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هفتمادامه بخش   

 کودتا ازهم می پاشید؟ دموکراتیک خلق، آیا با از بین بردن رهبران حزب 

موضوع بحث جدی در سطح اهل خبره و حتی مردم عادی این سؤال از همان زمان تا امروز یک 

مطرح است و اکثر این انتقاد را متوجه شخص رئیس جمهور محمد داؤد می سازند که او باید مراجع 

)که جریان آن در بخش های دوم و سوم این سلسله به  امنیتی و پولیس را در نگهداشت رهبران حزب

و از آنها  حتی در یکی از زیر خانه ها ارگ  هدایت میداد در یک محل مصئون و  تفصیل بیان گردید(

تن از رهبران حزب دموکراتیک خلق  9بطور جدی مراقبت بعمل می آمد. متأسفانه اینکار نشد و 

ثور به کمک و رهنمائی یک افسر پولیس بنام عبدالغنی صافی که  7بطور دراماتیک در حوالی ظهر 

و دو شب قبل برای بازداشت حفیظ هللا امین توظیف شده و  عضو مخفی حزب مربوط شاخۀ پرچم بود

با اغفال در وظیفه برای امین فرصت تماس با نظامی ها را فراهم کرده بود، از زندان رها و به دستگاه 

 رادیو افغانستان رسانیده شدند.

شید، ایا با از بین بردن رهبران حزب دموکراتیک خلق، کودتا از هم می پآکه  سؤالجواب این در

اعالم محاکمه اگر اینکار در همان لحظات اول آغاز کودتا صورت میگرفت، واضح و مسلم است که 

ثور  7کودتاچیان در شام روز که چنانکودتاچیان اثر بسیار منفی می گذاشت،  بر روحیه صحرائی آنها 

از دست رژیم بیرون شده و در اختیار  انکه دستگاه رادیوبا  .محمد داؤد را اعالم کردند از بین رفتن

چند نفر مشهور این شایعه را پراگنده می ساختند و یا حتی اجساد اگرکودتاچیان قرار گرفته بود، بازهم 

ربه محکمه بر گسترش فعالیت ها نظامی کودتا چیان وارد ازیکطرف ض، را به نمایش می گذاشتند آنها

موجب تقویت قوای مدافع جمهوری در راه مقاومت بیشتر میگردید و خطر میکرد و ازطرف دیگر

محمد داؤد که مردم چه خواهند گفت و جهان چه  نگرانیبعدی را تاحد زیاد مرفوع می ساخت. 

ز قضاوت خواهد کرد، در همچو حالت وخیم آنقدر مهم نبود، ولی از بین بردن آنها میتوانست وطن ا

 مصیبت های بعدی نجات دهد.

در زندان بودیم، باهم یکجا که  رژیم جمهورینوین وزیر اطالعات و فرهنگ  عبدالرحیمداکتراز 

 ً صبورهللا که عین موضوع را بعداً داکترشنیدم را  یجریانهللا لودین عزیزو در حضور داکترشخصا

چنین نقل قول نوین داکتریادداشتهای  به استناد( 282)صفحه در کتاب "و آن گلوله ها..." سیاه سنگ 

در لحظاتی که غرش جت های جنگی و صدای فیر توپهای کمونیستها در فضای »می نویسد: و  کرده
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ً در مناطق مورد توجه شان می پیچید، در حضور رهبر )محمد داؤد( و برادرش  کابل، مخصوصا

سردار محمد نعیم خان نشسته بودیم و دربارۀ اوضاع جاری مذاکره و تبادل نظر داشتیم. قدیر وزیر 

ا داخله اصرار میکرد که باید سران زندانی کمونیستها طی محاکمه صحرائی فوراً اعدام شوند، زیر

اوضاع به جاهای خطرناک رسیده است. اگر آنها نجات یابند، فجایع غیرقابل تصور به وقوع می 

باعصبانیت فرمود: "چنین تصمیم  ]محمد داؤد[پیوندند و نجات از آن ناممکن خواهد بود. اما سردار

می  عجوالنه و غیر مسئوالنه ما را نه تنها در برابر مردم افغانستان، بلکه در مقابل جهانیان جنایتکار

 نمایاند. از سوی دیگر از چند نفر وطنفروش و نوکر بیگانه، شخصیتهای بزرگ سیاسی می سازد.

ند دقیقه بعد من ]داکتر نوین[ نیز نظر به ضرورت از مجلس خارج شدم. چوزیر داخله از اتاق برآمد. 

که عصبانی بود.  دیدم قدیر در گوشه دهلیز با کسی تیلفونی صحبت میکند. از آواز بلندش دانسته می شد

او می گفت: "دراین لحظه از سردار امر گرفتن مشکل و حتی ناممکن است. من به حیث وزیر داخله 

امر میکنم همه را اعدام کنید. آواز مرا به حیث امر ثبت کن. همین که بیایم برایت سند تحریری 

ی بلندتر و خشمگینانه تر داد بعد از مکث مختصر، نمیدانم از جانب مقابل چه شنید که با صدا ؛میدهم."

" و گوشی را با عصبانیت گذاشت. بعد گفت: "همه وطنفروش، جنایتکار و خاین !من امر میکنم"زد: 

شده اند." ؛ قدیر به من نگاهی کرد و گفت: "دراین موقع و حالت امر رهبر را میخواهند! رئیس 

که قوای وفادار را به کمک میخواهد، جمهور با خوشبینی به اوضاع و اعتماد بر گپ های وزیر دفاع 

ه حال و روزگار آمده و چه دستهایی کار میکنند." ؛ من ]نوین[ که با او مزاح چکه در متوجه نیست

بدون کوچکترین  ]قدیر[؟ جواب رهبر را چه میدهی؟، اوداشتم، گفتم: "او پدر لعنت کی را می کشی

و  تأمل گفت: "تمام آن جنایتکاران را میکشم. وطن و مردم را از مصیبتی که آمدنی است، نجات میدهم

ار مرا اعدام کند."؛ سپس با سردار نعیم دربارۀ این بدبختی و علت هایش صحبت بعد از آن سرد

میکردیم. او گفت: "در میان دوستان و همکاران ما مارهای آستین رخنه کرده بودند و از اعتماد سوء 

 «.استفاده کردند. اینها را وقتی میدانیم که دیگر کاری کرده نمیتوانیم

والی آنوقت کابل عبدالحکیم )سابق  دراین مکالمۀ تیلفونی نورستانیل قدیربعدها معلوم شد که طرف مقاب

وزیر زراعت( بود که از قدیر طلب سند تحریری میکرد. واقعاً برای والی موصوف که یک تکنوکرات 

تنها بر طبق یک امر شفاهی سنگین  و از توان و صالحیتش باال ، بود، اجرای اینکار بس مهم و خطیر

، محسوب می شدان شخص محمد داؤد و نظام جمهوری با آنکه قدیر نورستانی یکی از سر سپردگبود. 

اما بهتر بود که دقت الزم را در شروع بازداشت ها مبذول میکرد و شخص خائن به نظام را مامور 

نها را باز داشت کرده بود، در آگرفتاری یک مار افعی یعنی حفیظ هللا امین نمی ساخت و نیز وقتی 

 مطمئن انتقال می داد.  ل بیشترکمتر قابل دسترس برای دیگران ومح یجا

 و مخابره داخل ارگ:عمومی مخابرات فلج ساختن دستگاه 

جدی به ناکامی قوای مدافع نظام جمهوری وارد کرد، همانا مشکالت  ۀضربیکی از نکات مهم که 

دو تانک که همزمان با آغاز کودتا در  :داخل ارگ بود. گفته میشود ۀمخابرات و بخصوص مخابر

فیر وطنجار به عمارت وزارت دفاع داخل شهر شدند و بالفاصله در ثور پس از  7حوالی ظهر روز 

واقع چهار راهی پشتونستان عقب فروشکاه بزرگ افغان جا گرفتند و از  جوار دستگاه مرکز مخابرات

آنجا به حمالت خود در داخل ارگ شروع کردند و نیز قوای پولیس را به شمول قوماندان امنیه والیت 

کابل را در همانجا به رگبار بستند، درعین زمان یکی دو نفرافسری که با سیستم مخابره آشنائی داشتند، 
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تا با آنها  دتگاه مرکز مخابرات شده و مسئوالن آن دستگاه را با تهدید به مرگ مجبور ساختنداخل دس

همکاری نموده و سوچ عمومی آن دستگاه را خاموش و ارتباط تیلفونهای عمومی را بطور کل 

بیشتر دامن زد مغشوشیت اوضاع را  بدون شک سازند. اینکاربخصوص بین اکثر مراجع امنیتی قطع 

 برقراری روابط بین ارگانهای مختلف دولت به وجود آورد.در الت عمده را کو مش

لنی عکه شکل یک سبوتاژ  به وجود آمددر امور مخابراتی داخل ارگ این وضع به شکل دیگر همچنان 

دثور کتاب محمد اقبال وزیری "ترجمه قسمتی از اکادمیسین محمد اعظم سیستانی به  درا داشت. کاندی
" )قیام هفت ثور، دسیسه های کی.جی.بی. و یورش دسیسی او شوروی یرغل کی،جی بی ، پاڅون، د

)افسرمخابره( قوماندان  از جانب خلقی ها آقامحمد»چنین می نویسد: پرداخته و( 72شوروی( )صفحه 
رهبری حزب نرسیده بود، گرچه به رفقای گارد قومانده ودستوری از طرف  گارد تعیین شده بود،

بسیار میکرد، به  ءدخان تاصبح اجراؤقامحمد که وظیفه مخابرات را تحت قومانده شخص داآمگر 
دخان براو بد گمان نگردید. وقتی ؤخلقیان( انجام داد که تا پایان هم دا مهارت وظایف خود را)به نفع

قامحمد دستور می دادند که به فالن قوماندان یا فالن قطعه این آرفقای او به  و یا دیگرکه داؤدخان 
مخابره بازرنگی خاصی روی تکمه ای انگشت میگذاشت وفشار دستور را مخابره کند، او درهنگام 

دخان را نمی شنید و بنابرین صورت ؤصدای داصدا را مغشوش مینمود و آنطرف مخابره میداد که 
ن تصمیم گرفتند که دخاؤرفقای دا. بنابرین هنگام نمازخفتن دقیق قومانده را در یافت کرده نمیتوانست

اند خلقی خود رسقا محمد کشف و به رفقای آ( خارج شوند، مگر این راز را است ارگاز گارد)منظور
برموتراو فیرکردند که درنتیجه یک  ،درموترداخل شد]عمر جان[ دخان ؤوآنها همین که دیدند پسردا

)این متن در  «فرارکردند وپالن فرارشان ناکام شد. هشهید گردید، وبقیه به قصرگلخانپسرداودخان 
 نیز درج می باشد( 225و  224کتاب "وآن گلوله باران.." ، صفحه 

 در چگونه شامل حلقه قدرت شد؟دگروال عبدالقا

مخابره قول اردوی مرکزی )واقع  کندکدر آنوقت آمر اوپراسیون که دراین باره تورن عبدالقیوم رؤفی 

ۀ منتشره در سایت "فردا" شرحی دارد پیرامون طی یک مقال 2008بود، در آگست تپه تاج بیگ( 

رسولی که نگاهی به آن میتواند ابط او با محمد داؤد و بخصوص جنرال وشخصیت عبدالقادر و ر

مهــرهً بسیارمهم دیگــری ازدست پرورده گان »بربعضی نکات مهم روشنی اندازد. رؤفی می نویسد: 

)ک،ج، ب( دگــروال قادرخان بود که درپیروزی کودتا نقـش فعالی را بازی کرده است. آقای لبیـب 

یکماه قبل ازکودتا، بوساطت شبکهً پنهانی  را دربست مهم قوتهای دفاعی کشـور درکتاب خود تقــرر او

تقــرر قادرخان دربسـت رئیـس ارکان  ،) ک،ج، ب ( مربوط میداند. ولی ازآنجائیکه صراحت دارد

مدافعـهً هــــوائی نه یکماه پیش از کودتای هفــت ثور، بلکه مدتها قبــل ازطریق چینــل های داخلی که 

قادرخان با کرکتـرچند بعــدی درجملهً  صورت گرفته بود. اشتند، سخت مورد اعتماد داًود خان قــرار د

افسران کودتای سـرطان، این توانائی را داشـت تا اعتماد داًود را بهر قیمتی که باشد قــویاً بسوی خود 

جلب نماید وبخاطراین کار، ازطریق انجنیر نجیب هللا داماد رسولی وزیردفاع ، که بحیث رئیس آریانا 

جرا میکرد، شامل حزب غورزنگ ملی داًودخان شـد. انجنیر نجیب که ازافسران قوای هـوائی وظیفه ا

بود حال بمثابه یک بازوی مهـم دولت ازاعتماد قـوی رژیـم برخوردار بود ودرعین زمان سازماندهی 

قادرخان با شطارت توانست ازهمین طریق  حزب غورزنگ ملی را درقوای هوائی به پیش میبرد.
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سرسپرده درپیشگاه داًودخان سوگند  و به داًود نزدیک سازد وبحیث یک افسر، درظاهر وفا دار خودرا

 رد.وکند و پست حساس ریاست ارکان مدافعهً هوائـی را بدست آ وفاداری یاد

هـــا که دردولت داًودخان قدرت قابل مالحظه یی را ازان خود  قادرخان درمخالفت علیه نورستانی

های ضد ونقیضی را به رسولی وزیردفاع ، ارایه مینمود تا بوسیلـهً او بتـواند راپور ،بودند ساختـه

راه خود  وسختگیر گارنیـزیون بگرام را ازسر]با انضباط[ دگروال رحیم نورستانی قوماندان منضبط 

بدور راند، زیرا درموجودیت او دربگرام هیچ پیلـوتی نمیتوانست به نفـع کودتای ثور به پرواز 

دخان رحیم نورستانی را زکودتا داؤمد، چند ماه قبل اآدرپالن خود موفـق بـر د. سرانجام، قادر برخیــز

ازین وظیفه برطرف و بجای او دگروال غالم سخی را که افسرحلیمی بود، توظیـف کرد. این تغیـیر 

ن زیرا ای ،د بدست خود سـند مرگ خودرا امضا نمودؤاشتباه بزرگ دیگری بود که درحقیقـت دا

را به نفع کودتای حزب خلق، قلم  قـوتهــای هــوائی بگـرام وشـینـدند بود که سرنوشـت دولت وکشور

 «میزد.

راجع به جنایت های خونین قادر که در همان روزهای کودتا مرتکب شده است، رؤفی می نگارد: 

دستان   عمل علیه فروقادرخان برای رسیدن بهدف ازهیچگونه تنزل دربرابرباال دستان ویا استبـداد »

دریغ نکرد. درسپیـده دم پیروزی کودتا، دگرجنـرال موسی خان قوماندان هوائی ومدافعهً هـوائی را که 

یکجا با معاونش تورنجنرال ستارخان، دردفترکارشان  ،اردو بود ۀیکتــن ازافسران شریف وتحصیلکرد

دگروال سخی قوماندان گارنیزیون  د. بعد عاجل به بگرام پروازکرد،یبضرب کالشنکوف به قتل رسان

خود بدست گرفت و رفقــای پیلـوت متعهــد به کودتا  زندانی ساخت، محل قومانده را را دستگیر و

 دیگری را درقرارگاه میدان هوائی خواجه رواش، در آمادهً پرواز نمود. ساعاتی بعد کشتار  را،

را مانند دگروال قاسم خان  ن همکارخوددستوراجرا قرارداد. نزدیکترین رفقای هم مسلک ودوستا

مدیراستخبارات ، دگــروال عنایت آمـرتعلیــم وتربیه، دگــروال مرتضی قـل سرانجنیر قوای هــوائی، 

ویک تعــداد دیگری ازافسران شایسته ومجرب هــوائی را بی   دگــروال سـلطان پیلوت مدیر حرکات

نهای میـدان هـوائی دست بسته به زیرخاک نمود. دراثرهمین هیـچ دلیـل وگنـاهی به امــرخود درپلیگــو

خدمات برجـسته وتاریخی یی که درصحنه های خونیـن کودتای ثور ازخود به یادگار سپرد، بحیث 

 «بجا آورد. وزیردفاع منصوب شد و بازهم حلف وفاداری دیگری دربرابر نظام دیگری، 

قدرت   ها پیش ازکودتای هفـت ثور، نورستانیۀ هـهازسوی دیگردرین بر»رؤفی در ادامه می نویسد: 

های سیاسی، حیدررسولی وزیر  وسیعی را دربخش نظامی بدست داشتند که روی بعضی ازاصطکاک

زرهدارکه ازمغرورترین افسران  ارهسرورنورستانی قوماندان قوای چ دفاع با آنها میانهً خوبی نداشت.

د دیگرکسی را ؤنـائی نداشـت، تا آنجا که بغیــراز دابه وزیر دفاع اعت ،د بودؤکودتای سرطان دا

باالدست خود بحساب نمی آورد. دگـــروال رحیم نورستانی پیلوت، قوماندان پرقدرت گارنیــزیون 

میکرد. قـدیر نورستانی  یدربگرام بود. دگروال دین محمد نورستانی بحیث قوماندان هوائی وظیفه اجرا

دخان، تشکیل داده ؤی ومهـم را درقوتهای زمینی وهوائی جمهوری داوزیر داخله، مهــره های کلید

راپورهای تحریک آمیز  د که ازیکسو خود نگــران این قضیه بود وازسوی دیگــرؤدا بودند. بناءً 

حیدررسولی نسبت به قوماندان قوای چهارزرهدار، بیشتر سوء ظن او را برانگیخت، تا آنکه بدون از 

اوجهـای قـدرت بزمیــن فرود آورد، حتی رتبهً جنرالی سرور  ـران شانرا ازقـدیر نورستانی، دیگـ
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داًودخان آزرده خاطر گشـت  از زرهـدار نورستانی را منظورنکرد، همان بود که قوماندان قوای چهار

  «شوروی گردید. وبه بهانهً مریضی خانم خود، رهسپار

را  راپوراو را میشنید و اد داشت حرف اوواعتم ءدخان که بیشترازدیگران به حیدررسولی اتکاؤدا»

درمورد سرورنورستانی ویا سایرموضوعات حاد نظامی، قرین حقیقت می پنداشـت، ولی دراصل این 

وجود آنها پایه  کادرهای مجرب نورستانی با صداقت تمام نسبت به رهبرخود داًودخان وفاداربودند و

دراثـریک سلسله تنشـهای سیاسی ونظامی  ـف مگربا تأس .د را استحکام بخشـیده بودهای حاکمیت داؤ

ن به شدت درحال نضـج گیـری بود و داًودخان هــم با تیــم نا آکه هـم در درون دولت وهم خارج از

مـدبر و وزیردفاع بی کفــایت خود به عــواقب خطرناک آن ارزشی قایـل نمیشـد، سرانجام همه چیـز 

 «  .ری یکجا با رهبرخود راه فنا را درپیش گرفتجمهو دگرگــون گشـت و رژیم 

ضمن یک تبصره در بارۀ نقل قول ها ازکتاب "خاطرات سیاسی..." عبدالقادرکه صدیق خواتی اخیراً 

در صفحه "نظرسنجی ها" در پورتال افغان نوشته از این قلم صورت گرفته است،  هدر این سلسل

زه غواړم دجنرال قادر »ت او چنین می نگارد: جرمن آنالین در باره عبدالقادر و کتاب خاطرا
دشخصیت په هکله لنډ څه ولیکم. البته دا دجنرال قادرسپکاوی نه بلکې دهغه دشخصیت دانځورکښل 

په پرتله شورویانوته وفاداره و چې  دي. جنرال قادر دافغانستان دخلق دموکراتیک ګوند
ه هوایي قواووکې دیوه درواغجن، هم ورته نظرلري. له بله پلوه جنرال قادر پ]کاظم[ ډاکترصاحب 

خودخوا اوسپک سړي په نامه پیژندل کیده تردې چې دقادرسګ لقب یې ترالسه کړی دۍ. 
دنوموړي دخاطراتوپه کتاب کې داسې ښکرلرونکي درواغ اودخنداوړمسئلې شتون لري چې غوښتي 

ې داسې یې دي ځان جامع الکماالت اوهرکاره معرفي کړي چې په هیڅ صورت دده په وجودک
نیټې څو ورځې وروسته حفیظ  ۷ځانګړتیاووشتون نه درلود. دساري په توګه هغه وایي چې دثورد

 ۱۳۵۷هللا امین ورته ویلې دي چې امین ته دجنرالي رتبه ورکړي. پدې اړه بایدوویل شي چې امین د
کال دثور داومې وروسته په واقعیت کې دافغانستان اصلي واکمن و. څه ډول امین دبیواکه دفاع 
وزیرقادر څخه خواهش کړی دۍ چې امین ته جنرالي ورکړي ؟ پداسې حال کې دثورداومې نیټې 
وروسته ټول قوماندانان امین ټاکل نه قادر خان. لدې امله دیوه الفوک، خودخواه اودرواغجن 

ال څرګندونې دحقیقت معیارنشي کیدای. دلیکنې په شپژمه برخه کې جنرال محمدظریف سیاستو
توپچي لواکې دنده نلرله. عجیبه خوداده چې  ۸۸امرخیل دوزیریودتوپچې غنډ قوماندان و اوهغه په 

دجنرال ظریف په شان باتجربه جنرال هغه مهال دغنډ دقوماندان په توګه ګومارل شوی و. داډول 
وازې اویوازې دبې کفایته اوناپوهه جنرال سرداررسولې له خوا عملي وه چې جنرال ګومارنه ی

دغنډقوماندان اوتورن اوجګړن دفرقواولواووقوماندانان مقررکړي. ښاغلی کاظم په همدې برخه کې 
لیکي چې داتمې فرقې قطعات دپولیتخنیک سره کودتاچیانوته تسلیم شول پداسې حال کې چې داتمې 

دکنډک قوماندان جګړن عالوالدین خلقي افسرواودامین دکودتا دپالن له مخې نوموړی فرقې دټانک 
داتمې فرقې قوماندان ټاکل شوی و. کله چې دنوموړي ټانک کنډک پولتخنیک ته ورسید داتمې فرقې 
په لوریې ډز وکړ اودې ډز وزیردفاع ته داپیغام ورکړچې اتمه فرقه هم د کودتاچیانوسره ده 

ې ددفاع وزیر اولوی درستیز دقوایمرکز) داراالمان ( په لورحرکت کوي. بل داچې اوهماغه دي چ
لوا چې قوماندان یې پرچمي عبدالخلیل و دجمهوری دولت په مالتړ کې دریدلی و اوکله  ۸۸دتوپچي 

چې له غرمې وروسته په نوموړې لوا الوتکوبمباري وکړله عبدالخلیل دجمهوریت دمرکزي کمیټې 
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 ابراز امتنان:

از شخصیت های صاحب معلومات و محققان گرامی ودیگر بخش ششم این متن را نوشتم :  صفحه اخیردر 
محترمانی که در باره رویداد ها ی مندرج این سلسله مقاالت معلومات مزید و مستند دارند، صمیمانه تقاضا دارم که 

من( برای اکمال بیشتر این موضوع مطالبی را که ازاین تحقیق بازمانده باشد، هرچه زودتر با اینجانب )به آدرس ایمیل 
به تماس شوند تا بعداً حینیکه این سلسله به حیث یک کتاب نشر میگردد، در آن اضافه گردد. از لطف شما قبالً تشکر 

 میکنم. 

محترم که به این خواهش من پاسخ گفتند و در ستون نظر سنجی این پورتال  انمیخواهم از عزیز
وزین مطالب مهم و با ارزش را  به حیث تکملۀ این اثر لطف کردند، بدینوسیله ابراز سپاس نمایم. 
امیدوارم سلسلۀ این نوع ابراز نظرهای مفید و مستند که فارغ از حب و بغض های شخصی باشد، 

پرتو آن حقایق تاریخی بیشتر روشن شوند. انشاء هللا تعالی حینیکه این سلسله در یک  ادامه یابد تا در
مجمع به حیث یک کتاب تدوین گردد، همه نظریات مستند و معقول وارده درهرقسمت بخش های 

که برای یک محقق الزم است تا از مآخذ  در اینجا باید خاطر نشان سازممربوطه گنجانیده خواهد شد. 
ع دست داشته برطبق اصول تحقیقات علمی باید استفاده نماید و نظریات را بدون حب و بغض و مناب

شخصی حتی المقدور ارائه کند و زمینه را برای نقد و نیز قضاوت دیگران مساعد و آماده سازد. با 
 داکتر سیدعبدهللا کاظمارادت 

بدل کړ،خلقي کودتاچیانوسره ودریداودخپل محبوب رهبرسردارمحمدداودخالف یې غړي خپل دریځ 
 «دریځ غوره کړ.

صاحب معلومات وسیع است، ضمن  اردوهمچنان جانان شفق که در امور نظامی و شناخت افسران 
به تصحیح بعضی نامها و مقام  افغان جرمن آنالین لیک تبصرۀ کوتاه در ستون "نظر سنجی" پورتا

پرداخته و در ضمن راجع به  جمال الدین عمر و  هه بعضی افسران اردو مندرج این سلسلمربوط
نقلي قولي  »چنین ابراز نظر مینماید:  که از قول عبدالقادر در نوشته اینجانب تذکار یافته، نقش او

طعاتي ق .واقیعت ندارد و عبدالقادر واقیعت را نگفته است ،را که شما ازکتاب عبدالقادر آورده اید
محدودي که در داراالمان موجود بود هرکدام از خود قوماندان داشتند مثالً قوماندان قطعه قرارگاه 

ثور به وظیفه نیامده بود ]جگتورن میرآقا خان یک  7جگتورن میرآقا خان بود که در روز پنج شنبه 
ان تعین شده بود[ ثور یعني درماه جوزا منحیث منشي شوراي کودتاي دگروال عظیم خ 7ماه بعد از 

دگروال جمال الدین عمر کدام قطعه یي را بر ضد کودتاچیان خلق و پرچم استعمال یا سوق و اداره 
نکرده بود و نظر به گفته معاونش یعني معاون اوپراسیون قول اردوي مرکزي جمال الدین پس 

ي این بود که ساعت از دفترش غایب بود و گمانه زن 6یا  5ثور به مدت  7ازچاشت پنج شنبه 
 7این گمانه زني پس از  .نامبرده در مدت غیابتش با کودتا چیان خلق و پرچم ارتباط قایم کرده بود

ثور کامالً به واقیعت انجامید زیرا جمال الدین به جنرالي رسید و یکي از ریاست هاي حساس 
ره پنج شیر وزارت دفاع را عهده دار شد چنانچه عکس موصوف همراه با شهنوازټني که در د

کتاب اردو و سیاست نوشته نبي عظیمي پرچمي موجود است . در  295گرفته شده است در صفحه 
زمان قدرت نجیب ، جمال الدین ریس ولسي جرگي و ریس داراالنشا بود ، پس از قبضه مجاهدین 

 «.شدبه کابل جمال الدین در یکي از شام ها در راه رفتن به منزل توسط اشخاص نامعلومي کشته 

 )پایان بخش هفتم ـ ادامه در بخش هشتم(
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