولد شپې له لسو بجو وروسته د گوند د الرښوونې پر بنسټ اغيزمن تب

 کيلويي بمونه و وَرول شي ترڅو ټول ۵٠٠گارد تسليم نه شي ، الرښوونه شوې چې پرگارد او جمهوري رياست دې 
  ." له خاورو سره يو شي

  
ی سردار محمد داؤود ، د گارد بولندو] ٢٨ د اپريل په ١٩٧٨[د غوايي په اتمې نيټې د سهار په څلورو بجو 

صاحبجان، د گارد د اوپراسيون مرستيال سيدجان او د گارد د کشف آمر عبدالحق علومي را غواړي او ارگ ته د 
  :نورو ځواکونو له پلوه د مرستې د نه رسيدلو او د مقاومت د بې ځای والي په پام کې نيولو داسې وويل 

  
نو د وژل کيدلو مخه نيول شوي وي ، گارد تسليم د دې لپاره چې د ډيروځوانا. نه غواړم ځوانان له منځه والړ سي" 
لي خدمتونه ما د دفاع د وزارت ، صدارت او د ولسمشرۍ په پـ. زه نه تسلميږم. ئکړ ُستونو کې هيواد او ولس ته سپي

کله مې افغانستان او د افغانستان ولس ته خيانت نه د. ئکړي د که ما کومه پازوالي يا جرم درلود نو ما . ئکړئ هې
  ." ې د افغانستان د ولس په نياو کې محکمه کړيد
  

د ولسمشر له الرښوونې او د گارد د بولندوی د امر پربنسټ د سهار له څلورو بجو وروسته د ارگ د ساعت د برج 
  .پرسر سپين بيرغ لوړ او د تسليميدلو تابيا تر الس الندې ونيول شوه) ختيځې دروازې(
  
ه د گلخانې په ماڼۍ کې ، او کله چې هغه د ودانولو له پروژو څخه ليدنه کوله او ماسردار محمد داؤود څو څو ځل ) ٨

لۍ . ئهم عربي هيوادونو ، يوگوسالويا ، سويس ، ترکيې او هند ته د سفر پر مهال ليدلی د چال چلند يې له سپي
  . دوستۍ ډک وو او سړي ته يې زړورتيا وربخښله

  
د گلخانې ماڼې ته مخامخ الرۍ برابره چې کړه چې که وغواړي د فرانسې په هغه شيبه کې چې صاحبجان ولسمشر ته 

خو د ). هغه ونه منله چې له ارگ څخه ووځي. (ته والړ شي د محمد داؤود روحيه ډيره لوړه وه) يا بل لوري(سفارت 
 کې يې گډون هغه د همالرو ملگرو په ځانگړې توگه د کابينې د غړو روحيه چې په هماغه ورځ د وزيرانو په غونډه

  . کړی وو ، ډيره الوتې او ضعيفه وه
  

سره له دې چې ما له کابل څخه خپل يادښت ليکونه نه دي راوړي که تاسو د ارگ ، گارد او جمهوري رياست په 
عبدالرحيم شادان ، جرمني ، د ديارلس سوه او اتيايم کال . والسالم. مالومات به درکړمئ  اړوند  نورې پوښتنې هم ولر

  ] ٢٧ز کال د جون ٢٠٠١[گاښ شپږمه د چن
   

  دويم ليک 
  ، .....ښاغلی 

  



 
 

 
  ١٥٠از  ١٠٨ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

. ئد سالم او درناوي له وړاندې کولو وروسته هيله من يم چې له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره روغ او رمی اوسـ
ئ دا د. نېټې ليک را ورسيد] ٢٩ د اکتوبر د ٢٠٠١[ستاسو د ديارلس سوه او اتيايم کال د لړم د مېاشتې د ديارلسمې 

  : هغه ټکي چې زما په ياد دي سپړنه يې په الندې ډول  تاسو ته وړاندې کوم 
  
د ولسمشر سردار محمد داؤود او د جمهوري گارد د بولندوی د الرښوونې پربنسټ د افغانستان د پخواني پاچا  ) ١

  : ندی ډول جوړ او وگومارل شو محمد ظاهر شاه د حسابي او عايداتي شتمنيو د پلټلو لپاره يو څيړونکی پالوی په ال
 د محمد ظاهر شاه شخصي مرستيال چې په هاغه وخت کې يې د لنډ مهال لپاره د جمهوري محمود لطيفښاغلی 

د پالوی مرستيال : عبدالرحيم شادان د جمهوري گارد د پيژند مدير / د پالوي مشر: رياست اداري چارې پرمخ بيولې 
د لوژستيک ) ئنوم  يې زما په ياد نه د....(ښاغلی / د پالوي غړی: د مخابرې آمرښاغلی آقا محمد د گارد / او غړی
  د پالوي غړی: محاسب 

  
حسابي چارې له نيږدې و پلټي ، کنترول ) کاريز مير او دره آجر( پالوي دنده درلودله چې د قلم مخصوص او شتمنيو 

  . يې کړي او ويې څيړي
  
په ډير پرتم اودرناوي بهر ته ] ١٧ د جوالی ١٩٧٣[اښ له کودتا مخکې د پخواني پاچا د کورنۍ غړو د چنگ ) ٢

خونې يا د الوتکې څنگ ته  چا نه VIP له لوړ پوړو مامورينو او د هوايي ډگر د امينت له آمر پرته . سفرونه کول
وښتل روم له کودتا وروسته کله چې د پاچا ميرمنې او د کورنۍ نورو غړو  غ. شوای کوای هغوی ته ور نيږدې شي

  . ته سفر وکړي ، د هغوی توکي او بکسونه د يوه ټيټ پوړي افسر له پلوه ضبط شول
  

د هغه وخت د کورنيو چار د وزارت د ژاندارم او پوليسو د لوی بولندوی د الرښوونې پربنسټ د محمد ظاهرشاه د 
بل د هوايي ډگر د امنيه کورنۍ نقدي او جنسي توکي چې په يوه اوسپنيز صندوق کې ځای پرځای شوي ول د کا

  . قوماندانۍ د چارواکو له پلوه ونيول شول
  

ته وليږل شو چې هلته " دافغانستان بانک" دغه بکس د جمهوري رياست د الرښووني پربنسټ له هوايي ډگر څخه 
 نوموړي توکي د ښاغلي محمود لطيف ، عبدالرحيم شادان ، ارواښاد صاحبجان ، ښاغلي محمد موسی. ساتل کيده

  . مرستيال وو السليک ، مهر او په نښه شو" د افغانستان بانک"عظيمي له پلوه چې په هاغه وخت کې 
  
څرمن السي نصواري بکس چې په تـَل کې يې سره زر او : " د پلټنو د السوند په څلورومې مادې کې راغلې ) ٣

د مخکيني پالوي له پلوه وزن ، په نښه جواهر دي په سرتړلي توگه له پوښ سره يوځای د يوولسو کيلوگرامو په وزن 
  ." او السليک شو

  
کله چې پالوي بکس خالص کړ ومې ليدل چې په بکس کې دننه يو شمير سره زر لکه په غميو پسولل شوي د  ) ۴

  . غاړې د سرو زرو گرانبيه هارونه ، گوتې او واليگان د بکس په کښتنۍ برخه کې ځای پرځای شوي ول
  

هم چې د سرو زرو ترڅنگ په پاکټونو کې ) چې شميره يې زما له ياده وتلې(ل کې يو شمير ډالر د څرمن بکس په تـَ
  . ايښودل شوي ول د کابل په هوايي ډگر کې د شاهي کورنۍ له السه واخيستل شول

  
 د د غه توکي او اسعار له يوه کال او څو مياشتو وروسته د نوموړېکورنۍ د غړو د نومونو له څرگنديدلو او ) ۵

محمد ) شاهي کورنۍ د استازي(پالوي له نښو او السلېک وروسته د هريوه په نامه او پتې په بيال بيلو پاکټونو کې د
علي سليمان له الرې چې په هغه وخت کې يې د بهرنيو چارو د وزارت د تشريفاتو په رياست کې دنده تر سره کوله 

 ډالرو پورې او ١١٠٠ او ٨٢٠ ډالرو تر ۶٠٠ او ۵٠٠له : امه د اسعارو شميره د هريوه په ن. ( روم ته وليږل شول
  )  ډالره وه١٨٠٠تر ټولو غټه شميره يې 

  
په صندوق کې دننه د سرو زرو په څرمن بکس ] ١٩٧۴ او ١٩٧٣[د جمهوريت په لومړيو او دويمو کلونو کې  ) ۶

د جمهوريت د . سې ونه ليږل شوېکې له ځای پرځای شويو اسعارو پرته ، محمد ظاهر او کورنۍ ته يې نورې پي
کې د محمدظاهر د اقتصادي ستونزو په پام کې نيولو د ] ١٩٧۶ او ١٩٧۵[دريم کال په پای او د څلورم کال په پيل 

همدا . هغه د شتمنۍ او بانکي ونډې له گټې څخه په مېاشت کې دوه زره ډالر د شاهي کورنۍ د لگښت لپاره ليږل کېدل
کې د پاچا د بانکي ونډې بيه د يوه چک له الرې هغه ته ] ز١٩٧۶[ پينځه پينځوسم کال کې رنگه په ديارلس سوه او

  . وليږل شوه
  
د هغه ترڅنگ د پاچا د کار په دفتر کی يو ټوک په الس ليکل شوی کتاب ، لرغونې خطي نسخې او ارزښتناک  ) ٧

گ د وزارت، ملي آرشيف ، د دفتر د رياست دغه ټول د اطالعاتو او فرهن. کتابونه د محمد ظاهر په کتابتون کې ول
  . او د جمهوري رياست او گارد د يوه بشپړ او سمبال شوي پالوي له الرې ملي آرشيف ته وليږل شول
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کودتا ناکامه يا شنډه کيدای شوای ،بايد ] ز١٩٧٨ اپريل ٢٧[ددې پوښتنې په ځواب کې چې آيا د غوايي د مېاشتې  ) ٨
  : وويل شي 

د سهار تر ] ١٩٧٨ آپريل ٢٨[د جمهوري گارد سرتيرو او بولندويانو د غوايي د مېاشتې د اتمې سره له دې چې 
څلورو بجو پورې په ټينگه او سرښندنې له گارد ، جمهوري رياست او خپلو مورچلونو څخه دفاع وکړه له دې چې په 

بې ځايه او د کودتا شنډول نا شوني گارد کې دننه د گوند ډيرغړي ول له دې امله  د وسله ځواک پروړاندې مقاومت 
  . ول
  

تر څو ځوانان ئ گارد تسليم کړ:" په حقيقت کې د همدغې خبرې په پوهيدا سردار محمد داؤود الرښوونه ورکړه چې 
  ..." ونه وژل شي

  
وادونو، په وروستيو کلونو کې که د افغانستان په کورنيو چارو کې د سترو هيوادونو لکه امريکا او چين او د عربي هي

ايران او پاکستان السوهنې نه وې شوای او د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند کورنۍ گونډيمارۍ او شخړې 
 زکال کې يې دولت پرته له ١٩٩٢هوارې شوې وای ، د افغانستان وسله وال ځواک دومره پياوړی شوی وو چې په 

  ." کوشني مقاومته نه تسليماوه
  

عبدالرحيم شادن ، جرمني ، د ديارلس سوه او اتيايم لمريز کال د لړم يوويشتمه نېټه . لسالموا. ستاسو د بريا په هېله
  ] زکال٢٠٠١ نوامبر ١٢[
  
 
  

  يوويشتمه برخه
  صبوراهللا ســــــــياه ســـنگ

com.hajarulaswad@yahoo  
  رحمت آريا: پښتوژباړه

  
  ټک نه خيژيله يوه السه 

  
محمد داؤود د سياسي ښادنامو په ) افغانستان د لومړڼي ولسمشر(دغه لنډه لېکنه چې په هې ډول نه شي کوالی د 

سموالي يا نه سموالي، دهغه پر پړوالي يا نه پړوالي روښنايي واچوي،  غواړي يوازې د هغه او د هغه د کورنۍ د 
  .  اتو ټولگه راډگر ته کړيوژنې د څرنگوالي په اړه د يوشمير شته مالوم

  
ه به وشي د مخ په ودو گنگوسو د را سپړلو او څرگندولو لپاره چې کله دلته کله هلته اورېدل يا لوستل کيږي لږتر  ه

کريم ميثاق، دستگير پنجشيري ،سليمان اليق ، (لږه د افغانستان د خلق ډ يموکراتيک گوند له پخوانيو لوړپوړو غړو 
  .او جنرال امام الدين سره د پرله پسې او اوږدو  ټيلفوني مرکو او پوښتنو لړۍ  راپيل کړو) خيال محمد کټوازي

  همدارنگه د دغې لېکنې په ال ښه والي کې د نوروکسانو مرستې ته اړتيا لېدل کيږي
   کال، نوامبر ٢٠٠٨

  : پته 
  

  سـياه سـنگ
  

   ٥٠٢٠٨٨٢ (٣٠٦) ١ و ٥٤٣٨٩٥٠ (٣٠٦) ١: دټيلفونونو شميرې 
  CANADA ,Rink Ave., Regina, SK., S٤X٢P٣ ٦٧٩ ,Siasang :نښه 

  
**********  

  

  د پردې ترشا نقشه جوړوونکی " مرجان" د 
  

د ديارلس سوه او اووه پينځسوم لمريز کال د غوايي د اوومې له کودتا مخکې هم د محمد داؤود خان د وژلو نقشې 
په سترگو کيږي؟ دغې پوښتنې ته د سم يا لږ تر لږه د دغې نقشې په خاورو کې د چا د الس نښې . کښل شوې وې

  .رښتيا ته د نيږدې ځواب موندلو لپاره بايد د څو سمو او ناسمو گزارشونو له کږليچونو څخه واوړو
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  مرجان او توره په شاتگپالنه يا ارتجاع ) ١
 پاڼه ٨۴١کتاب په "  اخيرافغانستان در پنج قرن" ښايي باور کول پرې گران وي ، خو د ميرمحمد صديق فرهنگ د 

 –ايران له خپرونو ، د غوايي مياشت ، ديارلس سوه او څلور اويايم لمريز کال /لومړی چاپ ، د عرفان ، تهران[ کې 
  :  د علي احمد خرم د وژل کيدا په اړه الندنی پاراگراف په سترگو کيږي ]  ز کال ، اپريل١٩٩۵

  
 وزير علي احمد خرم چې له يوه جاپاني پالوي سره د خپل کار په دفتر کې د نوامبر په مېاشت کې د پالن] پرکال ؟" [

په خبرو اترو بوخت وو د پوليسو د ساتونکو د افسر د سترگو تر څار الندې د يوه سړي په الس چې په وچ زور د 
د پالن له وژونکي چې . هغه دفتر ته ننوتلی وو را و ايستل شو او د سړک پرغاړه د تومانچي په مرمۍ ووژل شو

پورې ورسوي ، د سړک د غاړې په گڼه گوڼه کې ] محمد داؤود[وزير څخه غوښتل نوموړی دې تر هيواد مشر 
 سره و نيول شو او د ښکاري توپکخو وروسته د مرجان په نامه يو سړی د بگراميو پرسړک له يوه . ورک شو

انو پر هغه د اخواني تور ولگاوه خو د هغه وخت کمونيست. نياوتون د حکم پربنسټ د وژونکي په توگه تورن و بلل شو
له دې چې خلکو پر حکومت ويسا او ډاډيينه نه درلودله نو د هې لوري پر . د عدليې وزير نوموړی پرچمی و باله

څرگنده نه ده چې هيواد مشر له رښتينو خبرو تر کومې کچې خبروو خو خاورو ته د علي . خبرو يې باور ونه کړ
  . بس." ي د سپارلو پر وخت د هغه وژونکی يې د تورې ارتجاع له چوپړيانو څخه و گاڼهاحمد خرم د مړ

 
  مرجان چپی وو کې ښي اړخی؟ ) ٢
  

په چپيانو پورې تړلی وو خو له ] مرجان[پلټنو څرگنده کړه چې  وژونکی : د پالن وزيرعلي احمد خرم ووژل شو " 
د مړي د ښخولو پر مهال گواښ وکړ او ويې ويل ] محمد داؤود[ر هيواد مش. ورايه له اخوانيانو سره يو ځای شوی وو

کله او هې څوک  که چپي وي که ښي اړخی پرينږدي چې د افغانستان له برخليک سره لوبې وکړي:  . دولت به هې
قيام جمهوريت بيست و " د . ( خاورو ته د علي احمد خرم د مړي د سپارلو پرمهال د شوروي سفير هم راغلی وو

:  پاڼه ، ليکوال او ټولگر ١٩د کتاب ] ١٧زکال د جوالی ١٩٧٣" [ سرطان سيزده پنجاه و دو هجري شمسيشش 
  )ز کال٢٠٠۴ديپلوم انجنير کريم عطايي ، دويم چاپ ، سنټ گلن ، سويتزرلند ، 

  
  مرجان ، گلبدين حکمتيار او جيمي کارتر ) ٣
  

په رڼا ] ١۶ز کال د نوامبر ١٩٧٧[ې په څلورويشتمه ڼېټه د ديارلس سوه شپږ پينځوسم لمريز کال د لړم د مېاشت" 
د مرجان په نامه د لغمان د واليت استوگن يو . ورځ د پالن د وزير علي احمد خرم وژنه يوه بوږنوونکې پيښه وه

ښوونکی چې کمونيستي ليد لوری يې له ورايه څرگند وو د وزارت په ودانۍ کې د پالن له وزير څخه د ليدنې کتنې 
  . دغه غوښتنه په ډير ټينگار او له گواښونو ډکه وه. ښتنه وکړهغو

  
د . وزير له جاپاني پالني پالوي سره خپله غونډوه وځنډوله او مرجان سره د ليدنې په موخه د غونډې له خونې راووت

 هيواد مرجان له خرم څخه وغوښتل چې هغه دې. مرجان له گواښه ډکه غوښتنه پر همدغه ځای پای ته ونه رسيدله
خرم چې د گواښ او ويرې په منگولو کې راښکيل شوی وو د مرجان غوښتنه و منله او له . مشر داؤود ته و رسوي

  . هغه سره د ارگ پرلور وخوځيد
  

وزير . د وزير مرستې ته کوم مأمور يا څارندوی را ونه دانگل.د پوښتنو او ځوابونو لړۍ اوږده شوه] دواړو ترمنځ[د 
علي احمد خرم د وزارت د ودانۍ مخته .   مرجان د وزارت له ودانۍ د ارگ پر لور په خوځېدا شولمخته او ترشا يې

نوموړی په . وزير ته د مرستې په رسولو کې ډير ځنډ شوی وو. د مرجان د تومانچې د ډز له امله پر ځمکه را پريوت
  . روغتون کې مړ شو

   
و او مقاومت پرته نوموړي له خپلې . ور کې پټ شو مرجان و تښتيد او په شاه شهيد مېنه کې په خپل ک له پلټـنيزو ه

  .  ئنوموړي داؤود ته څرگنده کړه چې وزير د وزارت په ودانۍ کې خوندي نه د.  سره ځان پوليسو ته وسپارهتومانچې
  

سفير خاورو ته د خرم د جنازې د سپارلو په وخت کې د ملگرو او عربي هيوادونو د سفيرانو تر څنگ د شوروي 
هغه چې نه شوای کوالی خپل . داؤود له ويرغاړۍ او نوميدۍ ډکه وينا واوروله. ـيلوويچ پوازنوف هم راغلی ووئميخا

احساسات په خپل واک کې وساتي له دواړو د امريکا له متحده اياالتو او شوري اتحاد څخه سر ټــَکـَونه وکړه او زياته 
د داؤود  خان دغه وينا په رسنيو کې خپره نه . ( گټې نغښتې دييې کړه چې د شوروي په مرستو کې هم شخصي 

  .)  د اطالعاتو او کلتور وزير عبدالرحيم نوين په بيړه د راډيو ودانۍ ته راغی او وينا يې له منځه يووړه. شوه
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يو شمير . د پيښې په تړاو ډيرې ريښې او څانگې و ځغليدلې او بېځايه و پړسول شوه. د پيښې د پلټنې لړۍ پيل شوه
مأمورينو ته د شپې تنخوا وټاکل شوه او د کورنيو چارو د وزارت ترځمکالندې . مأمورين په پلټـنو کې وگومارل شول

  . ودانې د پلټنو لپاره په پام کې و نيول شوه
" د نوي اساسي قانون پربنسټ د پلټنې واک څارنوالۍ ته ورکړ شوی وو خو څارندويانو و کوالی شول د 

تر نامه الندې د پلټنې لړۍ ته الره ومومي او په پای کې د پلټنې د پرمختگ لړۍ په خپله ولکه کې " انومرستندوي
د پلټنې په ډله کې يوشمير پيژندل شوي او ښکاره څارندويانو لکه باقي ، نبي ، اتمر، همکار ، قطره ، خير . ونيسي

د څارنوالو پر تنديو ال له . (  يا فرعي ونډه ورکړل شوهمحمد او نورو پرچميانو برخه درلودله او څارنواالنو ته څرمه
پخوا د اخوانيت ټاپې لگول شوې وې ، ځکه چې د هغو په منځ کې يو شمير د شرعياتو له پوهنځي څخه راوتلي کسان 

  .)هم ول
  

 اړيکه يې له له هغه وروسته چې مرجان خپله خوله په څرگندونو او منلو پرانيستله او د علي احمد خرم وژنه او خپله
له دې امله هغوی د څارندويانو برالسۍ ته . اخوانيانو سره په تړاو ومنله نو د څارنواالنو ويره او وحشت ال زيات شو

  .  غاړه کښيښودله
  

کمزوی دريځ درلود ځکه، د هغوی پر نومونو د عبدالهادي هدایت  او د هغه مرستيال وفي اهللا سميعيد عدليې وزير 
له دې چې د عدليې وزير د چنگاښ په کودتا کې . تور لگول شوی وو"  اخوانيانو"  غړو او د اسالمي غورځنگ د

نور څوک هم نه ول چې داؤود د پيښو له . ونډه نه درلودله نو دې امله د دويمې کچې وزيرانو په کتار کې شميرل کيده
  . لړۍ او جرړوڅخه خبر کړي

  
وژونکی يوازې يو سړی .  خوښه او زړه يې خوله په خبرو پرانيستلهمرجان نه ووهل شو او نه وځپل شو او په خپله

دوسيه بشپړه شوه او په پای . د پوښتنو او ځوابونو لړۍ تر يوې مودې دوام وکړ. وو او د پلټنې د ډلې غړي ډير ول
  . کې په راډيو کې يې خبر ورکړل شو

  
 او په ولسي جرگه کې گلبدین حکمتيار نيغ په نيغه، رد امریکا متحده ایاالت او  د هغه هيواد ولسمشپه دغه پيښه کې 

  .  د الس لرلو په تور پړ وبلل شولمحمد اعظم شينوارید شينوارو استازی 
  

گالب الدين حکمتيار د جيمي کارتر په الرښوونه د شينوارو له استازي محمد اعظم سره په : "  وژونکي داسې ومنله 
ته حکمتيار الرښوونه را ] مرجان[ددغې نقشې په پلي کولو کې ما . جوړه کړهگډه د مير علي احمد خرم د وژنې نقشه 

  ." کړه او ما د کارتر نقشه پلې کړه
  

له دغې پيښې مخکې د جبل السراج د سمنټو د شرکت مشر، مهندس شيرآقا چې د محمد داؤود د ملي کلوپ د دور د  ( 
.  چې د کور شيانو ته يې الس ور وړل شي ، ووژل شوملگرو له ډلې څخه شميرل کيده په خپل کورکې پرته له دې

  ) او سړې سينې تر سره کړي وي) غصه(داسې انگيرل کيږي چې دغه وژنه کوم پاخه او تکړه جنايتکار په پخسناکۍ 
  

دوسيه په عادي توگه نياوتون ته . محمد داؤود د پلټنې د ډلې جاج او په دوسيه کې وړاندې شوي السوندونه و منل
هغوی ونه شوای کوالی چې خپلې خپـړې کارتر ، حکمتيار او د شينوارو استازي ته و غځوي ، په پای . شوهوليږل 

  . کې يوازې د مرجان په زنداني کولو بسنه وشوه
  

خو که مرجان تښتيدالی وای چا کوالی شوای د . سره له دې چې مرجان کوالی شوای و تښتي خو سرښندنه يې ومنله
  ين حکمتيار پښه په دغه پيښه کې ښکيل و گڼي؟ جيمي کارتر او گلبد

  
په همدغه وخت کې د شينوارو استازی محمد اعظم شينواری د محمد افضل خان شينواري زوی د ديورند له کرښې 

. نوموړي د شينوارو په سيمه کې ژوند کاوه او په جهاد کې يې هم برخه واخيستله. هاغه غاړه واووښت او وتښتيد
نور محمد تره کي او حفيظ اهللا امين د رژيم پروخت د هغه د کورنۍ ښځمنې او کوشنيان د څرخي سره له دې چې د 

د ډاکټرنجيب په بلنه کابل ته راغی او د ننگرهار ] ١٩٨٨[پله زندان ته لويدلي ول ، پرکال ديارلس سوه او اووه شپيتم 
  . د والي په توگه وټاکل شو

  
دسايس و جنايت روس در " ه شان پرته له دې چې السوند وړاندې کړي د ډاکټر حقشناس د خپلو نورو ليکنو پ ( 

د ) محکمې( پاڼه کې له عبدالسميع ژوند څخه نوم اخلي او هغه د مرجان د پيښې د نياوتون ۴٧۴د کتاب په " افغانستان
که د عبدالسميع ـيس سميع الدين ژوند وي ، ځئښايي د هغه موخه د عدليې د وزارت د پلټنو ر. مشر په توگه يادوي

  ") قاضي'ژوند په نامه نه کوم څارنوال وو او نه کوم ورمنډگر 
  



 
 

 
  ١٥٠از  ١١٢ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

ويل کيږي چې ښايي مرجان . وروسته مرجان له چا سره ونه ليدل] ٢٧ز کال د اپريل ١٩٧٨[د غوايي له اوومې 
ني او اميني په سره له دې چې مرجان د خلق د ډلې غړيتوب درلود خو بياهم د نوراالمي. (روسيې ته ليږل شوی وي

خلقيانو ادعا کوله چې نوموړي له گوندي الرښوونو څخه سرغړونه .رژيمونو کې په زندان کې پاتې شو او آزاد نه شو
د ببرک د رژيم پرمهال هم مرجان د څو مودې لپاره په .  شيليونیدا خبره ددې المل شوه چې مرجان . کړې ده

تر درمنلې الندې ونيول شو او پرکال ديارلس سوه ] ١٩٨۴[ي شپيتم هغه پرکال ديارلس سوه در. زندان کې پاتې شو
ترغاړې وموندل ] سړک ؟[د هغه مړی څه موده وروسته د کابل د .له بند څخه خالص شو] ١٩٨۵[ او څلورشپيتم 

د . [ بلل کيدل مړ شوی وي] پالستيکي شراب[شو، داسې ښکاري چې نوموړی د زيات الکهولي څښاک له امله چې 
 پاڼو پورې او هم ١٣۶ تر ١٣٣ د کتاب له ]داؤود خان در چنگال کي جي بي/ود خان د کي جي بي په لوموکېداؤ[

د الف هارون ليکنه ، ژباړه ، سـَمـَونه اوياَدونه د حامد، د ميوند د خپرندويې ټولنې خپرونه ،  پاڼه، ٢٩٨
  . ]١٩٩٧پاکستان، دسامبر /پيښاور

  
  مرجان او ډاکټر حليم تنوير ) ۴
  

د ډاکټرحليم  [" تاریخ و روزنامـه نگاری افغـانســتان"په سلو کې برعکس د ٩٩د مرجان په اړه د پورتـنيو مالوماتو 
پاڼو کې پرته ٢١٧ او ٢١۶د کتاب په ] ٢٠٠٠پاکستان، جنوري /پيښاور/تنويرليکنه ، د صبور د اسالمي مرکز چاپ 

له کتاب او يا د ليکوال او  " اؤود خان در چنگال کي جي بيد/ داؤود خان د کي جي بي په لومو کې " له دې چې د 
  . څخه په کوم گوټ کې ياونه شوي وي ، مالومات ورکړل شوي دي) الف هارون او حامد(ژباړونکي 

  : هماغه سل په سلو کې مالومات چې له هماغه ځايه څخه  اخيستل شوي دي ئ دا د
  

ې د ديارلس سوه اووه پينځوسم لمريزکال د مرغومي په مياشت کې کله چ: " د شاهدانو له ډلې څخه يو تن ليکي " 
الس او پښې غورځول . د څرخي پله په زندان کې بندي شوم معلم مرجان مې په دويم بالک کې وليد] ١٩٧٨دسامبر [

سوه مرجان د د يارلس . او خوځښت يې غير نورماله او يو شېبه يې هم د يوه روغ رمټ انسان په څير خبرې نه کولې
د عمومي بخښنې په ترڅ کې له ] ز د جنوري پينځمه١٩٧٩[اته پينځوسم لمريزکال د مرغومي په پينځلسمه نېټه 

  ."  زندانه خوشې شو
  

رښتيا خبره دا ده چې : "  پاڼه کې زياتوي ٢١٧کتاب په هماغه " تاریخ و روزنامه نگاری افغـانسـتان"ډاکټر تنوير د 
لون روسيې ته بيولی ، د هغه ماغزه يې ورگډ وډ کړل او د رښتيا د بربنډيدلو د مخنيوۍ کمونيستانو مرجان د نوم په بد

ې او تومنېلپاره يې مرجان په يوه ليوني بدل کړ او بيا يې کابل ته را وليږه چې د هماغې   په دروهې د رښتونې خ
  . اړه څه ونه شي ويالی

  
ول " ان د الس او پښو غورځول او خوځښت چې غير نورمال د ډاکټر حليم تنوير په وينا د مرج : څو ترخې پوښتنې

" ، نو ولې په بند کې له دوه کاله او څو مياشتو وروسته د هيواد له کرښو دباندې د يوې پياوړي دستگاه له پلوه دې په 
جوړ شي؟ ولې کمونيستانو مرجان روسيې ته " ليونی" ککړ شي او له هغه وروسته دې ورڅخه يو" عقـلي گډوډې

آيا کمونيستانو نشوای کوالی مرجان ته د څرخي پله په زندان کې يو ساده " ليوني بدالوه ؟ " بيوه او هلته يې په يوه 
د " مرجان" امپول ورکړي چې خوله يې د تل لپاره ور وتړي او يا يې په يوه ليوني بدل کړي؟ دغه ماجرا يې ولې د 

ان يې له روسيې څخه بيرته کابل ته راوليږه؟ او همدغو ته ورته څو ښايسته نوم له بدلولو څخه را پيل کړه؟ ولې مرج
  .....ځواب نه لري] ځکه[نورې پوښتنې چې د 

  
ضريب نه وای راوستای او دا يې نه وای هيره  ..." رښتيا خبرې" کاشکې ډاکټر تنوير د خپلو خبرو په پيل کې د 

و وژنه د ودکا د شرابو څښلو په څير ساده وي ، نو د داسې يوې دستگاه ته چې د خپلو او پرديو مشران: کړې چې 
ما علي احمد خرم " مرجان په څير د يوه سړي وژونکي له غاړې ځړول چې پرته له وهلو او ټـَکـَولو يې ويلي ول 

  . ښايي د يوې غوماشې له وژلو هم ساده وي" ئ وژلی د
  

حقيقت يا له "  دغې خبرې سره سمون خوړالی چې  که د ډاکټر حليم تنوير د ليکنې هماغه پارگراف د مشرانو له
نو دا به ومنو چې ښايي روسيې د مرجان په ليوني کولو او په لوی الس کابل ته د هغه په " ماشوم يا له ليوني وپوښتۍ

  ! جرړو پوه کړي" دروهې يا دسيسې په رښتنو" بيرته راليږلو غوښتل د پالزمينې تلوسناک استوگن د 
  
  يظ اهللا امينمرجان او حف ) ۵
  

حفيظ اهللا امين او د خلق د څانگې د ډيرو پټو پوځي سازمانونو پازوالي ] افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند[د " 
ر شاه ولي دغه .  په غاړه درلودلهنور احمد نور او عبدالوکيل ، او د پرچم د څانگې د پټو سازمانونو پازوالي ډاک

  . نيک ډاډ د نشتوالي له امله له يو بل سره ټينگ نه ول اوبدل شويداوړه سازمونونه د دوه اړخيزه ارگا



 
 

 
  ١٥٠از  ١١٣ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

د همدغه يو گوني گوند د مشرتابه په ټولو پوړيو کې د خلق او پرچم د څانگو فرکسيونونو په برابره توگه ونډه اخيستې 
نگ" گ نا اټکل کيدونکي يووالي ، د .ډ.خ. د.د ا. وه ، واکمنې اشرافي گوندي مشر سردار محمد داؤود " ملي غور

کړۍ ، بيالبيل ښي السي سازمانونه او هم د سيمې په شاتگپالې ټولنې  له هر وخت پخوا بوڅ، غچ اخيستونکي ، 
ې ورورۍخو . پرغزناک ، ترهوري او په ژوره توگه هي پي کړل گ .ډ.خ. د.  او د اد انترناسيوناليستي یو مو

ې د کې دننه د سياسي او سازماني يو موټيوالي له  د گوند د مشرانو له ليونتوبه د ډکو دروهو " ملي غورځنگ" پې
ې په خپل وخت بربنډې او د اصولي  جرړې او په دغه سازمان کې د نړيوال ښکېالک د پټو او څرگندو ايجنټانو ه

  . نرمښت او نوښت په رڼاکې شنډې او له خاورو سره يو شوې
  

گ د .ډ.خ. د.، د مخ په ودې روڼ اندې ټولنيزې مبارزې چټکتيا ، د اد گوندي يو والي د لړۍ غوړيدا او پرمختـلنه 
ژوندانه او جگړيزې وړتيا غښتلي کيدل ، د هيواد انقالبي مبارزينو ته دا پياوړتيا ور په برخه کړه چې د واکمن ملي 

پوړو استازو پر غورځنگ د امر او نهی او د سردار محمد داؤود د ځانغښوتونکي بنسټپالنې او د دولت د نورو لوړ 
زکال د ١٩٧۶وړاندې د پينځه کلنې ترهگرې پاليسۍ له تراخه زغم وروسته النجمنه او ډيموکراته جگړه راپيل او د 

مې د مېاشتې په لومړۍ د نړۍ د کارگرانو د يوموټيوالي د ښادۍ د لمانځنې په ورځ يې د لومړي ځل لپاره په واټونو 
گ د سياسي .ډ.خ. د.خو د د ا. د رژيم د چوپې خولې د دروهې کړۍ ورماته کړهکې د الريونونو د سبمالولو له الرې 

بيرو له دغې زَړورې او په وخت برابرې پريکړې څخه د هغه مهال پوليس ال مخکې خبر شوي ول ؛ او دغه خبره د 
  . غوايي له پاڅون وروسته را بربنډه شوه

  
اسي بيرو د غونډو لړۍ د نورمحمد تره کي د کور د کين د سردار محمد داؤود د واکمنۍ په وروستي کال کې د سي

د مشر منگولو ته ور " ملي غورځنگ" اړخ په گاونډيتوب کې د خپل سري رژيم د پوليسو له پلوه ثبتيدلې او د 
گ د مشرتابه پرډلې يې د خپل بريد .ډ.خ. د.هر گوره ، دولت د گوند له دغې پريکړې څخه په خبريدلو د ا. رسيدلې
گ پرمشرتابه بريد وکړي ايران او عربستان ته يې .ډ.خ. د.مخکې له دې چې سردار داؤود د ا.  چټکتيا ورکړهلړۍ ته

  . يې پرځان کړه او د بې ځايو پلمو او بېخوندو تلوسو په لټه کې شو) چپن(سفر وکړ او د روحانيت  غدکه 
  

وه په بيالبيلو کچو د گوند د دواړو څانگو د يو  هم هر يببرک کارمل او حفيظ اهللا امين په شان سردار محمد داؤودد 
هغوی د دوه اړخيزو ختاوتنو اوبدگومانيو له امله دې ته غاړه کښينښودله چې . والي په تړاو ويرې او انديښنې درلودلې

د گوند پوځي سازمانونو له يوبل سره يوځای او و اوبدل شي ، ځکه هغوی ويل چې افسران نه شي کوالی پريو بل ډاډ 
  .وکړي

  
خو . دا چې آيا امين له سردار محمد داؤود سره تړاو او اړيکه درلودله يا نه ، په دې اړه د ډاډ وړ السوندونه نشته

حفيظ اهللا امين د سردار داؤود د دولت د بيروکراتيکې واکمنۍ پرمهال په آزاده توگه او د مبارزې د اصولو په نه پام 
له بله اړخه د . رانو چارې په ډاډه زړه پرته له  کومې ستونزې پرمخ بيولېکې نيولو،  د پوځي سازمانونو او افس

 د قدیر نورستانيسياسي بيرو کار پوهه غړي به تـل او په پرله پسې ډول د سردار داؤود د کورنيو چارو د وزير 
  .  څارگرو ځالگيو تر سيوري الندې څارل کيدل

  
 ددغه انکار نه منونکي حقيقت پرستـنې والړې وې چې سردار د کودتا د رژيم د ملي مصوؤنيت د سازمان دوسيې

د ډلې " خلق" هغه د . گ د پوځي سازمانونو او افسرانو له کړو وړو څخه په بشپړ ډول خبر وو.ډ.خ. د.داؤود د ا
  .  نښه په سره رنگ کاږلې وه) √(افسران پيژندل او ددغو افسرانو د هر يوه د نامه ترڅنگ يې 

  
د (د گوند د مشرتابه او د پوځي سازمان .  غړو د دوسيو په پرتله د حفيظ اهللا امين دوسيه پريړه وهد سياسي بيرو د

د لومړۍ ] ٢٧ز کال د اپريل ١٩٧٨[ما په خپله د غوايي د پاڅون ) سردار محمد داؤود د ملي مصؤونيت السوندونه
  . اونۍ په پای کې د يوه پالوي په مشرۍ و پلټلې

  
ړيو سره د حفيظ اهللا امين د تړښت په اړه له نور محمد تره کي څخه پوښتنه کيدله هغه به په کله چې له واکمنو ک

کارگرې پاړکې د دوران جوړونکې هماغسې چې موږ د : موسکۍ خوله ، نغوتو ، لغازو او غير جدي توگه داسې ويل
یالوژۍ  دې چې د واکمنو کړيو انديښنې را له خپرونې څخه گټه اخلو ، پرته له" پيام وجدان"  د خپراوي لپاره د ای

 د اصوالي نوښت او پيژندل شویو کسانو له الرېوپارول شي زموږ گوند ته هم ښايي چې د پوځ په کرښو کې د 
نرمښت په اډانه کې  د مخکښو زيارگالو ايډيالوژي دود او ترويج کړي او د گوند سياسي او ټولنيز بنسټ پياوړی 

  .  کړي
  

ذهني ټړښتونه يوې خواته کښيږدو ، په دې شک شک نشته چې حفيظ اهللا امين يو انارشېست ، که دغه گومانونه او 
، ځانخوښی ، بيرحمه ، د سړې سينې خاوند، پريکند، څوکۍ پال، لوړتياپال، ) اراده گرا(پيښه پاروونکې ، وېالړ وال 
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اند، زړور او د لوړهوډ لرونکی او د رياضي ښه ښوونکې وو  يې ستايي ، بارق شفيعيغسې چې هما. تيزهوښه ، ه
د غوايي له پاڅونه .  مشر و اوسي"یوازینی بې سياله" حفيظ اهللا امين ليواله وو چې د گوند د مشرتابه په کړۍ کې 

، او ) ځان چورلېځ(مخکې او  له هغه وروسته د هغه په کړو وړو کې پياوړې ځانـتـنۍ ، هرڅه پر خپله ستنه راتاوول 
ې ليدل کيدلېد واکمنۍ خونړي تم   .رکز ته د څرگندو لوڅو پوڅو او هلو ځلو ه

  
د لومړۍ " ديارلس سوه او اووه پينځوسم لمريزکال د پاڅون" حفيظ اهللا امين د بهرنيو چارو د وزارت په تاالر کې د 

 ونډه و ستالينکليزې د لمانځنې په ماښامنۍ ميلمستيا کې په براال او څرگند ډول ويل چې هغه به په افغاني ټولنه کې د 
د امين د سياسي ژوند ستره نيمگړتيا او د هغه د ماتې المل دا وو چې نوموړي د گوندي او دولتي اصولو . لوبوي

همدارنگه هغه گوندي اودولتي کړنالرو او سازماني . اوتگالرو په پرتله شخصي اړيکو ته ډير لومړيتوب ورکاوه
  . موازينو ته پاملرنه نه کوله

  
چې طاهربدخشي ، کريم زرغون ، امان اهللا استوار، ظاهر افق او ابراهيم سامل ټول خلقي کادرونه ول بايد پوه شو 

له پاڅون څخه ] ز کال١٩٧٨ د اپريل ، ٢٧[چې د ديارلس سوه او اووه پينځوسم کال د غوايي د مېاشتې د اوومې 
له بڼه دې اته اړ شول چې له گوند څخه الس مخکې له امين سره په گوند کې دننه د شخړو له کبله په يوه بڼه نه په ب

له ډاکټر زرغون پرته ، نورو په بيال بيلو ډولونو او تکتيکونو په نورو سازمانونو کې په جال جال نومونو . واخلي
  . خپلې مبارزې ته دوام ورکړ

  
[ ل د لړم په پينځه ويشتمه  له ډلې څخه يوه يې د ديارلس سوه او شپږ پينځوسم لمريز کاخپلسرو پاَرونود حفيظ امين د 

د کندز په .  د ترور نقشه وهعلي احمد خرمنېټه د سردار داؤود د حکومت د پالن د وزير ] ز١٩٧٧ ، کال ١۶د نوامبر
  .  له پلوه جوړه شوې وهحفيظ اهللا امينواليت کې د گوند د کنترول د کميسيون پلټنو څرگنده کړه چې دغه نقشه د 

د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند د مرکزي کميټې د . ي کنترول د کميسيون مشر ومزه په هغه وخت کې د گوند
، د کندز د واليت د غړي سليمان الیقسياسي بيرو د فوق العاده پالوي په جوړښت کې ، د گوندي کنترول د کميسيون 

  . او د کميسيون نورو غړو گډون درلودنظام الدین تهذیبورهڼگرو پازوال 
  

د پالوي پوښتنو ته د نظام الدين تهذيب په کور کې د گوند له سلو تنو څخه زياتو کادرونو . ر ورځې دوام وکړپلټنو څلو
د څيړنو له پايلو څخه را څرگنده شوه چې حفيظ اهللا امين د خپلې دروهې د پلي کولو لپاره د گوند له . ځوابونه وويل

  . هغوی يې کاَرولي ولغړو او ان د گوند له کادرونو څخه گټه اخيستې وه او 
  

د مرجان د گواښنو په ويره کې دې علي احمد خرم ارگ ته : له دغو پاَروونکو کړو وړو څخه د امين موخه دا وه 
له هغه وروسته دې د سردار داؤود پرضد ترهگره . ننوځي او ترهگر مرجان دې تر سردار محمد داؤود پورې بوزي

په دې توگه به حفيظ اهللا امين د وسله . بيا دې پوځ په تيارسـي  ودَرول شي. کړنه ترسره او سردار داؤود دې ووژني
وال ځواک د پاڅون له الرې په آسانۍ سياسي واکمني په خپلو منگولو کې راخپله او هم به د وسله وال ځواک د 

يک گوند پر د افغانستان د خلق ډيموکرات. (پاڅون په لړ کې خپل سياسي سياالن او مخالفين دړې وړې او وځپي
مشرتابه د داؤود تر بريد پورې د گوند د کنترول دوسيه  ، د ديارلس سوه او اووه پينځوسم لمريزکال د غوايي د 

خو د سليمان اليق د .  کې خوندي وهسليمان الیق په کورنېټې پورې د ] ٢۵ز، د اپريل ١٩٧٨[مېاشتې تر پينځمې 
  .) مد داؤود له بريد سره سم له منځه والړلشفاهي گزارش پربنسټ دغه السوندونه د سردار مح

   
د سياسي دفتر د ليږل شوي پالوي جاج اخيستنې او ليد لوري د غوايي د پاڅون په پيښو کې په زباد ورسيدلې؛ ځکه د 

افغانستان د ډيموکراتيک جمهوريت د جوړيدلو په سبا ورځ د امين لومړنی گام د خرم د ترور د زندانيانو را بلل ول  
 په نامه د يوه سړي آزاَدول او پنځول ول چې نوي جوړ شوي دولت خپلې لومړنۍ مادي شينواريله هغو څخه د او 

  . د نوموړو بنديانو له ډلې څخه يوازې وژونکی مرجان له زندانه خوشې نه شو. مرستې له شينواري څخه را پيل کړې
   

ه الرې د حفيظ اهللا امين دغه پاَروونکې دروهه را بربنډه گ، د گوند د څار يا کنترول د کميسيون ل.ډ.خ. د.کله چې د ا
کړه نو په بيړه يې له مرکزي کميټې څخه د حفيظ امين د ايستلو او په لومړي سر کې د گوند د پوځي څانگې د پټو 

  .  سازماني چارو له پازوالۍ څخه  د هغه د شړلو سکالو را پورته کړه
   

سازمان له پازوالۍ او له مرکزي کميټې څخه د حفيظ اهللا امين د شړلو د مصوبې د سياسي دفتر په يوه غونډه کې د پټ 
  . خو نور محمد تره کی او ببرک کارمل د مصوبې د ليږد او منلو مخه ونيوله.  وليکلهکریم ميثاقطرح 

  
لوړپوړي تره کي د امين د شړلو خبره ځکه وځنډوله چې لومړی دې د يوې مياشتې په اوږدو کې د وسله وال ځواک 

  .  افسران او د پوځي څانگي مخک کسان د امين د اغيزو له کوډو څخه را وايستل شي
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د دغه دريځ د پخې خټې . د تره کي دغه دريځ په هې ډول د سياسي بيرو ډ ډيرو غړو لپاره د بسنې او منلو وړ نه وو
ظهور و زوال حزب ." ( ارياو پرهغه قضاوت کول هم گران ښکئ او تومنې المل ال تر اوسه څرگند نه د

پاکستان ، /  پاڼو پورې ، پيښاور ۵۶ تر ۵٢ لېکنه ، له دستگير پنجشيري، د اکاډيمسين " ډیموکراتيک خلق افغانستان
  ) زکال ، جنوري١٩٩٩

  
  : ز کال د اگست پر شپاړلسمې نېټې د الندنيو پوښتنو او ځوابونو لړۍ ورزياته شوه ٢٠٠٨د همدغو خبرو پر سر د 

  
  مرجان د پوهې او زده کړې له اړخه څه ډول سړی وو؟ : اه سـنگسـي

  . مرجان لوړې زده کړې وې، په عالي دارالمعلمين کې يې لوستنې کړې وې او ساينس يې درس ورکاوه: پنجشـيری
  

ستاسو د څار يا د کنترول کميسيون د مرجان د کارنامې د پلټلو لپاره چې تاسو يې مشري کوله او : سـياه سـنگ
  سليمان اليق ، قدوس غوربندی او نظام الدين تهذيب يې غړي ول ولې کندز يې غوره کړ؟  

  
هماغلته ډيري خلک . مرجان د کندز د واليت د علي آباد په ولسوالۍ کې په يوه ښوونځي کې ښوونکی وو: پنجشـيری

  .د نوموړي له سياسي کړو وړو څخه خبر ول
  

يون د خپلې څلور ورځنۍ پلټنې په ترڅ کې له سلو څخه پورته گوندي کادرونو ستاسو په وينا د څارکميس: سـياه سـنگ
سره خبرې اترې کړي چې مرجان د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند غړی وو او د محمد داؤود د وژلو فرمان يې 

رنی غبرگون او د د دغه پټ راز له رابربنډيدلو وروسته ستاسو په گوند کې کو. له حفيظ اهللا څخه تر السه کړی وو
  گوند ټوليز دريځ په څه ډول وو؟ 

   
د څار د کميسيون د کار د پايلو له هر اړخيزو څيړنو وروسته په لومړي سر کې د افغانستان د خلق : پنجشـيری

ډيموکراتيک گوند له مرکزي کميټې څخه د حفيظ اهللا امين د شړلو او له پټ پوځي سازمان څخه د هغه د پازوالۍ د 
د هغه په څنگ کې د گوند مشرتابه الرښوونه وکړه چې ژر تر . اخيستلو سکالو تر خبرو اترو الندې ونيول شوهبيرته 

او د افغانستان د خلق ډيموکراتيک ئ  خپره او په هغې کې دې ټينگار وشي چې مرجان اخوانی دخبرتياژره دې يوه 
  .ئگوند غړی نه د

  
   خپره شوه؟برتياخآيا د مرجان په تړاو نوموړې : سـياه سـنگ

  
   . په پراخه کچه خپره کړهخبرتياموږ هغه . هو: پنجشـيری

  

  بله نقشه: محمد اقبال وزيری
  

پسرلني سباوون د "  زکال د جوالی د مېاشتې په ديارلسمه نېټه کانديد اکاډيميسين محمد اعظم سيستاني د ٢٠٠٨د 
  : ته الندينی يادښت ليک را وليږه" گوليو باران

  
يس محمد اقبال وزيری چې اوس په ئحمد تره کي په حکومت کې د دفاع د وزارت د سياسي چارو پخوانی رد نور م" 

د دانش د " [ د ثور پاڅون ، د کي جي بي دسيسې او د شوروي يرغل" په خپل کتاب کې ئ هالند کې کډوال د
له خوا د محمد داؤود پرضد د د شوروي اتحاد "  تردغه سرليک الندې ]٢٠٠٧خپرندويه ټولنې خپرونه ، پيښاور، 

  : داسې ليکلي دي " کودتا تجويز
   
  ]دغه پاڼه سيستاني صاحب له پښتو ، دري ته ژباړلې وه [- پاڼه ٧٢ ) ١
  

يو شمير : د داؤود خان د جمهوري رياست ارگ ته ، خلقيانو له دوه وو الره څخه ځانته الره پرانيستلې وه " 
 صاحبجان له الرې او بلې ډلې د گارد له بولندوی نيک محمدظر بازمحمد د زوي ننگرهاريو ملگرو د داؤود خان د نا

د يادونې وړ ده چې د لومړۍ ډلې مخ د غوايي له کودتا څخه مخکې لوڅ شو او (سره د پيژندنې او ملگرتوب له الرې 
  .) له گارد څخه په شړوني ، د وسله وال ځواک نورو ليواگانو ته وليږل شول

  
 د گارد بولندوی گومارل شوی وو، سره له دې چې د گوند د مشرتابه له آقا محمد پلوه د مخابرې افسر د خلقيانو له

پلوه د گارد ملگرو ته الرښوونه نه وه ورکړل شوې خو آقا محمد تر سهاره د محمد داؤود تر څار او سترگو الندې د 
هڼې د خلقيانو په گټه تر سره کړه ، ان داؤود خان د مخابراتو دنده پر مخ بيوله او خپله دنده يې په ډيرې پوهې او ور

  . کار تر پايه پرهغه بدگومانه نه شو
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په هغو شېبو کې چې داؤود خان يا د هغه نورو ملگرو آقا محمد ته الرښوونه کوله چې پالني بولندوی  يا پالنۍ قطعې 
 ډيرې چاالکۍ او ټگمارۍ د مخابرې ځانگړې ته دغه پيغام مخابره کړه نو اقا محمد به د مخابره کولو په وخت کې په

کيده او بل لوري به نشوای کوالی د داؤود خان غږ په روښانه او ) مغشوش(تڼۍ دومره کښيکاږله چې غږ به  رشکين 
  . په پای کې بل لوري نه شوای کوالی قومانده ترالسه کړي. څرگند ډول واوري

  
له دغه پټ راز څخه . رو پريکړه وکړه چې له ارگ څخه ووځيد ماخستن د لمانځه مهال وو چې د داؤود خان ملگ

په پای کې د داؤود خان زوی شهيد شو او نور کسان د گلخانې . محمد آقا خبر شو او خپلو خلقي ملگرو ته يې ورساوه
  ." په دې توگه د تيښتې پالن ناکامه شو. ماڼۍ ته و تښتيدل

  
  ]و ، دري ته ژباړلې وهدغه پاڼه سيستاني صاحب له پښت [- پاڼه ۵١ ) ٢
  

لويښتم کال  د اساسي قانون پربنست د نبستأ ډيموکراتيکو السته راوړنو ټغر محمد داؤود ] ١٩۶۴[د ديارلس سوه دري
محمد داؤود چې ددولت په چارو کې پر يو شمير . ور ټول کړ او يواړخيز يو گوندي سياسي جوړښت يې رامنځته کړ

محمد داؤود له خپل څنگ . واکمن په انځور کې يو ځل بيا را وځليد) مستبد(ه گرگر ناوړو کسانو  ډډه لگولې وه د يو
د محمد داؤود  [محمد نعيم خانان . څخه د پخواني پاچا يو شمير پلويان و شړل او روڼ اندي يې پرځان را ټول کړل

 سره عمر داؤودوی له ز] محمد داؤود[له دغې پو پنا کوونکې تگالرې څخه دومره زړه تورن وو چې د ] ورور
  .   په لټه کې شود وژلويوځای د هغه 

  
دغې موخې ته د رسيدلو لپاره محمد نعيم خان ، عمرداؤود ته دنده سپاري چې په دې تړاو دې له پاچاگل وفادار سره 

ې داؤود خان کلونه مخکې پاچاگل وفادارله پکتيا څخه کابل ته راغوښتی وو او په حربي ښوونځي کې ي. خبرې وکړي
په ورځو د هيواد مشر په کور کې وو او د دغې ) شنبې(او پيلنۍ ) جمعې(پاچاگل وفادار د آدينې . زده کړې کولې

  . داؤود خان پر پاچاگل وفادار بشپړ ډاډ درلود. کورنۍ د غړي په توگه روزل شوی وو
  

و هغه ته وايي چې اکا يې عمر داؤود ، پاچا گل خپل کور ته رابولي او له نوموړي سره د همدغې خبرې په گډول
. بله ورځ نعيم خان او پاچا گل له يو بل سره گوري. هم غواړي په دې تړاو ور سره خبرې وکړي] محمد نعيم[

که داؤود خان د يوه لوړ غره پر سر بيده وي او زما په الس کې : " پاچاگل د محمد نعيم د وړانديز په ځواب کې وايي 
تاسو خود هغه د وژلو په . ې ور نه وړم چې د گل بوی يې له خوبه را وي نه کړيگل وي ، زه به گل هغه ته نيږد

  . " کې ويلي دي] کال؟/ جرمني [دغه خبرې ماته پاچاگل په فرانکفورټ ." ئاړه له ما سره خبرې کو
  

:  وويل هغه.  سره ياده کړهاکرم عثمانما نوموړې خبره له داکټر : " ښاغلی اعظم سيستاني په پای کې زياتوي 
عمرجان زما ټولگيوال وو او ترهغه ځايه چې زما په ياد راځي دومره پوهيږم چې عمرجان د چرگ د وژلو زړه نه 

عمر ډير بې تمې سړی وو . درلود، څه دا چې يو سړی ووژني او په تيره بيا د خپل پالر وژنې ته دې زړه ښه کاندي
ه يې کوله چې ځان له سياسته ليرې وساتي د هغه ترڅنگ سردار نعيم .  پالر ته يې ډيرژوردرناوی درلودخپل. او ه

له دې امله . خان خپل ورور داؤود خان ته د زړه له کومې درناوی درلود او اړيکی يې لکه د پالر او زوی اړيکې وې
  ." کوالی شم ووايم چې د ليکوال دغه ادعا بې خټې او تومنې ده او جرړې نه لري

  
  دوه ويشتمه برخه

   ســــــــياه ســـنگصبوراهللا
com.hajarulaswad@yahoo  

  رحمت آريا: پښتوژباړه
  

  له يوه السه ټک نه خيژي
  

محمد داؤود د سياسي ښادنامو په ) افغانستان د لومړڼي ولسمشر(دغه لنډه لېکنه چې په هې ډول نه شي کوالی د 
ي، دهغه پر پړوالي يا نه پړوالي روښنايي واچوي،  غواړي يوازې د هغه او د هغه د کورنۍ د سموالي يا نه سموال

  .  وژنې د څرنگوالي په اړه د يوشمير شته مالوماتو ټولگه راډگر ته کړي
  

ه به وشي د مخ په ودو گنگوسو د را سپړلو او څرگندولو لپاره چې کله دلته کله هلته اورېدل يا لوستل کيږي لږت ر ه
کريم ميثاق، دستگير پنجشيري ،سليمان اليق ، (لږه د افغانستان د خلق ډ يموکراتيک گوند له پخوانيو لوړپوړو غړو 

  .او جنرال امام الدين سره د پرله پسې او اوږدو  ټيلفوني مرکو او پوښتنو لړۍ  راپيل کړو) خيال محمد کټوازي
  نو مرستې ته اړتيا لېدل کيږيهمدارنگه د دغې لېکنې په ال ښه والي کې د نوروکسا
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   کال، نوامبر ٢٠٠٨
  : پته 

  
  سـياه سـنگ

  
   ٥٠٢٠٨٨٢ (٣٠٦) ١ و ٥٤٣٨٩٥٠ (٣٠٦) ١: دټيلفونونو شميرې 

  CANADA ,Rink Ave., Regina, SK., S٤X٢P٣ ٦٧٩ ,Siasang: نښه 
  

**********  
  

  ...بيا هـم مـرجـان 
  

 Frankپاڼه کې چې د ١۴٩، کـتاب په "Conflict in Afghanistan: A Historical Encyclopedia"د 
Clements سرليک الندی داسې راغلي دي " ١٩٧٧ تر ١٩٣١خـرم، عـلـی احـمــد له "د   لېکنه ده:  

  
. زکال څخه را وروسته پيل کړ١٩۵۶خپل کار د پالن په وزارت کې له ] افغانستان کې/کابل[علي احمد خرم په " 

د پيتـزبور ] امريکا په پنسلوانيا کې[ د ١٩۶٨ او په  ابل پوهنتون د اقتصاد له پوهنځيز کال کې د ک١٩۵٧نوموړی په 
. ز کال پورې د امريکا په متحده اياالتو کې د نورو زده کړو لپاره پاتې شوی دی١٩۶٨له پوهنتون څخه فارغ او تر 

 ١٩٧١ږۍ د څانگې مشر وو او تر  ز کال کې د پالن په وزارت کې د پالن جوړولو او د پالنونود همغ١٩۵٨خرم په 
ز کال پورې يې د ١٩٧٧ تر ١٩٧١له . ز کال پورې د پالن جوړولو او سوداگرۍ د څانگې د مشر په توگه پاتې شو

  . پالن د وزير په توگه کار کاوه
  

د علي احمد خرم د وزارت په دور کې محمد داؤود پريکړه کړې وه چې د هيواد له اوږو څخه د شوروي د مالي 
رستو د پيټې دروندوالی راټيټ او د پرمختگ په چارو کې د مالي مرستو لپاره ايران او عربي دولتونو ته مخ م

  .  واړوي
  

له همدې امله علي احمد خرم ته ويل شوي ول چې تر الس الندې او په پام کې نيول شوي پروژې دې ژر تر ژره پای 
  .  ډډه وکړيته ورسوي او د شوروي د نورو مرستو له منلو څخه دې

  
" مرجان ويل چې دغه وژنه يې د .  په پلوه ووژل شومحمد مرجانز کال د نوامبر په شپاړلسمه نېټه د ١٩٧٧خرم د 

له ډلې سره د هغه تړاو " خلق" په نامه تر سره کړې ده ، د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند د " اسالمي انقالب
نې ابدي حبس محکوم او وروسته د نوموړی په. نورې پوښتنې را پورته کړې وې  په لړ کې له زندانه عمومي بخ

  ." خالص شو
(References: Louise Dupree & Albert Linette, eds ١٩٧٤ 

Afghanistan in the ١٩٧٠s, New York: Praeger), ABC CLIO, ٢٠٠٣ 
  

  " مرجان د کي جي بي مرۍ" 
  

د " افغان ، ملي يو والي" د ] ٢۶ داپريل ١٩٩٢[شتې په ديارلسمه ما د ديارلس سوه او يو اويايم کال د وري د مېا
تر سرليک " هاشم ميوند وال په وژنه کې پر محمد داؤود د بې بنسټو تورونود لگولو" خپرونې په دريمه گڼه کې د 

ود او د هغه الندې يوه ليکنه خپره کړه او ټينگار مې کړی وو چې د علي احمد خرم ، ميراکبر خيبر ، سردار محمد داؤ
غوث الدین ." (د کورنۍ او زموږ د نورو زرگونو هيوادوالو د وژنې پريکړه د کي جي بي څارگرې ادارې کړې وه

پاکستان  د افغاني مطبوعاتو مرکز، / پاڼه ، پيښاور١٠٨د کتاب " رازې که نميخواستم افشأ گردد"  د ـقئفا
  ) زکال ، مارچ٢٠٠١

  

  "زه اخواني نه يم" 
  

نوی " (چند سطر شکسته در باره تجاوز روس در افغانستان" په الس د علي احمد خرم د وژنې په اړه د د مرجان 
زکال کې په ډير لنډيز راغلې او همدغه ليکنه  په ١٩٨١په کتاب کې په ) هند ، د ليتو د خپرونديې ټولنې خپرونه/ ډيلی

  :  په کاناډا کې د دويم ځل لپاره خپره داسې شوې ده د مياشتنۍ خپرونې په پينځمه گڼه کې " پگاه"  زکال کې د ١٩٩۵
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 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

کال په وروستيو شپو ورځو کې د هوايي ځواک له يو شمير افسرانو سره يو ] ز١٩٧٨[د ديارلس سوه او اوه پينځوسم 
د وخت په تيريدلو د زندان له چاپيريال . ځای و نيول شوم چې د څرخي د پله د زندان دويم بالک ته و سپارل شوو

د علي احمد خرم د . ره اشنا کيدلو ؛ وا مې وريدل چې مرجان هم د بالک د همدغه داالن په خونو کې بندي دیس
  .وژنې خبر او د هغه د وژونکي اعترافات مې د رسنيو له الرې اوريدلي ول او د مرجان ليدنه راته په زړه پورې وه

  
لوړه ډنگره ونه او له /..../ مرجان .  ورسره وگورمله يوې مودې وروسته مې مرجان وليد او غوښتل مې له نيږدې

د تفريح په ترڅ کې د بالک په انگړ کې دريده ، خپله غاړه به يې لږ کږه نيوله او تر . هډوکو ډک وچ مخ يې درلود
مرجان ډيرې لږ خبرې کولې او د بې سر او پايو خبرو لور او گودر يې . ډير وخت پورې به يې سترگې لمر ته نيولې

  . لوم نه وو او خبرې يې بې انډوله وېما
  

هر هغه څه چې تاسو د :" هغه ځواب راکړ . يوه ورځ مې له مرجان څخه د پالن د وزير د وژنې په اړه پوښتنه وکړه
راډيو له الرې اوريدلي او په ورځپاڼو کې مو لوستلي ، له اخواني توب او له گلبدين حکمتيار سره زما له نيغو اړيکو 

  !"رې ټولې خبرې سمې وېپرته ، نو
  

ډيموکراتيک گوند او واکمن حکومت له ويرې درواغ ] افغانستان د خلق[موږپه لومړيو کې انگيرل چې گڼې مرجان د 
وايي خو د وخت تيريدلو او د خلقي حکومت د پرله پسې وژنو لړۍ چې موخه يې د اخوانيانو ، مساواتيانو او په روس 

نه وه بل ډول انځور رامنځته کړ ، له ټولو د پام وړ خواشينوونکې خبره د دويم بالک پورې د نه تړل شويو چپيانو وژ
 ٢٩ز کال د مې ١٩٧٩[ په انگړ کې د ديارلس سوه اته پنځوسم لمريزکال د غبرگولي د مېاشتې په اتمه او يولسمه نېټه 

ل شويو کسانو کې داسې بنديان هم ول په وژ(د داؤود د واکمنۍ د دور د بنديانو ډله ييزه وژنه وه ] او د جون لومړۍ
  )  د باميانو د واليت د يکاولنگ له ولسوالۍ څخهفصيحچې د خپل بند قانوني موده يې تيره کړې وه لکه ښاغلی 

  
ددغو ټولو پيښو په لړ کې چې زموږ ترمخ تيريدلې د مرجان د خطرناکې دوسيې په پام کې نيولو سره د هغه ژوندي 

  .  شک کې و غورځولو او پوه شوو چې ترکاسې الندې بله نيم کاسه هم شتهپاتې کيدل موږ ټول په
  

 هم له موږ غني عمرزی صافيد څرخي پله په زندان کې د مرجان د دوسيې مستنطين او د دهمزنگ د محبس مدير 
ږولو به مرجان چې هر وخت نوموړي کسان ليدل نو د خپل د الس د گوتو په ک. سره د زندان په حجره کې بنديان ول

  ." هغوی زما د الس گوتې را ماتې کړې دي: " يې ويل 
  

هر . هغه ماته ځواب را نه کړ. په اړه وپوښتل" اخوانيتوب يا نه اخوانيتوب"  يوه ورځ مې له غني څخه د مرجان د 
گوره ، زموږ شک  هغه مهال په يقين واوښت چې مرجان د ديارلس سوه اته پينځوسم لمريز کال د مرغومي د 

نيټې له عمومي بخښنې يوه اونۍ مخکې له يو شمير نورو ] ز کال د جنوري شپږمه ١٩٨٠[ مېاشتې د شپاړلسمې 
، د مـارچ لومړۍ ٩١، فـــرهـاد لبيب، گڼه دو تصحيح و یک تبصره"(بندي پرچميانو سره يو ځای له بنده آزاد شو

٢٠٠٩ ،www.kabulnath.de (  
  

   "  مرجان نه خلقي وو ، نه پرچمي" 
  

 زکال د فبرورۍ په شپاړلسمه نېټه جنرال خوشحال پيروز صافي په ورين تندي ومنله چې د مرجان د ٢٠٠٩د 
  . ژوندانه او د هغه د کارنامو په اړه يو شمير پوښتنو ته ځواب را کړي

  
  ويل کيږي چې تاسو مرجان له ډير نيږدې پيژانده؟  : سـياه سنگ

   
کله چې نوموړی د علي احمد خرم د وژنې په تور و . نده زما د دندې په تړاو وهله مرجان څخه زما پيژ: جنرال پيروز

د هغه له نيول کيدلو وروسته مې پينځلس شپې . نيول شو زه د کورنيو چارو د وزارت د منتظره قطعې د کشف آمر وم
  . ي ساتلو دنده درلودلهد يوه ساتونکي په توگه ما د مرجان د ځاني امن او خوند. په يوې خونې کې ورسره تيرې کړې

  
  هغه څه ډول سړی وو؟ : سـياه سنگ

  
که ستاسو موخه د هغه د څيرې بيلگې وي ، مرجان تور بخونې لمرسوځولې رنگ درلود ، لوړه ډنگره : جنرال پيروز

خي د پالر نوم يې غالم س. ونه ، غټې سترگې او ډکې وروځې يې درلودلې ، له رواني اړخه لږ نا آرامه او عصبي وو
کارته [يو ورور يې ډاکټر افضل نوميده چې په روسيه کې يې زده کړې کړې وې او په سيد نور محمد شاه مينه . وو
سره له دې چې مرجان د يوې بې وزلې کورنۍ له ټغر څخه سر راپورته کړې وو خو . کې يې ژوند کاوه] نو

د ليد لوري له .  ځوانۍ کې يې گالن پلورلپه تنکۍ. ښوونځي يې په لوړو نمرو او لوړې درجې پای ته رسولی وو
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اړخه  ويالی شم چې ښې زده کړې يې کړې وې ؛ هغه  لوړې زده کړې يې ترسره کړې وې او په منځنۍ کچه يې 
مرجان درې . مرجان د ننگرهار واليت په شگه کې زيږېدلی وو او په ټبر زاخيل وو. هر اړخيزه مالومات هم درلودل

  .ماندينې يې له شگې او يوه ماندينه يې له کندز څخه وهماندينې درلودلې، دوې 
  

گزارشونه وايي . له دغو دوه وو گزارشونو څخه کوم يو يې رښتيا يا لږ تر لږه له رښتيا سره ډډه لگوي: سـياه سنگ
 پالن د وزيرعلي احمد خرم له[مرجان د " او "  سره و نيول شوښکاري توپکمرجان د بگراميو پر سړک له : " چې 

و . و تښتيد او ځان يې په شاه شهيد مينه کې خپل کورته ورساوه] وژنې وروسته نوموړی د تيښتې او مقاومت له ه
  ." پرته ځان له يوې تومانچې سره پوليسو ته سپاري

  
په ورځ " چهارشنبې" د ديارلس سوه شپږ پينځوسم کال د لړم د مېاشتې په څلورويشتمه نېټه د څلنۍ : جنرال پيروز

. مرجان و کوالی شول چې د علي احمد خرم له وژنې وروسته د پيښې له سيمې څخه وتښتي] ١۶ د نوامبر ١٩٧٧[
له هغه وروسته . وروسته څرگنده شوه چې په ټکسي کې سيد نور محمد شاه مېنې ته د خپل ورور کورته تللی وو

سولی وو او له هغه ځايه يې غوښتل له مرجان له ډيرو گړنگونو او کږليچونو په تيريدا ځان د يک لنگه کوتل ته ر
ـيس ئد الرې په اوږدو کې د نساجي د ر. بگراميو څخه والړ شي او ځان د خلکو له سترگو په کوم گوټ کې پټ کړي

مرجان موټر َدَروي او له زور زياتي او گواښونو څخه کار اخلي او غواړي . موټر ناڅاپه د مرجان مخې ته ورځي
ې بريالۍ نه وې ځکه په همدغه شېبه کې يو . ې ځای ورکړيچې ده ته هم په موټر ک په دغې شېبې کې د مرجان ه

بل سړی تيريږي چې دوه سپيان له ځان سره لري او پيښه يې له ورايه څارله نوموړي سري ليدل  چې يو ناپيژندل 
مرجان بله . کويهماغه سړی د مرجان پرځان خپل سپيان خوشې . شوی سړی شکمنې لوڅې پوڅې او هلې ځلې کوي

په پای کې د هماغې ورځې د ماسپښين په څلورو بجو د . الر نه لري او بيرته سيد نورمحمد شاه مېنې ته را گرځي
د نانوايي په تم ځای کې د پوليسو گوتو ته لويږي ، سره له دې چې په ] کارته نو[ سړک ٢۴سيد نورمحمد شاه مېنې د 

  .   کيږيالس کې يې توپک او تومانچه وه ، نيول
  

  آيا خرم په هماغه تومانچې وژل شوی وو؟ : سـياه سنگ
  

 Waltherد عدلي طب پلټنو او څيړنو څرگنده کړه چې د پالن د وزير له مړي څخه د امريکايي  ! نه: جنرال پيروز
مرجان آيا . خو دا څرگنده نه شوه چې نوموړې والتر تومانچه په څه ډول ورکه شوه. تومانچې گولۍ موندل شوې وه

خو له . نوموړې تومانچه په کوم نا مالوم ځای کې ليرې غورځولې وه يا يې په پټه چاته ورکړې وه؟ زه نه پوهيږم
  . تومانچه الس ته راغلې وه" Llama"توپک او يوه اسپانوي  ) چره يي(وژونکي څخه يو ښکاري 

  
   په څه ډول ورغلی وو؟چې د مرجان گوتو ته نوموړی ښکاري توپکئ آيا تاسو پوهيږ: سـياه سنگ

  
د علي احمد خرم له وژل کيدلو دوې ورځې : د مرجان ورور ډاکټر افضل د پلټنې ډلې ته داسې وويل : جنرال پيروز

مخکې ما مرجان ته په کور کې ډير نصيحت وکړ او ورته مې وويل چې تا زده کړې کړي دي او تا ته ښايي چې له 
ځان ليرې وساتی خو مرجان د تل په شان له ما سره شخړه کوله او زما د ورانکارو او غير قانوني کړو وړو څخه 

مرجان د پيښې له سيمې . وروسته خبر شوم چې دغسې يو غټ جنايت يې تر سره کړی دی. خبرو پروا يې نه کوله
او څخه له تښتيدا وروسته ، زما د ماندينې په وينا زما کورته راغی او له هغې يې و غوښتل چې ښکاري توپک 

خو مرجان په دې بريالی شو چې نوموړې . زما ماندينې مقاومت او مخالفت وکړ. تومانچه دې ورته په بيړه ورکړي
  . وسله له اجازې پرته را پورته او له کوره ووځي

  
  ؟ئد مرجان  تر څادر الندې د پټو نقشو او کسانو په اړه څه مالومات لر: سـياه سنگ

  
خصي او خصوصي کيسو ترڅنگ چې هره شپه به يې ماته کولې د پلټنې د ډلې د مرجان د خپلو ش: جنرال پيروز 

دوه کاله مخکې : " يوه شپه مرجان راته داسې وويل . پوښتنو او ځوابونو لړۍ به يې هم ټکی په ټکی را ته ويله
کمتيار سره آشنا کله چې زه کندز ته د ساينس د ښوونکي په توگه والړم هلته په امام صاحب کې له گلبدين ح] ١٩٧۵[

مگر زه در سره مرسته کوالی سم چې ژوند دې .غريب سړی يې او روزگار دې هم سم نه دی' هغه ماته وويل . شوم
تا له ځان سره پاکستان ته بيايم او له يوې مودې . له ما سره اړيکه ټينگه وساته' : گلبدين زياته کړه چې . ښه سي

ه دا چې له هغه سره پاکستان ته والړم او هلته مې د پوځي زده کړو يوه دوره لنډ" وروسته بيرته هيواد ته را ستنيږو
دلته د څو شېبو لپاره د يو چا ليدلو :" هيواد ته د ستنيدا په وخت کې ماته حکمتيار د شگې په سيمه کې وويل . تيره کړه
." ا سړی زما نوی ملگری دید: " له هغه وروسته زه يې يوه سړي ته ور وپيژندلم اوورته يې و ويل ." ته ورځو

نوموړي سړي له روغبړ او د هر لور او گودر له خبرو وروسته يې يوه سړي ته چې بزگر ښکاريده گوته ونيوله او 
گلبدين . هک پک پاتې شوم او گلبدين ته مې وکتل" ايا کوالی شی د هغه سړي ژوند په يوه ډز واخلی؟ : " ويې ويل 

ما هم له ناچارۍ پريکړه وکړه او ناپيژانده بزگر مې په يوه . ه شوم چې اوضاع خراپه دهپو. غلی او بې تفاوته والړ وو
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له . ښه نښه ويشتالی شي! آپرين : " حکمتيار په ډيره سړه سينه ماته مخ را تاو کړ او په موسکا يې وويل . ډز مړ کړ
  ." هغه وروسته د کندز په لور و خوځېدلو

  
  رم په اړه څه ويل؟مرجان د علي احمد خ: سـياه سنگ

  
کابل : ماته يوه ورځ گلبدين حکمتيار داسې دنده را وسپارله ." زه به يې تاسو د مرجان له خولې ووايم: جنرال پيروز

له هغه سره يو ځای د وزيرانو په موټر کې پورته شه . ته والړ شه او علي احمد خرم د کار له دفتره دباندې را وباسه
له دې چې د وزيرانو موټران د ارگ په دروازه کې نه پلټل کيږي د .  ته داؤود ته بوځياو ورته ووايه چې تا ارگ

. خرم په مرستې په ډيرې آسانۍ کوالی شی د داؤود خان د کار دفتر ته والړ شی او هلته يې ځای په ځای ووژنی
  ." ددغې پيښې په ترڅ کې به درې تنه نور ستا امنيت ونيسي

  
  زيرانو له ډلې څخه علي احمد خرم په نښه شوی وو؟ ولې د نورو و: سـياه سنگ

  
هر وزير چې گوتو ته ورغلی وو د . د مرجان په وينا خبره په هي ډول د پالن د وزير پر سر نه وه: جنرال پيروز

هغه کار کيده د هغه موخه دا وه چې د وزيرانو په ځانگړي موټر کې ارگ ته دننه والړ شي او د سردار داؤود ليدلو 
مرجان د خپلې نقشې د . د مرجان موخه د ولسمشر وژل ول او له وزير سره يې سر او کار نه درلود.   ورسول شيته

پلي کولو لپاره د پالن وزير ځکه غوره کړ چې د نورو وزارتونو برخالف د پالن د وزارت ودانۍ په ډير ښه ځای 
په دې مانا چې په . ر ديوالي او نه ساتونکي درلودلکې د سړک په غاړه کې پرته وه ؛ او نوموړې ودانۍ نه کومه څلو

  . ډيرې آسانۍ يې کوالی شول ځان خپلې ټاکلې موخې ورسوي
  

  او د علي احمد خرم د وژل کيدلو څرنگوالی؟ : سـياه سنگ
  

فروشگاه [کله چې زما زړه مې ډاډه شو چې هغوی زما امنيت د افغان لوی پلورنځي : مرجان وويل : جنرال پيروز
ودانۍ ته نيږدې نيولی دی او د کومې خرابۍ په رامنځته کيدلو د امنيت نيوونکو ټکسي زما د ژغورنې ] گ افغانبزر

د : لپاره را دانگالی شي نو د پالن د وزارت له دروازې نيغ په نيغه د وزير سکرتر ته ورغلم او هغه ته  ومې ويل
وزير صاحب له يوه بهرني ميلمه : سکرتر وويل . مپالن ښاغلي وزير صاحب ته يو ډير ضروري او مهم پيغام لر

نه شم کوالی ! نه : ما وويل . چې غونډه پای ته ورسيږيئ سترگې په الر کښينـ. سره د ليدلو په غونډه کې بوخت دی
وزيرصاحب ته ستاسو تگ هېځ . اجازه نشته: سکرتر وويل . زه بايد همدا اوس هغه ووينم. سترگې په الر پاتې شم

زما کار تر : ما وويل . هغه د جاپان له يوه سوداگريز پالوي سره ډيره مهمه او ضروري غونډه لري. ه لريامکان ن
ټولو مهم او ضروري دی او پرته له دې چې د سکرتر ټينگار او مخنيوی په پام کې ونيسم د وزير خونې ته ننوتلم او 

مخکې له دې چې علي . دلو لپاره ارگ ته دننه بوځيهغه ته مې په بيړه وويل چې ما له ځان سره د داؤود خان د لي
وزير بله . احمد خرم کوم غبرگون له ځانه څرگند کړي وړاندې والړم او د هغه د دفتر د ټيلفون مزی مې پريک کړ

وزير موټر ته د پورته کيدلو په حال . چاره نه درلودله او له ما سره يوځای له خونې را ووت او په الره روان شوو
له بلې خوا وخت مې له السه ورکاوه او له بل لوري خلک او څو تنه وسله والو کسانو مخته . نډونه رامنځته کولکې خ

  . ما چې داسې وليدل نو ما هم وزير په ډزو وويشت او په ټکسي کې و تښتيدم. را دانگل
وی او هر څه يې په خپله خوښه آيا دا رښتيا ده چې مرجان د پلټنو په لړ کې نه وهل شوي او نه ټکول ش: سـياه سنگ

  وويل؟
  

دا هم بايد ور غبرگه کړم . مرجان له وهلو ټکولو پرته هرڅه په خپله ومنل. سل په سلو کې رښتيا ده: جنرال پيروز
چارواکي انديښمن ول چې . چې د مرجان له نيول کيدلو وروسته تر څو اونيو پورې په ولچک او زولنو کې ساتل کيده

  . ژني او يا کوم بل خطرناک کار ته الس وانه چويمرجان ځان ونه و
  

  آيا د ځان وژنې نښې نښانې په هغه کې ليدل کيدلې؟: سـياه سنگ
  

کاشکې يوه تيره اوسپنه ، ميخ ، چاکو يا تيغگی مې الس ته : مرجان په څو څو ځله ماته ويلي ول چې : جنرال پيروز
  . کړای وایراغلی وا ی چې ځان مې ددغه ژوند له شر څخه خالص 

  
  ويل کيږي چې مرجان رواني ستونزې درلودلې ، آيا رښتيا ده؟ : سـياه سنگ

  
ما د . ول" اعصاب لږ خراب" خو دومره پوهيږم چې د چا خبره د مرجان . په پخوانيو يې نه پوهيږم: جنرال پيروز

ځي ورسته بيرته راغلم په مرجان په ساتلو کې پينځلس شپې ورځې نوکريوالي وکړه ، بيا کورته والړم ، دوه ور
هکپکوالي مې وليدل چې د مرجان رنگ تک ژيړ او مخ ، الس او پښې يې شنې اوښتې وې او سر يې په يوه دستمال 

کله چې ته نه وی ، د کابل واليت د قرار گاه : ما وپوښتل چې څه ورباندې شوي ول ما ته وويل شول . کې پيچلی وو
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د مرجان )  ويل"گاو/ غویی" دا د مرجان تکيه کالم وو چې هر چا ته به يې /گاوهاشم / غويی هاشم (هاشم بولندوی 
يا مرجان سم ځوابونه نه ول ورکړي يا يې داسې شيان ورته . خونې ورغلی وو او له هغه يې يو شمير پوښتنې وکړې

سپکې سپورې او په پای کې نوموړي بولندوی مرجان ته د ناموس . ويلي ول چې هغه يې ډير سخت په قهر کړی وو
ښکنځل وکړل ؛ د مرجان دوې ماندينې هم د کورنيو چارو وزارت ته راوړل شوې وې او هغوی ته يې په نغوتې  

مرجان د ښکنځولو په اوريدلو د خونې له گوټ څخه کوشنی ميز را پورته کړ او د بولندوی . سپکې خبرې کړې وې
په همدې ترڅ کې مرجان بولندی ته الس واچاوه چې د هغه . ههاشم په ککره يې وواهه او هغه يې په ځمکه را څمالو

وسله والو ساتونکو په بيړه را ودانگل او مرجان يې ټينگ ونيو چې تومانچه يې الس ته ور نه . تومانچه را واخلي
ي د وسله والو ساتونکو يو تن د تومانچې ميل د مرجان په ککره دومره ټينگ وواهه چې د مرجان د ککرې پوټک. شي

ددې لپاره د مرجان د ټپي کيدلو پازوالي بيرته د مرجان په غاړه ور و غورځوي هغوی . او هډوکي ژور ټپ واخيست
وويل چې مرجان د بولندوی هاشم له وهلو ورسته د تشناب په لور منډه کړه او خپله ککره يې د الس مينځلو د اوبو په 

جان نورو کارونو ته په کتنې کوالی شو ووايو چې مرجان په هر گوره همدو پيښو ته ورته او د مر. نلکه ټپي کړه
د ساري په ډول ، مرجان به په نا څاپه سترگې لمر ته نيولې او تر شونډو . نسبتأ ژورې عصبي ناروغۍ اخته شوی وو

  .  الندې به په بې مانا ډول غومبيده
  

  ؟ ئد مرجان د سياسي اړيکو په اړه څه مالومات لر: سـياه سنگ
  

  . مرجان د خپلو اعترافاتو او کيسو پربنسټ د گلبدين حکمتيار د اسالمي گوند غړی وو:  پيروزجنرال
  

  آيا مرجان د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند غړی نه وو؟ : سـياه سنگ
  

 په. دا چې وايي مرجان کي اړخی وو او يا کي اړخی ليد لوری يې درلود له سره تر پايه غلطه ده: جنرال پيروز
نه پوهيږم زه ليونی شوی يم يا : هماغو لومړيو پينځلسو ورځو کې چې زه له مرجان سره وم ، هغه راته داسې وويل 

نن يې ماته ويل چې که ته ومنـی چې د خلق د ډلې غړی : و مې پوښتل ، څنگه؟ مرجان وويل . د پلټنې ډله ليونۍ ده
  !يې ، موږ دې خوشې کوو

  
  ومونه مو په ياد دي؟د پلټنې د ډلې ن: سـياه سنگ

  
صديق واحـدي وردک ، مـير گل ، له مرجان څخه پلټنې کولې او يو بل تن هم وو چې هر څه کوم نوم : جنرال پيروز

  .يې زما په ياد نه راځي
  

کتاب ليکلی ، نوموړی کتاب حامد ژباړلی او " داؤود خان د کې جي بي په لومو کې" الف هارون د : سـياه سنگ
: " په نوموړي کتاب کې د پلټنې د ډلې د غړو نومونه داسې ياد شوي دي . ې يې هم پکې راوړي ديځينې َسـَمون

  ..."  نبي ، اتمر ، همکار ، قطره ، خير محمد او نور پرچميان ،باقي
   

خو . دا سمه ده چې نوموړي کسان ټول د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند د پرچم د ډلې غړي ول: جنرال پيروز
لومړی په هماغه کال کې چې د مرجان د پلټنې خبره تر الس الندې وه د هغوی برخليک ته پام وا چوو او بيا د ئ ـراځ

  :خبرې له سموالي يا نه سموالي څخه جاج واخلو
  

نوموړي د کورنيو . څخه وو] قلعه قاضي[ د کورنيو چارو د وزارت د پيژند مديراو د کابل د قاضي له کال باقــي
زير سره د ستونزې له امله لومړی د هلمند واليت د امنيې د بولندوی په توگه ټاکل شوی وو او بيا چارو له و

 نوم غالم علي وو او د کورنيو چارو د وزارت د څارگرې څانگې اتمرد . کورناستی شو او رسمي دنده يې نه درلودله
 د نبيپه همدې توگه .  پالوی کې برخه واخلياتمر له کارپوهنيز اړخه نه شوای کوالی د مرجان د پلټنې په. غړی وو

دغو کسانو .  د قوای کار بولندوی او خير محمد د ښوونې او روزنې آمر ووقطرهترافيکو د رياست کار کوونکی وو، 
  له کومو سوريو او سرچينو کوالی شوای د مرجان د پلټنې په لړۍ کې برخه واخلي؟ 

  
 د مرجان لپاره د پردې ترشا نقشه جوړوونکی گلبدين حکمتيار وو ، ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې: سـياه سنگ

  آيا همدا پايليزه جاج اخيستنه سمه ده؟ . نه حفيظ اهللا امين
  

حفيظ اهللا امين دومره ساده سړی نه وو چې د سردار محمد داؤود د له منځه وړلو لپاره داسې يوه ساده : جنرال پيروز
 موټر کې د علي احمد خرم له الرې مرجان ارگ ته دننه ننه باسي او نقشه پلې نقشه را و  باسي او د وزيرانو په

" البته ، همدغه حفيظ اهللا امين داسې کارونه تر سره کړي چې له هغو سره په پرتله د علي احمد خرم وژنه . کړي
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  . او پرته له شخصي دريځ نيولو او غرضونو وويل شي

  
  

  وروستۍ/ درويشتمه برخه
  صبوراهللا سـياه ســنگ

com.hajarulaswad@yahoo  
  رحمت آريا: پښتو ژباړه 

  

 
  

ږدې د خاورو د هغې کواړۍ پر سر توغ ږدي چې تر الندې د  کابل ته نياو ورسره ورور يې ،  موال گل :کي لوری
ز کال ١٩٧٨افغانستان د لومړنی ولسمشر شهيد سردار محمد داؤود خان او د هغه  د کورنۍ مړي  پراته دي چې  د 

په کودتا کې د کمونيستو کودتاچيانو په الس په ديرې بيرحمۍ ووژل شول د سردار محمد د ښخيدلو ځای تر ديرشو 
  . پورې د پټ راز په توگه پاتې ووکالو

  
  شـب رفـت و حـديث مـا به پايان نرسـيد
  شــب را چــه گـنه؟ قـصـــه مـا بود دراز

  
  :ژباړه

  
  شپه والړه زموږ خبرې ال پاتې دي تر اوسه
  د شپې گناه په څه ده ؟ کيسه زموږ اوږده وه

  
کله به ونه شي کوالی چې د هماغسې چې پروسږ کال ويل شوي ول ، دغه لنډه څيرنه ال تر او افغانستان د (سه او هي

محمد داؤود د سياسي کارنامو پراخ اړخونه ، د هغه د گناه يا د بې گناهۍ َسموالی يا نه َسموالی را ) لومړني ولسمشر
  .وسپړي

  
په " اخيستنېپايليزې " په پای کې ښايي يو شمير لوستونکي و غواړي يو څه د " پسرلني سباوون د گوليو د باران" د 

د ليکلو "  پایليزې جاج ليکنې" له دې چې زه د نورو کسانو د ويناوو د ټايپ کوونکي په توگه ځان د . نامه ولولي
جوگه نه بولم هيله من يم هغه مشران او کارپوهان چې کارپوهنيزه دنده يې تاريخ ليکنه ده پرته له دې چې په زړونو 

  .يښنه يا خرخښنه را و پاريږي ، دغه تشه ډکه کړيکې يې د هغو له پايلو څخه کوشنۍ اند
  

، دا ځکه چې د محمد داؤود خان او د هغه د کورنۍ د وژل کيدا " وروستۍ/ درويشتمه برخه: پورته ليکل شوي دي 
خو . په ښکلو ويبپاڼو کې کښيښودل شي" بينوا او کابل ناتهـ" په اړوند نورې نوې ليکنې الس ته نه دي راغلي چې د 

  . څنگيزې برخې يا ملپاڼې هم لريپينځويشتمې او څلورويشتمې" پسرلني سباوون د گوليو باران" چې د ئ اد ولرپه ي
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دوې راتلونکې برخې به چې په پراخو مالوتي څانگو پسولل شوي د هغو کسانو د نومونو له لښتـنـليک سره به جوگه 
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org.farda.wwwاو   com.Benawa.wwwويبپاڼو ته وليږل شي   .  
لني سباوون د گوليو پسر" که د دوستانو مالتړ، ياري ، زغم او د زړه له کومې تاوده پيامونه را سره نه وای نو د

  .به هم د پاڼو پر کرښو نه وای راغالی" باران
  

  سـياه ســنگ
  ز کال د مارچ پينځلسمه٢٠٠٩د 
  

  ٥٠٢٠٨٨٢ (٣٠٦) ١ او ٥٤٣٨٩٥٠ (٣٠٦) ١: د ټيلفون شميرې 
  CANADA ,Rink Ave., Regina, SK., S٤X٢P٣ ٦٧٩ ,Siasang: د ډاگ پته 

  
**********  

  

  منځ کرښهد دوه وو برخـلېکونو تر 
  

Carlotta Gall  چې د افغانستان او پاکستان په تړاو گزارشونه يې ډيري وختونه د New York Times په 
ښايي د ډيرلږ شمير کسانو لپاره د سـندی گال نوم چې د ( ورځپاڼه کې راغبرگيږي ، د اليانور گال او سنديگال لور ده 

بنسټ " د افغانستان لپاره د سنديگال د بلنې د ټولنې "  څيرو او افغانستان د جهاد د کلونو په اوږدو کې له نامتو
  .)ايښودونکی وو ، نا آشنا وي

  
د هغه : " د ليکنې سرليک دا وو .  نيټه نيو يارک ټايمز ته يوه ليکنه وليږله٣١ زکال د جنوري په ٢٠٠٩ميرمن گال د 

ز کال د ٢٠٠٩موړې ليکنه په الندينۍ پته د نو". راز له مخې څادر ليرې شو چې پر يوه پـَيـر د پای ټکې ږدي
  .فبرورۍ په لومړۍ نېټه خپره شوې ده

html.afghan٠١/asia/world/٢٠٠٩/٠٢/٠١/com.nytimes.www  
  

 شپې ،  د شپاړلسو مړيو د ښخولو فرمان ورسيد ، د په مرگونې خونړۍ] ٢٨/٢٩د اپريل د [ ز کال ١٩٧٨کله چې د 
افسر، د . وسله وال ځواک يوه ځوان خو ويرجن افسر وغوښتل د دغه ځای جغرافيا په خپلو يادونو کې ژوندۍ وساتي

سردار محمد داؤود " خپلو همکارانو د خبرو اترو له منځه پوه شوی وو چې هغوی د افغانستان د لومړني ولسمشر 
افسر ، د ښخولو له ځايه د سړک تر غاړې واټن په شمارلو . د هغه د کورنۍ مړي  تر خاورو الندې کړي دياو " خان

  .گامونو ميچ کړ
  

له هغه اله گوله ځپلي َدور وروسته،  د کمونيستي کودتا په ترڅ د داؤود خان وژنې ، له ځان سره د ديرش کلن ناورين 
ې چې د پای څرک يې ال تراوسه نه دی څرگند ، هره افغانه کورنۍ دغې خونړۍ جگړ. د جگړو لړۍ نغښتې درلودله

  .دړې وړې او تاواني کړه
  

د پخواني وسله وال ځواک افسر پادشاه مير له ديرش کلنۍ جگړې وروسته د حامدکرزي د واکمنۍ تر رڼا الندې له 
نو په مرسته د دې جوگه شوه چې د اوسنۍ واکمني د شاهدا. څه ناڅه آزادۍ او آرامۍ وروسته يو پټ راز را بربنډ کړ

لومړني ولسمشر او د هغه د کورنۍ د مړيو هډوکي بيا و مومي چې ډير ژر خاورو ته له بيا خارو سپارلو ورسته به د 
  .هغوی د فاتحې لمانځنه ترالس الندې ونيول شي

  
هغه خپل .  ځالنده څيره وهدولت د پرمختگ" مډرن" بنسټ ايښودونکی او د " افغانستان د جمهوريت" محمد داؤود د 

د اکا زوی ، د افغانستان وروستنی پاچا محمد ظاهر، د ديارلس سوه او دوپينځوسم لمريز کال د چنگاښ د شپږويشتمې 
په کودتا کې را وپرځاوه او پينځه کاله وروسته د هغه وژنې ، هيواد د وينو او ورانيو د ژور ] ١٧ ، جوالی ١٩٧٣[

  .تـل پر لور و خوځاوه
  
له کومه ] وراني[چې دغه ټوله ئ که له هر افغانه وپوښتـ: "  محمد داؤود دري څلويښت کلن لمسی نادر نعيم وايي د

د داؤود خان له وژل کيدا وروسته چې د دوه وو برخليکونو ترمنځ : ځايه راپيل شوه نو هغه به هرو مرو درته ووايي 
د افغانستان د خپلواکۍ ] ٢٧ز د اپريل ١٩٧٨[ل د غوايي اوومه د ديارلس سوه او اوه پينځوسم لمريزکا. يوه کرښه ده

  ."وروستۍ ورځ وه
په هغه شپه د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې د محمد داؤود د کورنۍ اتلس تنه غړي او د ماڼۍ يو شمير کارمندان او افسران 

  .پوهيدل چې چيرېڅوک نه . ووژل شول او له ښاره دباندې د شپې د تيارې په تورتم کې تر خاورو الندې شول
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د ژول شويو کسانو په ډله کې د ولسمشر د کورنۍ اتلس تنه غړي ، د ولسمشر ماندينه ، ورور ، درې لوڼې ، درې 
  .زامن ، زوم ، ننږور او څلور تنه لمسيان ول

  
لمريز د هغه څه پر بنسټ چې نادر نعيم يې وايي د محمد داؤود د کورنۍ ټول غړي د ديارلس سوه او اووه پينځوسم 

نېټې د سهار د څلورو او پينځو بجو په شا او خوا کې د سرو ] ٢٨ز د اپريل ١٩٧٨[کال د غوايي د مېاشتې په اتمې 
له يوې ورځنۍ خونړۍ جگړې وروسته ، د امام الدين په نامه يو افسر له يوې ډلې . گوليو په باران کې ووژل شول

مد داؤود د کودتاچيانو له ډلې سره تـلل ونه منل او د خپلې مح. سره د ولسمشرۍ ماڼې ته والړ چې ولسمشر ونيسي
د تومانچې د اور په ځواب کې ياغي توپکوال پر محمد داؤود او د هغه پر . تومانچې اور يې د هغوی پرمخ پرانيست
  .کورنۍ د گوليو په باران کې را توی شول

 
 د وينو ويالې و بهولې او کار هغه ځای ته ورسيد کمونيستانو د ولسمشر له وژلو وروسته د شلو مېاشتو په اوږدو کې

سره " شوروي اتحاد" د ] ز دسامبر١٩٧٩[ چې د ديارلس سوه او اته پينځوسم کال لمريز د مرغومي په مياشت کې 
  .لښکر پرافغانستان يرغل  وکړو او د لس کلن نيواک په اوږدو کې په زرگونو افغانانو ووژل شول او يا تري تم شول

  
د وسله وال ځواک اډې ته نيږدې د څرخي پله د لمن د لمر خاته لورته په بې نښو گورونو " قربانيان" لهاريان ډيري ب

  .کې تر خاورو الندې کيدل
  

له . پروسږ کال  ، د اوسنۍ واکمنۍ د پلټونکو يوې ډلې د دوه تنو شاهدانو په مرستې د نوموړي ځای پلټنې پيل کړې
د ] څلورم زغره وال ځواک[تن د نن ورځې کورناستی جنرال او د پرون ورځې د دغو دوه تنو شاهدانو څخه يو 

په موټر کې ټول راوړل ] زيس[هغه ته امر شوی وو چې د . مدير پادشاه مير وو] حفظ و مراقبت/ څارنې او ساتـنې
شاه مير په وينا ، د پاد.( شوي مړي په څرخي پله کې پوځي اډې ته نيږدې د شپي په تور تم کې تر خاورو الندې کړي

په نوموړې شپه کله چې مړي تر خاورو الندې کيدل ، د کودتا له مشرانو څخه يو تن ډگرمن محمد اسلم وطنجار هم 
  )هلته وو

  
پادشاه مير د يوې مرکې په ترڅ کې روښانه چې په څه ډول يې مړي له خپلو همکارانو سره د شوبلې په يوه کيندل 

کله چې مړي په کيندل شوي ځای کې واچول شول ، پادشاه مير د مړيو د . لکې واَچو" موضع" شوي مورچل 
  .جسدونو په منځ کې پښې کښيښودلې چې له اسالمي دود سره سم د مړيو مخونه قبلې ته واړوي

  
." ما ونه شو کوالی مړي و پيژنم ، خو دومره پوهيدم چې د داؤود خان له کورنۍ څخه ول: " نوموړي زياته کړه 

ما کلونه کلونه د دغې کورنۍ : " هغه ويلي ول . ن پادشاه مير د يوه موټر چلوونکي خبرې په ياد راوړيهمدا شا
  ."چوپړ کې کړی دی

  
امر وشو ، ښاغلي پادشاه مير لومړی د لوی موټر ترپال " د مړيو پر جسدونو د خاورو اچولو " له هغه وروسته چې 

گامونه و شميرل )  ٩٠(ا يې د قبر له څنډې د سړک تر غاړي پورې را واخيست او د مړيو پر مخ يې خپور کړ او بي
  .تر څو د گور ځای ځايگی يې سم په ياد پاتې شي

  
په دويمه شپه د پادشاه مير مرستيال ته فرمان ورکړ شو چې ديارلس نور تازه جسدونه په بل قبر کې هماغه شا او خوا 

  .ته تر خاورو الندې کړي
  

بله ووت او په غرونو کې د کمونيستي ضد مقاومت له پاڅون سره يو ځای شو ؛ څو کاله ښاغلی مير ډير ژر له کا
  .وروسته يې د محمد داؤود د کورنۍ د پاتې غړو يوه تن ته د مړيو د برخليک څرنگوالی څرگند کړ

  
ستان سرچينه موالگل د کودتا په لومړيو ورځو  د هماغه دا. د هغو ورځو شپاړلس کلن بزگر، موالگل يو بل شاهد دی

  .د هغو سرتيرو له خولې چې دده پر ځمکه يې کيږدۍ وهلې وه ، ترالسه کړې وه او خپلې مور ته يې ويلې وه
  

درې مياشتې وروسته ، کله چې سرتيري والړل ، موال گل د مور په غوښتنې د قبرونو تر شا او خوا ډبرې راټولې 
  .ر په َرپا کړپه نامه يې يو ټوکر پر قب" شهيد د توغ" کړې او د 

  
. هغوی د موال گل پر کور را توی شول. ته بس وه چې الس په کار شي" تالشي ډلې" دغه ماجرا د واکمن گوند د 

شپاړلس کلن ځوان غرونو ته و تښتيد او له مجاهدينو سره يو ځای شو ؛ د موالگل له تيښتې وروسته ، کورنۍ يې 
  .پاکستان ته والړه

  



 
 

 
  ١٥٠از  ١٢٥ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

اگست / ز کال د جوالی ٢٠٠٨د [، له ځان سره ساتلی وو تر څو چې شپږ مېاشتې مخکې ښاغلي گل هم دغه پت راز 
د خواجه غار کلي ) کابل(د محمد داؤود او د هغه د کورنۍ د گور د موندلو د پلټونکي کميسيون کارمندان د ] مياشت

  .ته راغلل
  

نوموړي له ښاغلي پادشاه مير غوښتنه . د محمد داؤود لمسی سردار محمود غازي د قبرونو د کيندنې پر مهال هم وو
  .جنرال له خپلې وروستۍ نښې سره را ورسيد. وکړه چې کابل ته راشي او مرستې ته ور ودانگي

  
جنرال پادشاه مير د ځمکې يوه گوټ ته گوته ونيوله او . موږ ټول د غونډۍ پر سر والړ وو: " ښاغلي غازي وويل 

  ."ې وروسته د کيندونکو ډلې هغوی وموندلدوې ورځ...!" دلته : " زياته يې کړه 
د هډوکو بيا پيژندنې څو : " د عامې روغتيا د وزارت مرستيال او د کميسيون سمبالوونکي فيض اهللا کاکړ وويل 

د ديرش کالو په اوږدو کې د پـريـړ او زاږه ترپال کرباس د مړيو مخونه َرَژولي ول او يوازې د . مياشتې و نيولې
د ولسمشر د خور ، عايشې ، پيژندنه د هغې د . د مړيو جامې له منځه تللي وې.  کړۍ پاتې وېترپال اوسپنيزې

ځانگړو اورتوپيديکو بوټانو له مخې وشوه ، د ولسمشر د زوی  عمرداؤود ، پيژندنه د اوږو د سر د دوه وو چټک 
  ."تسمو د کړيو له مخې چې د خپل کمربند په دوه وو څنډو به يې تړلې ، وشوه

 
ه پای کې محمد داؤود هم د غاښونو د قالب او د قرآن مجيد د سرو زرو د يوه کوشني ټوک له مخې وپيژندل شو چې پ

  .تل به يې د خپلې کرتۍ  په استرکې دننه د ټټر پرسر ټومبه
  

ک د د قرآن مجيد دغه ټو: " ډاکټر کاکړ د محمد داؤود د يوه تن د ياورانو ، جنرال انور شاه خان له خولې وويل 
  ."سعودي عربستان پاچا د افغانستان ولسمشر ته ور کړی وو

  
د کميسيون کارمندانو د دربار له جامه مينځونکي غالم درويش سره چې د محمد داؤود جامې به يې مينځلې هم خبرې 

  ."ولسمشر تل قرآن مجيد د خپلې کرتۍ په جيب کې دننه ايښوده. هو: " هغه وويل . اترې وکړې
 

ړ په وينا ، د هډوکو څيړنه څرگندوي چې پر ولسمشر د گوليو باران شوی وو او زوی يې عمر په دوه وو د ډاکټر کاک
  .گوليو وژل شوی وو

  
د محمد داؤود د خوښينې او د هغه د لور له خوا د لمسي د مړيو څرک چې د کودتا په ورځ ټپيان شوي ول او په 

د دغې کورنۍ څو تنه پاتې غړي لومړی بنديان شول او بيا . دلیروغتون کې يې سا ورکړې وه ، ال تراوسه نه دی لگي
 ز کال په پای کې د طالبانو له پرځېدنې وروسته افغانستان ته ٢٠٠١د هغوی يو شمير د . له هيواده د باندې ووتل

  .راستانه شول
  

 کړي ، بلکه د هغه د کورنۍ د محمد داؤود د فاتحې لمانځنه به نه يوازې د افغانستان د تاريخ يوه خونړۍ څنډه په نښه
پاتې غړو په ځانگړې توگه هغو کسانو ته چې ديرش کاله مخکې يې پرهرونه ليدلې ول ، رواني آرامي ور په برخه 

  .کړي
  

د محمد داؤود لمسيانو ، ښاغلو غازي او نعيم وويل ، هغوی هيله من دي چې خاورو ته د مړيو دويم ځل سپارل د ملي 
گرځي او داسې يوه کميسيون ته الره پرانيزي چې د تيرو ديرشو کالو د ورانيو حساب او پخالينې د لړۍ درشل و

  .کتاب چې د هر حکومت تر سيوري الندې شوي وي ، را څرگند کړي
  

د غازي پالر په هغه وخت کې د بهرنيو چارو د وزارت . ښاغلی غازي د محمد داؤود د زوم  محمد نظام زوی دی
موږ دلته د وينې په بدل کې د وينې د غچ ، : غازي زياته کړه . نيکه سره يوځای ووژل شوکارمندوو چې د غازي له 

د رښتيا او رښتونولۍ له مخې بايد څادر ليرې شي او د افغانستان د . يا د دښمنۍ په بدل کې د دښمنۍ لپاره نه يو راغلي
  ."ولس مخې ته دې کښيښودل شي

  
: " ښاغلي غازي زياته کړه .  بيا موندنې د زړه تسل ورپه برخه کړی دیدغې کورنۍ ته د وژل شويو کسانو د هډوکو

که دغه . مړي بايد آرامځايونه او ژونديان بايد لمانځنځايونه ولري چې لمنځنې ترسره کړای شي. موږ مسلمانان يو
  ."غوښتنې تر سره شي ، زموږ زړونه به خورا زيات تسل شي

  

  مل کرښې
  
  :د ساري په ډول الندينۍ کرښې . يارک ټايمز په گزارش کې  يو شمير بيلگې سمې نه ديله څيړنيز اړخه ، د نيو)  ١
  



 
 

 
  ١٥٠از  ١٢٦ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

محمد داؤود او کورنۍ يې د ديارلس سوه او اووه پنځوسم لمريز کال د غوايي د مېاشتې په اومې نېټې  -
اوو بجو ترمنځ د سهار د شپږو او اوو بجو او په پياوړې انگيرنې د سهار د شپږ نيمو او ] ٢٨ز د اپريل ١٩٧٨[

  .ووژل شول ، نه د هغې ورځې د سهار د څلورو او پينځو بجو تر منځ
په ارگ کې دننه د وژل شويو افسرانو او کارمندانو شميره څرگنده نه ده ، خو دومره څرگنده ده چې د محمد  -

ې له تور ماښام داؤود له کورنۍ څخه يوازې عمر داؤود د نيمې شپي په تور تم کې او نور ټول د غوايي د اووم
نېټې ] ٢٨ او ٢٧ز کال د اپريل ١٩٧٨[وروسته د ديارلس سوه او اووه پينځوسم لمريز کال د غوايي د مېاشتې د اتمې 

  .د شنه سهار د گوليو تر باران الندې ونيول شول
  
چې تر د دغه گزارش په انځوريزه برخه کې موال گل او وروريې د هغو کواړيو خاورو پر څنډه ليدل کيږي  ) ٢

  .الندې يې د محمد داؤود او د هغه د کورنۍ مړي ايښودل شوي ول
  
  org.farda.www :ئ پاړسي پرله پسې لړۍ به دلته ولولـ ) ٣
  

  ٢٠٠٩د فبرورۍ دريمه ،  ، )کـاناډا(ريجـاينا : ليکوال 
  

  ٢٠٠٩د مارچ اتلسمه ، ، ]کاناډا[ آټآوا : ژباړونکی 
**********  

  
 

  څلور وېشتمه برخه
  صبوراهللا سـياه سـنگ

hajarulaswad@yahoo.com 
  رحمت آريا: ژباړه 

  
  مل کرښې 

  
 نېټه چې ددغې لړۍ د ليکنې د پای مهاليز وخت وو ، د کاناډآ د مونتريال ٣٠ز کال د مارچ د مېاشتې په ٢٠٠٩ د  )١

ت وويل چې تر راتلونکي مېاشت پورې به د محمد داؤود او د  په نامه يوه افغان دوسمحمد آصف صافيله ښاره د 
د لړۍ لپاره نوي او تاند " پسرلني سباوون د گولېو د باران" هغه د کورنۍ د وژل کېدا د څرنگوالي په اړوند  د 

  . مالومات وړاندې کړي 
  

او زياتوي چې خلکو د څخه يادونه وکړه " جگتورن نور احمد تره خيل" محمد آصف صافي د خبرو په لړ کې له 
ـور   :محمد آصف صافي د تره خيل په اړه داسې وايي .  په نامه پيژانده ک

  
زه هم د : " ز کال د اله گولې او نښتو خبرې کولې ؛ هغه د خبرو په ترڅ کې ما ته وويل ١٩٧٨د " کټوري راته " 

ې چې امام الدين ، سردار محمد داؤود ټپي وروسته له د. بولندوی شهنواز تـڼـي په امر د ولسمشرۍ ماڼۍ ته تللی وم
کله چې ډاډه . د هغه ټوله کورنۍ په ډزو کې له منځه والړه. کړ ما خپلو پينځلس تنو کومانديانو ته د اور امر ورکړ

  ." شوم چې نور هې څوک  ژوندي نه دي پاتې ، والړم او د داؤود خان سپينه تومانچه مې له ځان سره را واخيستله
  

آصف صافي په وينا وروسته له دې چې  تره خيلی نوراحمد کټور د محمد داؤود او د هغه د کورنۍ په وژنې د محمد 
کې له غاړې  " پنجشير"  ز کال د نوامبر په مېاشت کې په خپل امر په پيشغور ١٩٨٣اعتراف وکړاحمد شاه مسعود د 

  .وځړاوه او او زيندۍ يې کړ
  

نځ د ثبت شويو خبرو ليکنزه بڼه چې په هغې کې د جگتورن نور احمد تره د محمد آصف صافي او شهنواز تڼي ترم
خيلی د ليږلو او ارگ ته او د هغه د ونډې په اړه خبرې شوې دي  زموږ پر دغو مل کرښو به يوه بله لړۍ ورزياته 

  . کړي
  
شک نشته چې حفيظ اهللا امين هې :  ځينې برخې ....." افشای حقايق بيشتر "   د انجنير خليل اهللا رؤوفي د ليکنې  )٢

 جاسوسان ول خو د داؤود خان د هاغه وخت د واکمنۍ په پړاو کې چې د چا په KGBاو اسداهللا سروري دواړه د 
گومان کې د کودتا د سمبالتيا او د رژيم  د پرځېدا خبره ال نه گرځېدله بيا هم داؤود خان په کلکې سرټمبه گۍ او 

هغه خپل هر مخالف په وچ .  واگې په يوازې او خپلواکه توگه په الس کې درلودلېپريکنده ډول د هيواد د واکمنۍ
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زور ټکاوه او هر شکمن سړی ان که د هغه د ډاډ وړ سړی به هم وو ، هغه به يې له سياسي او پوځي ډگر څخه لېرې 
  .  کاوه

 ، د عبدالحميد محتاطرد بېلگې په توگه په دغه وخت کې يې خپل ځوان کودتاچي ملگري لکه د مخابراتو وزي
ـيس ارکان ډگروال ئ ، د هوايي او هوايي مدافعی روزیر فيض محمد ، د کورنيو چار پاچا گل وفادارسرحداتو وزير 
 چې ددوی په مرستې يې واکمني تر السه کړې وه له ځانه ليرې ، پر هغوی په قهر شو او له دندې يې اکبرمقصودي

  . ر څار الندې و نيولگوښې کړل او يو شمير نور کسان يې ت
  

کي السي الرښود پرته له دې چې د خپل کاري شپول  ترگرد چاپيره چاپيريال يوه پوهه او هوښياره ډله را ټوله کړي 
د داؤود خان دغه سياست هغه . پر نورو ټولو کي السو سياسي بهيرونو او ډلو يې د غندنې پريړه کرښه را وکاږله

سره يې په بربنډه اړيکې پريک کړې وې او د هغوی تر ځمکې الندې کورنۍ ځالگۍ مهال پلی کيږي چې له روسانو 
 / تور عزیز"  چې خلکو د عزیزخان ، د لوی درستيز حيدر رسوليد سر سپارلو کسانو له پلوه لکه د دفاع وزير 

 کلک څار او نيونې الندې  ترجان نثار خانـيس ئپه نامه پيژانده ، او د د دفاع د وزارت د استخباراتو د ر" عزيز سياه 
  . راغې وې

  
د روسانو له څارگرو ځالگيو سره  د اسداهللا سروري له اړيکو سره سره  او پرته له دې چې نوموړي له روسانو 
څومره ژورې او څه ډول اړيکې درلودلې  بيا هم د داؤودي ددغسې درانده سياست تر سيوري الندې هغوی هې کاره 

ـت نه درلود چې په براال ډول سر راپورته کړي ځکه د ئژيم پر وړاندې يې دومره زړه او جرول او د داؤود د قهار ر
KGBـت نه وو چې کوم گواښ زيږوونکي چلند ته دې الس ئ له مرستې سره سره په هغوی کې دومره زړه او جر
  .واچوي

  
ب او جذب دنده درلودله دا ددې که امين د خلق د ډلې په استازيتوب د پوځ په يوې کوشنې کړۍ کې د افسرانو د جل

مانا نه ښندي چې نوموړی دې  په هيواد کې د يوه مطرح ځواک په توگه د ښاغلي لبيب په وينا د داؤود د الرې خنډ 
وگرځي او په دې دې بريالی شي چې د هغه مخه ور ډب کړي او نه سروري کومه پخه ونډه درلودالی شوای چې  د 

خو د غوايي له کودتا وروسته دواړه د بې خرته . ې په هوايي ځواک کې کار کاوهيوه ورک نومي تورن په توگه ي
واک او ځواک پر گدۍ ځای پر ځای کيږي او دواړه د دوه سرو ښامارانو په جامه کې د ټولنې پر زره ور ننوځي او 

  .په خپل هيواد کې د وژنې او د ستر خونړي ناتار په بنسټ ايښودونکو بدليږي
  

 داؤود خان د هيواد په ملکي او پوځي چارو کې د شوروي سالکارانو د آزادې السوهنې د لړۍ  لمن د هغې تر څنگ
کرار کرار ور لنډه کړه او د هغوی پر ځای يې کورني سالکاران ځای پر ځای کړل او هغوی يې اړ کړل چې په خپلو 

ي ، ددفاع وزرات ته امر شوی وو چې د کار پوهنيزو برخو کې له ژمنې او هوډ وروسته خپله پازوالي په غاړه واخل
وسله وال ځواک په ټولو څانگو کې دې  د سالکارانو د اړتيا څرنگوالی و څيړي او د هغوی شميره دې اړينې کچې  

کې چې د وسله وال ځواک تر ټولو عصري ځواک ) ليواې راکټ( د بېلگې په توگه د توغنديو په ليوا . ته را ټيټه کړي
س سالکاران ول چې په ځانگړو کارپوهنيزو برخو کې ښکيل ول ، خو له کورنيو انجنيرانو څخه د شميرل کېده څوارل

ژمنې له اخيستلو وروسته د نورموړو سالکارانو شميره دريو تنو ته راټيټه شوه او پاتې کسان بيرته خپل هيواد ته 
  .  ترالس الندې ونيول شول او پلي شولدغسې چاڼ د وسله وال ځواک په ټولو ليواگانو او کنډکونو کې . ستانه شول

  
ښاغلی لبيب په خپل کتاب کې وايی چې د غوايي له کودتا مخکې د دفاع په وزارت کې په ځانگړې توگه د هوايي 
ځواکونو په اډانه کې د مهمو کادرونو مقرريدل او بدليدل د روسانو له پلوه ترسره کېدل ، حال دا چې شوروي 

ي واکمنان نه ول چې په هر کار کې دې په خالص الس ، السوهنه وکړي ، دا خو ال مستشاران نور هغه خپلسر
پريږده چې روسان دې دومره واک ولري چې ډگروال قادر خان دې د هوايي ځواک د درستيزوال په توگه  و 

 نه وه لکه گوماري يا دې د بگرام له گارنيزيون څخه رحيم نورستاني ليرې کړې ، دا دومره آسانه نه وه اوهغسې 
په پوځي چارو کې يوازينی پريکړه کوونکی او واکمن سړی په خپله ولسمشر وو او . څنگه چې ښاغلي لبيب يې وايي

خو د هغه تيروتنه په دې کې وه چې ددغسې برخه ليک جوړونکي . د يوه قهاره پاچا په څير به يې امرونه ليږل
  .  لی ووسياست په الره کې يې د کرملين غبرگون په هې شمير

  
 د السپوڅو يوه بله روزل شوې مرۍ ډگروال قادر خان وو چې د غوايي د کودتا په برياليتوب کې يې KGBد 

ښاغلي لبيب باور لري چې د وسله وال ځواک په داسې يوه مهم دريځ کې د هغه مقررېدل له . پريکنده ونډه درلودله
خو تر هغه ځايه چې روښانه ده د . وب ترسره شوي ول د ځالگيو په منځگړيتKGBکودتا څخه يوه مياشت مخکې د 

هوايي ځواک د درستيزوال په توگه د قادر خان گومارنه د غوايي له کودتا يوه مېاشت مخکې نه بلکه ډيره موده 
  .  وړاندې د داؤود خان د ډيرو د ډاډ وړ او د کورنيو کړيو او ځالگيو له پلوه تر سره شوې وه
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 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
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نوال په توگه قادر خان د څو استوي کرکتر په لرلو دا وړتيا او ورهڼه درلودله تر څو د داؤود د چنگاښ د کودتا د گډو
خان ډاډ په هرې شونې  بيې تر السه کړي  چې د همدغې موخې د ترسره کېدا لپاره د دفاع د وزير غالم حيدر 

نگ" ل د  له الرې يې و کوالی شونجيب اهللاـيس  انجينير ئرسولي د زوم او د آريانا د ر وند غړيتوب  " ملي غور د 
د گوند د چارو سمبالتيا هم " ملي غورځنگ " او په همدې ترڅ کې يې د هوايي ځواک په کړيو کې د . تر السه کړي
  . پر مخ بيوله

[  قادرخان په چابکۍ او هوښيارۍ و کوالی شول چې داؤود خان ته ځان له همدې الرې نيږدې کړي او د يوه افسر 
د داؤود خان ترمخ د پاليالۍ لوړه وکړي او د هوايي مدافعې د ] يوه پاليال او سر سپارلي افسر په جامه کې ظاهرأ د 

  . درستيزوال دريځ په خپلو منگولو کې راخپل کړي
  

د داؤود خان په دولت کې نورستانيانو د پام وړ ځواک را خپل کړی وو او قادرخان د هغوی پر ضد  د دفاع وزير 
اند او " ضد ونقيض"  اړو پيچه ډک رسولي ته له راپورنه ور کول ، د هغه موخه داوه چې د بگرام د گارنيزيون ه

منضبط بولندوی ډگروال رحيم نورستاني له خپلې الرې د يوه خنډ په توگه ليرې کړي ؛ ځکه د هغه په شتون کې په 
له کودتا . ه خپلې موخې کې بريالی کيږيقادرخان پ. بگرام کې هې پيلوټ نه شوای کوالی په خپل سر الوتنه وکړي

 غالم سخيڅو مياشتې مخکې يې د داؤود خان په الس رحيم خان له دندې گوښه کړ او دغه دنده يې نرم چلند ډگروال 
دا هغه تير وتنه وه چې په حقيقت کې داؤود خان په خپل الس د خپل مرگ حکم السلېک کړ ځکه دا د . ته ور کړه

  . ايي ځواکونه ول چې د يوه هيواد او دولت برخليک يې د خلق د گوند د کودتا پر تندي و ليکهبگرام او شينډنډ هو
  

کله سر ټيټ نه کړ او تر الس الندې کسانو  خپلې موخې ته د رسېدا په الره کې قادر خان له ځانه پورته کسانو ته هې
يې  د هوايی او مدافعه هوايی ځواک بولندوی د کودتا د بريا په شنه سهار . باندې يې هې ډول خپلسري ونه سپموله

لی  او کارپوه افسر وو د هغه له يوه مرستيال ډگر جنرال موسی خان  چې د هيواد د وسله وال ځواک يو سپي
له هغه وروسته په بيړه د بگرام د هوايي .  سره يو ځای د کار په دفتر کې په کالشنيکوف ووژل تورنجنرال ستارخان

د دريځ " قوماندې "  و نيو او بندي يې کړ ، د بولنې ډگروال سخيت ، هلته يې د گارنيزيون بولندوی ډگر پر خوا والو
يو ساعت . ولکه يې په خپل الس کې واخيسته او خپل ژمن ملگري پيلوټان يې د کودتا لپاره چمتو کړل چې والوزي

هغه خپل نيږدې او هم مسلکه ملگري . وروسته يې د خواجه رواش د هوايي ډگر په اډه کې د بلې وژنې امر ورکړ
 ، د هوايي ځواک سر انجنير ډگروال عنایت ، د ښوونی او روزنې آمر ډگروال قاسم خانلکه د څارگرې څانگې مدير 

 او يو شمير نور هيواد پال او په کار پوه افسران يې پرته له دليل او ډگروال سلطان پيلوټ د حرکاتو مدير مرتضی قل
ددغو تأريخي او . مر په تړلو السونو د هوايي ډگر پوليگونونو ته وليږل او تر خاورو الندې يې کړلگناه  په خپل ا

ځالندو غوړه ماليو او چوپړونو له شامته نوموړی د دفاع د وزير په توگه وټاکل شو او يو ځل بيا يې نوي رژيم ته د 
يواد په وسله والو ځواکونو کې نورستانيانو ډير د غوايي د کودتا په همدغو شپو ورځو کې د ه. پاليالۍ لوړه وکړه

  . ځواک درلود او ددفاع وزير حيدر رسولي له هغوی سره د يو شمير سياسي ټکرونو له امله ښه چلند نه درلود
  

 چې د داؤود د چنگاښ د کودتا يو په ځان غره افسروو ، دفاع سرور نورستانيد څلورم زغره وال ځواک بولندوی 
د .  پام نه درلود او نه يې هغه ته ارزښت ورکاوه ، له داؤود پرته يې په خپل سر بل سر نه پيژانده وزير ته يې هې

 دین محمدډگروال . بگرام په گارنيزيون کې ډگروال رحيم نورستانی ، د گارنيزيون يو تر ټولو ځواکمن بولندوی وو
ستانی د کورنيو چار وزير وو ، دوی ټولو د داؤود نورستاني د هوايي ځواک د بولندوي په توگه کار کاوه ، قدير نور

  . خان د ولسمشرۍ د ځمکنيو او هوايي ځواکونو کليدي جرړې جوړولې
  

داؤود له يوې خوا ددغو ستونزو په تړاو په انديښنه کې ډوب وو او له بله اړخه د څلورم زغره وال ځواک پرضد د 
ا وپاراوه ، داؤود له قدير نورستاني پرته ، نور ټول د ځواک حيدر رسولي پاروونکو راپورونو د داؤود شک الپسې ر

له همدې امله وو چې . او واک له لوړې څوکې راکښته کړل ،ان د سرور نورستاني د جنرالۍ رتبه يې منظور نه کړه
 ته د څلورم زغره وال ځواک د بولندوی خوا له داؤود خانه شنه شوه او د خپلې ماندينې د ناروغۍ په پلمه شوروي

  . والړ
  

داؤود خان د نورو کسانو په پرتله حيدر رسولي ته ډير غوږ نيوه او پر هغه يې ډاډ کاوه ، د هغه خبره به يې منله ، د 
سرور نورستاني او د نورو پوځي کړکيچنو سکالو په اړوند يې د حيدر رسولي راپورنه حقيقت ته نيږدې بلل ، خو 

لتيا خپل مشر او الرښود داؤود خان ته خورا زيات پالياله ول ، د رښتيا دا ده چې دغه نورستاني کادرونه  په ټولې سپي
هغوی شتون د داؤود د واکمنۍ ستنو ته ټينگښت ور بخښلی وو ، يو شمير پوځي او سياسي ناندرۍ د دولت په کورنيو 

ل کې داؤود خان له خپل او له دولته دباندې کړېو کې په کلکه د غوړيدا په درشل کې وې او په دغسې يوه چاپيريا
ناوړه او لټ دفاع وزير سره يو ځای ددغو ناندريو خطرناکو پايلو ته پام نه کاوه او په پای کې هر څه په بل مخ 

  . /..../ واوښتل چې د جمهوري رژيم د هغه له الرښود سره ځای د پوپنا کېدنې په ډنډ کې ډوب شو
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سمشر داؤود خان او د هغه د کورنۍ د وينو بيه بې ارزښته او ټېټه د هغې تر څنگ د هيواد د پياوړي او ځواکمن ول
وبلل شوه ، داؤود خان د يوه مؤمن او گروهن افغان په توگه د افغانستان له پرمختگ او خپلواکۍ سره ډيره مېنه 

ودتا دوه تنه درلودله او د هغه لپاره يې هلې ځلې کولې خو لږ تر لږه  ان د هغه غوښتنې ته چا غوږ ونه ونيو ، د ک
 امام الدين په ( پاخه گډونوال او سمبالوونکي قادر خان او اسلم وطنجار د هغه حضور ته ارگ ته ور نه غلل او د 

يوازې د کوماندو د لومړي ټولي بولندوی شهنواز تڼي ته امر ورکړل شو چې د پوځي شوری پيغام داؤود خان ) وينا 
  . ته ورسوي

  
و کېدا ازانگی يې وروسته يې خپرې شوې د دغسې يوې مهمې دندې د سرته رسولو تورن شهنواز تڼی چې د نامت

پازوالي چې هيواد د بدلون په درشل کې وو د خپل ټولی بريدمن امام الدين ته سپاري ، دغه ځوان بريدمن له خپلو 
" هندوکـش " وکشد تور اینددريو تنو سرتيرو سره په ارگ ورننوځي او هغه داؤود خان ته چې خروښ او قهر يې 

  .    له لوړ والي ال لوړ تللی وو وايي چې وسله دې پرځمکه واچوه او ځان تسليم کړه
  

دا هغه تأريخي سپکاوی وو چې د افغانستان ولسمشر سل ځله مرگ تر هغه غوره باله او په پای کې  يې خپل ځان او 
  . خپله کورنۍ د نام و ننگ او پت قرباني و گرځاوه

  
 په ځوابونو کې د دغې ويروونکې تأريخي پيښې انځور په دومره بې ارزښته ليرليد کې غبرگون موندلی د امام الدين

چې گڼې کودتا ، کودتا وي او په هغې کې وچ او النده يوځاي سوځي ، د کودتا فرهنگ له رحم او روغې جوړې سره 
 له دې امله د هغه په انگيرنې ، د .تل په ټکر کې وي او خپل مخالفين بايد په هماغه شېبه کې دړې وړې کړي

  ." افغانستان د ولسمشر محمد داؤود له منځه وړل هم ددغه فورمولې له اډانې نه شي وتالی
  

  :ئ و گورئ ددغې لېکنې د بشپړ متن د لوستلو لپاره کوالی شـ
  

htm.article_kh_rauffi/٠٨١١٠٠/_updates٠٨/articles/org.farda.www  
 
پيروزی  امر سقوط رژیم مـحـمـد داوود و فاکتهـای غيرقابل انکار دسـت روسـهـا در"  انجنير نجيب اهللا داوري د  )٣

د ليکوال له : ( ليکلي  زکال د اگست د مېاشتې د ليکنې په پای کې داسې ٢٠٠٨ تر سر ليک الندې د " کـودتای ثور
  ) اجازې پرته دغه برخه لږ را لنډه شوې ده 

  
د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند ان د مرکزي کميټي او سياسي بيرو د غړو په منځ کې داسې کسان هم ول چې د 

نومونه را  خليل زمر او خيبر ميرمحمد اکبرله هغې ډلې څخه کوالی شو د . شوروي پالنې په پرتله ، ولسپال ول
خليل زمر د غوايي له کودتا څو مياشتې مخکې د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند له مرکزي کميټې سره . واخلو

د غوايي له کودتا وروسته نوموړی . پريکون وکړ او د داؤود خان له حکومت او دولت څخه يې خپل مالتړ اعالن کړ
  . له د څرخي پله په زندان کې د محکمې له حکمه پرته تير کړلد لسو کالو لپاره د همدغه جرم په کړس کې لس کا

  
نگخيبر ددې پلوی وو چې د پرچم ډله دې د   له گوند سره يو ځای شي تر څو له داؤود خان سره د ملي غور

خو د خيبر دغه لير ليد د مسکو له نړۍ واکۍ او هيلو سره سمون نه . بنسټيزو پروژو په سرته رسولو کې جوگه شي
 ، ځکه چې روسان په خپلو گټو پسې گرځېدل سره له دې چې د داؤود خان رغښتيزو پروژو له اقتصادي اړخونو خوړ

کله د افغان ولس د سوکالۍ او د داؤود خان د ملي رغانيزو  په يوه بڼه له سوسياليزم سره ډډه لگوله خو روسان هې
پ کې د پرچم د ډلې له پوځي پازوالۍ څخه گوښه کړای په پای کې مير اکبر خيبر د سترگو په ر. پروژو پروا نه کوله
  .  د پرچم د ډلې د پوځي څانگې پازوال و گومارل شونور احمد نورشو او پر ځای يې 

 
تر اوسه د خيبر د وژنې په اړوند بيالبيل ليد لوري او انگيرنې وړاندې شوي دي او په دې وروستيو کې دا گنگوسې 

  .  د خيبر وژنه د خپلو پلويانو له کارونو څخه گڼلې ده حمکتيارگلب الدینهم خپرې شوې چې گڼې 
  

هغه څه چې څرگند دي دا دي چې د افغانستان په وسله وال ځواک کې له خلقي او پرچمي افسرانو پرته يو شميرو 
 Glavnoje) شوروي له پوځي څارگرې ادارې (  يا د GRU iنورو خپلواکو افسرانو د شوروي له 

Razvedyvatel'noje Upravlenije (GRU)ول چې د ئ   سره نيغ په نيغه  اړيکې درلودلې او هره شېبه تيارسـ
ټو پر بنسټ کار وکړي   په دې کې شک نشته چې د پرچم د پوځي څانگي  د پازوال په توگه د خيبر او. شوروي د 

GRU تر منځ اړيکې له يوې خوا او دGRUبل خوا چې په وسله وال  او حفيظ اهللا امين ترمنځ په اړيکو کې له 
 سره د ټولو اړيکو GRUښايي خيبر له . ځواک کې د خلق د ډلې پازوال وو ،  يو شمير رمزونه او رازونه پټ ول

لرونکو افسرانو ليست درلود او د ټولو پرچمي او يو شمير خلقي افسرانو په نومونو  پوهيده چې د اور د بولنې واک 
  .يې په الس کې درلود



 
 

 
  ١٥٠از  ١٣٠ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

 
، مسکو پريکنده پريکړه کړې وه چې د داؤود خان واکمني را وپرځوي ، ان نور محمد تره کي په خپلې هر گوره 

په مېاشت کې پلی کړي تر څو ] اگست/جوالی[يوې مرکې کې ويلي ول چې غوښتل يې انقالب د هماغه کال د زمري 
  !د انقالب په نامه و نومول شي " زمري" د 
  

رچم د ډلې د يو ځای کېدنې په تړاو د خيبر پريکړه او له داؤود خان څخه له څونې د ملي غورځنگ له گوند سره د پ
[ څار پرته د خيبر مالتړ له يوې خوا او له بلې خوا د ديارلس سوه او اوه پينځوسم کال د زمري په مېاشت 

 په شک کې و کې د داؤود خان پروړاندې له کيدونې کودتاڅخه د خيبر خبرتيا ، شورويان] ز١٩٧٨اگست /جوالی
غورځول او وېې انگيرل چې ښايي خيبر د هغو پرچمي او خلقي افسرانو نومونه به داؤود خان ته ورسوي چې د اور 

  . د ورکړې واک په الس کې لري
د ديارلس سوه او اوه پينځوسم لمريز کال د وري د مېاشتې په اته ويشتمه . دلته ده چې د خيبر د ترور تابيا نيول کيږي

د کابل په مکروريانو کې دولتي مطبعې ته نيږدې د يوه  ] ١٧ز کال د اپريل ١٩٧٨[ په ورځ " دوشنبې " ۍ د دوه ن
 د اوبلوفپه هماغو شيبو کې د شوروي د سفارت يو تن کاروکوونکي . پوځي جيپ موټر له منځه په خيبر ډزې کيږي

  . سړک په هاغه بله غاړه کې ليدل کيږي
  

وروسته د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند په خپلې څوارلس کلنۍ واکمنۍ کې له خيبر دا چې د خيبر له وژل کېدا 
څخه هې يادونه ونه کړه ، ان پليو په الره تلونکو کسانو د هغه پر انځور خټې او لوخړې و مښلې او د هغه د قبر 

يتا او بې پروايي ټول ددې مانا ښندي لوحه له ځايه بې ځايه کړه ، د هغه د قبر په بيا جوړونه کې د گوندي ملگرو چوپ
د تمساح د " څرگنده ده چې د خيبر په جنازه کې د غــَروو اوښکو تويول . چې د خيبر د وژنې جرړې چيرې پرتې دي

  . يوازې يوه درغلنه وه"  اوښکو تويول 
  

ې د ديارلس سوه اوه پينځوسم  جوړه کړې وه چحفيظ اهللا امينيو شمير کسان وايي چې د کودتا د پلي کيدا د پالن تابيا 
 له سيد محمد گالبزویاومې په باراني شپه يې د / د غوايي د مېاشتې د شپږمې ] ز١٩٧٨ اپريل ٢۶[ لمريز کال 

دې کودتا پلې کړی ، ان تر " سبا ته خپلو کنډکونو ته له رسيدا سره سم " الرې اړوندو افسرانو ته و رسوله ، ترڅو 
افسران په لومړيو کې له کودتا خبر نه ول او دننه په ارگ کې يې له داؤود خانه په دې کچې چې گ شمير پرچمي 

  .   سرښندنې دفاع کوله
  

د ډگروال عبدالقادر تر مشرۍ الندې د انقالبي افسرانو سازمان هم د هيواد په پوځي . دغه خبره دومره ساده نه ده
 تر څو د محمد داؤود په پلوي هر ډول خوځښت شنډ څخه تر السه کړې وېGRU قطعاتو کې يو شمير الرښوونې له 

  .کړي
  

  : د غوايي په کودتا کې د روسانو د الس لرلو فاکټونه کوالی شو داسې را وشميرو
  

 او حفيظ اهللا امين ترمنځ د کودتا د پلي کيدا په اړوند ژمنې او پټپټانی GRUپه دې کې هې شک نشته چې د ) لومړی 
 پياوړی الس GRUهللا امين له کودتا وروسته په لوړ غږ ډير غړومبيده څرگندوي چې د دا چې حفيظ ا. شتون درلود

  . يې تر شا درلود
  

د افغانستان په پالزمېنه او . په هغه وخت کې د گرځند ټيلفون ټکنالوژي په نړۍ کې د هر چا په الس کې نه وه
ه الس کې نه درلود چې له څو خنډونو په تيريدا واليتونو کې يوازې د ټليفون څو کالسيک مزي ول او امين دا امکان پ

 انقالب د پيليدادې ځان سانترال ته ورسوي او له نوموړو ټليفونونو څخه دې له خلقي افسرانو سره خبرې وکړي او د 
په هغو شيبو کې چې محمد داؤود د دولت او وسله وال ځواک ، واک په خپل الس کې درلود امين او . امر دې ورکړي

کسانو نه شوای کوالی د وسله وال ځواک د مخابراتو له الرې خپلو گوندي ملگرو ته د هيواد د والياتو په د هغه 
له بلې خوا خلقيانو دومره امکانات نه درلودل چې په څو لنډو ساعتونو . قطعاتو کې د وسله وال پاڅون خبر ورکړي

  .  پلو اړوندو ملگرو ته ورسويکې دې ځانونه واليتونو ته ورسوي او تر السه شوي امرونه دې خ
  

 سره په اړيکه کې افسرانو کوشني السي GRUخو په دې کې شک نشته چې د افغانستان په بيال بيلو قطعاتو کې له 
ټيلفونونه درلودل ، دغه ټکنالوژي يوازې شوروي او امريکا پوځيانو درلودله چې د هغې له الرې يې امرونه يې 

کله چې ددفاع د ] ٢٧ز د اپريل ١٩٧٨[ وه او اوه پينځوسم کال د غوايي په اوومې ځکه د ديارلس س. ترالسه کول
وزارت پر ودانې ماسپښين نيږدې د کودتا لومړی ډز کيږي د ننگرهار د يولسمې فرقی بولندوی جنرال محمد يونس 

کوي او زغره والو ، ئ ددفاع په وزارت کې وو ، نوموړی په چټکۍځان ننگرهار ته رسوي هلته په بيړه فرقه تيارسـ
د قطعاتو چمتو کېدا يو يا دوه ساعته وخت نيو ، .پليو او د مخابرې قطعاتو ته د کابل پر لور د خوځېدا امر ورکوي
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مخکې له دې چې قطعات د خوځښت لپاره چمتو شي له خپلو لوړ پوړو افسرانو سره يې غونډه ونيوله او غوښتل يې 
  .  د پالن په اړه خبرې وکړېکابل ته د ورتگ او د کودتا د شنډلو

  
په دغه شېبه کې د مخابرې يو تن افسر د غونډې خونې ته ور ننوځي او وايي چې له کابله يې يو محرم پيام تر السه 

جنرال يونس خان له نوموړي افسر څخه پوښتنه کوی . کړی او غواړي هغه يوازې جنرال محمد يونس خان ته ووايي
که يو ځل کوالی . راغلی پيام ډير محرم دی او نه شم کوالی هغه د ټولو تر مخ ووايم" ي افسر واي" څه خبره ده؟ : " 
  ." ئد باندې را ووځـئ شـ

  
 کله چې جنرال محمد يونس خان دباندې وځي ، نوموړی افسر خپله تومانچه را اخلي او جنرال يونس خان ځای پر 

ـت نه مومي چې د جنرال يونس خان پالن پر ئ دا جرله دغې پټې او مرموزې وژنې وروسته نور کسان. ځای وژني
  . په پای کې د غوايي د کودتا په شنډولو کې د ننگرهار د يولسمې فرقې تابيا شنډيږي. مخ بوزي

  
د کندهار د قول اردو بولندوی جنرال محمد عظيم وزيري په کابل کې د . همدې ته ورته په کندهار کې هم پيښيږي 

وړې کولو په موخه د کندهار د قول اردو کنډکونه د قول اردو له فرقې دباندې را باسي او ټول کودتا د قطعاتو د دړې 
له هغه وروسته .  کندهار د الرې په اوږدو کې د دامان د ولسوالۍ د ودانۍ تر مخ د خوځښت په موخه دَروي–د کابل 

په اوږدو کې د نورو موټرانو تگ راتگ بند له خپلو افسرانو سره د پالن د جوړولو لپاره غونډه نيسي تر څو د الرې 
 فرقې ته خبر ورکړی وو چې د ١۴هغوی د غزني . کړي او نيغ په نيغه ځانونه له سرخوږاوي پرته کابل ته ورسوي

لويې الرې په اوږدو کې دې د موټرو تگ راتگ بند کړي ، دوی په همدغو خبرو بوخت ول چې ناڅاپه د څو مترو له 
  . عظيم وزيري او د هغه پر ملگرو د ماشينگڼي ډزې کيږي او ټول ځای پر ځای وژل کيږيواټن څخه پر جنرال 

  
د ايران پا چا مخکې له مخکې داؤود خان ته په افغانستان کې د شوروي د پلويانو له خوا د کودتا د گواښ  )  دويم

په ارگ کې د ايران د خبرداری ورکړی وو له همدې امله ول  چې ايران  ، د افغانستان د جمهوري رياست 
شاهنشاهۍ د گارد د قطعاتو ځای د پر ځای کيدلو او د افغانستان مهمو اور لرونکو قطعاتو ته ، د ايران د لوړ پوړو 

داؤود خان د ايران د پاچا وړانديز ونه مانه او ويل کيږي چې يو وخت يې خپلو . افسرانو د ليږد وړانديز کړی وو
  . وروي پوځي سالکاران هم خپلو هيوادونو ته وليږيملگرو ته ويلي ول چې غواړي ش

  
 ته چې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته د فرانسې سفارتد غوايي د اوومې په ماسپښين نعيم خان د داؤود له مخالفت سره سره 

څيرمه پروت وو ورغی او د هغه ځای له مخابرو څخه په گټه اخيستنې يې د ايران له پاچا څخه د بيړنيو مرستو 
  . د ايران پاچا له نعيم خان څخه بخښنه و غوښتله او ويلي ول چې اوس وار له واره تير دی. کړهغوښتنه و

  
او ) شهر نو( د نوي ښار . د مخابرې له دغې اړيکې سره سم د فرانسې پر سفارت کلک هوايي بريدونه تر سره کيږي

انۍ بمب ونه مښت خو دا په خپله په که څه هم د سفارت پر ود. وزير اکبرخان اوسيدونکي ددغې پيښې شاهدان دي
  . زباد رسوي چې روسانو د پرمختللو وسايلو ټول اړخونه مخکې له مخکې په ډير ځير څارل

 
د کودتاچيانو او د ولسمشرۍ د ارگ د ساتونکي ځواک تر منځ جگړه د شپي له تيارې سره سم شېبه په شېبه  ) دریم

ان د شپې د لسو او يولسو بجو په شا او . وايي بريدونه پای ته ورسيدلپياوړکېدله او هغه مهال يې زور واخيست چې ه
. خوا کې د ارگ ځواکونه د ارگ له انگړه دباندې را ووتل او د راډيو افغانستان په لور يې کودتا چيان پسې واخيستل

 باندې و ايستل او هغوی د کودتا مشران د راډيو افغانستان له ودانۍ د. دغه پرمختگ د کودتا پلويان سخت وويرول
په همدغه شېبه کې نا څاپه د کابل د تشيال په زړه کې څو . هغوی يې د کابل د هوايي ډگر د چنار سيمې ته و لېږدول

د دغو . جنگي الوتکې را څرگندې شوې او د شپې په تياره کې يې د ولسمشرۍ ارگ د بمبارد تر اور الندې ونيو
و ځواکونو د ټاکنيستانو پر روحيې چې کودتاچيان يې پسې اخيستي ول نا وړه بمباريو کلکوالي  د داؤود خان د پلوي

  . اغيزه وکړه او هغوی اړ شول چې بيرته په شا شي
  

که دا په پام کې ونيسو چې د هوا له تياره کيدلو وروسته او د بگرام په هوايي ډگر کې د وسايلو د نشتوالي له امله چې 
رامه و الوزي ، او وروسته له دې چې دولتي ځواکونو و کوالی شول کودتا چيان د هې الوتکې نه شوای کوالی له بگ

راډيو افغانستان پر لور په شا کړي ، دغه الوتکې په ناڅاپه له کومه ځايه راغلی او څنگه د ارگ بمبارد يې له سره را 
  پيل کړ؟ 

  
هغوی د کودتا د .  ستن مخ په ماتيدو دهپه پيښه کې حاضر روسان پوه شول چې د کودتا د مال:  ځواب څرگند دی  

ماتې د مخنيوۍ لپاره له مرستندويو الوتکو څخه مرسته و غوښتله چې له ترمز يا تاشکنده را والوزي او د جمهوري 
  . رياست ارگ تر اور الندې ونيسي
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ه او دو پينځوسم د محمد داؤود د دولت په پرځونه کې يو له اصلي مريو څخه ډگروال قادر د ديارلس سو ) څلورم
له کودتا وروسته د هوايي او مدافعه هوايي ځواک د  ] ١٧ د جوالی ١٩٧٣[ لمريز کال د چنگاښ د شپږويشتمې 

ـيس ارکان په توگه کار ئنوموړی د څو کالو لپاره د هوايي او مدافعه هوايي ځواک ر. درستيزوال په توگه ټاکل کيږي
که څه هم د مسلخ رياست له پوځي . ـيس په توگه په کار گومارل کيږيئ د رکاوه او له هغه ځايه تبديليږي او د مسلخ

  .   اړخه يو پسيف پوست وو خو هماغه امتيازات يې درلودل چې د  اوريز ځواک لرونکي بل افسر درلودل
  

 ويل کيږي چې ډگروال قادر د غوايي له کودتا څو مياشتې مخکې د وخت دفاع وزير غالم حيدر رسولي ته د سرو
َزرو يوه غټه شميره د بډې په توگه ورکړې وه او له هغه وروسته يو ځل بيا د هوايي او مدافعه هوايي ځواک د 

  . درستيزوال په توگه راستون شو
  

که تر کاسې الندې بله نيم کاسه نه وي ، نو ډگروال قادر څه اړتيا درلودله چې د سرو زرو يوه غټه شميره د بډې په 
 ډگروال GRUددې تر څنگ ، که . ايي ځواک د درستيزوال په توگه دې بيرته راستون شيتوگه ورکړې او د هو

قادر ته سره زر نه وای ورکړي  هغه به دغه سره زر له کومه کړي وای ، هغه خو ځان د افغانستان د بې وزلو او 
  ربړگالو پرگنو په ډله کې شميره نو دغه پانگه يې له کوم ځايه تر السه کړې وه؟ 

  
  : ئ دې اړوند د متن د لوستلو لپاره دلته والړ سـپه 

htm.١٧٦٣article/١١part/articles/fa/daten/com.goftaman.www  
  
آيا شـوروی در تهـيه و / الس درلود ؟ آيا شوروي د غوايي د اوومې د کودتا په تابيا او پالن جوړونې کې  )  " ۴

روسي " حقشناس په څير يو شمير ليکواالن باور لري چې . ن . د ش " ؟ پالنگذاری کـودتای هفـت ثور دسـت داشـت
الوتکې له تاشکنده والوتلې او د شپې تر دريو بجو پورې يې د ولسمشرۍ ارگ په پرله پسې او کلک ډول د بمبارد تر 

   ".اور الندې ونيو
  

دغه ادعا چورلټ غلطه ده ، ځکه د محمد داؤود جمهوري گارډ د شپې تر يوې بجې پورې له پښو و غورځېد او ددويم 
حقشناس په دې اړوند چې نوموړې الوتکې دې له تاشکنده الوتلې وې هې ډول . ځل بمبارد ته اړتيا نه لېدل کېدله

  . و سپور او په اورپکۍ او لنډ الواکې ژبه خبرې کويالسوند نه وړاندې کوي ، هغه يوازې د انگيرنې پر اوږ
  

فرهاد لبېب هغه افسر وو چې د خلقيانو د واکمنۍ پر مهال له کابله وتلی وو، نوموړی د مير محمد صديق فرهنگ د 
 د کودتا امر په کابل کې د شوروي په: "  پاڼې له مخې لېکي ٨١د دويم ټوک د ) افغانستان در پنچ قرن اخير( کتاب 

حفيظ اهللا امين نوموړی . سفارت کې جوړ او د سرور منگل په نامه د يوه افسر له پلوه حفيظ اهللا امين ته و ليږدول شو
  ." فرمان الس په الس گالبزوی ته ورکوي او گالبزوی تر السه شوی پيغام اړوندو افسرانو ته رسوي

  
وند د پرچم د ډلې له ملکي کادرونو څخه وو او له سرور منگل افسر نه وو ، هغه د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گ

له بل لوري لبيب هې داسې السوند نه وړاندې کوي چې د . حفيظ اهللا امين سره يې هې تړاو او اړيکه نه درلودله
  . شوروي په سفارت کې دې د کودتا د دستور د ورکړې څرنگوالی په زباد ورسوي 

  
ز ١٩٧٨[موږ په پای کې دې پايلې ته ورسيدو چې د : " کې ليکي ) لسمه پاڼه پينځ(د کتاب ليکواالن په " تجاوز" د 
 بدلون د شوروي دولت لپاره غير منتظره وو او هغوی په دې اړوند هې ډول پالن نه وو جوړ ٢٨/٢٧د اپريل د ] کال
وايي له بدلون وروسته زه له کارمل ، تره کي او امين سره  د غ: "  په کابل کې د شوروي سفير پوزانوف وايي . کړی

 تنه روسي سالکاران ٣٠٠له انقالبه مخکې ، داؤود د افغانستان په وسله وال ځواک کې څه د باندې " آشنا شوم
  . ښايي د شوروي دولت همدغو سالکارانو ته دنده سپارلي وي تر څو د رژيم پر وړاندې مبارزه وکړي. گومارلي ول

  
د هغه په وينا ، د گوند له غړو او افسرانو سره يې هې ډول .  يوه مرکه لروگوريلو سره. ن.په دې اړوند موږ له ل

برعکس ، له داؤود خان سره زموږ اړيکې ډيرې ښې . اړيکه نه درلودله او نه يې شوای کوالی دغسې اړيکه ولري
 زکال ١٩٧٢په ." ان که د روسي سالکارانو د سر يو ويښته کم شي ، زه به مجرم له منځه يوسم: " هغه به ويل . وې

کې کله چې روسي سالکاران افغانستان ته راغلل هغوی به له ساتونکي او وسلې پرته په ښار کې گرځېدل او خلکو به 
زموږ د سالکار په وينا ، داؤود خان په روسي سالکارانو او د هغوی په پوځي . ورسره په ورين تندي روغبړ کاوه

  . " مرستو ډيره ډډه لگوله
  

 دغې پوښتنې ته په ځواب کې چې آيا شورويانو په کودتا کې ونډه درلودله که نه ، آيا ډیگو کورډویز او سليگ هریسن
په " حقايق پشت پرده تهاجم شوروي به افغانستان " د کودتا پالن د هغوی له خوا جوړ شوی وو که نه ، د خپل کتاب 

ـياتو پلټنه څرگندوي چې  د کودتا تابيا په خپل ئد جزد غوايي د کودتا : "  پاڼو کې داسې لېکلي دي  ۵٣ او ۵٢ ، ۴٧



 
 

 
  ١٥٠از  ١٣٣ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

وروستني پړاو کې په خپله د افغانانو له پلوه و نيول شوه ، که د شوروي څارگرې څانگې په دې اړوند مرستې ته را 
په دې مانا چې شورويان په يوه تر سره شوي عمل . دانگلي وي ښايي د عملياتو له پيل وروسته يې دا کار کړی وي

  .ې راگير پاتې شولک
  

. د شته السوندونو پربنسټ په ټوليز ډول داسې بريښي چې شوروي دې يوې ناڅاپي پيښې ته لنډ گنډ ځواب ويالی وي
  د مرستيال په توگه کار کاوه او د مأموريت پير يې د غوايي له کودتا څو مياشتې KGBالکساندر موروزوف چې د 

 پوهيده چې کودتا د پيښېدلو په درشل کې ده او موږ ته د مسکو چارواکو مخکې پای ته رسيدلې وو وايي چې  مسکو
 په دې نه وه بريالۍ شوې چې د کودتا څرنگوالی KGBخو . په کلکه الرښوونه کې وه چې ځان ورڅخه ليرې و ساتو

ازمان د امين له پالن څخه خپل څارگر س" جاسوس " کله چې د شوروي د پوځي څارگري يوه ځري . په ځير ومومي
 KGB.  شپه د شپي نهه يا لس بجې پيل شي٢۵ته خبر ورکړ هغه ويلي ول چې کودتا به د اپريل د مېاشتې په 

وروسته وموندله چې امين په خپل پيغام کې دا هم ور غبرگه کړې وه چې دغه خبره دې له روسانو څخه په کلکه پټه 
څخه يو تن ) کودتاچيانو ( دې کړو؟ له دسيسه جوړونکو آيا امين ويره درلوده چې موږ به پښه را وړان. وساتل شي 

چې د امين په پرتله د شوروي اتحاد دولت او د شوروي اتحاد کمونيست گوند ته ډير پالياله وو ، موږ ته ددغه راز له 
ه کيدای شوای چې چا په دې تړاو داؤود ته خبر ورکړای وای ، خو نه په کابل کې د شوروي پ. مخې پوړنی ليرې کړ

سفارت کې ، او نه په ماسکو کې داسې څوک ليدل کېدل چې د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند ته دې خيانت 
  . وکړي

   
  د مرکزي دفتر او د بهرنيو چارو د وزارت پيغانونه KGBله نيمې شپې لږ وروسته ورته د : موزوروف ماته وويل 

په کودتا کې . د دغې ماجرا په پارونه کې د امين مخه  ونيسوپه هغو کې موږ ته الرښوونه شوې وه چې . را ورسيدل
د شوروي ونډه ،  لنډه گنډه او ناڅاپي وه او دغه خبره هغه مهال را څرگنده شوه چې د نوي رژيم له رامنځته کيدلو 

  ." وروسته د رژيم د غړو په منځ کې د واکمنۍ پر سره شخړې او ناندرۍ را پيل شوې
  

د شوروي اتحاد د دفاع . د اوومې وسله وال پاڅون کوالی شو يو افغان پاڅون او کودتا و شميروله دې امله د غوايي 
د وزارت ، د کورنيو چارو د وزارت ، دولتي امنيت او د بهرنيو چارو د وزارت له آرشيفونو څخه داسې السوندونه 

ونه ،  تابيا او پالن جوړونه کې دې د ال تر اوسه نه دي ترالسه شوي او نه دي خپاره شوي چې د کودتا په ه
له دې امله دغه پاڅون په خپله د افغانانو کار وو ، چې په غير منتظره او .  شورويانو الس لرل په زباد ورسوي

ډراماټيک ډول رامنځته شو ، په دغه پاڅون کې د وسله وال ځواک د افسرانو د ځوانۍ د ځوښ او خروښ ظريفو 
دغه پاڅون يو ماجرا زيږوونکی پاڅون وو چې له اړينو پوځي سنجونو او د سياسي . هاحساساتو پريکنده ونډه درلودل

دغه پاڅون د داؤود د رژيم لوړ پوړ چارواکو د يوه . پايلو له ارزونې  پرته د يوه خام پاڅون  په توگه رامنځته شو
 سياست در سه دهه اخير در اردو و: " ستر جنرال محمد نبي عظيمي . ( کوشني بغاوت او شورش په توگه بلالی وو

  )  پاڼې ١۴۵ او ١۴۴ ، ١۴٣ " افغانستان
  
د ديارلس سوه دري څلويښتم : ځينې برخې  " حقيقت پوشيده مانده یک واقعيت"  له ليکنې د عبدالصمد ازهر  )۵

 پټ سازمان د کابل په داراالمان کې د يوه ] ١٧ ، د سپتامبر ١٩۶۴[ لمريزکال د وږي د مېاشتې په شپږويشتمه نېټه 
سازمان دموکراتيک / د وسله وال ځواک ډيموکراتيک انقالبي سازمان " بنسټ کښيښودل شو ، ددغه سازمان نوم 

وو چې د يوې پرمختگپالې ډلې له پلوه يې بنسټ کښيښودل شو ، دغې  ډلې ډيرې مودې را ) ساډا" ( انقالبي اردو 
ه کوله چې د هيواد او ولس ربړو او کړېدنو  : په کړۍ کې دغه کسان ول . ته د پای او ژغورنې الره وموميهيسې ه

عبداللطيف  ، ذبيح اهللا زیارمل:  ، د ځمکني ځواک درې تنه افسران محمد عالم وصالله هوايي ځواک څخه يو افسر 
په د همدغې تأريخي غونډې .عبدالصمد ازهر او مهرالحق قطره: ، د پوليسو دوه تنه افسران عزیزالرحمن  او انصاف

ـيس ئلړ کې موږ پر ټولنيزو موخو ، تشکيالتي اصولو موافقه وکړه چې د ټولو په رايه عبدالصمد ازهر د سازمان د ر
  . او ذبيح اهللا زيارمل د هغه د مرستيال په توگه و ټاکل شول او د الرښوونې له گواښه ډکه دنده دوی ته و سپارل شوه

  
 له اغيزو څخه KGB او GRUاتحاد کې زده کړې نه وې کړې خو د له نوموړو کسانو څخه هې يوه يې په شوروي 

عبداللطيف انصاف او عزيزالرحمن درې کاله وروسته کله چې له پوځي ډگره را ووتل او ملکي . خورا برخمن ول
محمد عالم . ژوند يې غوره کړ ، د نوموړي سازمان د اسرارو د ساتلو په هوډ يې ، له سازمان سره پريکون وکړ

 چې د هوايي او مدافعه هوايي ځواک په ليکو کې يې بې شميره ارزښتمن کارونه تر سره کړي ول په خواشينۍ وصال
د جگړنۍ په رتبې او مهرالحق قطره چې ټول ژوند د هيواد ] ز١٩٧٨[ چې د ديارلس سوه او اوه پينځوسم لمريز کال 

[ نوال په رتبې په ديارلس سوه او دوه اويايم لمريز د سوکالۍ په الره کې کړيدلی وو د زړه د ناروغۍ له امله د سمو
ډگروال عبدالقادر نه ددغه سازمان د مشرتابه او نه د هغه په کښتـنيو کړيو . کې له نړۍ سترگې پټې کړې] ز ١٩٩٣

  . کې غړيتوب درلود او نه يې له هغه سره کومه اړيکه درلودله
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سازمان له نامه څخه ځکه ليرې شوه چې سازمان يو پټ او کلمه ددغه " ډيموکراټيک " له يوې مودې وروسته د 
د نامه په " اردو د انقالبي سازمان " پوځي سازمان وو او هم له نورو سازمانونو څخه د توپيره په موخه يوازې د 

  .غوره کېدا بسنه وشوه
  

ې او د ټولنيز عدالت پر د دغه سازمان ټوليزې موخې د يوې خپلواکې ، پرمختللې ، بسيا ، ښيرازې ، ډيموکراټـيک
ستنې د والړې ټولنې د جوړولو په هيله په انقالبي تگالرو او افکارو د وسله وال ځواک د افسرانو د پوهاي او 

له دې چې دغه سازمان يوه پټه کړۍ وه د سازمان په ليکو کې ښکيلو کسانو نه يو .  سبمالتيا پر چورليځ را څرخېدلې
هر ډول څارگر شک کوالی شوای زموږ د کړۍ د غړو . ی پر شتون او تگالرې خبره وهبل پيژندل او نه ټولنه د هغو

د کړۍ غړو ته دا شونې وه چې د يوه تن پو پنا . ژوند واخلي او يا به کړۍ له بشپړۍ پو پنا کېدنې سره مخامخ کړي
هغوی نه شوای کوالی په . ا شيکېدنه ښايي د شخصي يا ټوليز وياړ له تر السه کولو پرته په تأريخ او ټولنه کې پو پن

له همدې امله ول چې زموږ . الريونونو کې گډون وکړي ، هغوی نه شوای کوالی په ټاکنو يا رسنيو کې گډون وکړي
دغه شعار ددغې کړۍ د هرغړي لپاره د ! " مخ پر وړاندې د پټې او اتلوالې مبارزې پر لور: " نامتو شعار دا وو 

  . بيلگه وهانقالبي زيار يوه نښرغانده 
  

. د وسلوال ځواک انقالبي سازمان ، وروسته د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند د يوه څنگيز سازمان بڼه غوره کړه
له دې چې دغه سازمان په ډيرې جدي بڼې يوه پټه کړۍ وه ، له دې امله د گوند له مشرتابه سره د کړۍ د غړو اړيکه 

، نو ځکه عبدالصمد ازهر چې د کړۍ مشر وو د پخوانيو پيژندنو او پياوړو نا معقوله او له گواښه ډکه بريښېدله 
په ا وروستيو کلونو . سره اړيکه در لودله ) مير اکبر خيبر او ببرک کارمل( ډاډونو او مخورتوب له امله له ملگرو 

 کې گډون کاوه او په کې کله چې د ملگري کارمل پازوالۍ او کارونه ډير شول يوازې يې له هغه سره په مهمو غونډو
له نوموړو دوه وو تنو سره د . نورو چارو کې ملگري خيبر د ملگري کارمل او سازمان ترمنځ اړيکې سمبالولې

  . ملگري خيبر اړيکې د سازمان د مشرتابه له پلوه تر سره کېدلې
  

م سازمان رامنځته شوی وي نو په نامه کو" جبهه کمونيسيتهای افغانستان  / افغانستان د کمونيستانو د مورچل" که د 
ز کال د سپتامبر مېاشتې ته نه ور گرځي ښايي ددغه سازمان بنسټ څو کاله ١٩۶۴د هغه د بنسټ نېټه بيرته د 
  . وروسته ايښودل شوی وي

  
وسله "  زکال په کودتا کې د گډون په تړاو په ټينگار بايد ووايم سره له دې چې يو کال مخکې د ١٩٧٣د داؤود خان د 

د کودتا لپاره د جلب او حذب او سمبالتيا له چارو خبرو وو او د سازمان ډيري غړي په " ل ځواک انقالبي سازمان وا
کودتا کې د مرستې لپاره ور بلل شوي ول ، خو نه مو کودتا ته اوږه ورکړه او نه مو خپلو غړو ته اجازه ورکړه چې 

  : د دوه وو الملونو له امله . په هغې کې گډون وکړي
  

له دې امله نه بايد د هغه دالرې .  واکمن ووبدلون پاله او پرمختگ غوښتونکی ، هيوادپالداؤود خان يو  ) لومړی
  . خنډ گرځېدلي وای او هغه ته مو بايد الره ورکړې وای

  
 ددې په منلو چې داؤود خان د سلطنتي کورنۍ يو غړی وو او د هغه گټې د پاچاهۍ په گټو کې نغښتې وې دې ) دويم

له څارگرو وسايلو پرته کوالی شوای د کودتا د سمبالتيا له چارو  ] !!س [ آيا : ته په کتلو دا پوښتنه رامنځته کېدله 
 د کورنيو چارو د وزارت - رياست ضبط احواالت –څخه خبر شي ؟ آيا کيدای شوای چې ددولت څارگرې څانگې 
 ولي ځانگړې څارگرې برخې او دوی ورته له دغو څارگرې څانگې ، د دفاع د وزارت څاگرې څانگې ، د سردار

کړو وړو څخه بې خبره وي؟ دغو انگيرنو ددغه يون او خوڅښت د ټولېزو تگالرو پروړاندې شکونه او دوه زړي 
  . توبونه رامنځته کول

  
نښت او د هغه کله چې ددغه سازمان غړو ته په کودتا کې د گډون لپاره بلنه ورکول کېدله د داؤود هيوادپالنې ته په در

 په نامه ددغه فيض محمديوازې د . له دغې کړنې سره په ټکر کې زموږ غړو په بيالبيلو پلمو ځانونه ليرې ساتل
سازمان يو تن غړي د خپل ورځني انقالبي ملگري تر اغيزې الندې له هغوی سره غاړه غړۍ شوی وو او په فعاله 

نې وشوې او حساب کتاب واخيستل شو ، هغه له منلو وروسته له نوموړي څخه وروسته پوښت. ډول يې گډون کړی وو
  . بخښنه وغوښتله

  
په کودتا کې گ . د داؤود خان له کودتا وروسته ، ددغه سازمان غړو دنده درلودله چې له هغه سره همکاري وکړي

ښايي . الره وموندلهشمير گډنوالو افسرانو د خپل انقالبي خصلت له امله په لنډ مهال کې زموږ د سازمان کرښو ته 
له کودتا وروسته له داؤود خان سره همکاري او سازمان ته د کودتاچي افسرانو جلب او ( همدغه دوه فکتورونه 

  ." په دې انگيرنه کې لويدلی وي چې موږ په کودتا کې فعاله ونډه درلودله!!] س [ددې المل شوی وي چې گڼې ) جذب
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  : ئدغه پټه وگورئ اره کوالی شـ ددغې لېکنې د بشپړ متن د لوستلو لپ
  

htm.٠٥١١٠٨azhar.a/٤-article/com.payamewatan.www  
  

  ٢٠٠٩د اپريل دريمه ، )کانادا(ريجـاينا 
   ٥٠٢٠٨٨٢ (٣٠٦) ١ و ٥٤٣٨٩٥٠ (٣٠٦) ١: د تلفــونونو شميرې
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  رحمت آريا: ژباړه 

  
  

  پينځه وېشتمه برخه
  صبوراهللا سـياه سـنگ

hajarulaswad@yahoo.com 
  رحمت آريا: ژباړه 

  
  مل کرښې

  
غانستان د نېټه د اف] ۶ د مې ١٩٧٨[ د ديارلس  سوه او اوه پينځوسم لمريز کال د غوايي د مېاشتې په شپاړلسمه   ) ۶  

د : " اخځ .  د مطبوعاتي کنفرانس برخهنور محمد تره کيډيموکراتيک جمهوريت د انقالبي شوری په ناستځي کې د 
  ٧۴ – ٧٣:  گڼه ، پاڼې ۴۴" افغانستان کلنۍ 

   
  وواياست چې د جگړې په لړ کې څومره کسانو ته ځاني تاوان اوښتی دی ؟ ئ کوالی شـ: پوښتنه 
  . ودله چې يو څوک دې دغه پوښتنه را پورته کړيما هېله در ل: ځواب 

  
  او هم که وواياست چې له انقالب وروسته څو تنه نيول شوي او څو تنه پانسي شوي دي ؟ : پوښتنه 

  
 ٧٣ او ٧٢زه بايد په زغرده تاسو ته خبر درکړم چې موږ ته او ناتاگرو ته د اوښتي ځانی تاوان شميره له : ځواب 

وږ پينځه تنه همکاران همدا اوس په روغتون کې تر درملنې الندې دي او زه پرون ماښام د زم. څخه پورته نه ده
هغوی د ځان دفاع کوله او مو تيری . هغوی ليدنې ته ورغلی وم ، د دښمن او ناتارگرو د ځاني تاوان شميره لږ وه

 گومان نه کوم د هغوی د ځاني تاوان له داؤود خان ، د هغه له خپلوانو او د هغه له يو شميرو وزيرانو پرته ،. کاوه
  .  دې چې گڼې په زرهاوو تنه وژل شوي ديپروپاگنددا يو تش . شميره دومره لوړه وي

  
  آيا د داؤود ټوله کابينه وژل شويده ؟: پوښتنه 

  
  .د هغوی يو شمير ستي شول ځکه نه تسليمېدل : ځواب 

  
ژيم کې د خوراکي او د ورځني ژوند د نورو اړينو توکو بيه په پخواني ر : د باختر د خبري آژانس استازی: پوښتنه 

  په بې ساري ډول لوړه تللې وه ، آيا انقالبي رژيم په دې اړه کوم وړانديز په پام کې لري ؟ 
  

 ته ۶٠ او ۶۵ افغانۍ وه ، اوس ٨٣، له انقالبه مخکې د اوړو بيه ئ د ښار په هټيو کې وگورئ شـئ تاسو کوال: ځواب 
. ې ده ، پرته له دې چې دولت د هټيو په بيو کې السوهنه وکړي ، هټيوالو په خپله ،  بيې را ټيټې کړې ديرا ټيټه شو
چې ولس نوي حکومت ته ښه راغالست وايي ، دا ځکه چې موږ د لوړو ئ له نيږدې يې وگورئ شـئ تاسو کوال

مرکزي زموږ همکاران او د .  يو برخمنښه نومياليتوبهموږ په هيواد کې له . پاړکو له اشرافي کورنيو څخه نه يو
ې ملگري او له نيږدې يې ئ تاسو زما کورته والړ شـ.  د ولس په سترگو کې د يوې بيلگې په توگه ځای لريکمي

موږ د ولس له منځه . موږ ناَوړې او غير قانوني گټې نه دي پورته کړي. چې په څه ډول کور کې ژوند کومئ وگور
ولس . ه ډول زه په داسې يوې کورنۍ کې زيږيدلی يم چې نيمه بزگره او نېمه شپـَنـَه کورنۍ وهد بيلگې پ. راپاڅيدلي يو

موږ اوس . بايد خوښ اوسي ځکه اوس حکومت د هغو کسانو په الس کې نه دی چې په لوړو پاړکو کې يې ژوند کاوه
کله به هغوی و نه زبيښو وږ له زبيښاک گرو څخه کرکه م. د ولس په چوپړ کې يو ، موږ د ولس بچيان يو او هي

  . لرو
  

  ، په خپل کور کې ؟ ئ اوس چيرې ژوند کو! ـيس ئښاغلی ر: پوښتنه 



 
 

 
  ١٥٠از  ١٣٦ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

له دې چې دغه کور اوس د ولس په . موږ په هغه کور کې ديره يو چې يو وخت داؤود خان پکې ژوند کاوه: ځواب 
  .  د لوړو پاړکو اشرافيانو ته ور نه کړوماڼۍ به بيا. ولکه کې دی نو زه هم دلته د صدارت په ماڼۍ کې ژوند کوم

  
  له کودتا وروسته څو تنه ونيول شول او د ولسمشرۍ د ماڼۍ گارډ ته څه ور پي شول ؟ ! ښاغلی تره کي: پوښتنه 
  .د ولسمشرۍ د ماڼۍ د گارد  کارکوونکی شته خو د گارد پوځي جوړښت ړنگ شوي دي: ځواب 

    
  ول شوي دي؟ له کودتا وروسته څو تنه ني: پوښتنه 
خو شميره يې . د هغوی کره شميره راته څرگنده نه ده ځکه تر اوسه يې د هغوی نومليک راته نه دی راوړی: ځواب

  .  تنو پورته نه ده٢۵ – ٢٠له 
  

  څو تنه اعدام شول ؟ : پوښتنه 
و کورناستي دې ډيري پخواني وزيران خوشې شول ، جنراالنو ته مو وويل چې خپلو کورونو کې دې کښېني ا: ځواب 
  . زموږ پر وړاندې دې ناوړه ډنډورې نه خپروي او موږ به هم د هغوی په ژوند کې السوهنه ونه کړو. شي

  
  آيا وحيد عبداهللا ژوندی دی؟ : پوښتنه 
  . نه ، وحيد عبداهللا او هغه ته ورته ناتارگر له منځه والړل: ځواب 

  
" مزد" چې باړه ئ ا ولري ، آيا هغه به پياوړې شي ، آيا په پام کې لرآيا ولس به د ډيرو توکو د پيرودلو وړتي: پوښتنه 

  به لوړه شي ؟ 
  

خو تر اوسه مو . موږ بايد بيې را ټيټې کړو. د باړو لوړول د زيارگالو پرگنو د ژوندانه کچه نه شي لوړوالی: ځواب 
  . ين وباله ، باړه به هم لوړه کړوکه موږ د باړو لوړاوی اړ. دا په راتلونکې پورې اړه لري. پريکړه نه ده کړې

  
 –مخکې له دې چې دغه مرکه پای ته ورسيږي ، له دې چې موږ ستاسو په اړه لږ مالومات لرو زموږ دوه :پوښتنه 

 کلن ۶١ ؟ خپلې زده کړې مو چيرې پای ته رسولې دي؟ تاسو څو کلن یاست. ئدرې شخصي پوښتنو ته ځواب راکړ
  ياست؟ 
  .م کلن ي۶١هو زه : ځواب 

  
  زده کړې مو چيرې تر سره کړې دي ؟ : پوښتنه 
په ځوانۍ کې د يوه شرکت عادي . کې تر سره کړل" مقر" د ښوونځي دوه ټولگي مې په خپل پلرني کلي : ځواب 

ـي ته د کاتب په توگه واستول شوم ، هلته د شپې له پلوه ښوونځي ته ئبمبـ] هند[ د دغه شرکت له پلوه د . کارگر ووم
  .  زکال کې بيرته هيواد ته راستون شوم١٩۶٣و تر لسم ټولگي مې زده کړې وکړې او په والړم ا

  
  د شرکت نوم څه وو؟ : پوښتنه 
  د پښتون د ميوې شرکت: ځواب 

  
که د نورمحمد تره . ليدل کيږي چې يو شمير پوښتنو ته په بې پروايـيۍ ځوابونه ويل شوي دي: د ټايپست يادښت  ) ٧

چلوټو ډکه انځورگري يوې " سياسي " ميرو په ښوونه کې د هغه نه سپينوالی ، روڼوالی او له کي له ژبې څخه د ش
سره له . د هغه څلور کاله ځوان ښودل ، ښايي د پوښتنې وړ وي) په ناخبره توگه ( خواته کښيږدو ، يا په لوی الس يا 

ورته ښودل کومه ځانگړتيا نه لري خو تره دې چې د يوه سړي د ژوندانه په شپږمې لسيزې کې د څلورو کالو کښته ، پ
  .  زکال د جوالی په يولسمه نېټه زيږيدلی وو١٩١٣ کلن وو ځکه نوموړی د ۶۵کي د دغې مرکې په ترڅ کې 

  
رښتيا دا ده چې .  تنو تر منځ ښودل١۵٠ او ١٠٠رسمني رسنيو د کودتا ځاني تاوانونه د : د کودتا ځاني تاوانونه  ) ٨

. څو ځله زياته وه ، په ځانگړې توگه د ولسمشرۍ د ماڼۍ په گارډ کې په سلگونو تنه وژل شوي ولد تاوانونو شميره 
په بگرام کې خلک په لوی . د بگرام او خواجه رواش په هوايي ډگرونو کې د ځاني تاوانونوشميره پريړه او زيږه وه

په . اليو او دښمنيو پر بنسټ کېدلېالس وژل کيدل ، دغه وژنې پرته له دې چا جرم کړی وي ، يوازې د شخصي سي
اوومې فرقې ، د قوای مرکز په قرارگاه ، د قوای مرکز په خپلواکو قطعاتو ، په داراالمان کې ډيري کسان د الوتکو په 

په شير پور کې د قوای مرکز د انظباطو په کنډک او يولسمې . بمبارډ او د توپچي ځواک د اور له کبله له منځه والړل
په ټوليز ډول له دواړو خواوو څخه د زرو او يو نيم زرو په شا او خوا کې . م يو شمير کسان ووژل شولفرقې کې ه

دولت ونه غوښتل په دې اړوند کره او . گ شمير ملکي وگړي ووژل شول او څه يې ټپيان شول. انسانان ووژل شول
دغه . تنو د کابل واټونه په سرو وينو رنگ کړلد نوي رژيم د رامنځته کېدا لپاره يو نيم زر . رڼه شميره څرگنده کړي

خبره دې ځای ته ورسيدله چې د دغه هيواد ځمکه ، . وېنه بهونه ، د نورو او نورو وينو بهونو خونړۍ پيالمه وه



 
 

 
  ١٥٠از  ١٣٧ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

ستر جنرال محمد / اردو وسياست در سه دهه اخير افغانستان . " آسمان او ټول چاپيريال  په سره رنگ ، رنگ شول
   " ١۴٣ – ١۴٢:  پپ.نبي عظيمي 

   
ز کال د ډسامبر ٢٠٠٨، د رزاق مأمون ليکنه ، پنځنۍ ، د " د سردار داؤود خان د مړي له هډوکو سره لوبې  ) " ٩
په دې وروستيو کې گنگوسې خپرې شوې چې گڼې ولسمشر کرزی په پام کې لري د سردار داؤود او ميرمن  : " ١٨

د ولسمشرۍ د ټاکنی د . يږدونې وروسته ، په کندهار کې خاوروته وسپاريزينب داؤود د مړيو هډونه کندهار ته له ل
مهاليز واټن په را نيږدې کيدلو او په ټاکنو کې د راکړې ورکړې د تبې په توديدا او د ټاکنيزو ډنډورو د شور او ږوږ 

 په ويشتلو غواړي د نندارو ته په کتنې دغه انگيرنې ورځ په ورځ مخ په توديدا دي چې ولسمشرکرزی د نخښې د منځ
ډيره لږه شوني ښکاري چې . مچنغزي په يوه کاڼي دوه مرغۍ وولي ؛ دا د يوې واکمنۍ ډلې لپاره يوه طبيعي خبره ده

له بله اړخه د ولس له . دولت دې له دې الرې وکوالی شي ځان د سياسي ډاډ او افالس له تشيال څخه و ژغوري
ې پلي کيدا نه    .  شي کوالی د وي ولس ، وي ذهن ته بسياينه او ويساينه ور په برخه کړيسترگو په پټه ، د دغې ه

  
ولسمشر ولې د خپلې شپږ کلنې واکمنې په اوږدو کې د سردار داؤود او د هغه د کورنۍ د هډونو د موندلو په لټه کې 

نگيرونې ځواب شته او نه شو چې نن يې ورته دومره اړينوالی موندالی دی؟ سره له دې چې دغې پوښتنې ته يو ډول ا
هغه دا چې تر مهاله چې دولت د نړيوالې ټولنې او د نورو بنسټونو لکه د بشري حقونو د ټولنو د پټو سترگو له مالتړه 

د ديگي تل نه وو ترنگــَولی داؤود خان ته اړتيا " کفگير" برخمن وو ، په بله وينا تر هغه مهاله چې د دولت ډونگرۍ 
که هر څه وي ، د دغه گام او . نۍ واکمنۍ کړۍ په باور دغه پروژه په دې ارزي چې پلې شيد اوس. نه ليدل کېدله

چتول داسې يوه جوارگري ده چې پلي کوونکو ته هې ډول تاوان نه رسوي ؛ په دې اړه بايد د ځيروالي په لرلو ډيره 
ون سره په ټکر کې ده او د سردار پاملرنه وکړو ځکه دغه گام په افغانستان کې له سياست او د تاريخ له طبيعي ي

داؤود کورنۍ ته ښايی چې د دغې چارې واکوالي او د واگو ټـيکه دې د داسې کسانو په الس کې نه ورکوي چې له 
دغسې يوې شېبې څخه په گټه اخيستنې د خپلو لنډ مهالو هيلو او گټو د السته راوړلو د لوڅو پوڅو په الره کې ناوړه 

  . گټه اخلي
   

  په هرو مرو توگه  په کندهار کې خاوروته و ولېستان د لومړني ولسمشر او د هغه د ماندينې هډونه دې  د افغان
سپارل شي؟ حال دا چې د هيواد نور واکمن مشران لکه ابدالي تيمورشاه ، سردار محمد نادر، سردار عبدالرحمن خان 

 پوښتنې سره ټکر نه دې کړی چې ولې د هيواد په کابل کې خاوروته سپارل شوي دي او په پخوا کې هې چا له دې
) د افغانستان په زړه او د تأريخي او فرهنگي ادلونونو بدلونونو د څرخني  په منځټکی( دغه سياسي مشران په کابل 

کابل د خپل ټولنيز جوړښت ، فرهنگی ، ژب توکميز او د ملي گټو د اوبدنگ له اړخه . کې خاورو ته سپارل شوي دي
د دغو ټولنيزو توکم رنگو کرښو له کاږلو څخه . ني افغانستان بڼه لري او دا د ټولو افغانانو  گډ ښار دید يوه کوش

  موخه څه ده؟ 
  

سره له دې چې د سردار داؤود او د هغه د خپلوانو د هډونو د ليږد په اړه وروستنۍ پريکړه نه ده خپره شوې خو 
 ډول يو گړی او د سياسي گټه اخيستـنو ډډې له ځان سره نغښتې داسې انگيرل کيږي چې دغه گام يوازې او په بشپړ

د افغانستان په ولسي جرگه کې د ولس استازو ته ښايي چې مخکې له مخکې دې د دغه گام د اوچتولو مخنيوي ته .لري
  . خپل غوږونه بوڅ ونيسي

  
پريږدي چې د نن ورځې د سياست د د ولس استازي دې ، د توکميزو ناندريو ټيکه والې ډلې ټپلې او يو گړي کسان نه 

چې ځانونه يې د ولس د ( بازار په بيې دې د افغانستان د ملي گټو او ولس ته د چوپړ پر الرې د تللو کسانو په نامه 
د خپلو شخصي او ټاکنيزو موخو لپاره ) گټو په الره کې  ، نه د ډلو ټپلو او يو گړو کسانولپاره ،  له السه ورکړي دي 

   .لوبه وکړي
  

کله داسې وصيت يا سپارښتنه له ځانه نه ده پري ايښې چې کوم کسان دې د هغه د  سردار محمد داؤود خان هې
له شهيد سردار داؤود څخه هې ډول شاهد يا نغوته نه شته چې هغه دې په . ښخيدلو د ځای په ټاکنه کې پريکړه وکړي

 سردار داؤود خان د ابدي آرامځي د ټاکلو په اړه د هغې تر څنگ د. يوه ځانگړي واليت پورې تړلی و شميرل شي
  . پريکړه د ارواښاد د کورنۍ د خوښې او د ولسي جرگې د سال مشورو د چاپيريال کار دی

  
کابل د افغانستان د پالزمېنې په توگه ، د سياست او فرهنگ لرغونی منځټکي او له ملي تأريخي نوم څخه برخمن دی 

وۍ او د وروڼـو توکمونو د تړښت او د گډ سوله ييز ژوند  د زانگو په بڼه خپل نوم او ؛ کابل په هر پـَيـر کې د ور
  . " دريځ ساتلی دی

  : ئ د نوموړې ليکنې د بشپړې لوستنې لپاره الندې پته و گور
  

٢٧٠٢lephp?artic.spip/my/org.kabulpress.www  



 
 

 
  ١٥٠از  ١٣٨ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  
د مارچ اولسمه ، د محمد داؤود او د هغه د کورنۍ د شپاړلسو تنو د غړيو د " سه شنبه "  زکال منځنې ٢٠٠٩ ) ١٠

  .د داراالمان په غونډۍ کې خاورو ته و سپارل شول) کابل ( مړيو هډونه د 
  :ئ په  دې اړوند د نورو ليکنو د لوستلو لپاره الندنۍ پتې وگور

shtml._daudkhan_ceremony٢٠٠٩/٠٣/٠٩٠٣١٨/story/news/pashto/uk.co.bbc.www  
shtml._ram_daudkhan_funeral٢٠٠٩/٠٣/٠٩٠٣١٧/afghanistan/persian/uk.co.bbc.www  

  
ز کال د فبرورۍ ١٩٧۶[ مخکې له هغې چې د ديارلس سوه او پينځه پينځوسم د کب د مېاشتې په پينځمې نېټې  ) ١١

[  پينځه پينځوسم ل د افغانستان د جمهوريت اساسي قانون توشيح شي  محمد داؤود  په ديارلس سوه او ] ٢۶د مېاشتې 
د دغه گوند د بنسټ د تگالرې له لومړۍ . د گوند بنسټ کښيښود) ملي انقالب ( کال کې  د ملي غورځنگ ] ز١٩٧۶

له کودتا ]  ز ١٩٧٣[ مادې څخه داسې ښکاري چې د ملي غورځنگ د گوند بنسټ  د ديارلس سوه او دوپينځوسمم ل
  .  د زباد لپاره السوند نه شتهويل شوي چې د دغې ادعا. مخکې ايښودل شوی وو

 
  : ئ د بشپړ متن د لوستلو لپاره الندنۍ پته و گور

www.payam-aftab.com/category/print.php?nid=٢٨٣١  
   

 : ٢١۶ او ٢١۵:  ، پپ ظاهر طنينليکوال ډاکټر  " افغانستان په شلمه پيړۍ کې / افغانستان در قرن بيستم ) " ١٢
ل يې د خيبر له وژنې وروسته ټکان خوړلی وو ، د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند محمد داؤود چې په ښکاره ډو

 نېټې په ماښام را ډيو افغانستان د ٢۵ز کال د اپريل د ١٩٧٨د . د زور او پياوړتيا د ښوونې نندارې سخت په خښم کړ
په دې لړ کې د خلق د پوځي . کړگوند د يو شمير مشرانو لکه نور محمد تره کي او ببرک کارمل د نيولو خبر خپور 

ز کال د اپريل د ١٩٧٨امين د . څانگې مشر حفيظ اهللا امين په لومړي سرکې په خپل کور کې تر څار الندې ونيول شو
 نېټې تر يولسو بجو پورې ډير وخت په الس کې درلود ترڅو د ٢۶ نېټې له نيمايي شپې نيولې بيا د ٢۵مېاشتې د 

  ته ورکړي ؛ عبدالرحمن نوموړې الرښونه عبدالرحمن ، نقشه  او الرښوونه خپل زوی پوځي گام د اوچتولو تابيا
  . ته و رسوله ، گالبزوی د کودتا له اړوندو پازوالو افسرانو سره په اړيکه کې ووسيدمحمد گالبزوی 

  
ر شپږ بجې د سها» ٢۶ر اپريل ١٩٧٨« ورځ » چهارشنبې « د غوايي د مېاشتې شپږمه د څلنۍ « : گالبزوی وايي 

خپل پالر ته يې شير آقا   « شير آقا: " وې چې د حفيظ اهللا امين زوی عبدالرحمن زما کور ته راغی او ويې ويل 
ملگرو ته " سيد محمد ته ووايه چې  . کال بند شوی او تره کي صاحب او نور مشران يې زندان ته اچولي دي» ويل

ل ځواک گوندي پازوالي په غاړه درلودله ، هماغه ول چې په وسله ما د وسله وا" ووایي چې سبا دې انقالب پيل کړي
وال ځواک او ان په نورو قطعو کې چې ما يې پازوالي نه درلودله والړم او دغه الرښوونه مې د شپې تر يوې بجې 

 ډير باران . پورې ټولو قطعاتو ته ورسوله ، هم د هوايي او مدافعه هوايي او هم د ځمکنيو ځواکونو قطعاتو ته والړم
ي ، انقالب دې را پيل کړي: د گوند الرښوونه داسې وه چې . َوريده   ».هرڅوک چې سبا خپلو قطعو ته 

  
 او ٢٢١ ، ٢٢٠:  ، پپ ظاهر طنينليکوال ډاکټر  " افغانستان په شلمه پيړۍ کې / افغانستان در قرن بيستم ) " ١٣
خو هغه کسان چې وروسته واکمنان شول چيرې ول ؟ د . پوځيانو کودتا د برياليتوب تر بريده ورسوله«  :٢٢٢
 نېټه چې د تره کي او کارمل له نيول کيدا يوه ورځ تيره شوې وه ، د افغانستان د خلق ٢۶ز کال د اپريل په ١٩٧٨

دغه ډله د کابل په . ډيموکراتيک د گوند د نورومشرانو او فعالينو واښې واڼې چې ځانونه يې پټ کړي ول تښتېدلې وې
  .  ي ښار کې راټوله شوې وه تر څو له رامنځته شوي نوي حالت سره د خپل چلند دريځ او څرنگوالی روښانه کړينو
   

په دغه ډله کې . په نوي ښار کې را ټول شوي وو" کابل " د « : هغه وايي  .  هم په دغه ډله کې ووعبدالکریم مېثاق
 په کور کې چې د حبيب اهللا کارگرموږ د .  وور احمد نورنو او قدوس غوربندی ، بارق شفيعي ، سليمان الیق ، زه

سترگو مو الرې څارلې چې څه ډول . گوند غړی او بکس جوړوونکی وو په هاغه وخت کې راغونډ شوي وو
په پای کې مو پريکړه وکړه چې ې له گوند سره اړيکه و نيسو او د گوند له منځه کورني . مالومات تر السه کيږي

دوی موږ ته خبر .  مو وموندلداؤود رزميار او سرور منگل. له گوند سره مو اړيکه ونيوله.  کړومالومات تر السه
وضع کړکيچنه ده نيول او بندي کېدل پيل شوي . راووړ چې څه تيريږي او په ښار کې دننه ترينگلی حالت روان دی

کورونه يې پلټلي ، کتابونه . وي ديدي ؛ موږ چې خپلو کورونو ته خپل کسان وليږل ، ويل يې چې کورونه کالبند ش
په دې لړ کې موږ د ځان په انديښنه کې شوو . يې له ځان سره وړي ، لنډه دا چې د گوند دغړو د نيولو پالن شوی وو

خپلو کورونو ته ځو . يو شميرکسانو وويل چې ځانونه پوليس ته سپارو. چې څه وکړو؟دلته دوې خبرې رامنځته شوې
ما او په دې ډله کې . يو شمير نورو وويل نه ، موږ دا کار نه کوو. ه پوليسان دي او موږ نيسياو څرگنده ده چې هلت

ځکه چې خبره روښانه ده ، کله چې کورونو ته والړ شو ، ټول بنديان .  وويل چې موږ ځانونه نه سپارونور احمد نور
 وويل چې نه ، موږ ځو ، د هغوی د يبارق شفيعي ، سليمان الیق او قدوس غوربند. کيږو او گوند پو پنا کيږي



 
 

 
  ١٥٠از  ١٣٩ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

استدالل پر څرخني دا مانا را تاويدله چې که هر څومره ځانونه پټ کړو دا له قانونه د سرغړاوي مانا ښندي خو که په 
  . /...../پټه کې و نيول شو ، زموږ جرمي ډډه درنديږي

  
و له رزمياره مو و پوښتل چې څه خبره ده په ششدرک کې د رزميار کورته راغلو ا] کابل [ په پای کې زه او نور د 

 نه دي بنديان شوي او په کوته سنگي نجيب اهللا او سلطانعلي کشتمنداو څوک بنديان شوي دي ؟ هغه وويل چې يوازې 
موږ هغه ته وويل چې . کې د گوند د يوه غړي په کور کې دي]  ژ–وروسته د ميرويس ميدان په نامه و نومول شو [ 

د همدغو سال او خبرو په پاي . هغوی يې راوستل او په دې سال مو خبرې کولې چې څه وکړو. راوليدواړه دې دلته 
 د –له دې چې مرکزي کميټه نشته او گوندي غونډه نه شي جوړيدالی : کې مو د گوند دغړو په تړاو پريکړه وکړه 

ه دې وکړي چې ځان پوليس ته ونه سپاري  د غوايي اوومه نيټه وه ، نا دا. گوند هر غړی چې چيرې چې دی ، ه
. موږ رزميار ته وويل ورځه وروره وگوره چې د باندې څه خبره ده. څاپه مو د يوې چاودنې د دَرز غږ تر غوږو شو

واهللا د دفاع د وزارت د ودانۍ تر مخ يوې شوبلې د دفاع د وزارت : هغه والړ ، څو شېبې وروسته راغی او ويې ويل 
په دې خبرو اترو کې وو چې چا به دا کار کړی وي ، خبرې مو کولې چې د بل دَرز غږ موږ . پر ودانې اور وکړ

. شوبلې د څرخي پله له خوا د ښار پر لور راخوځېدلې وې. بيا مو د شوبلو د راتگ غږونه تر غوږو شول. پورته شو
بيرته راغی او ويې ويل هغه دباندې والړ ، . رزميار ته مو وويل چې دباندې والړ شي او نور خبرونه دې راوړي

رزميار چې دا وويل ، ما . چې له څرخي پله څخه د ښار پر لور شويلې را خوځېدلې دي او در راډيو پر لور ځي
لنډه دا چې د ماښام اوه بجې شوې ، راډيو ته مو غوږ نيولی وو ، راډيو د ملي . واهللا دا زموږ خپل  گوند دیوويل چې 

سته د حفيظ اهللا امين غږپورته شو او ويې ويل چې د سلطنتي کورنۍ ټغر ور ټول شو له نغمې ورو. اټن نغمې خپرولې
  ." او واکمنۍ د انقالبي شوری الس ته ورغلې ده او اوس به قادر او اسلم وطنجار خبرې وکړي

  
ير شليکوال  انجنير : د ليکنې يو شمير برخې " چند پرسش از نویسنده/ له ليکوال څخه د څو پوښتنو  ) "  ١۴

په ماښام د کابل  ] ٢٧ ز کال د اپريل ١٩٧٨[ د غوايي د اوومې : " ز کال د جنورۍ پينځلسمه ٢٠٠٠٩ / محمد ساپی
د سيند تر غاړه د محمود خان د پله په سل مترۍ کې له خپلو دوه وو تنو همليکو هم اندو ملگرو سره وم ، سترگو مو د 

کله مو بمب .  پاسه د ارگ له بمبارۍ وروسته تاويدلېالوتکې د کابل د سيند له. اوضاع څرنگوالی څاره هي
د ماښام تر . غورځوونکې الوتکې چې ويروونکی غږ يې درلود تر دغې شېبې پورې له دو مره نيږدې نه وې لېدلې

پوځي افسرانو چې پوځي خولۍ يې پر . تيارې پورې د ارگ بمبارد روان وو او وروسته و دريد چې بيا تکرار نه شو
له هوايي بريدونو وروسته ارگ او گارد هماغسې د .  درلودلې د الوتکو له ويرې د هټيو خوا ته تيښته کوله سرونو

  .   نه شوای کوالې په ارگ کې دننه مقاومت مات کړيپينځمې ستنېکودتاچيانو په کالبندۍ کې پاتې شو ،تر دغه دمه 
  

. ل آباد پر سړک د شوبلو يو کتار د ختيځ له لورې راغی جال–د اتو او نهو بجو تر منځ د کابل " خونړي ماښام " د 
  . موږ ځوانان د شوبلو له ويرې د سړک له څنډو و تښتېدلو، شوبلې د ارگ پر لور خوځېدلې وې

  
. د کابل راډيو د خپرونو له پای وروسته د شپې له پلوه پر ټول کابل يوې غملړلې بوږنوړې چوپتيا منگولې ښخې کړې

دغه ډز په خونه کې بيده . وې چې د زغره وال ځواک د يوې شوبلې اور د خونې کړکۍ و لړزولېد شپې دولس بجې 
  . هرچا د کړکۍ د ماتيدونکوښيښو له ويرې  څخه ځان گوښي کاوه. کسان له خوبه را پاڅول

  
و د اور له دَرزا د گارد د ډړې وړې کولو او دارگ د نيولو په موخه د کودتاچيانو وروستنۍ بريد د ماشينگڼو او د شوبل
د دغو قهرجنو . سره جوخت تر څو ساعتو دوام وکړ او د زغروالو شوبلو د اور دَرزهار تر سهاره اورېدل کېده

عملياتو دروندوالي دا هيلې را ژوندۍ کولې چې ښايي د ارگ مالتړ ته مرستندويه ځواکونه را ورسيږي او له 
  . کودتاچيانو سره به ډغرې ووهي

  
ه خيانت نه وای شواې ، څرگنده ده چې مقاومت به دوام کړای وای ، د ورځې د روښنايۍ راتگ د که د گارد دنن

له دغو وروستنيو عملياتو . د کودتاچيانو د هرومرو بري شونيوالی  له ورايه بريښېده. بمبارد پر اړتيا ټينگار کاوه
  .ويڅخه سترگې پټول ددغه ناتار د ژور تــَل بله ډډه نندارې ته وړاندې ک

  
زه د ارگ د دوه کيلومترۍ په واټن کې د ششدرک په ختيځې خوا کې ال تراوسه د همغې مرگونې ويرې تر سيورې 

  ." د هماغه پـَير ځوانان ال تر اوسه ژوندي دي او د دغو پيښو شاهدان دي . الندې استوگنه لرم
  :ئ د دغې ليکنې د بشپړې لوستنې لپاره الندنۍ پته و گور

www.farda.org/articles/٠٨_updates/٠٩٠١٠٠/article_shir_mohammad_sapi.htm  
  

  :  اوه بجې ٧ ، د ماښام ٢٠ زکال د فبرورۍ ٢٠٠٩/  سره مرکه جنرال خطاب جانبازله  ) ١۵
  



 
 

 
  ١٥٠از  ١٤٠ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

 ز کال د جنورۍ د شلمې نېټه يې پر تندي ٢٠٠٩په يوه راغلي لېک کې چې د ! خطاب جانبازښاغلی  : سياه سنگ
ـيس جنرال خطاب ئز کال کې ما د دفاع د وزارت د بهرنيو اړيکو له ر١٩٨٨په : " لېکل شوي لېکل شوې ، داسې 

. جنانباز سره د پخوانۍ پيژندنې پر بنسټ له مزارشريفه د کابل پر لور د ملگرو ملتونو په الوتکه کې يو گډ سفر درلود
کيدای شي ستاسو له خولې ..." د داسې وويل هغه ماته د افغانستان د لومړنۍ ولسمشر د شهيدولو د څرنگوالی په اړون

  د محمد داؤود او د هغه د کورنۍ د وژل کېدا څرنگوالی ستاسو له خولې واورم؟ 
  

ز کال کې له مزار شريفه د کابل پر لور ١٩٨٨يو ټکی روښانه کړم چې ما په ئ اجازه راکړ: جنرال خطاب جـانباز
  .  ، پاتې خبرې ټولې خپله په خپله شنډيږيکله چې سفر نه وي شوی. هې ډول سفر نه دی کړی

  
  دی، پيژندگلوي لري؟"..... ....."  چې  نوم او کورنۍ نوم يې MZMآيا تاسو له ښاغلي : سـياه سـنگ
  .زما د نويو او پخوانيو دوستانو په منځ کې په دغه نوم او کورني نامه څوک نه شته: جنرال جـانباز

  
چې د ديارلس سوه او اوه پينځوسم لمريز کال د ئ  نه پيژندلو پرته ، آيا تاسو په ياد لرد هغه له پيژندلو يا: سـياه سـنگ

په سهار د شپږو او اوو بجو په شا او خوا کې چيرې واست  ]  ٢٨ ز د ا پريل ١٩٧٨[ غوايي د مېاشتې د اتمې نېټې 
  او څه مو کول؟ 
، د څلورم زغره وال » هماغه نامتوقادر« ې زه له قادر د ورځې په هغو شېبو ک. ډير ښه مې په ياد دي: جنرال جـانباز

ځواک له افسر تورن امين او د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند له يو شمير نورو غړو سره يو ځای د راډيو 
  . افغانستان د ودانۍ مخې ته وم

  
  آيا ستاسو د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند غړی ياست؟ : سـياه سـنگ

  
په ډير وياړ ويالی شم چې زه نه خلقی يم او نه پرچمی ، خو د افغانستان دخلق ډيموکراتيک گوند يو : ـانبازجنرال ج

که تأريخ بيرته همغو کلونو ته و گرځي او د خپلې ځوانۍ ځوښ او شور بيرته تر السه کړم، بيا به هم . غړی وم او يم
  . په همغې پخوانۍ گروهنې په همغې الرې والړ شم

  
مخکې له دې چې د محمد داؤود او د هغه د کورنۍ د وژل کيدلو د څرنگوالي سپړلو ته را و گرځو ښه :   سـنگسـياه

  . به دا وي چې د ديارلس سوه او اوه پينځوسم لمريز کال د غوايي د اومې پيښې په اړه موږته خپل ليد لوری وواياست
  

له  " زموږ پرتمين انقالب"  پاڅون يا بل شی رښتيا دا ده چې د غوايی د اوومې پېښه که کودتا وبولو ،: جنرال جـانباز
که يې . تير وتنو سره ملگری وو" جبران نه منونکو " سترو ناورينونو ، بدترينه نا تار ځپنو او نه سکېنده کيدونکی 

لي او بيگناه دو) زما په اند د کلماتو ياَدول دومره اړين نه دي ( کودتا و بولم يا انقالب ، خو په دغه لړ کې   مره سپي
وگړي ووژل شول ، د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند شريفترينه بچيان له منځه والړل او دومره له شرمه ډک 

  . جنايات تر سره شول چې هې با وجدانه انسان به له هغو او د هغو له عاملينو څخه سترگې پټې نه شي کړای
  

له خپلو ټانکونو : "  نېټه ببرک کارمل تا سو ته وويل ٢٨ زکال د اپريل په ١٩٧٨آيا دا رښتيا ده چې د : سـياه سـنگ
  . "  ئ او زغره والو شوبلو سره د جمهوري رياست پر لور و درومـ

او " قومانده " په هاغه ورځ هر ډول پوځي او غير پوځي بولنه . دغه ادعا له سره تر پايه سمه نه ده: جنرال جـانباز
دا چې . ببرک کارمل په هغه برخه کې هې ډول ونډه نه درلودله.  له خوا ورکول کېدله امينحفيظ اهللاالرښوونه د 

ببرک کارمل د راډيو په ودانۍ کې دننه وو او زه دباندې . ويل شوي ماته کارمل الرښوونه کوله زما ځواب منفي دی
  . اوريدلې دهنه هغه ماته داسې الرښوونه کړې او نه مې له هغه څخه دغسې الرښوونه . وم

  
په ډيره بيړه الندې راغلم ، د زغره وال گاډي او د : " آيا ستاسو له خولې دغه ويل شوې خبره سمه ده : سـياه سـنگ 

 ته سترگې په الر وم چې د راډيو امام الدین. سرتيرو د غوره کولو سمبالتيا مې و نيوله چې ټول ټال لس دقېقې شوې
له پينځو دقيقو وروسته راته وويل .  له الرې په خپلې شوبلې کې را ووځي او راشيټلويزيون د َو تــَنـگ د دروازې

هک پک پاتې شوم چې هغه . شول چې امام الدين ته په هماغو لومړيو شېبو کې دنده ورکړل شوې وه او خوځېدلی دی
. نځي پر لور و خوځېدلمله دې امله زه هم د ولسمشر د استوگ. څنگه په دومره بيړه ځان سمبال کړی او خوځېدلی دی

کله چې د استوگنځي انگړ ته ننوتم او له زغره وال گاډي څخه نوی پلی شوم چې د ډزو غږونه مې تر غوږو شول ، 
په همدغه شېبه کې مې امام الدين وليد چې له خپلو سرتيرو سره راووت او د خپل د يوه الس مټ . پر له پسې ډزې وې

هغه راته  " څه دې وکړل؟ ولې ماته سترگې په الر پاتې نه شوې؟ : " غږ وکړ يې ټينگ نيولی وو ، ما ورباندې 
  ." اوس د ډيرو خبرو وخت نه لرم ، ټپي يم. ما خپله راکړل شوې دنده تر سره کړه: " وويل 

  



 
 

 
  ١٥٠از  ١٤١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

 زه د هوايي ځواک انجنير او. ما په لومړي سر کې وويل چې د دغو خبرو يوه په سلو کې زما نه ده: جنرال جـانباز
کله مې له شوبلو او زغره والو سره سر او کار نه درلود په ډاډ او زغرده ويالی شم او . هوا پيژندونکی وم او هې

  . تکراروم چې د دغو خبرو يوه په سلو کې زما نه دي
  

  په هاغه ورځ مو امام الدين چيرې وليد؟ : سـياه سـنگ
د هغه نوم مې د گوندي . په اوږدو کې امام الدين نه دی ليدلیما نه يوازې په هاغه ورځ بلکه د کلونو : جنرال جـانباز

هغه پيښه چې ده دې گڼې . غړو له خولې اوريدالی وو ، د هغه د ټپي کيدلو په اړه هم د دوستانو له الرې خبر شوم
خپله له د خبرې رښتونواله په ئ تاسو کوالی شـ. الس کلک نيولی وو او له ما سره يې خبرې کړې وي ، رښتيا نه ده 

  . ما امام الدين له ټپي کېدا يو يا يو نيم کال وروسته ، وليد. ئامام الدينه پوښتنه وکړ
  

تاسو د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند ، گوندي تگالرې او هېلو ته د يوه پالياله غړي په توگه ، : سـياه سـنگ
  ؟ ئ محمد داؤود ته له کومې سترگې گور

  
لي ، پاک ، هيوادپال او وجدان لرونکي شخصيت دا چې : جنرال جـانباز د سردار محمد داؤود شخصيت  ته د يوه سپي

د داؤود خان موأفقين او مخالفين په دې کې په . په انځور کې کتل کيږي ، په دې هې ډول څونې څار او شک نه شته
اؤود خان يو ډير زړور او که څوک په خولې و نه شی ويالی خو په زړه کې هرو مرو دا مني چې د. يوه غږ دي

د خپلې کورنۍ يا د يحيی د لمسيو او . هغه د زړه له کومې غوښتل افغانستان ته چوپړ وکړي. توريالی انسان وو
د يوې څرگندې سياسي څيرې په توگه د هغه په کار کې . زوزات په منځ کې د داؤود په څير بل انسان نه ليدل کيږي

  . او خښم هم ليدل کيده" استبداد" تير وتنې ، نيمگړتياوې ، گرگري 
  

ډاډ لرم چې تأريخ به د نورو سياسي شخصيتونو د سپړنې په څير له داؤود خان سره له گړج ، کېنې ،او رخې سخې 
په دې مانا چې د هغه د چال چلند مثبت او منفي اړخونه ټول . پرته يو ناپيلی ،  بې َپرې علمي او منطقي چلند وکړي

تأريخ د بوډۍ د ټال د خيالونو په زانگو او تشو تور . ل او د زباد او شواهدو پر بنسټ و څيړل شيبه په السونده ډو
  . وهنو نه ليکل کيږي ؛ که داسې وشي ، هغه تأريخ نه وي يوازې د زړه د غوټو د بړاس ايستل وي

  
**********  

  
  ز کال د اپريل شپږمه٢٠٠٩، )کانادا(ريجـاينا 

  
   ٥٠٢٠٨٨٢ (٣٠٦) ١ و ٥٤٣٨٩٥٠ (٣٠٦) ١: د ټيلفونونو شميرې

  CANADA ,Rink Ave., Regina, SK., S٤X٢P٣ ٦٧٩ ,Siasang:  د ډاگ پته 
  رحمت آريا: پښتو ژباړه 

  
  شپږ وېشتمه برخه
  صبوراهللا سـياه ســنگ

hajarulaswad@yahoo.com 
  رحمت آريا: ژباړه 

  
  مل کرښې

  
د څيړنې پرله پسې " پسرلني سباوون د گوليو باران"  ېټه  د ز کال د اپريل د مېاشتې په شپاړلسمه ن٢٠٠٩د  ) ١۶

  :  الندنۍ کرښۍ را واستولې صالح محمد ابراربرخو ته 
  
اند افسر دی ، امام الدين . جنرال امام الدين د افغانستان په وسلوال ځواک کې نامتو سړی دی"  هغه ټيټه ونه لري ، ه

  .  کې يې ونډه درلودهپه کودتا]  اپريل١٩٧٨[خلقی دی او د غوايي 
  

ز کال د پيښو په لړ کې وروسته له هغې چې د ١٩٧٨د : ډاکټر نجيب اهللا ما ته وويل ] د افغانستان پخواني ولسمشر [ 
د ] د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند[ محمد داؤود د کار دفتر او استوگنځی او په کابل نور مهم ټکي و نيول شول 

 غړو د نورو سکالو تر څنگ د محمد داؤود د برخليک د څرنگوالي په اړه خبرې اترې مشرتابه او سياسي بيرو
هغوی پوهيدل ترڅو چې داؤود خان ژوندی وي ، دا گواښ او ويره شته چې د هغه ساتندويه او مالتړ کوونکي . کولې
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برې اترې تر څو ساعتو و خ. ځواکونه به بيا په پښو ودريږي ، خو چا نه غوښتل چې د هغه د وژلو په اړه څه ووايي
  . غځېدلې

  
امام الدين وسله په الس او په ټپي مټ وړاندې راغی او . د غونډې د خونې دروازه  ناڅاپه دروازه پرانيستل شوه

څو : " د غونډې له منځه چا غږ پورته کړ او ورته ويې ويل . چا د هغه خبرو ته غوږ ونه نيو. غوښتل يې څه ووايي
  .خو امام الدين د باندې ونه ووت" ! شېبې وروسته راشه

  
: کله چې د غونډې د برخوالو ترمنځ خبرې بيا تودې شوې ، امام الدين په يوه ډول ځان ميز ته نيږدې کړ او ويې ويل 

د غونډې گډونوالو ژوره سا . امام الدين په خپلې دې خبرې غونډه په چوپتيا کې ډوبه کړه". وواژه] داؤود [ ما هغه" 
   .و ايستله

  
. نه غواړم د امام الدين پر خبرو شننه وکړم او ټينگار وکړم چې د هغه خبرې تر کومې کچې رښتيا يا درواغ دي

پيښه يې له نيږدې ليدلې او ] د هغې ورځې [ پوښتنه دا ده چې آيا هغه په رښتيا ولسمشر وژلی وو؟ هغو کسانو چې 
الدين وکړ او امام الدين په ځواب کې د داؤود خان پر لور د داؤود خان لومړنی ډز پر امام : شاهدان دي داسې وايي 

   : ليکنه Makhmut Akhmetovich Gareevد " زمـا وروسـتی جگــره: افغانسـتان." "اور خوله پرانيستله
   " ٣٧٨ او ٣٧٧:  پپ ٢٠٠١جرمني / محمد طاهر کاڼی: ژباړه 

  
پوځ  " نوموړی د. روسيې د پوځي پوهنو د اکاډيمۍ مشر دیروسي تأريخپوه او د مـحـمـود احـمـدویچ گاریيف ډاکټر 

ي ستراتيژیست  ولو پوه پو ز کال پورې په افغانستان کې د ډاکټر نجيب ١٩٩١ تر ١٩٨٨بلل کيږي ، هغه له  "تر 
 زکال کې سترگې پر نړۍ و غړولې او گ شمير کتابونه يې پاړسي ، پښتو ، ١٩٢٣جنرال گارييف په . اهللا سالکار وو

  . نگريزي او څو نورو ژبو ته ژباړل شوي ديا
  

د مجلې د " د آريانا د گوربت / عقاب آريانا" ز کال د اپريل په اتلسمه نېټه د ٢٠٠٩ د شير احد ساپيانجنير  ) ١٧
اچلوونکي  . په مونشن کې خپريږي  د دغې ليکنې پرله پسې لړۍ ته را وليږله) جرمني ( ليکنه چې د محمد سرور ر
 کتاب ورک شوې يا غال عبدالرحيم نویند / ؟عـبدالـرحـيم نوینکـتاب گـمشـده يا دزديده شـده دکـتور " نه د د رڼا ليک

د دغو يادښتونو په يوه برخه . ز کال د اپريل په څلورمه نېټه خپره شوې ده٢٠٠٩تر سر ليک الندې ده چې د " شوې؟ 
  : کې داسې راغلي دي 

  
 په گلبدین حکمتيارد درنښت لپاره د جنازې په بدرگه کې د گډون په موخه چې د د ډاکټر عبدالرحيم نوين د مړي " 

هلته مې د ډاکټر نوين زوی ته په ټينگار سال . فرانکفورټ ته تللی وم) جرمني (مرسته پاکستان ته ليږدول کيده د 
هغه ژمنه وکړه . نه وکړيته کلکه پاملر" یادښتونو او د هغه د سترگو د ليدلي حال ليکنو " خپل پالرورکړه چې د 

: " چې نوموړی  به ډير ژر چاپ دغه يادښتونه خپاره کړي ، خو کله چې له پاکستانه بيرته را ستون شو وېې ويل 
  " زما د پالر کتاب ورک شوی دی 

  
. ی ووڅه د باندې د درې سوو پاڼو پرمخ ليکل شو "  یادښتونه او د سترگو ليدلی حال" دغه ]   ژ –پوهاند نوين [ د  
دغه ليکنې له سهاره تر ماښامه ، تر هغې شېبې پورې چې ډاکټر نوين به بيرته کورته را ستنيده ، ) رڼا ( ما 

هغه . يوه ورځ مې له خپل گران ، درانده ، او منلي استاد ښاغلي سيد قاسم رشتيا سره خبرې وکړې./...../ لوستلې
د هغه د سترگو ليدلی حال د پيښو له . ښه ليکنه يې کړې ده. ووډاکټر نوين خپل کتاب ماته هم راليږلی : "  وويل  

  ." رښتونوالي او د پيښو د لړۍ له رښتونو اړخونو سره د ډاډ وړ دي
  

  :د نوموړي کتاب ځېنې برخې په الندې ډول دي
  

 په تشيال په په هغو شېبو کې چې د کمونيستانو د جيټ جنگي الوتکو غړَزهار او د شوبلو د اورونو گړَزهار د کابل" 
حضور او د هغه د ] محمد داؤود [ ځانگړې توگه د هغوی د پام وړ په سيمو کې ازانگې خپرولې موږ د الرښود 

  .ورور سردار محمد نعيم خان مخې ته ناست وو او د روانو پيښو په اړوند مو خبرې اترې کولې
  

د يوې دښتـنۍ پانسۍ په ترڅ کې په بيړه پانسي د کورنيو چارو وزير قدير ټينگار کاوه چې د کمونيستانو مشران دې 
که هغوی و ژغورل شي نو د نه منلو ناورينونه . شي ځکه چې د اړو دوړ کچه تر گواښجنې کچې پورې لوړه شوې ده

  . به رامنځته شي چې په هغه مهال کې به ژغورنه يې ناشوني وي
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 او ناپازوالې پريکړې په کولو به موږ نه يوازې د د دغسې يوې بيړنۍ: " ارواښاد سردار په ډيره ترخه ژبه وويل 
افغانستان د ولسونو او پرگنو په سترگو کې بلکه د ټولې نړۍ پروړاندې د جنايتکار په توگه و پيژندل شو، له بله اړخه 

  ."به د څو تنو هيواد پلورو او پرديو ته د چوپړيانو له نومونو څخه سترې سياسي څيرې جوړې شي
  

گورم . زه هم څو دقيقې وروسته د اړتيا له مخې له خونې د باندې ووتم. رو وزير له خونې دباندې ووت د کورنيو چا
د قدير له لوړه غږه داسې بريښيدل چې . چې قدير د داالن په يوه گوټ کې له چا سره د ټيلفون له الرې خبرې کوي

زه د کورنيو . خيستل گران او ان ناشوني ديپه دغو شېبو کې له سردار څخه د امر ا: " هغه ويل . ډير په خښم دی
له درتگ . ئزما غږ د آمر په توگه ثبت کړئ شـئ تاسو کوال. چارو د وزير په توگه امر کوم چې ټول پانسي کړي

له څو شېبو وروسته ، نه پوهيږم چې د ټيلفون له بل لوري څخه يې . " سره سم به هم په ليکلې توگه السوند دروسپارم
بيا . او ټيلفون يې په ډير خښم بيرته کښيښود." زه امر کوم: " خو په ډير تراخه او لوړ غږ يې چيغه کړه څه واوريدل 

  ." ټول هيواد پلوري ، جنايتکار او خاين شوي دي: " يې وويل 
  

له د ولسمشر سترگې په هې! امر غواړي"  رهبر" دوی په داسې شېبو کې د الرښود : " قدير ما ته و کتل او ويې ويل 
مندۍ د اوضاع ښه والي څاري ، هغه د دفاع د وزير پر تشو خبرو ډاډ کوي چې مرستندويه ځواکونه به دده مرستې 

  ."ته را ودانگي ، خو پام نه کوي چې د باندې څه روان دي ، څه پيښيږي او کوم السونه کار کوي
  

د الرښود ځواب به څه ! څوک وژنې! مړي زووه د پالر ! له قدير سره ټوکې درلودلې ، هغه ته مې وويل ] نوين[ ما 
غواړم هېواد او ولس له هغه ناورين څخه . زه هغه ټول جنايتکاران وژنم: " هغه له ځنډه پرته راته ووايل " وايې ؟ 

  . " سردار دې له هغه وروسته ما پانسي کړي. وژغورم چې را روان دی
  

زموږ د دوستانو او : " هغه وويل .  الملونو په اړه خبرې کولېبيا مو له سردار نعيم سره د دغو بدمرغيو او د هغو د
خو په . همکارانو د الس په لستوڼو کې مارانو ځالگۍ جوړې کړې وې او د هغوی له ډاډ څخه يې ناوړه گټه واخيستله

راغی او په همدغه شېبه کې د کورنيو چارو وزير په بيړه ." دغو خبرو هغه مهال پوه شولو چې وار له واره تير وو
  " د فرانسې د سفير د وړانديز په اړه مو څه پريکړه کړې ده ؟: " له سردار محمد نعيم خان څخه يې و پوښتل 

  
وروسته پوه شوم چې که دوی د فرانسې سفارت ته پناه يوسي . زه له خبرې خبر نه وم او هغوی ته مې هک پک کتل

دغه وړانديز ونه مانه او ويې ويل چې د يوه ] محمد داؤود  [ ورور مې: " سردار نعيم وويل . ، نو ټول به خوندي وي
سر تيري په توگه ماته شرم دی چې د مرگ له منگولو د ځان د ژغورلو لپاره په خپل کور کې يوه بهرني سفارت ته 

او . شي ون دې نور ټول والړ  خو دا يې ومنله د هغه د کورنۍ په گډ. زه په زر هاوو ځله مرگ غوره بولم. پناه يوسم
د ولسمشر ماندينې هم سفارت ته د پناه غوښتل ونه منل او ويې ويل . الرښوونه يې وکړه چې ټول دې هلته والړ شي
  ." په پای کې ټولو پريکړه وکړه چې په ارگ کې پاتې شي. چې د خپل خاوند په ژوند او مرگ کې شريکه يم

  
ار ، د سوځيدلو کوکو او بغارو غږونه شېبه په شېبه زياتيدل او د توپکو ، تومانچو ، شوبلو او د الوتکو د بمبارد گړزه

کله چې له ځايه پاڅيد ، . سردار نعيم غوښتل هغې خونې ته والړ شي چې ټول پکې  را ټول شوي ول. اوريدل کيدل
  . خپل الس يې ټينگ ونيو او له خونې دباندې ووت. يوه مرمۍ يې پر الس و موښتله

  
تو وزير يو شمير نور وزيران او يوشمير جنراالن  د ودانۍ الندنۍ يا کښتــَنـۍ خونې ته زما په گډون ، د مخابرا

ه کوله چې ځانونه د نورو له سترگو او مرميو څخه بچ کړو. والړو پاڼې چوپتيا هر چيرې داړې . موږ ه مرگ
ه يو بل سره بوڼېدل د هغو يوازې د هغه چا د گامونو غږ راته چې ورو ورو يې پورته کول ، هغه کسان چې ل. لگولې

وروسته پوه شوو چې هغوی د همدغې ناورين ځپلې چوپتيا په ترڅ کې غوښتل د مړيو جنازې د باندې .غږ هم راته 
  . وباسي

  
له دغې ميرمنې او : " چا وويل . ما گومان کاوه چې ټول ژوندي دي. پورته راغلم او د سردار نعيم ماندينه مې و ليدله

  ."رته چې الندنۍ خونې ته تللې وې ، نور ټول شهيدان شوي ديد هغې له لمسۍ پ
  

  ."او موږ چې څرگند دښمنان وو ، له ميرمن زهره نعيم سره يو ځای د څرخي پله زندان ته و سپارل شوو
  

کمونيستانو غوښتل د ډاکټر نوين له خولې چې د وزيرانو د غونډې منشي هم وو ، د خلق او پرچم د مشرانو په اړه د 
د ښاغلي نوين په وينا ، په هاغه ورځ  نوموړی د وزيرانو په . دار محمد داؤود خان وروستنۍ پريکړه واوريسر

غونډه کې نه وو ، خو کمونيستانو گومان کاوه چې نوموړی غواړی خبره پټه کړي او حقيقت نه وايي نو ځکه يې تر 
  . کلک دباو او ټينگو وهلو ټکولو الندې ونيو
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مشر اسداهللا سروري زما د کي الس د ] اگسا ] [ افغانستان د گټو د ساتونکې ادارې[ کې چې د په همغې شېبې "  
پينځمې گوتې نوک ايسته ، او ما سوگند خوړ چې په هاغه ورځ د وزيرانو په غونډه کې نه وم ، و مې ليدل چې يو 

هغوی له خونې دباندې . يې څه وويلسروري په غوږ کې " جالد " سرتيری ناڅاپه په خونې را ننوت او د درنه مار 
ته په دې اړه تر سبا پورې ژور سوچ : " سروري له څلورو يا پينځو دقيقو وروسته بيرته راغی او ويې يول . ووتل
خو . " د حقيقت له ويلو وروسته له تاسره نور څه نه لرو، پر ته له هغې به  ستا السونه او پښې نوکان و نه لري. وکړه

  ."  وروسته په دې اړه د پلټنو لړۍ چورلټ و شلېدلهله هماغې ورځې
  
د مهتر الم بابا په ښار کې د  : ٢۶ز کال د اپريل ٢٠٠٨: د ليکوال د سترگو ليدلی حال : حفيظ اهللا خالد  ) " ١٨ 

 [ارواښاد داؤود خان د وروستنې وينا يوه برخه چې د ديارلس سوه او شپږ پينځوسم لمريز کال د کب په مېاشتې کې 
  :يې کړې وه  ] ز فبروري ١٩٧٨

  
لغمان ته د داؤود خان له سفره درې ورځې مخکې د لغمان والي محمد حسن گرديزي د مهترالم د جامع جومات  

ترڅنگ په يوې څلور څنډيزې ځمکې کې د يوې ودانۍ د جوړولو کار په بيړه پيل کړ او د کار د څارنې ټولې چارې 
  . يې په خپله غاړه واخيستلې

  
معما هغه مهال حل . ر نوموړې ځمکې د ودانولو پر چارو د والي ځانگړې پاملرنې د ښاريانو تلوسه را پارولې وهپ 

  . شوه کله چې داؤود خان له لغمان څخه د ليدنې پر مهال ،  خپله وروستۍ وينا واوَروله
 

خلک ټول په هغه . ې خپور شود هماغې ورځې پر سهار د داؤود خان د راتگ خبر په ټول ښار او ورڅيرمه سيمو ک 
ورهنگرو او هټيوالو هم خپلې هټۍ گانې . ځای کې راټوليدل چې د سردار محمد داؤود د وينا لپاره ځانگړی شوی وو

  . و تړلې او د لغمان له څلورو گوټونو څخه مهترالم ته راغلل
  

اړېن چمتووالی نه درلود او ناڅاپه گير  داسې ښکاريده چې د واليت چارواکو او پازوالو د چارو د ښه سمبالښت لپاره 
دومره ډير لودسپيکرونه نه ول چې خلک د داؤود خان غږ سم واوري ، له خلکو وغوښتل شول چې لږ . شوي ول

ه کوله چې ځان ستيژ ته نيږدې کړي. نيږدې راشي او خبرې له نيږدې واوري دې . د دې خبرې په اوريدلو هر چا ه
د ښار ورهڼگر او د کليوالي ژوند کليوال ول ، هغوی په دغسې غونډو کې  د گډون د نظم ته په پاملرنې چې گډونوال 

  .او مقرراتو له دود سره آشنايي نه درلودله 
  

سره له دې چې د امنيتي چارو چارواکو د نظم لپاره هلې ځلې کولې خو بيا هم شور ماشور خپور وو او ويره وه چې 
  . ويداؤود خان به خپله وينا وا نه اوَر

  
لومړی محمد حسن خان مايکروفون را واخيست او ځان يې خلکو ته ور وپيژانده ، وروسته يې له گډونوالو وغوښتل  

له څو دقيقو وروسته چوپه چوپتيا خپره شوه او داؤود خان خپله وينا . چې هر څوک دې په خپل ځای کې کرار کښيني
  . پيل کړه

  
 له وگړو سره د کتنې په اړه خپله خوښي څرگنده کړه او له هغو پرمختگونو داؤود خان لغمان ته د سفر او د سيمې 

داؤود خان د نوي . څخه يې يادونه وکړه چې د جمهوريت د بنسټ ايښودلو په پينځو کلونو کې رامنځته شوي ول
  . جمهوريت پر وړاندې روانو مخالفتونو ته هم نغوته وکړه

  
له ب او مهترالم څخه ليدنه وکړه او ماسپښين د ) قلعه سراج ( راج د کال داؤود خان د وينا له اورولو وروسته د س

  . ننگرهار د واليت پر لور وخوځېد
  

په سبا ورځ يې داؤود خان له خپلې مانيدنې سره په لنډ کروزر موټر کې چې ده په خپله چالوه بيرته لغمان ته راغی ، 
 د خپل پالر قبر ته والړ او له هغه وروسته يې د واليت له نورو د هغه پالر د مهترالم بابا د زيارت ترڅنگ ښخ دی ،

  . " سيمو څخه ليدنه وکړه
  

  : ئ د دغې ليکنې د بشپړې لوستنې لپاره الندنۍ پته و گور
  

٩٧٨٤/detail/home/com.tolafghan.www  
  

 په رسنيو کې دوه يادښتونه باقي سمندر نېټو ٢۶ ز کال د اپريل په ٢٠٠۶ او د ٢۴پريل په  ز کال د ا٢٠٠۵د  ) ١٩
سره له دې چې نوموړي د محمد داؤود او د هغه د کورنۍ د وژل کېدا د څرنگوالي سپړنه نه ده کړې ، . خپاره کړل

  .خو د دغو وژنو شا ليد ته يو شمير نغوتې ور نيغې دي
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د جمعه  " له څپې تر توپانه / از موج تا توفان: "  کې له الندنيو سرچينو څخه گټه اخيستې  سمندر په خپلو يادښتونو
 " سهل انگاري داؤود خان" د داکټر شاه زمان وريځ ستانيزي ليکنه ،  " رازها افشا ميگردند" نوع پرور لېکنه ، 

نگاهی په " نرال غني عمرزی، ج " شبهای کابل/ خاطرات یک افسر نظامي" داکټر شاه زمان وريځ ستانيزی ، 
: عبدالصمد غوث ، ژباړه  " سقوط افغانستان"  عبدالقدوس غوربندی ، " تأريخ حزب ډيموکراتيک خلق افغانستان 

  عزيز آريانفر: ژباړه  " افغانستان پس از بازگشت سپاهيان شوروي" پوهندوی محمد يونس طغيان ساکاپي او 
  

الندنۍ پتې و ئ شـئ ل بيا کتنې ، سمونې او خښم لږونې ته هم اړتيا ولري ، کوالد دواړو ليکنو لپاره چې ښايي يو ځ
  : ئ گور

  
www.goftaman.com/daten/fa/articles/part٢/article٢٨٤.htm  

htm.٤٤article/١part/articles/fa/daten/com.goftaman.www  
  

له ليکبـڼـې سرټکونه کوي او ويلي يې دي چې په هر " د پسرلني سباوون د گولېو د باران " يو شمير لوستونکي  ) ٢٠
لوستونکي . ليکلي او ښايي دا د افغانستان لومړني ولسمشر ته د سپکاوي يوه نښه وي" محمد داؤود " ځای کې مو 

لکه سردار محمد خالفين هم په خپلو لېکنو کې هماغه منل شوي دوديز نومونه وايی چې اوس ان د هغه تراخه ژبي م
  . ليکيداؤود خان يا لږ تر لږه شهيد سردار داوود ، داؤود

  
 محمد داؤود" بايد ور غبرگه کړم چې د افغانستان د لومړني ولسمشر نوم  ،  له هرډول مختاړي او وروستاړي پرته  

خو د دغې . نوم په همدې ډول غوره بولي " محمد داؤود"  خپلو ليکنو او خبرو کې د په) سياه سنگ ( ټايپست . دی" 
پرله پسې لړۍ په هره برخه کې کله چې د نوروکسانو له ليکنو څخه اخځ اخيستل شوی هغه يې په ټول امانت په 

  . هماغې ليکل شوې بڼې ليکلی دی
  

پـَهلوي ده چې بنسټ مشر ، د پوځ مشر ، يا د لښکر د " ه واژ" په قاموسونو کې ويل شوي چې د سردار نوميزه تړگړ 
ځکه ويل کيږي . زه گومان نه کوم چې د يو شمير قاموسونو دغه ادعا سمه وي. يوې برخې يوځي مشر ته ويل کيږي

کله نه دی کاَرول شوی-نوم "  سردار" چې په پهلوي ليکنو کې د     .  مختاړي هې
   

گډوله ده په بله وينا  " لرونکي / دار+ سر " يو گړی نوميزه تړگړ دی يا د "   سردار "البته دا هم روښانه نه ده چې 
  زمنيدار، سرمايه دار: لکه " سرلرونکی " 

  
ټولنيزه ريښه لري او د الرښود له مانا سره نيږدې والی " سردار " فرهنگي السوندونه ښيي چې / يو شمير تأريخي 

 نوم لرونکی ، په يوه سمبال شوي لښکر يا ډله کې لوړ مخور توب ، دريځ او لري او هم د دې مانا ښندي چې د دغه
  . نوم لري

  
دغه نوميزه تړگړ په هندي او مراټهي ژبو کې هم د پاړسي ژبې په څير کاَرول کيږي چې تر ډيرې کچې پوځي رنگ 

  . ړاو ولريسره نيږدې ت" سپهساالر" يا " سر لښکر" کيدای شي له " سردار " په دې توگه ، . لري
  

په بله وينا هر . د لرلو بېلگه وه" جاگير" کيدلو له ځانگړتيا وو څخه يوه بيلگه د " سردار" په هندوستان کې د ( 
جاگير هغې ټوټې ځمکې ته ويل کيږي چې د يوه هيواد پاچا يا واکمن ، سردار ته .  هم دی" جا گير دار" سردار 

 سردار لپاره د گټو او پانگې سرچينه وای ، خو په دې توپير چې د د ځمکې دغه ټوټه کيدای شوای د. ورکړې وي
هغه له مرگه وروسته د شخصي ځمکو په څير ځمکه د هغه پاتې وراثينو ته نه ورکول کيده ، داسې ځمکه بايد بيرته 

  . )دولت ته ورکړل شوې وای
  

سرتيرو د راټولولو په موخه د اتراپرديش ،  ز کلونو په منځ يا د اتياکالو په اوږدو کې بريتانيا د ١٩۴٠ او ١٨۶٠د 
هيماچل پرديش ، هرياڼه او مهاراشترا پر سيکهـ ميشتو سيمو ډير زور او دباو راووړ ترڅو دغه سيمې تر خپلې 

  . ولکې الندې راولي
  

ر څخه د له َزو" س" نوميزه تړگړ د " سردار" کله چې بريتانوي لښکر پر هند خپله بشپړه ولکه او سوبه خپره کړه د 
= سـر "ښايي دغه بدلون د غږپيژندنې له امله وي ځکه د دغه نوم نيمايي د انگريزي د  . زير ته راټيټ شو" س " 

Sir " سـر "مانا ښندي نيږدې والی ولري او هم د ) ښاغلي ( له نومتاړي سره چې د =Sir " مشر " نومتاړی د
  . له مانا سره نيږدې والی لري" اشراف 

  
" جي " ورپسې د . بلل کيدل" سردار" ونو کې يوازې د سيکهانو مشران او لويان او مخـَورې کورنۍ په پخوا وخت

د . بلل کيږي" سردار جي " وروستاړی هم ور وتړل شو چې د ډير درنښت څرگندويه ده ، نن ټول سيکهـ نارينه 
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پر " سردار"  او نن سيکهانو ته  د وخت په تيريدلو دغه نوميزه تړگړ ، گروهنيزې او ټولنـبـاورۍ کرښې ماتې کړې
  . نومتاړي ورکړل شوی دیMisterځای د ښاغلي يا د انگريزي 
نوميزه تړگړ ، د هغه د هندي لښکري " سردار "  پاکستان په همکرښو سيمو کې د –په پاکستان او د افغانستان 

په دغې جغرافيا کې . نيزه کاَرونه لريځالندوالي برعکس ، د ژوندانه په ډيريو برخو کې غير پوځي ، توکميزه او ټبر
، بلوڅانو ، سندهيانو ) پښتنو ( په ماناوو د پټهانانو " ستر ، الرښود ، مخک ، پياوړي ، اغيزمن او مخور" سردار د 

  . او براهويانو توکميزو مشرانو ته ويل کيږي
  

دغه هم . نومتاړی کارول کيږي" سردار" د په افغانستان کې د ناڅرگندو الملونو له امله بارکزيو او محمدزيو ته هم 
مختاړي " سردار" نومونو د ..... په خپل وار د پوښتنې وړ ده چې د محمد داؤود ، محمد هاشم ، محمد نعيم او 

  .درلودل خو موږ ډير لږ اوريدلي چې چا دې سردار محمد ظاهر شاه ويلي وي
  

" سترتوب او لوړاوي " ري ؛ د بېلگې په توگه په ايران کې د نوميزه گړتړ نورې بيالبيلې کاَرونې هم ل" سردار " د 
بابا " سدوزي احمدشاه /د کشمير سدهناتي وگړي د دارني . مانا ښندي" عادي" مانا ښندي خو په کردستان کې د 

و ته هغو کسان" سردار" سردار په نامه يادوي او د هيماليا د غرونو په لمنو کې " زوزات د "   ژ–اهللا عليه ة رحمـ
په يو شمير هيوادونو کې د بي بي فاطمې لمسيانو ته سيد او . وايي چې په غرونو کې سيالنيانو ته الرښونه کوي

  . سردار وايي
  

  :ئ د ال زياتو مالوماتو لپاره الندنۍ پته و گور
http://en.wikipedia.org/wiki/Sardar  

  
د سهار په اوو )] ١٧ ز د جوالی ١٩٧٣(  په شپږويشتمه ديارلس سوه او دو پينځوسم لمريز کال د چنگاښ[ د  ) " ٢١

بجو د راډيو افغانستان د خپرونو لوی چلنوال له ما وغوښتل چې د قران کريم له تالوته وروسته څه ډول خپرونه خپره 
د اختر او جشن د ښاديو د ورځو په څير د ملي اټن نغمې او د ښادۍ سندرې خپرې : " ما ورته وويل چې . کړم
چې ئ د سټډيوگانو امن ونيسـ: " ضيأ مجيد په بيړه زما څنگ ته راغی او ويې ويل . راډيو خپرونې پيل کړې."  ئکړ

کلمه مې اوريدله ، " رهبر" دا مې لومړي ځل وو چې د الرښود ." را روان دی او دلته را درومي" رهبر " الرښود 
پور شوی بې ډيله نوم په توگه  ښکارېده  چې د دغه بوډا او دا ماته د يوه . دغه کلمه مې دومره په زړه ښه ونه لگېدله
  . هرگوره ، هغه څه چې ضيأ وويل هماغسې مې وکړل. سرخريلي سړي په نامه پسې چا تړلی وي

  
چې په ځان کې يې پسرلنی خړ " رهبر " شل باندې اووه بجې وې چې د پرون ورځې سردار او د نن ورځې الرښود 

س وو له حسن شرق ، ضيأ مجيد ، حيدر رسولي او د کودتا له يو شمير نورو مشرانو سره عسکري رنگه پتلون اوکمي
راډيو ته را ورسيدل ، هغه ته د راډيو په درشل کې زموږ پوځي قطعې سالم وړاندې کړ ، د سالم له منلو وروسته 

ود خپله وينا اَ وَروي ، خو د راډيو وياند مهدي ظفر غوښتل ووايي چې دا دی اوس سردار محمد داؤ. ستډيو ته والړ
و: "  هغه وويل  ون نور هي چا ته د سردار نوم مه ورکو! ورو غر د تل . ئزما په گ په افغانستان کې د سردارۍ 

ول شوی دی اردو ." ( مهمدي ظفر له يوه لنډ انانوسه وروسته د خبرو د پيل لړۍ محمد داؤود ته و سپارله" .لپاره 
   " ٩٠:  پ ستر جنرال محمد نبي عظيميليکنه  ) افغانستانوسياست در سه دهه اخير 

  
**********  

  ٢٠٠٩نزدهـم اپريل ، )کانادا(ريجـاينا 
  

   ٥٠٢٠٨٨٢ (٣٠٦) ١ و ٥٤٣٨٩٥٠ (٣٠٦) ١: د ټيلفونونو شميرې
  CANADA ,Rink Ave., Regina, SK., S٤X٢P٣ ٦٧٩ ,Siasang: ډاگ نښه 

  
  رحمت آريا: ژباړه 
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  ه برخهاوه وېشتم

  صبوراهللا سـياه ســنگ
hajarulaswad@yahoo.com 

  رحمت آریا: ژباړه 
  

  منن لېک
 

څيړنيزه لېکنه به هم نه " د پسرلني سباوون د گولېو د باران" که د يارانو پيرزوينې او همکارۍ راسره نه وای نو
  : مې مننه وکړم په دې اړوند غواړم يو په يو له دغو کسانو څخه د زړه له کو.  وای رامنځته شوې

  
هغو کسانو چې د دغې پرله پسې لړۍ د ال ښه والي والي لپاره د کار له هماغو لومړيو شېبو څخه د ارزښتمنو ) ١

نيالب سـالم ، ادريس زمـان ، فـريبا آتش ، شـکـراهللا شـيون ، احـمـد پوپل ، : مالوماتو له الرې مرسته کړېده 
غـفـوري ، مـحـمـد نبی عـظيمـي ، ډاکټر داؤود جـنبش ، عـبدالغـفـار فـراهـي او عـبدالفـتاح غـفـوري ، عـبدالـرزاق 

  خـان آقـا سعـيد 
  
ډاکټر ظاهـر طـنين ، ډاکټر : : د هغو کسانو نومونه چې له لېکنو يا خبرو څخه يې گټندويه گټه اخيستل شوې ده  ) ٢

 عظيمـي، الف هـارون، حـامـد، ديپلوم انجـنير کـريم عـاصم اکـرم، جـنرال نذير کـبير سـراج، جـنرال مـحـمـد نبي
عطـايي، جـنرال امـام الـدين، مـحـمـد آصف آهـنگ، ادريس زمـان، مـحـمـد صديق فـرهـنگ ، اکادمـيسـين دسـتگـير 

ـمـند ، سـلطـان پنجشـيری، سـلـيمـان اليق، عـبدالغـفـار فـراهـي، خـان آقـا سعـيد ، فـرهـاد لبيب ، مـحـمـد اکـرام انديش
علي کـشـتمـند ، باقـی سـمـندر، رزاق مـامـون ، شـير سـاپی ، عـبدالحق مجــددي ، ډاکټر فضل اهللا مجـددي ، ډاکټر 
حسـن شـرق ، عــزيز آريانفـر، سـمـن ، ډاکټر داؤود جـنبش ، مـحـمـد اقـبال وزيری ، اکادميســين مـحـمـداعظم 

د ، عـبدالجـمـال باري ، جـنرال پادشـاه مـير، حـمـيد مـهـمـند، مـحـمـد آصف صافـي ، سـيسـتاني ، حفـيظ اهللا خـالـ
طـارق بزگـر، ډاکټر عـبدالجـلـيل زلمـی ، غـالم رسـول باوري ، انجـنير نجـيب اهللا داوري ، ډاکټر حـلـيم تنوير، 

 ، جـنرال خـوشحـال پيروز صافـی ، جـنرال عزيزه رزبان ، مـلـيحه ناياب ، عـبدالجـبار ثابت ، فقـير مـحـمـد ودان
خطـاب جـانباز، جگـتورن فضل الـرحـمـان تاجـيار، عـبالصمـد ازهـر، جـنرال قـادر، غـوث الـدين فـايق ، 

 Louise Dupree, Frank Clements, Albertعـبدالـرحـيم شـادان ، عـبالحـمـيد مبارز، صـالح مـحـمـد ابرار، 
Linette, Makhmut Akhmetovich Gareev, Carlotta Gall, and Lalit Kumar Jha  

  
 او د نورو ارزښتمنو mp٣ هغو دوستانو چې د انځورونو ، سي ډي گانو ، د غږونو اود انځورونو د کسټونو ،) ٣

ري ادريس زمـان ، غـوث جـانباز، مـلـيحـه احـرا: يادگارونو د ليږنې له الرې زموږ کار ته يې ښايست وربخښلی دی 
، فـريبا آتش ، نيالب سـالم ، عزيزه رزبان ، بتينا ييرشـکي ، ژوليا مـيتينکووا ، گـورگـي پتروويچ ايژوف ، شـير 

  سـاپي ، مـحـمـد حـسـن ولسـمـل، ذبيح اهللا امـانيار او مـنير کبير
  
ـيا مـيتينکـووا ، يحـيا رحـمـت آريا ، غـوث جـانباز ، ژول: هغو ی چې په بل ډول د مرستې الس را غځولی دی  ) ۴

سعـدزوي ، ولـي باز، ډاکټرمـحـمـد اکـرم عثمـان، حفـيظ اهللا خـالـد ، کـمـال پرواک ، ډاکټر صـادق فـطـرت ناشـناس 
 ډاکټر حـمـيد حـامـي ، زرين انځور، ډاکټر خـوشحـال روهـی ، نجـيب سـلطـاني ، وحـيد، ډاکټر لطيف طبيبي ، 

، کاوه شـفق آهـنگ ، داکټر مـحـمـد انور غريو، عـارف گذرگاه ، ډاکټر ـمـود چـوپان ډاکټر شـاه محصمـدزي ، 
عـبدالجـلـيل زلمـي ، مـحـمـد آصف بره کي ، عـبدالمجـيد راغسـتاني ، عـبداالحـد سـرتيپ ، قـاضي سـيد مـوسـی 

 ، احسـان اهللا شگـيوال ، کـريم حقـانيار عـثمان هسـتي ، مـحـمـد شـاه فـرهـود ، قـيس کبير، زبير وکيلـي ، اسـد نجفـي
، طـارق بزگـر، احـمـد شـاه عـبادي ، بشـير مـؤمـن ، نصير القـاس ، ډ اکټر واسـع خـاکـسـتر ، انجـنير اسـمـاعـيل ، 

  مـحـمـد ظاهـر مـلک بابا ، حـمـيد عـمـريار، سـلطان رضـوي ، عـبداهللا نورزاد ، عـارف خــزان او کبير امـير
  

  انگړې مننهځ
  
څخه ډير منندوی يم چې د خپلو ارزښتمنو څرگندونو له الرې يې د دغې " ع س" له ډير منلي او گران دوست  ) ۵

  . لړۍ په هره برخه کې ماته الرښوونه کړې او په پای کې يې غوښتي چې نوم يې په دغه لېکنه کې را نه شي
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 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
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لوړ پوړو چارواکو او غړو څخه چې د دغې لړې په ال ښه والي د افغانستان د خلق ډيموکراتيک گوند له پخوانيو ) ۶
  . کې د مرستې جوگه شوي مننه کوم ، هغوی غوښتي چې نومونه يې دلته ياد نه شي

  
کله د  " د پسرلني سباوون د گوليو باران  ) "  ٧ له و ويبپاڼو دباندې نه وای وتالی که فـردا   او کابل ناتهـبه هې

ړونکو او منلو کسانو په نورو ويبپاڼو ، وبالگونو او چاپي رسنيو کې يادونه نه وای کړې ؛ د دوی الندنيو پوهانو ، څي
  . څه دباندې اويا پيغامونه ول چې زموږ له انگيرنې دباندې يې د نړۍ په هرگوټ کې ازانگې خپرې کړې

  
ين ، درويش نيک انديش ، ئک آزبيده تيمـور، فـرشـته حضرتي ، گـوربز خـان عطـا خيل ، طوطـا خيل، مـهـدي ني

درويش دريا دلـي، نصـير مـهـرين ، مـحـمـد عـمـر راوي ، نصـراهللا زرداد ، بريالي شـنوا ، حــمـيد فـرهـاد ، احسـان 
خـوشـدل ، فـرهـاد صحـراگشـت ، فـردوس کاوه ، اوسـتا کابلـی ، سـلـيمـان راوش ، عـظيم بابک ، اکه سخي ، خـالق 

 اطـرافـي ، دشـنه خـراسـاني ، عـمـر ســنايي ، گل مکۍ  ، مـتولـي رحـمکيان ، محب نعـيمـي ، ولـي کاپيسـايي  ،
بگـرامـيان ، پروانه شـاد مـهـر، صنوبر آريايي ، نعـيم البرز، فـريد آريانژاد ، فـريدون زاده ، فـرهـاد توانا ، علـی 

رين سـمـنگانی ، نسـترن آسـتانه ، سـه نقطه ، نورتن ، پويا ، عـباسـي ، رامـين راضي ، هـوشـنگ احـمـد ولـي ، نسـ
رزمجـو ، غـزنوي ، نوري ، پري ، احـمـدي ، سـروري ، رويا ، نادر ، وارسـته ، پرسـتو ، مـهـبانو، زلفـيه ، نذير، 

  .  هـنديه ، خـورشـيد ، بهـاره ، خمـاري او څو تنه نور په پورنيـو نومونو
  

  . ي به وای که د دغې لړۍ په تړاو مو د ښکلو ليکنو له پورتنيو ليکواالنو څخه يادونه نه واي کړيناخوالي يا ناسيال
ايشـور داس، عـبدالفـتاح غـفـوري، رحـيم غـفـوري، عـبيداهللا حـمـيدي، مـحـمـد طـارق بزرگـر، علـی :  مننه له ) ٨

 هادي حيدري ، کامـران مـير هزار، مـريم محـبوب، زلمـی امـيني، ســخيداد هـاتف ، اقـبال علـيشـاه دهـقـانپور، خالد
باباکـوهـي، مـحـمـد رئوف مـهـديزاده کابلـي، او د  جـاودان، خـاوران، شـبکه اطالع رسـانی افغـانسـتان، افغـان 

وونکو څخه  او پرس، پندار، بېنوا، مـوج نو، سـايه، هـارمـونی، نيزار، خمخـانه د منلو ويبپاڼو له چل_جـرمـن، افغـان
  . په هيواد کې دننه له رسنيو او رسنوالو څخه مننه چې و مې نه شوای کړای نومونه يې دلته راواخلم

  
  . ليکنه يې په زغم او مېنه ولوستله" پسرلني سباوون د گولېو د باران " له ټولو لوستونکو څخه مننه چې د ) ٩
  

  . کړې وي ، بيا هم مننه ، که له هغو مننه ونکړو دا به ناسيالي ويپه پای کې که هرچا د يوه ټکي په کچه دلته مرسته 
  

**********  
 ٢٨ ز کال د اپريل٢٠٠٩، )کانادا(ريجـاينا 

  رحمت آريا: ژباړه 
  

  ایـــپ
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  و بارانيـد پسرلني سباوون د گول

  
 دشهيد محمد داؤد او ددوی دکورنی دغړو انځورونه

 
 

 
دشهيد ميرمن زينب داؤ  

 

 
دمرحوم شهيد محمد داؤ  

 
 

 
دشهيد پيغله زرلښت داؤ  

 
د شهيد ميرمن شنکی داؤ
 زلمی محمود غازی

 
دشهيد محمد عمر داؤ  

 

 
من شيما ويس داود شهيد مير

داو حارث ويس داؤ  
 

د شهيد ويس داؤ  
 

دشهيد خالد داؤ  
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لمسی د دخپلیشهيد محمد داؤ  
دشهيد غزال عمر داؤ  سرهدؤ داوايگل ويس  

 
دشهيد هيله عمر داؤ  

 
 

 
 شهيد ميرمن بلقيس آصفی 
د خورشهيد عايشه د محمد داؤ د ميرمن زينب خور  

  محمد نعيممرحوم شهيد
 د محمد داؤد ورور

 
 

 
 شهيد نظام الدين محمود غازی

 
شهد پيغله صفورا عظيم محمود 

 غازی

 
 عظيم شهيد ميرمن زرمينه نعيم

 محمود غازی 
 

 
 


