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 شهرکابل شاهد رویدادهای مهم 

ش1357از روز چهارم تا هشتم ثورسال  
م(1978اپریل  28تا  24)از   

 

 

:پیشگفتار  

و  سال میگذرد 39اکنون  به حیث سرآغاز همه مصیبت های بعدی در کشوراز کودتای منحوس ثور

هنوز که هنوز است مردم از اثرات دنباله دار آن به نحوی مستقیم و یا غیرمستقیم رنج میبرند که 
شرح کامل آن درهفت من کاغذ نمی گنجد. دراین نوشته کوشش میشود تا جهت تداعی رویدادهای مهم 

یری" بود طی چهار روز هفته اول ماه ثور که متعاقب قتل میراکبرخیبر صورت گرفت و آن "دام تذو
برای راه اندازی یک کودتای از قبل پالن شده مطالبی در پنج بخش خدمت عالقمندان تاریخ معاصر 

از منابع و مآخذ دست اول یعنی مبتنی برنوشته کسانیکه خود مستقیماً در جریان  کشور تقدیم دارم که
 قرار داشتند، برگرفته شده است. 

آغاز رویدادها یعنی قتل میراکبرخیبر و عکس العمل بخش اول ارتباط میگیرد به شرحی دربارۀ 
تن از سران حزب توسط  9سران حزب دموکراتیک خلق درقبال آن؛  بخش دوم چگونگی بازداشت 

دولت، باالخص در رابطه با بازداشت حفیظ هللا امین که صاحبمنصب مؤظف ـ غنی صافی )پرچمی( 
ه زمینه تماس امین را با گروپ نظامی مربوطه از تسامح حزبی کارگرفته و با اغماض از اصل وظیف

برای آغاز کودتا مساعد ساخت؛ بخش سوم  شرحی از قول دگروال عبدالقادر که چگونه قوای هوائی 
در جهت موفقیت و به ثمر رسانیدن کودتا نقش مهم بازی کرد؛ بخش چهارم گزارشی مختصراز 
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استناد نوشته فضل الرحمن تاجیار ـ آمر رویدادهای داخل ارگ و اقدامات نظامی علیه قیام به 
اوپراسیون گارد جمهوری و اینکه چگونه امیدها به یأس تبدیل شدند و درساعات صبح زود هشتم ثور 
با شهادت رئیس جمهور محمد داؤد و اعضای خانواده او نظام جمهوری سقوط کرد و کشور در دست 

 ناگوارکودتا ی ثور.  کمونسیت های خلقی و پرچمی افتاد و بخش پنجم عواقب
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 بخش اول

 قتل میراکبر خیبر ـ دام تذویر

درآغاز این بحث الزم است به اعتراف دگروال عبدالقادر )بعداً جنرال و وزیر دفاع رژیم کودتائی(  
کتاب خاطرات سیاسی خود درباره لزوم سقوط جمهوری چنین  158توجه را جلب کرد که در صفحه 

ول خدشه داوود خان زمانی می گفت که منافع افغانستان را به خاطر چند ملیون  پ»بیان نموده است : 
دار نمی سازد. این زمانی بود که احساس می شد داوود خان به شوروی تکیه دارد. اما در اواخر، 
وضع تغییر کرد. شاه ایران، داوود خان را دعوت کرد. داوود خان برای حج عمره به عربستان 

ما چپی های رفت. بعد به عراق و کویت و اندونیزیا رفت. درهمان زمان بود که این مفکوره در بین 
حزب دموکراتیک پیدا شد که "وقتش فرا رسیده! داوود خان انحراف کرده است و اسالمیست ها رو 

)کتاب: "خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر در گفت و گو با دکتور « می آورد. همین حاال باید چاره اش شود."

 (158ش، صفحه 1392پرویز آرزو" ، چاپ اول، 

یشه از همان تصمیم مقامات شوروی میگیرد که برای سرنگونی نظام این اعتراف جنرال قادر ر
جمهوری در کشور دست به اقدام یازیده و برای سفارت خود در کابل هدایت داده بود تا برای تدارک 
مقدمات یک کودتای نظامی نخست بر سران دو جناج رقیب درحزب دموکراتیک خلق  )جناح خلق و 

ا اختالفات خود را کنار گذاشته و به همکاری و تفاهم در ایجاد "حزب جناح پرچم( فشار وارد کند ت
 واحد دموکراتیک خلق" بپردازند.

درظاهر باهم وحدت  1356سرطان  12با همین روحیه سران خلق و پرچم طی یک اجالس مورخ  

لی کردند و تره کی و امین ازیکطرف و ببرک کارمل با دوستان دیگر خود ازطرف دیگر توافق برعم
کردن هدایت سفارت شوروی مبنی بر "وحدت حزب" و آمادگی جهت راه اندازی یک کودتا علیه 
رژیم جمهوری نمودند. اما در این میان یکی از شخصیت های بارز و مهم پرچم میراکبرخیبرکه در 
بین پیروان خود به حیث تیوریسن و استاد ایدئولوژی مارکسیزم ـ لینیزم شهرت بسزا داشت، ادعا 
میکرد که حزب برطبق دستور لنین باید از راه تشدید مبارزه طبقاتی دربین مردم و ازطریق مبارزه 
پارلمانی به قدرت سیاسی دست یابد، نه از راه کودتای نظامی و لذا نظر او موجب یک انشعاب جدی 

ه ببرک با انتقاد بر موقف سازشکاران 1356در جناح پرچم گردید. هواداران خیبر در اواخر سال 

کارمل به افشاگریها پرداختند و آوازۀ کودتای احتمالی را بلند کردند، طوریکه اینکار آنها با پالنهای 
مخفی سفارت شوروی در کابل در مخالفت قرار گرفت و فضای بی اعتمادی را در بین پیروان حزب 

 بخصوص سران آن تقویه کرد.

اختالف نظر شدید ببرک کارمل و خیبر و دید و دراین روزها دربارۀ »به گفته دستگیر پنجشیری: 
بازدیدهای خیبر و الیق با داکتر حسن شرق و نورمحمد تره کی نیز افواهات و سخنانی شنیده میشد. 
از نزدیکی تره کی و خیبر هم ببرک کارمل و هم حفیظ هللا امین به درجه های متفاوتی مشوش بودند، 

د موضع طبقاتی و ملی با النسبه مستحکمتر و نفوذ و سابقۀ زیرا خیبر آدم پیگیر، مبلغ برجسته بو
؛ پنجشیری می افزاید که حین تجلیل از چهاردهمین سالگرد تأسیس حزب «سیاسی خوب داشت...

منشی عمومی کمیته مرکزی ]نورمحمد تره کی[ نظرعمومی  1356جدی  11دموکراتیک خلق مورخ 

اتیک خلق افغانستان مخالف رویارویی و اعمال درحال حاضرحزب دموکر»حزب را اعالم کرد که: 
 11قهریه علیه دولت است، درسال آینده باید سکوت شکسته شود. در اول ماه می ]مطابق به 
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[ روز جشن همبستگی کارگران جهان باید تظاهرات خیابانی سازمان داده شود و مطالبات 1357ثور

حزب دموکراتیک خلق افغانستان حداقل تا مبرم کارگران کشور در آن تظاهرات مطرح گردد، شعار 
همین شعار قدیمی دفاع از نظام جمهوری و تکامل آن به سود خلق خواهد بود...مگر  1357ماه اسد 

تا هنگامیکه به مقام رهبری و مرکزی تصمیمیم گیری حزب حمله نشود، حزب ما این فشارها را 
زب دموکراتیک خلق افغانستان" ، جلد اول و دوم، )پنجشیری، دستگیر: "ظهور و زوال ح« تحمل خواهد کرد.

 (59و  58چاپ سوم، صفحات 

]قبل از آنکه از ترور  1978اپریل  17مطابق  1357حمل  28شام روز »پنجشیری عالوه میکند که: 

خیبر اطالع حاصل شود[ جلسۀ بیروی سیاسی در منزل نورمحمد تره کی دایر گردید و گزارشها 
فیصله و ارزیابی به عمل امد که رژیم سردار داود خصلت کامالً ضد ملی و ضد  مبادله شد... و چنین

دموکراتیک کسب کرده است. با رضا شاه پهلوی، سادات رئیس جمهور مصر و نیروهای راست و 
وابسته به استکبار جهانی و منطقه پیوند یافته است، روزبروز به تضییقات و اختناق خود می افزاید. 

م سکوت استبداد دولت کودتا ]مقصد از رژیم جمهوری است ـ 1978در روز اول می بنابرین باید 

 «کاظم[ درهم شکسته شود، وحدت و قدرت حزب بعد از پنج سال مبارزۀ بی سر و صدا نمایش یابد.

حمل واقعه قتل خیبر در جاده مقابل  28شب  9در همین احوال پس از ختم جلسه فوق حوالی ساعت 

مطبعه دولتی صورت گرفت و جسد او را در روی سرک یافتند که بطور مرموز بوسیلۀ فیر تفنگچه 
رق کشته شده و قاتل فرار کرده بود. پس حضور پولیس جسد به شفاخانه علی آباد انتقال داده شد و ب

آسا خبر این رویداد در همه جا پخش گردید و به گفته پنجشیری در ساعت سه بجه نیم شب  روز 
حمل پلینوم کمیته مرکزی حزب در خانه تره کی در کارته چهار دائر گردید که تا  29جمعه مورخ 

  حوالی صبح آنروز دوام کرد و درباره برنامه تدفین خیبر با مراسم خاص تصمیم اتخاذ گردید.

 

 از چپ به راست: اناهیتا راتبزاد، سلطانعلی کشتمند، میراکبر خیبر و سلیمان الیق )نشسته(
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صبح همان روز جسد خیبر از شفاخانه به منزلش در مکروریان اول انتقال یافت وبرای فامیل و 
حمل مراحل تغسیل و تکفین در مکروریان بوسیلۀ  30اقاربش سپرده شد. بروز چهارشنبه مورخ 

لوی احمد جان ـ باجه خیبر و شوهر همشیرۀ سلیمان الیق و یکی دو تن دیگر ازجمله یک شخص مو
تازه وارد در حلقه پرچمی ها که همه او را می شناسند، انجام گرفت و پس از آن مراسم وداع با میت 

د، آنجا تجمع  کرده بودن 35در حضور عده کثیر از عالقمندان حزبی که در اطراف و میدان بالک 

 شروع شد و حاضران با یکبار چرخیدن به دور تابوت با جسد خبیر وداع نمودند.

کریم میثاق عضو بیروی سیاسی حزب و مسئول کمیته تدارک قبل از انتقال میت رو به حضارکرد و 
ماباید با یک متانت، با یک سکوت، بایک سکوت پرمعنی و خموشی قبل از طوفان و بخاطر »گفت: 

افغانستان، حوصله خود را حفظ کنیم و جنازه این رفیق بزرگ و قهرمان خود را با وطن عزیز خود 
نیروهای ملی و »؛ او از تمام «یک عظمت و شکوه که در تاریخ کشور ما نقش شود، مشایعت نمائیم

دموکراتیک، و قدرتهای ضد ارتجاعی، ضد استبدادی و ضد امپریالیستی خواهش کرد تا شعار"مرگ 
" و نیز شعارهای "مرگ بردشمنان ترقی وطن مان افغانستان، متحد و نیرومند باد بردشمنان خلق

صفوف وطن پرستان و نیروهای دموکراتیک، پیروز باد جنبش ملی و مترقی ما، زنده باد افغانستان و 
خلق های زحمتکش آن، مرگ بر امپریالیزم دسیسه کار، مرگ بر "سی آی ای" را سه بار همراهی 

 (64)پنجشیری... صفحه "هورا" های ممتد این شعارها بدرقه شد.  که با« کنند

با ختم این مراسم بساعت ده بجه قبل از ظهرانتقال میت بوسیله موترآغاز گردید که دربین موتر جنازه 
تره کی، کارمل و برادر خیبر جا گرفتند و در پیشاپیش موتراعضای برجسته حزب و کمیته مؤظف  

و دیگران از عقب موتر به سمت چهارراهی صحت عامه پیاده درحرکت شدند. تدفین با بلندگو ها 
حین گذشتن از جلو سفارت امریکا  شعار های "مرگ بر امریکا...مرگ به امپریالزم جهانخوار و..." 
در فضا طنین انداز گردید و دراثنای عبور از جلو ارگ ریاست جمهوری بار دیگر شعارها تکرار 

 بسوی مسجد پل خشتی دیگر همه خاموشانه براه افتادند. شد که بعد از چرخش

با این دلهره که آیا امام مسجد حاضر به خواندن نماز جنازه خیبر خواهد شد، نماز با سه جنازه دیگر 
بطور جمعی خوانده شد و پس از آن کاروان مشایعت کنندگان اعم از پیروان حزب و مردم عوام به 

وتر خاموشانه و آرام بدون سردادن شعار ازطریق جاده میوند بسوی حیث تماشاچی هچنان در عقب م
شهدای صالحین به راه خود ادامه دادند. قبل از رسیدن به محل دفن در یک ساحه هموار و وسیع 
برای سخنرانی میکروفونها بر باالی چند عراده موتر نصب گردیده بود که پس از اکمال خاکسپاری 

ست تره کی به زبان پشتو اعالمیه حزب را قرائت کرد که متن دری آن نوبت سخنرانی ها رسید. نخ
بوسیلۀ داکتر شاه ولی خوانده شد و اما بیانیه سیاسی و مبسوط حزبی را ببرک کارمل منشی کمیته 

مرکزی خواند و پس از آن سوانح خیبر را بارق شفیعی قرائت کرد و در پایان دو پارچه شعر بوسیلۀ    
دستگیر پنجشیری خوانده شد و با این ترتیب مراسم تدفین به پایان رسید. متن مکمل سلیمان الیق و 

اعالمیه حزب و بیانیه سیاسی آنرا دستگیر پنجشیری در کتاب فوق الذکر خود درج نموده که نکات 
 مهم و برجسته آن جهت مزید معلومات ذیالً خدمت عالقمندان تقدیم میشود: 

شهادت رفبق ما داللت گر تشدید مبارزه آشتی »حزب تصریح کرد که:  نورمحمد تره کی طی اعالمیه
ناپذیر میان نیروهای وطنپرست انقالبی و نیروهای ارتجاع و پشتیبانان آنها امپریالیزم جهانی است که 
تا پیروزی قطعی زحمتکشان افغانستان ادامه خواهد یافت. ما به مناسبت مرگ رفیق شهید خویش نه 

ری نخواهیم کرد، بلکه بازهم خواهیم آموخت که چگونه نیروی خود را برای پیکار تنها گریه و زا
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انقالبی علیه دشمنان وطن و خلق افغانستان بیش از پیش به کار بریم و هرگز در برابر وحشت و 
تره کی در بیانیه خود صریحاً به دولت اخطار « ترور، از راهیکه در پیش گرفته ایم عقب نه نشینیم.

ما درحالیکه دراین محفل باشکوه که به خاطر بزرگداشت مرگ رفیق شهید میراکبر » گفت: داد و 
خیبر برپا گردیده است، به اداره و دستگاه به اصطالح امنیتی آن اعتراض می نمائیم و با صراحت 
اعالم میداریم که هرگاه هیئت حاکمه کشور سیاست دروغ  تهدید را که در برابر نیروهای ارتجاع 

خلی وابسته به ارتجاع منطقه و بین لمللی در پیش گرفته است، تغییر ندهد، دستگاه اداره را از دا
وجود عناصر شناخته شده و نفوذ داده شده ارتجاع وابسته به امپریالیزم تصفیه نکند، مسئولیت زندگی 

اید، مسئول عواقب مبارزان وطنپرست را تأمین ننماید و علیه تروریزم و تروریستها قاطعانه اقدام ننم
 (68)پنجشیری... صفحه « ناشی از آن خواهد بود.

ببرک کارمل در بیانیه سیاسی حزب بیشتر به خصوصیات حزبی و آگاهی ایدئولوژیکی خیبر تماس 
میراکبرخیبر این اکبر شهدای وطن، از رهبران سرسپرده، از بنیان گذاران دلیر »گرفت و گفت: 

آهنگ طبقه کارگر افغانستان بود و نامش و این عنوان جاودان خواهد  دموکراتیک خلق افغانستان پیش
ماند. خیبر خونین ما، این پرچم سرخ خلق افغانستان، همیشه به رفقا همرزم و همسنگر خود با 
فروتنی خلقی میگفت: رفقا! شرف واالی شما افتخار بزرگ شما، بعضویت پیشآهنگ دموکراتیک 

یسته گی عضویت آن را تحصیل کرد، درفش آن را بلند و پاکیزه خلق افغانستان است و باید شا
 «نگهداشت و وحدت آن را به مثابۀ عقل، شرف و وجدان خود حفظ کرد.

خیبر رفیق عزیز ما جان خود را بخاطر وطن و »کارمل خطاب به رفقا، دوستان و هموطنان گفت: 
جاعت و متانت خاطر نشان می ساخت سعادت خلق خود فدا کرد، در دشوارترین شرایط پیکار ما با ش

که رفقا راه پیروزی بردشمنان غدار خلق افغانستان و نیروی ارتجاع اهریمنی که دستیاران مسلکی 
امپریالیزم خون آشام بین المللی به سردمداری امپریالیزم امریکا هستند، راه دموکراتیک خلق 

اکارانه به منافع خلق و وطن ماست. او به افغانستان، راه اندیشه های پیشرو عصر ما، راه خدمت فد
رفقا همرزم خویش میگفت: پیکار برضد طبقات حاکم ستمگر، استبدادگر، برضد قدرتهای ارتجاعی، 
برضد دولتها و حکومتهای دروغگو و مستبد و برضد امپریالیزم مبارزه طوالنی سرسخت و دشوار 

پیگیر در پیشروی ماست. ولی رفیق شهید ما به کار دارد. مبارزات شدید و خونین طبقاتی به طور 
میگفت: سرانجام پیروزی نیروهای انقالبی وطنپرست خلق افغانستان به پیشآهنگی دموکراتیک خلق 

 «افغانستان راه صلح، استقالل ملی، آزادی خلق، دموکراسی، ترقی و سوسیالیزم علمی است.

رزمش ایمان خدشه ناپذیر به سوسیالیزم میراث معنوی خیبر به رفقای هم» کارمل تصریح کرد که: 
علمی و اعتقادش به رسالت طبقه کارگر در ایجاد جامعه فارغ از استثمار و ستم ملی و اجتماعی 
است....خیبر وطنپرست پرشور و یک انترناسیونالیست صدیق بود.... خیبر به قدرت طبقه کارگر به 

یزم پرولتری به خلق و وطن محبوب خود حاکمیت خلق و به سوسیالیزم علمی، به انترناسیونال
افغانستان وفادار بود...خیبر پیوسته به رفقا میگفت که باید در میان خلق رفت، باخلق پیوند نزدیک 
تأمین کرد. برای تجمع، تشکیل و اتحاد خلقهای وطن پیرامون راه های مشخص انقالبی مبارزه را 

 «و امپریالیزم بسیج کرد.سازمان داد و خلقها را علیه ارتجاع، استبداد 

قاتلین رفیق عزیز ما، این فرزند اصیل خلق کشور عبارتند از : »در پایان کارمل اعالم داشت که: 
قوای ارتجاع داخلی به سردمداری ارتجاع سیاه و افراطی و محافل راستگرای حاکم، ارتجاع منطقه و 

ان و غیره و غیره همه و همه، عمالً امپریالیزم در راس شبکه های جاسوسی امریکا، پاکستان، ایر
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دریک جبهه نامقدس سیاه به مثابه دشمنان داخلی و خارجی خلق افغانستان. بدین جهت ما در پیشگاه 
آرامگاه شهید خویش یک بار دیگر سوگند خود را در راه مبارزه علیه ارتجاع و امپریالیزم تجدید 

ید خیبر! خلق افغانستان انتقام تو و دیگر همرزمان مینمائیم و به بانگ رسا اعالم میداریم: رفیق شه
 «شهید تو عبدالرحمن ها، عبدالقادرها، نیازمحمدها  ]کسانیکه قبالً ترور شده بودند[ را خواهد گرفت.

افتخار به شهیدان پیشآهنگ دموکراتیک خلق افغانستان و »ببرک کارمل پس از دادن این شعار: 
سوگند »گفتار خود را با این جمالت خاتمه داد: « ا میراکبر خیبر...افتخار و احترام به رفیق شهید م

به تو رفیق خیبر که ما راه آرمان های واالی تو، آرمانهای نجیبانه طبقه کارگر در راه به پیروزی 
رساندن انقالب دموکراتیک و ملی و انقالب سوسیالیستی با شرافت و بی هراس به پیش میرویم و 

زه طبقاتی خلق افغانستان را که با خون پاک تو و شهیدان دیگر ما گلگون شده پرچم ظفرنمون مبار
 (72تا  69)پنجشیری... صفحه« است، سربلند میداریم.

عجب آنست که سران حزبی بدون آنکه به مفهوم واقعی "شهید" اعتقاد داشته باشند، خیبر را "شهید" 
 خطاب کردند که با این زعم آنها خواستند بین "شهید سرخ" و "شهید سبز" حدفاصل ایجاد کنند. 

باد  سران حزب ضمن بیانات خود کوشیدند که انگیزه ها و عامل قتل خیبر را به اصطالح به شاخی
قاتلین رفیق عزیز ما، این فرزند اصیل خلق کشور عبارتند »کنند تا حقیقت را بپوشانند، چنانکه گفتند: 

از : قوای ارتجاع داخلی به سردمداری ارتجاع سیاه و افراطی و محافل راستگرای حاکم، ارتجاع 
ه و غیره همه و همه، منطقه و امپریالیزم در راس شبکه های جاسوسی امریکا، پاکستان، ایران و غیر

؛ اما انگیزه و «عمالً دریک جبهه نامقدس سیاه به مثابه دشمنان داخلی و خارجی خلق افغانستان...
دلیل واقعی قتل خیبر در جای دیگر نهفته بود که شرح آن در مقاالت قبلی از این قلم به استناد مآخذ و 

جا بیمورد نخواهد بود تا ذکری مختصری دالیل عقلی و منطقی مورد بررسی قرار گرفته است. دراین
 از آن بعمل آید:

مقامات شوروی وقتی متوجه شدند که چرخش محمد داؤد بسوی غرب و کشورهای اسالمی و ایجاد 
روابط نزدیک با دو کشور همسایه درحال گسترش میباشد ودرعین زمان محمد داؤد تصفیه هواداران 

ین نظر آمدند که اگر وضع با این منوال پیش برود، شوروی را از حکومت آغاز کرده است، به ا
بزودی ممکن است سرمایه گذاری طویل المدت شوروی در افغانستان  از هم بپاشد واین کشور از 
وابستگی شوروی بیرون شود. با آنکه شورویها میدانستند که حزب دموکراتیک خلق هنوزبه مرحلۀ 

گیرد، با آنهم برای رفع خطر فوق الزم دیدند تا در قدم نرسیده است که زمام امور را مستقل در دست 
اول هر دو جناح حزب دموکراتیک خلق را مجبور به وحدت عمل سازند و در قبال آن با راه اندازی 
یک کودتا به جمهوری محمد داؤد پایان دهند. درحالیکه شورویها در اول به این فکر نبودند و 

شخصیت مؤثرفقط برای یک دورۀ انتقالی نامعلوم و آماده شدن  میخواستند محمد داؤد را به حیث یک
تدریجی شرایط برای گماشتگان خود، برسراقتدار نگهدارند واین دوره به نظر آنها باید تا زمانی  
ادامه می یافت که محمد داؤد برای تطبیق اهداف شوروی درافغانستان و منطقه مفید واقع می شد. 

تضاد و این بازی خطیر، روزی دریک نقطه تصادم میکرد و یک واضح بود که این دو هدف م
انفجار خونین را با ر می آورد. تصفیه پرچمیها از کابینه سرآغاز این برخورد بود وادامه آن 

سیاست خارجی محمد داؤد روزبروز فاصله گرفتن از توقعات مسکو را آشکارتر  چرخش بزرگدر
  میساخت.
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( کوشیدند 1976) 1355درکابل به همین منظور دراواخر سال  عمال کی.جی.بی و سفارت شوروی

تا درقدم اول بین دوجناح رقیب پیرو خط مسکو یعنی خلق و پرچم وحدت عمل ایجاد کنند. آنها 
میدانستند که اینکا ساده نیست و اختالف بین این دوجناح عمیقتر ازآنچه است که بزودی ترمیم شود. 

فوری رژیم، سفارت شوروی را در کابل ناگزیر ساخت، برهردو  احساس ضرورت مبرم برای تغییر
طرف خلق و پرچم شدیداً فشار وارد کند تا به منظور آمادگی برای کودتا به اسرع وقت دست بدست 

 هم دهند و همکاری و تفاهم نمایند. 

ناح پرچم که به صد مشکل سران خلقی و پرچمی به تفاهم رسیدند، البته به استثنای میراکبر خیبر از ج
معتقد بود: حزب هنوز آماده گرفتن قدرت نیست و اختالفات درون حزبی کامالً حل نشده، بجای کودتا 

برای شرح مزید، دیده شودمقاله: "مسألۀ وحدت باید از طرق مبارزات سیاسی برای یک مدت استفاده کرد.)

از این قلم، منتشرۀ افغان جرمن آنالین، مورخ خلق و پرچم ـ  آغازگر کودتای ثور و تشدید اختالفات درون حزبی"، 
 (2015می  13

خلیل زمرـ یکی از شگردان وفادارخیبرضمن یک مصاحبه با خبرنگار بی بی سی از قول خبیر چنین 
او افزود «. ، حزب انقالب اجتماعی است، نه حزب کودتاحزب دموکراتیک خلق افغانستان»گفت که: 

کودتا یک توطئه است که ازطرف یک تعدادی از »میکرد که: که خیبر از کارل مارکس نقل قول 
افراد جوان پیش برده میشود، ما حزب کودتا نیستیم، ما حزب انقالب اجتماعی هستیم و باید در بین 
مردم کار کنیم. وقتیکه قوت ما در بین مردم بیشتر شد، این مسلم است که تعداد بیشتری از مردم، از 

چیزی که در برنامه گفته شده ، آنرا باید اجرا کنیم. برنامه حزب دموکراتیک ما حمایت میکنند. لهذا 
خلق افغانستان تعریف میکند که این حزب، حزب انقالب اجتماعی است. ما نباید از این برنامه عدول 

 «.کنیم. کودتاکردن عدول از برنامه های حزب است و عواقب بسیار بدی دارد

یکی از نخبگان شاخه پرچم به حمایت از خیبر تبارز کرده بود، در  خلیل زمر که خودش نیز به حیث
ً کسی تمایل چندانی برای وحدت »باره وحدت حزب در مصاحبۀ خود چنین تصریح کرد که:  اساسا

بین دو جناح یا دو شاخه و فراکسیون حزب نداشت و آمادگی الزم برای این کار هم فراهم نبود و 
فشار اتحاد شوروی صورت میگرفت که خودش مقدمه ای بود برای فراهم بحث اتحاد تنها با دیکته و 

کردن زمینه برای تصرف قدرت. آمادگی ابتدائی بود، دست های اتحاد شوروی بخصوص از طریق 
ماموران سفارت اتحاد شوروی در کابل  که عمالً بر رهبران حزب فشار می آوردند که باید وحدت 

حتی یکی از اهداف  سفر داؤد خان به اتحاد »؛ او در ادامه افزود که: «را بپذیرند، کامالً مشهود بود
موران اتحاد شوروی در کابل ازطریق تأمین اتحاد أشوروی همین بود که با بریژنف حرف بزند که م

دو شاخه ح.د.خ.ا عمالً در امور داخلی افغانستان مداخله میکنند و شما باید تعداد کارمندان خود را در 
مصاحبه خلیل زمر با «.)اهش دهید و همین مسئله به بد شدن مناسبات بریژنف و داؤد منجر شدسفارت ک

 (1388جدی  8مطابق  2009دسمبر  29عنایت فانی، بی بی سی، مورخ 

با این گفته واضح میشود که بعضی عناصر جناح پرچم از جمله میراکبر خیبر در شرایط آنوقت 
و میخواستند تا مساعد شدن فرصت، به مبارزه سیاسی ادامه دهند. طرفدار فوری کودتا نظامی نبودند 

دراینجا آشکار میگردد که بین پالن سفارت شوروی و نظر خیبر تفاوت و شگاف عمیق وجود داشت. 
از حزب انشعاب کرده  1356گروه طرفدار خیبر به شمول خلیل زمر ویک عده دیگر دراواخر سال 

پرچم پرداختند. با این حالت سفارت شوروی در یک موقف خطیر  و خلق جناحوبه تبلیغ علیه اتحاد 
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قرارگرفت: ازیکطرف لزوم هرچه زودتر کودتا و ازطرف دیگر خطر افشای آن توسط گروه انشعابی 
 خیبر.

وقتی جسد میراکبر خیبر د رجاده بین صحت عامه و چارراهی میکروریان   1357حمل  28شام 

مرموز به قتل رسیده بود و قاتل او هرگز پیدا نشد، بعضی ها این پیداشد که به ضرب گلوله بطور 
قتل را توطئه حکومت دانستند، برخی آنرا مربوط به اختالف درون حزبی و رقابتهای ذات البینی 
اراکین حزبی خواندند و مسئولیت را بردوش حفیظ هللا امین و همکارانش برادران عالمیار انداختند 

را انشعاب از پرچم و مخالفت خیبر با ببرک کارمل وانمود کردند. ولی در  وعده دیگر انگیزه قتل
هرحال این شایعه که خیبر به هدایت سفارت شوروی و توسط عمال کی.جی.بی روی انگیزۀ که فوقاً 
ذکر شد، به قتل رسیده است، بیشتر مدار اعتبار میباشد . زیرا سفارت شوروی می بایست خیبر را نه 

عنصر مخالف کودتا از بین بردارد، بلکه مرگ  او را وسیلۀ اتحاد بالقوه حزبی تنها به حیث 
ً با قتل خیبر سفارت شوروی  وسرزنش کسانی قرار دهد که از هدایت آنها سرپیچی کند و عالوتا
خواست زمینۀ هرج ومرج  و نیز تحرک و نا آرامی را درشهر ایجاد نماید تا بدانوسیله پالن کودتا را 

 این  نا آرامی و بی نظمی عمدی به پیش ببرد. در جوار 

روز تشیع جنازه خیبر اوضاع درکابل دگرگون شد و سران حزبی به ایراد بیانیه های انقالبی با 
ادبیات خاص مثل دوران سلطنت پرداختند که بعضی قسمت های مهم آن در باال ذکر شد. نکته مهم 

شکنند را درهم ن فرصت طلسم سکوت پنج ساله خود با استفاده از ایخواستند اینست که سران حزب 
در شرایطی ً تبارز دهند که قانون اساسی جمهوریت به آن مجدداً و موجودیت خود و حزب خود را 

اجازه نمیداد. هدف از این بیانات که ظاهراً قدردانی از خدمات حزبی میراکبرخیبر بود، در واقع 
شد، ورنه بعد از آن دیگر هیچگاهی از خیبر نام نبردند و چلنجی بود که برای رژیم چمهوری داده 

 حتی قبر او را مثل کسیکه به فراموشی سپرده شده باشد، بحال گمنامی رها کردند.
درمراسم خاکسپاری خیبر درحالیکه دیگر سران حزب همه در جوش و خروش و آه و افسوس بودند، 

، بلکه دور تر از حلقه هیئت رهبری در کنار یک حفیظ هللا امین دراین محفل نه تنها سخنرانی نکرد
درخت تکیه کرده و خاموشانه به سخنان دیگران گوش فرا داده بود و اینکار او دلیلی داشت که بعداً 
در بخش دوم این نوشته به آن تمرکز خواهد شد. و اما دستگاه امنیتی دولت برای تهیه اسناد و شواهد 

ا ختم چه در مکروریان، چه درطول راه و نیز حین خاکسپاری عینی از جریان مراسم از شروع ت
ماه  31مصروف فلم برداری، عکاسی و ضبط صدا بودند. همچنان فردای آن روز یعنی پنجشنبه 

 8حمل که با اعالن فاتحه ازطرف تره کی، کارمل و اعضای فامیل خیبر برای دو روز از ساعت 
)ع( برگزار گردید که تعداد کثیر مردم در آن اشتراک صبح تا عصر فاتحه در مسجد شاه دوشمشیره 

نمودند، مأموران امنیتی بازهم بطور مخفی از جریان آن عکس برداری کردند. نا گفته نباید گذاشت 
که مراسم  فوق الذکر از شروع تا ختم بدون کدام برخورد فزیکی و اخالل امنیت عامه بطور آرام 

مستقیم و یا غیرمستقیم در جریان رویداد جداً خودداری کرد  صورت گرفت و حکومت نیز از مداخله
 و گذاشت تا مراسم برطبق برنامه مطروحه منسوبین حزبی پیش برود.

خموشی قبل از »با این شرح ظاهراً مراسم قتل خیبر به پایان رسید و به گفته کریم میثاق این یک 
 قاله تقدیم میگردد.بود که جریان بعدی رویداد ها در بخش دوم این م« طوفان
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 بخش دوم

 اقدامات دولت و بازداشت ها

حمل و جمعه اول ثور درمسجد شاه  31پس از آنکه مراسم فاتحه میراکبر خیبر بروزهای پنجشنبه 

دوشمشیره )ع( به پایان رسید، ظاهراً اوضاع آرام معلوم می شد، اما این آرامی قبل از طوفان بود، 
رچم در فکر آینده بودند و هم ارگانهای امنیتی و استخباراتی با اشتراک زیرا هم سران جناح خلق و پ

دستگاه عدلی و قضائی دولت راپورهای جریانات سه چهار روز گذشته را بررسی میکردند تا نتایج 
آنرا هرچه زودتربه اطالع رئیس جمهور محمد داؤد برسانند. روز سه شنبه با این ترتیب گذشت. 

مجلس وزراء بطور فوق العاده در ارگ ریاست جمهوری دائر شد و پس از  ثور 3روز چهارشنبه 

گزارش اوضاع طی روز های گذشته و مطالعه جوانب قانونی قضیه ازطرف پوهاند وفی هللا سمیعی 
ارنوال ادعای نقض قانون اساسی کشورمطرح گردید که تعدادی از سران خلق و څوزیر عدلیه و لوی 

وص دادن شعارها و نیز ایراد بیانیه ها که درقالب کلمات آشکار دولت را پرچم در چندین مورد بخص
مورد اتهام و تهدید قرار داده بودند، چنانکه این مطالب دربیانیه های تره کی و کارمل وضاحت یافت، 

نفر از شخصیت ها و  9متهم گردیدند. مجلس وزراء تحت ریاست رئیس جمهور فیصله کرد تا 

بصورت فوری  حمل یعنی روزدفن میراکبرخیبر 30ویداد های روزچهارشنبه اصلی ر گردانندگان

      ـ نورمحمد 1 بازداشت و مورد تحقیق قرار گیرند. اشخاص آتی شامل لست بازداشتی ها بودند:

ـ داکتر شاه  5ـ عبدالحکیم شرعی جوزجانی،  4ـ دستگیر پنجشیری،  3ـ ببرک کارمل،  2  کی، تره

ـ حفیظ هللا امین. )گفته میشود  9ـ بارق شفیعی و  8ـ سلیمان الیق،  7ـ حسن ضمیر صافی،  6ولی، 

که حسن ضمیر صافی در جمله رهبران نبوده، به احتمال قوی روی اشتباه شامل لست بازداشتی ها 
 ده بود.(یدگر

ارنوالی را به حیث څمجلس وزراء محمد شعیب "بابه" )برادر آصف خان قوماندان( از منسوبین لوی 
 رئیس هیئت تحقیق توظیف نمود تا هرچه زودتر به وظیفه محوله رسیدگی نماید.

ثورحوالی بعد از ظهرمجلسی در ارگ زیرنظر شخص رئیس  4به تأسی از این فیصله بروز دوشنبه 

دائر شد که برعالوۀ عبدالقدیر نورستانی ـ وزیرداخله، چند نفر از اراکین امور امنیتی از  جمهور
جمله جنرال محمدطاهرـ قوماندان عمومی ژندارم و پولیس، میرگل ـ قوماندان امنیه کابل و محمد 

ی صدیق واحدی وردک ـ رئیس امنیت وزارت داخله در آن اشتراک داشتند تا پالن بازداشت و چگونگ
 را نهائی سازند.

دراینجا بهتر است قسمت های مهم جریان بازداشت ها ، باالخص بازداشت حفیظ هللا امین که از همه 
ً درجریان قرارداشت و گزارش مربوطه  شودبیشتراهمیت دارد، از زبان کسی نقل قول  که شخصا

خود را بعداً در یک کتاب تحت عنوان "شب های کابل" با نام مستعار "جنرال عمرزی" نوشته است. 
م( بوسیلۀ بنگاه انتشارات میوند در کابل 2009ش )1388صفحه بار اول در سال  407این کتاب در 

ها میباشد و نام اصلی مؤلف آن "غنی صافی" است به چاپ رسیده و حاوی بعضی اسناد و نیز عکس 
که افسر پولیس در وزارت داخله بود و قرار اعتراف خودش  قبالً عضویت مخفی جناح پرچم حزب 

 دموکراتیک خلق را داشته است.

وقتی کار روزمره را به  1357ثور  4کتاب خود می نویسد که بتاریخ  27غنی صافی در صفحه 

قوماندان امنیه کابل میرگل خان در تیلفون برایم گفت که با سالح » بخانه رسیدم،  پایان رسانیده و شام
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خود فوراً به دفتر قوماندانی حاضر شوم. وقتیکه به صحن احاطۀ قوماندانی امنیه رسیدم، مشاهده 
کردم که برخالف معمول یک تعداد زیاد وسایط پولیس و تعداد زیاد افسران و سربازان حوزه های 

ی سه گانه شهرکابل در صحن قوماندانی به حالت آماده باش قرار دارند. از اوضاع چنین فکر امنیت
کردم که کدام وظیفۀ مهم و بزرگ در پیش است. به دفتر قوماندانی امنیه داخل شدم مشاهده کردم که 
برید جنرال محمدطاهر لغمانی قوماندان عمومی ژاندارم و پولیس و غالم ]محمد[ صدیق واحدی 
رئیس امنیت، غالم فاروق یعقوبی رئیس جنایی مرکزی ]پرچمی و بعداً وزیر امنیت ملی در دوره 

ارنوالی با میرگل خان قوماندان امنیه بدور یک میز مصروف کار څداکترنجیب[، چند نفر مساعد لوی 
حفیظ هللا و مذاکره اند. ویک تعداد زیاد افسران بلند رتبه پولیس، رؤسا و مسوولین شعبات از قبیل 

خان رئیس ترافیک، بریالی مدیر ترافیک والیت کابل، محمدعلی احمدیار سابق سرحددار تورخم، 
محمد عیسی ]نورزاد[ مدیر استخبارات، رحیم چوچه معاون استخبارات، اسدهللا احمدزی رئیس 

ن امنیه سرحدی، گل احمد قندهاری قوماندان اکادمی پولیس و غیره افسران پولیس در اتاق قوماندا
 «منتظر گرفتن امر و هدایت خاموش پهلوی هم نشسته اند.

من هم بعد از ادای رسم و تعظیم در »عمرزی یا به عبارت دیگر "غنی صافی" در ادامه می نویسد: 
پهلوی شان به چوکی نشستم. تا اینحال از قضیه آگاهی ندارم. چند دقیقه بعد گروپ اول تحت قومانده 

فیک به میز قوماندان عمومی نزدیک شده یک ورق کوچک پالن کار و وظیفه حفیظ هللا رئیس  ترا
تعیین شده را گرفته بعد از مالحظه هدایت نامه با هیئت معیتی اش از اتاق  خارج شد و با قطعه موتر 
سوار بطرف وظیفه حرکت نمود. به همین ترتیب گروپ دوم، سوم، چهارم الی گروپ هشتم با یک 

حریری به صورت جداگانه با قطعۀ مسلح عازم وظایف گرفتاری اشخاص مطلوب ورق هدایت نامه ت
 «و تالشی منازل شان شدند.

ارنوال تعیین گردیده څدرهرگروپ عملیاتی تعداد افسران و سربازان و یک نفر »او می افزاید که: 
عملیات  بود برای آمر گروپ یک عدد تایپ ریکادر میکروکست نیز توزیع شده بود تا تمام جریان

گرفتاری اشخاص مورد نظر و تالشی منازل ثبت نوار گردد. در ورقه هدایت نامه شهرت شخص 
ارنوال و طرزالعمل گروپ گرفتاری بصورت خیلی څگرفتار شونده، تصمیم دولت و حکم لوی 

مختصر و فشرده یادداشت گردیده بود. پرسیونل و وسایط پولیس به وسایل تخنیکی و پولیسی مجهز 
 «ده بود، پروجکتورهای سیار دستگاه مخابره و ولچک ها شامل این تجهیزات بود.گردی

اینجانب در راس گروپ هشتم برای گرفتاری و تالشی منزل دکتور شاه »غنی صافی می نویسد که:  
ولی که در وزیر اکبر خان مینه قرار داشت، مؤظف شده بودم... دوکتور شاه ولی در دوره بکلوریا 

ی هم صنفی من بود...من هیچ باور نمیکردم که بعد از فراغت تحصیل به سیاست رو در لیسه غاز
آورده و شامل یک حزب مارکسیستی و اپوزیسونی شده باشد...حینیکه من درمراسم جنازه خیبر 
وظیفتاً اشتراک کرده بودم، بعد از دفن میت که میتنگ آغاز گردید، شاه ولی را دیدم که درقطار هیئت 

 «سخنرانان ایستاده بود، تعجب کردم و خارج تصورم بود. رهبری  و

غنی صافی در کتاب خود زیر یک عنوان فرعی "دستگیری دکتور شاه ولی" گزارشی مفصل در 
زمینه ارائه میدهد که چگونه بازداشت او بدون کدام مشکل انجام پذیرفت و او را با خود به نظارت 

که قبالً برای او تعیین شده بود، طبق دستور تسلیم نمود. او  5خانه والیت کابل برد و در اتاق شماره 

ورقه محضر، تفنگچه و نشرات حزبی و پول نقد که در نتیجه تالشی منزلش »می افزاید که: 
بازداشت گردیده بود، در قوماندانی امنیه به شخص مؤظف تسلیم و رسید اخذ نمودم و نزد میرگل خان 
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ر اجراآت خود را تقدیم نموده مرخص شوم. اما وظیفه ام ختم نگردیده بود، قوماندان امنیه رفتم تا راپو
نفر تا همین لحظه سه نفر ـ نورمحمد تره کی، ببرک کارمل و دکتور شاه ولی گرفتار و  9ازجمله 

پولیس کابل در تمام شب  تسلیم نظارت خانه شده بودند و متباقی گروپ ها مصروف وظیفه بودند...
نفر گرفتار و دو نفر ـ  7نفر درطول شب  9ات و گرفتاری ها بود، از جمله مصروف این عملی

سلیمان الیق و بارق شفیعی در همان شب در منازل خود نبودند... برای گرفتاری نفر نهم گروپ 
عملیاتی تعیین نگردیده بود، ازاینکه من موجود و فارغ بودم،....به گرفتاری نفر نهم که حفیظ هللا امین 

جدداً وظیفه گرفتم و رحیم چوچه معاون استخبارات به حیث راه بلد در گروپ ما اضافه بود، م
 کتاب "شب های کابل" برگرفته شده است( 33تا  26)اقتباسات فوق از صفحات « گردید.

از آنجائیکه حفیظ هللا امین شخص رابط جناح خلق با اعضای نظامی حزب دموکراتیک خلق بود و 
ثور نقش برازنده داشت و بعداً خود را  7نظامی بروز  کودتایر راه اندازی گفته میشود که او د

"قوماندان اعلی انقالب ثور" لقب داده بود، لذا شرح مفصل بازداشت او بوسیلۀ همین غنی صافی و 
گروپ معیتی او اهمیت بسزا دارد که در ذیل به نکات مهم آن توجه را جلب و عالوه میدارم که غنی 

ی مخفی( در اجرای این وظیفه مهم از تسامح حزبی و اغماض خطیر از اصل وظیفوی صافی )پرچم
 خود کار گرفته ومرتکب کارهای شده که بعد خودش از آن ابراز ندامت و شرمندگی کرده است.

 جریان بازداشت حفیظ هللا امین:

الی  1343ل من از سا»غنی صافی راجع به شناخت و دوستی خود با حفیظ هللا امین می نویسد: 

شمسی در والیت کندز ماموریت داشتم؛ با عبدهللا امین روابط دوستانه  و مناسبات خوبی  1349

داشتم...حفیظ هللا امین در ایام تعطیل مکاتب جهت دیدن و مالقات برادرش به کندز می آمد، به شکار 
هم معرفت پیدا و آشنا و تفریح می پرداخت. من هم که دوست برادرش بودم در محافل و مهمانی ها با

فرصتی بود که خلقی ها و پرچمی ها در جلب و جذب افراد و  1349تا  1343شده بودیم. سالهای 

اشخاص باهم رقابت میکردند....هدف اساسی حفیظ هللا امین در رخصتی های سه ماهه ]مکاتب[ در 
مدیریت خود ]در لیسه ابن  تخار و بغالن همین جلب و جذب بود؛ او از نفوذ استادی و و والیات کندز

سینا و دارلمعلمین[ و هم از اعتبار ماموریت برادرش در شرکت سپین زر که یگانه موسسه مهم 
 «کارگری در صفحات شمال بود، برای جلب و جذب استفاده شایان نمود.

 غنی صافی دربارۀ اجرای ماموریت خود جهت بازداشت حفیظ هللا امین عالوه میکند که رحیم چوچه
به حیث راه بلد نخست ما را به خانه حفیظ هللا امین در گردنه باغ باال برد، ولی امین چندی قبل از 
آنجا به خانه جدید خود واقع خوشحال خان مینه کوچ کرده بود که با صد مشکل و مراجعه به 

ز هرطرف منزل امین را ا»ماموریت پولیس آنجا، باالخره خانه او را پیدا نمودیم. او می نویسد: 
محاصره کردم، زنگ دروازه را فشردم، لحظۀ بعد جوانی به نام عبدالرحمن پسر امین محصل 
پولیتخنیک به دروازه آمد. من در گفتگو و سوال و جواب با عبدالرحمن بودم که حفیظ هللا با دو نفر 

من برایش تصمیم  مهمانان به دروازه آمدند. وقتیکه امین مرا دید، بخنده شده همرایم مصافحه نمود و
ارنوالی و حکم دولت را ابالغ نمودم. درجواب به خونسردی جواب داد گفت: بفرمائید داخل څلوی 

منزل شوید، ممانعتی نداریم. طوری احساس کردم که در این ناوقت شب که با مهمانان خود بیدار 
 « نشسته، ازتمام جریان گرفتاری و تالشی منازل دیگران آگاهی دارد.
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درمورد مهمانان مشکوک که امین آنها را »کتاب خود می نویسد:  38افی در صفحه غنی ص

گفت که ]آنها[ برای درس خواندن درشب های امتحان  ،همصنفان پسر خود عبدالرحمن معرفی کرد
من به اختیار شما هستم، "از لیلیه همراه پسرم عبدالرحمن به خانه می آیند. امین دوام داد: 

ارنوال معیتی گروپ باین څ. اگرچه محمدنعیم خان "بگذارید که به لیلیه خود بروندمحصلین را 
پیشنهاد امین موافق نبود، ولی من به مسئولیت آمرانه خود آنها اجازه دادم که به لیلیه خود بروند. 
بعداً معلوم گردید که این دونفر محصلین و همصنفان پسرش نبوده، بلکه انجنیر محمدظریف و فقیر 
محمد فقیر اعضای باند امین بودند که در زمان حکومت امین اولی وزیر مخابرات و دومی وزیر 

درحضور داشت امین و پسرش شروع به تالشی  امور داخله بود. آنها رفتند و ما داخل منزل شدیم.
 عدد مرمی و یکصد و 9نمودیم. یک تعداد کتب و نشرات حزبی و یک میل تفنگچه هسپانوی با تعداد 

چهل هزار افغانی پول حق العضویت ]؟؟[ با یک لست اعضای حزبی که حق العضویت پرداخته 
بودند، بدست آمد و در ختم تالشی مطابق دستور آنچه ضبط و اخذ گردیده بود، همه تشریح و درج 

 « ورقه محضر تالشی گردید.

امین خوابیده بودند و  دریک اتاق که همه دختران، خانم، خشوی»در ادامه می افزاید:  غنی صافی
خشوی امین مریض بود، از تالشی دقیق آن صرف نظر گردید. امین به عذر میگفت که درین اتاق 
کتب و نشرات حزبی یا کدام سالح و غیره وجود ندارد، همه زنان خوابیده اند، با آنهم اگر تالشی 

با حفیظ هللا امین  ]؟[ مایندگی گروپمن به نحتمی باشد، یکنفر به آرامی میتواند اتاق را تفتیش نماید. 
خانم امین که چادر کالن به سر داشت، در بستر خود نشسته بود و دختران  یکجا به اتاق داخل شدیم.

زن  چگونه میتوان به خواب رفت؟[، راضطرابپهرکدام در بسترهای شان خوابیده بودند]درآن حالت 
عبدهللا امین و ه بود، ولی بیدار به نظر میرسید. سرسفید که خشوی امین باشد در بستره اش آرام کرد

من به  خانمش که از کندز بکابل مهمانی آمده بودند، نیز درهمین اتاق بحال خواب دیده میشدند ]؟؟[.
کدام سالح و کتب و غیره که مورد  احتیاط تمام و خاموشی الماری اتاق را سرسری تفتیش نمودم،

 «دلچسپی ما بوده باشد، دیده نشد.

ورقه محضر تالشی تکمیل و ازطرف صاحب منزل"امین" امضاء گردید، »غنی صافی می نگارد: 
گوشه اتاق چشمم دراین اثنا دریک اسناد و کتب بعد از فهرست به داخل دو عدد بوجی انداخته شد. 

لومات که قفل نمره دار داشت، خورد. میخواستم پول نقد و تفنگچه و ورقه به یک بکس دستی دپ
را درآن بگذارم به امین گفتم بکس را باز نماید. دراینوقت امین کمی به فکر رفت ولی هیچ  محضر

نگفت، بکس را باز نمود و میگفت به داخل آن خطوط دوستان و اسناد و مصارف تعمیر همین خانه 
است و اما یک ورق را با عجله از جیب بکس کشیده پاره پاره کرد و به دهن خود انداخت و جویدن 

گفت: یک نامه  !باید دیده میشد ؟گرفت. باالیش صدا کردم درین ورقه چه بود که بدهن انداختید
ارنوال کمی برآشفته گردید، ولی من چندان عالقه نگرفتم زیرا بعد از څدوست شخصی بود. با آنهم 

دربکس ....دیگر کاغذهای عادی یک عمل انجام شده قرار داشتیم و کاغذ هرچه بود، ازبین رفته بود
 کتاب( 40و  39صفحه «)بود که هیئت به آن عالقه نداشت.

از اینکه منهم در آنوقت ]ازیکطرف[ ازجمله اعضای مخفی حزب » غنی صافی اعتراف میکند که: 
در درون دستگاه دولتی بودم، ازطرف دیگر جناح خلق و پرچم درآن مقطع زمانی باهم وحدت کرده 

من کدام اطالع و معرفتی نداشت، من که در قبال یک عمل انجام بودند، اگرچه امین از حزبی بودن 
شده، ولو هرچه بوده باشد، قرار داشتم، بیش ازین دردسر نکرده موضوع را سطحی گرفته از ذکر 
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گزارش آن در ورقه محضر صرف نظر نمودم، گرچه بگو مگوهای مان درین زمینه ثبت نوار شده 
 کتاب( 44و  43صفحه )« بود.

شب به پایان رسید، اما امین  3:30شی و تحریر ورقه مشاهدات و محضر در حوالی ساعت کار تال

تاکنون دو پیشنهاد مرا قبول نموده اید ـ یکی آنکه دونفر محصل »روبه غنی صافی کرده و گفت که: 
د و مهمان پسرم را اجازه دادید که به لیله خود بروند و دوم اینکه دراتاق زنانه همه گروپ داخل نشدن

به مریضان و زنان فامیل کدام مزاحمت واقع نشد. ازین رویه و سلوک نیکو و شایسته پولیس یک 
جهان تشکر مینمایم. یک پیشنهاد دیگری هم دارم اگر منظور گردد خیلی ممنون خواهم بود... اکنون 
 ناوقت شب و نزدیک به سحر است، شما خسته شده اید، یکی دوساعت درهمین اتاق باهم چای
خورده، دم راستی میکنیم و تاریکی شب ختم میشود، در روشنی صبح همه باهم یکجا به قوماندانی 

 کتاب( 45]این بازداشت نبود، بلکه شباهت بیک مهمانی داشت[ )صفحه  .«امنیه میرویم

غنی صافی خواست تا این پیشنهاد امین را با قوماندان امنیه مطرح و نظر او را جویا شود، قوماندان 
و از مخابره  به مسئولیت خود درمورد تصمیم بگیرید»امنیه نسبت تراکم امور برایش گفت که: 

من با آنهم ریسک را قبول کرده برای امین گفتم که »؛ غنی صافی می نویسد که: «خارج شد
پیشنهاد سومی را که خیلی مهم است، به مسئولیت خود بشرطی قبول خواهم کرد که در آینده در 

من که این راه را انتخاب کرده ام از گرفتاری ها و »امین در جواب گفت: « ار نگیرم.جنجال قر
اگر من میخواستم فرار کنم درحوالی ساعت ده بجه شب اطالع داشتم که  ،زندانیها نمی ترسم

 «حکومت به گرفتاری رهبران حزب اقدام کرده است...من فرار نکردم و هیچوقت چنین نخواهم کرد.

من برای آقای فدا محمد خان مامور پولیس وظیفه دادم که الی فردا ساعت »ی نگارد : غنی صافی م
بجه صبح محاصره اطراف بیرونی منزل توسط پولیس ماموریت و قطعه عملیاتی ما کما فی السابق  7

بحالش تأمین و پابرجا بوده، شخص مامور پولیس با دونفر افسر به داخل منزل درهمین اتاق آقای 
ا نگهداری و محافظت نماید. فردا وقتیکه تیلفون کردم، مامور پولیس شخصاً امین را در موتر امین ر

بجه شب با امین خداحافظی  3:45حوالی جیپ بقوماندانی امنیه حاضر و تسلیم نظارت خانه نماید....

در  1357ثور  5/6نموده بطرف قرارگاه حرکت نمودیم. حفیظ هللا امین امشب یعنی شب چهارشنبه 

 «خانه خود تحت نظارت پولیس سپری نمود.

بعدها معلوم شد که امین بمجرد اینکه واقف شده تره کی، کارمل و »غنی صافی اعتراف میکند که: 
غیره رهبران گرفتار گردید، فوراً دست بکار شده و برای قیام مسلحانه و سرنگونی رژیم پالن و 

تکمیل و صادر نشده بود که پولیس خانه اش را  قومانده انقالب را آماده ساخت. هنوز قومانده
حاصره میکند، ورقه پالن قومانده را در آستین خانمش پنهان می نماید، بعد از انجام تالشی م

وقتیکه چند ساعت در خانه خود باثر مساعدت من باقی می ماند، قومانده انقالب را تکمیل و صادر 
 48و  47)صفحه  «نجشنبه قیام مسلحانه آغاز میشود.نموده، فردا چهارشنبه راهی زندان و بروز پ

 کتاب(

صبح با اسناد و غیره به دفتر خود آمده  4جریان بعدی را غنی صافی مختصربیان میکند که: ساعت 

« موفقانه»صبح به دفتر قوماندان امنیه رفته و از اجرای  8و درآنجا استراحت نموده و حوالی ساعت 

از دفتر قوماندان »برایش گزارش داده است. او می نویسد که:  9 ]؟؟[ شب گرفتاری شخص شماره

امنیه برای فدا محمد مامور پولیس گفتم که شخص خودش با دونفر محافظین مسلح امین را توسط 
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ً به نظارت خانه والیت کابل حاضر کند. خودم به نظارت خانه رفتم، نیم ساعت  موتر جیپ محفوظا
که قبالً برایش تعیین گردیده بود، تحت نظارت قرار  7اتاق شماره  ند و بهبعد امین را حاضر کرد

 (49و  48)صفحه  «دادم.

این بود گزارش اهم نکات جریان بازداشت حفیظ هللا امین که ازطرف هیئت موظف تحت امرغنی 
صافی "جنرال عمرزی" از کتاب "شب های کابل" اقتباس گردید که واقعاً بطورمسخره و مفتضحانه 

رده شد. ناگفته نباید گذاشت که غنی صافی ـ مشهور به "زنبور" به اعتراف خودش از جمله پیش ب
افسران مخفی پرچمی بود که در دستگاه امنیتی دولت شامل و اما درخدمت حزب قرار داشت. حینیکه 

در بالک دوم  1357چند ماه بعد از کودتا شاخه پرچم از قدرت کنار زده شد، او نیز در ماه جدی 

ندان پلچرخی زندانی شد و تا تهاجم قوای سرخ شوروی  و بقدرت رسیدن ببرک کارمل زندانی بود ز
و در همان شب اول سقوط امین، او با تعدادی از پرچمی ها از زندان رها و به حیث قوماندان محبس 

 پلچرخی مقرر شد. 

ربوط به چگونگی شرح مزید کارروائی های این شخص را در بخش سوم مقاله ضمن گزارش های م
 کودتا بروز پنجشنبه هفتم ثور و رهائی بازداشت شدگان از نظارت خانه بیان میدارم.

کتاب خود "رویدادهای نیمۀ  102محترم جنرال محمد نذیر کبیر سراج در صفحه  یک تذکر مهم:

ازجمله سران این دو حزب تنها حفیظ هللا  به »اخیر سده بیست در افغانستان" نوشته است که: 
ساعت  24استعانت محمد عیسی جگرن ـ آمر استخبارات وزارت داخله فرصت آنرا یافت که مدت 

اجرای کودتا را به قطعات اردو که قبالً در آنها نفوذ کرده بود، صادر  وقت بدست آورده و امر
لذا با اعتراف جنرال عمرزی )غنی صافی( این ادعای محترم جنرال کبیر سراج قابل اصالح « نماید.

میباشد، زیرا هیسی نورستانی در جمله هیئت بازداشت امین نبود، بلکه با دونفر دیگر همان شب برای 
داکتر اناهیتا توظیف شده بود که جریان آنرا عیسی نورزاد طی یک نامه خصوص  تالشی منزل

 برایم نوشت. 2003می  7بتاریخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 152تر 16 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 خش سومب

 روز هفتم ثور ـ  راه اندازی کودتا

رویدادها در این روز از دو جانب قابل بحث میباشند: یکی اقدامات کودتاچیان که چگونه به هدف فایق 
دیگردفاع قوتهای نظامی داخل و خارج ارگ که چرا و چگونه به ناکامی گرائید و باالخره به آمدند و 

سقوط رژیم منجر شد. بررسی موضوع اول یعنی جریان عملیات نظامی کودتاچیان در این بخش 
 مورد بحث قرار میگیرد و موضوع دوم اقدامات دفاعی رژیم در بخش چهارم مطرح میگردد.

نظامی کودتا چیان اعم از زمین و هوا در روز هفتم ثوربا سؤالهای زیاد توأم است، چگونگی عملیات 
از جمله یکی اینکه: آیا برنامه کودتا قبالً طوری عیار شده بود که به مجرد "امرآغاز" فوری همه 

ی قوتها کودتائی بحرکت آیند و برنامه را تطبیق نمایند؟ اگر چنین بوده باشد، سؤال دیگراینست که ک
این برنامه را قبالً تهیه کرده بود و نیز آیا برنامه عملیاتی افغانی و بوسیله افسران اردو به تنهائی 
ترتیب گردیده بود و یا دست متخصصین شوروی در اردو و یا ایجنت های خاص آن کشور بطور 

ظامی کی ها مخفی درآن مستقیم یا غیرمستقیم شریک بود؟ گردانندگان افغانی این کودتا در ساحه ن
نفر سران حزب که در  9بودند و نقش قوای زمینی و هوائی در جهت موفقیت کودتا چه بود؟ چگونه 

بازداشت بودند، از نظارت خانه آزاد و به کجا برده شدند و آنها در آن روز و ساعات حساس 
 مصروف چه کارها شدند؟

صتاً که تفاوت ها در روایات و نقل دریافت جواب کامل و واقعی به این سؤالها کار مشکل است، خا
قول ها ازاین زبان و آن زبان براغالق موضوع می افزاید و در بسا موارد کارمحقق را دشوار می 
سازد. گزارشاتی که در یک تعداد کتب و مقاالت درباره رویداد های این روز در قید قلم آورده شده 

وسیله مجریان اصلی اقدامات نظامی تحریر گردیده،  اند، کمترین و حتی چند نوشته معدود میباشند که ب
باقی بیشترین برمبنای مصاحبه ها و نقل قولهای اشخاص خارج از صحنه بیان شده اند. کتاب "و آن 
گلوله باران بامداد بهار"، اثر داکتر صبورهللا سیاسنگ یکی از کتابهای دلچسپ و همه جانبه است که 

صفحه با یک تعداد عکس ها  332نقل قولها به شیوه تحقیقی در  از مجموع مصاحبه ها، گزارشات و

ش در کابل به چاپ رسیده است. کتاب دیگر  تحت عنوان"اردو و سیاست در سه دهه 1388در سال 

بار  1377صفحه در بهار  640اخیر افغانستان" در دوجلد بوسیله جنرال نبی عظیمی )پرچمی( در 

ثور گنجانیده شده است،  7یک قسمت آن شرحی از رویداد روز  اول در پشاور به نشر رسیده که در

اما چون نویسنده کتاب در آن روز درقوای مرکز )تپه تاج بیگ( ایفای وظیفه میکرد، در حاشیه کودتا 
قرار داشته و حتی به وقوع کودتا پس از نشر اعالمیه منتشره از رادیو حوالی شام روز مذکور اطالع 

یز شاهد عینی حوادث نبوده، ولی در باره رویداد به تأسی از نقل قولها پرداخته یافته است. لذا او ن
 است.

یگانه کسیکه در محراق فعالیت های نظامی کودتا چیان قرار داشت و حتی موفقیت کودتا مرهون 
اقدامات او در قوای هوائی دگروال عبدالقادر هراتی )بعد از کودتا جنرال و وزیر دفاع( بود که کتاب 
خاطرات او تحت عنوان "خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر درگفت و گو با داکتر پرویز آرزو" بار 

صفحه در هرات به چاپ رسیده و چون این کتاب درچند سال اخیر در  459ش در1392اول در سال 

اده اختیار قرار گرفته است، لذا محققان دیگر قبل از آن با محتویات آن دسترس نداشته و از آن استف
نکرده اند. دراین مقاله میخواهم بیشتر به اظهارت جنرال قادر و اقدامات او طی روز هفت ثور بطور 
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تمسک جویم. همچنان جنرال عمرزی )غنی صافی( درکتاب "شب های کابل" که قبالً از آن در زمینه 
تن سران  9بازداشت حفیظ هللا امین نقل قول صورت گرفت، بازهم شرح مبسوطی از جریان  رهائی 

حزبی از نظارت خانه  والیت کابل دارد که خودش در آن نقش مستقیم داشته و نکات عمده آنرا در 
 پایان این بخش می گنجانم.

قبل از آغاز این بخش بیمورد نخواهد بود ، نگاهی به اسامی اشتراک کنندکان فعال در  راه اندازی 
ذکر کرده است، از  133و  132ردو..... صفحه کودتا انداخت که نبی عظیمی در کتاب "سیاست و ا

 اینقرار:

 ـ دگروال عبدالقادر پیلوت، رئیس ارکان قوای هوائی )خلقی( ـ تحصیل در شوروی، 1

 زرهدار )خلقی( ـ تحصیل در شوروی، 4ـ جگرن محمد اسلم وطنجار، قوماندان کندک در قوای  2

 ن قوا )پرچمی( ـ تحصیل درشوروی،و سرپرست آ 4ـ جگرن محمد رفیع، رئیس ارکان قوای  3

 )خلقی( ، 4ـ جگرن شیرجان مزدوریار، قوماندان کندک قوای  4

 )خلقی( ـ تحصیل در شوروی، 4ـ جکتورن فتح محمد، افسر تانکیست قوای  5

 )پرچمی( ، 4ـ تورن محمد داؤد عزیزی، قوماندان تولی قوای  6

 )پرچمی(،توپچی  88ـ جگرن خلیل هللا، رئیس ارکان لوای  7

 ـ جگرن اسدهللا سروری، پیلوت )خلقی( ـ تحصیل در شوروی، 8

 ـ جگرن سید داؤد ترون، میخانیک قوای هوائی )خلقی( ـ تحصیل در شوروی، 9

 ـ خورد ضابط سیدمحمد گالبزوی، میخانیک قوای هوائی )خلقی(، 10

 ـ جگرن نظرمحمد، پیلوت قوای هوائی )خلقی( ـ تحصیل در شوروی، 11

 جگرن غوث الدین، پیلوت قوای هوائی )خلقی( ـ تحصیل در شوروی، ـ 12

 ـ تورن وهاب، پیلوت قوای هوائی )پرچمی( ـ تحصیل در شوروی، 13

 ـ تورن اسدهللا پیام، آمر مخابره گارد جمهوری )خلقی( ـ تحصیل در شوروی، 14

 صیل در شوروی،ـ جگرن گل آقا ]آقا محمد[، آمر اورپراسیون گارد جمهوری )پرچمی( تح 15

 ـ جگرن عبدالق علومی، افسر گارد جمهوری )پرچمی( ـ تحصیل در شوروی، 16

 زرهدار )خلقی(، 4ـ تورن مهمند، افسر قوای  17

 )پرچمی(، 4ـ تورن محمد عمر ]شریفی ـ برادرزاده جنرال عارف خان[، افسر قوای  18

 قی( ـ تحصیل در شوروی،کوماندو )خل 444ـ جکتورن محمد یعقوب، رئیس ارکان قوای  19

 کوماندو )خلقی( ـ تحصیل در شوروی، 444ـ لمری بریدمن امام الدین، افسر قطعه  20

 زرهدار )خلقی(، 4ـ جگرن محمد امین، افسر قوای  21

 ـ جگرن عبدالحق صمدی، میخانیک قوای هوائی )خلقی( ـ تحصیل در شوروی،  22

 )خلقی( ـ تحصیل در شوروی[. 15ی ـ ]جکتورن توفیق احمد  افسر تانکیست قوا 23

 
نفر در اتحاد شوروی تحصیل نموده و نیز از  16نفر فوق  23از لست فوق برمی آید که از جمله 

نفر مربوط به جناح پرچم بودند که از ورای  7نفر آن منسوب به جناح خلق و باقی  16نفر  23جمله 

ً پی برد که این کودتا ظاهراً بوسیله گماشتگان و تحصیل یافتگان  آن میتوان به این واقعیت واضحا
شوروی اعم از خلقی و پرچمی براه افتاد، ولی دست نامرئی شوروی و مشاوران آن در اردو و نیز 
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سفارت آن کشور در کابل در آن غیرقابل تردید میباشد. کسانیکه میگویند که درآن روز هیچیک 
اند و مسلماً که خود کودتاچیان بطور قطع از دست ازاتباع شوروی را در جریان اقدامات نظامی ندیده 

داشتن شوروی در کودتا انکار میدارند، اما نا گفته پیدا است که شوروی ها در چنین حالت از کمال 
احتیاط کار گرفته و هرگز با حضور سندی را با حضور خود دراین اقدام بدست نمیدادند و لذا همه 

رده آنها طراحی کرده بودند که طی این مبحث در موارد مختلف به اقدامات و پالن کودتا را در پشت پ
 آن اشاره میگردد.

 
یکی از مشمولین کودتا بود،  1352سرطان  26عجب است که دگروال عبدالقادر که خود در 

به نظر »)بخش هفده( کتاب خاطرات خود از محمد داؤد با این الفاظ یاد میکند:  218و  217درصفحه

یک وطن پرست بود، یک ناسیونالیست و ملی گرا بود. هدفم از ناسیونالیست بودن  من، داوود خان
ملی گرایی است، نه قبیله گرایی. داوود خان به این خاطر ناسیونالیست و ملی بود که به سعادت 
افغانستان عالقه داشت. اما داوود به دو دلیل نمی توانست جامعه را خوب درک کند. یک دلیل سن و 

ود خان بود داوود خان پیر شده بود. دلیل دوم تعلق داوود به خاندان شاهی بود. داوود خان از سال داو
جامعه بیخبر و نمی توانست جامعه را آن طور که هست، درک کند. از نگاه اخالقی داوود خان با 

دلیل اخالق ترین فرد خاندان سلطنتی و آل یحیی بود. پس از هفت ثور ما نتوانستیم هیچ چیزی که 
برانحراف داوود خان از مسایل اخالقی افغانی و اسالمی باشد، پیدا کنیم، درحالیکه در خاندان سلطنتی 
چنین مسایل رایج بود. در البوم ها هیچ عکسی از زن داوود خان حتا با سربرهنه نیافتیم، پس از کشته 

وظایف بود. همه اجراآت هم شدن داوود خان هرچه پالیدیم...ما چیزی نیافتیم. هرچه بود در چوکات 
در چوکات وظایف رسمی صورت گرفته بود. داودد خان در آخر عمر خود بسیار ناتوان هم شده 

 «بود.

قادر توضیح نمیکند که مقصدش از درک جامعه چیست و اینکه او محمد داؤد را که هنگام شهادت  
خود نمی پرسد که تره کی را در سالگی قرار داشت، "پیر و ناتوان" میخواند، و اما از  68در سن 

سالگی بدون کوچکترین تجربه کاری در امور دولت به حیث رئیس دولت رژیم  می پذیرد و  65سن 

 در خدمتش قرار میگیرد.)یک بام و دوهوا(.

داوود خان زمانی می گفت که منافع افغانستان »قادر درباره لزوم سقوط جمهوری چنین بیان میدارد: 
ملیون  پول خدشه دار نمی سازد. این زمانی بود که احساس می شد داوود خان به  را به خاطر چند

شوروی تکیه دارد. اما در اواخر، وضع تغییر کرد. شاه ایران، داوود خان را دعوت کرد. داوود خان 
برای حج عمره به عربستان رفت. بعد به عراق و کویت و اندونیزیا رفت. درهمان زمان بود که این 

ه در بین ما چپی های حزب دموکراتیک پیدا شد که "وقتش فرا رسیده! داوود خان انحراف مفکور
کتاب  158)صفحه « کرده است و به اسالمیست ها رو می آورد. همین حاال باید چاره اش شود."

 خاطرات سیاسی...(

نظام این اعتراف جنرال قادر ریشه از همان تصمیم مقامات شوروی میگیرد که برای سرنگونی 
جمهوری در کشور دست به اقدام یازیده و برای سفارت خود در کابل هدایت داده بودند تا برای 
تدارک مقدمات یک کودتای نظامی نخست بر سران دو جناج رقیب درحزب دموکراتیک خلق  )جناح 

ایجاد  خلق و جناح پرچم( فشار وارد کند تا اختالفات خود را کنار گذاشته و به همکاری و تفاهم در
رهبری حزب در »"حزب واحد دموکراتیک خلق" بپردازند. او در کتاب خاطرات خود می نویسد: 
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روز دفن خیبر تظاهرات بزرگی را راه انداخت. حزب اعالن کرد که "پرده سیاست دریده شد، داوود 
خیبر را کشت"؛ رهبری حزب بندی شد. عضو ارتباطی من با حزب پیشم آمد. امین که رهبری 

ومی نظامی خلق و پرچم را به دست گرفته بود، هدایت داده بود که پالنی که بعد از وحدت حزب عم
در خانه "اسدهللا سروری" ساخته شده بود، اجرا شود و چنین بود که تصمیم گرفته شد دسترخوان 
داوود جمع شود. یکی از دالیل شتاب ما برای اقدام، تالش های بود که گروه اسالم گرا برای 

راندازی رژیم داوود میکردند. ما مجبور بودیم برای جلوگیری از اقدام آنها، پیشی بگیریم و کاری ب
 (166)صفحه « بکنیم.

دراینجا قادر به دلیل دیگر برای لزوم راه اندازی کودتا اشاره میکند یعنی جلوگیری از خطر اسالم 
که نه پیری و فقدان شناخت محمد گرا ها در سقوط رژیم جمهوری. این نوع اظهارات بیانگر آنست 

داؤد از جامعه دلیل کودتا بود و نه خطر اسالم گراها، بلکه چرخش بزرگ محمد داؤد بسوی توازن 
ً به  بین شرق و غرب و بیرون کشیدن افغانستان از نفوذ روبه تزاید شوروی، چنانکه او صریحا

ه میکند که این چرخش قابل تحمل سفرهای محمد داؤد به عربستان، عراق کویت و اندونیزیا اشار
مقامات شوروی نبوده و لذا آنها با راه اندازی کودتا  تغییر نظام را به نفع ایجنت های خلقی و پرچمی 

 خود زمینه سازی کردند.

بوسیله خودش و یکی دونفر دیگر طرح  1356قادر درباره پالن کودتا که ادعا دارد در اواسط 

اس پالن قبالً تهیه شده، تانک ها باید از قوای چهار زرهدار بیرون می براس»گردید، چنین می گوید: 
شدند و در قسمت "فاضل بیگ" تقسیم می شدند. یک تانک باید به وزارت دفاع فیر میکرد و یک 
تانک هم به ارگ. یک گروه با تانک  که ارگ را هدف قرار داده یک جا می شد. دروازه های شمالی 

سته بود. ارگ را باید محاصره می کردند و مانع ورود و خروج می شدند. و جنوبی و غربی ارگ ب
دو تانک و یک گروه دیگر باید راه "گردیز" را می بستند و مانع ورود نیرو از گردیز به کابل می 
شدند. دو تانک باید بطرف قوای هوائی میرفتند و منزل فوقانی قوماندانی مدافعۀ هوائی را هدف 

به سه کنجی منزل فوقانی فیر میکردند تا دست من ]قادر[ باز شود و بتوانم در داخل میگرفتند. باید 
قوای هوایی پروازها را سازمان دهم و به دیگر انقالبیون ]کودتاچیان[ کمک کنم. قوماندان کندک 
تانک در غرقه ]قرغه["عالءالدین" بود. چهار تانک از آن جا باید آورده می شد. دو تانک باید راه 

وتل خیرخانه را می بستند و دو تانک هم در گردنه باغ باال موضع میگرفتند. دیگر قوای زرهدار ک
صفحه  «)هم برای حمایت از قوت های نظامی ما درکابل و کمک به انقالبیون وارد عمل می شدند.

 (167و  661

ارج، چنین جواب قادر در برابر این سؤال که پالن را کی ساخته بود و آیا ساخت کابل بود و یا خ
من خودم این پالن را ساختم. چیزی حدود یک سال قبل از هفت ثور؛ امین ]حفیظ هللا[ من و »میگوید: 

وطنجار را به خانۀ سروری دعوت کرد. وطنجار نیامد. به جای او "قادر عاکا" آمد. ما خاکۀ آن پالن 
تیم و پالن نهائی را من و وطنجار را ساختیم. یک هفته بعد من و وطنجار به خانۀ اسدهللا سروری رف

 (167)صفحه « باهم ساختیم... و امین هم در وقت نهائی کردن پالن در روز دوم حضور داشتند.

زرهدار بیرون می شدند و  4براساس برنامه، تانک ها باید از قوای »ثور قادر می گوید که:  7بروز 

کسی می پرسید که تانک ها به کجا میروند،  به استقامت نقاط از پیش تعیین شده حرکت میکردند. اگر
باید گفته می شد که : ما مانور اجرا میکنیم. این مانور قطعات نظامی است برای مقابله با دشمن 

 « فرضی و آمادگی در مقابل حوادث احتمالی.
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 زرهدار و کفیل  سرور نورستانی ـ قوماندان قوای 4قادر از رفیع که در آنوقت رئیس ارکان قوای 

مذکور که به مسکو رفته بود، کار میکرد، بعداً که هردو در زندان بودند، نقل قول میکند که وطنجار 
در روز هفت ثور به مرمی بیشترتانک ضرورت داشت و در حالت عادی برای هرتانک یک "حق 
سوق" یعنی یک مرمی داده می شد، او برای حصول مرمی بیشتر راه دیگر نیافت و به اتاق خواب 

عدد مرمی تانک  6فیع در قوای رزهدار رفت و او را از خواب بیدار کرد و در ورقه پیشنهاد امر ر

عدد مرمی از دیپوی سالح  60عالوه کرد و طبق آن  6را از او گرفت. اما بعدتر عدد صفر را جلو 

یع ( ازاین معلوم میشود که بین وطنجار )خلقی( و رف170برای تانکهای خود بدست آورد. )صفحه 

 زرهدار تفاهم قبلی مبنی بر راه اندازی کودتا وجود نداشت.  4)پرچمی( حتی در داخل قوای 

مشکلی که در آغاز عملیات هفت ثور پیدا شد، شفر بود. دو شفر »گذشته از آن قادر اعتراف میکند: 
و پرچمی آمده بود: برای گروه خلقی های طرفدار امین شفر "سیالب ـ توفان" و برای من و گروه من 

( اینکه کی این شفرها را ترتیب داده بود، سؤالیست که باید 171)صفحه « ها شفر "هلمند ـ دریا"

جواب آنرا از یک مرجع باالتر جستجو کرد و این مرجع کی خواهد بود؟ اینجاست که میتوان به عمق 
عظیمی به این  واقعیت پی برد و دانست که در پشت پرده دست دیگر در کار بوده است. اگرچه نبی

حفیظ هللا امین دستور قیام را توسط عبدالرحمن پسرش به سیدمحمد گالبزوی :» نکته اشار میکند که 
خورد ضابط و میخانیک در قوای مدافعه هوائی به سرگروپ های نظامی بخش خلقی ها صادر نمود. 

قی ها باید قیام مسلحانه را او قبالً به هواداران خود دستور داده بود که در صورتیکه دستگیر شود، خل
زرهدار و قوتهای هوائی و مدافعه هوائی آغاز کنند. وی متذکر شده بود که بخش  15و  4از قوای 

نظامی پرچمی ها نباید از ساعت شروع قیام واقف باشند، زیرا هنگامیکه پیروزی بدست آید، پرچمی 
ند کرد. ولی در صورتیکه حوادث بطرف ها امتیازات مساوی با خلقی ها در دولت آینده مطالبه خواه

منفی انکشاف نماید، در آن صورت باید پرچمی ها نیز در حوادث کشانیده شده، خلقی ها خود را از 
 (126)نبی عظیمی، اردو سیاست... صفحه « صحنه بکشند و گناه را برگردن پرچمی ها بگذارند.

کار بود که چنین حالتی را بین عناصر از این گفته عظیمی بازهم معلوم میشود که دست دیگر در 
خلقی و پرچمی در آن مرحلۀ سرنوشت ساز رهبری میکرد و دراین اندیشه بود که اگر کودتا ناکام 
شود، بار آنرا به پرچمی ها اندازد و بدینوسیله خلقی ها را برای آینده به حیث "ذخیره بعدی" محفوظ 

 ی دست دیگری نبود.نگهدارد و این دست نامرئی، غیر از مرجع شورو

قادر شرح اقدامات را در روز هفت ثور هنگامیکه از خانه به دفتر خود به قوای مدافعه هوایی در 
خواجه رواش رفت و برطبق پالن انتظار ورود یکی دو تانک را داشت که باید کنج اتاق دفتر او را 

پیش خود فکر میکردم که » : نشانه گیرند و با فیر خودهرج و مرج ایجاد نمایند، چنین شرح میدهد
این چه گپ شد. در کابل آوازه افتاد که تانکی آمده، فیر کرده و گریخته است. تانک وطنجار بود، فیر 
کرده بود]به وزارت دفاع[. پشت سرش را دیده بود. وقتی فهمیده بود کسی نیست، از راه "پل محمود 

آمر دایره مرکز وزارت دفاع بود، از فراه و خان" برگشته بود. هیچ کس مانعش نشده بود. موالداد 
زرهدار که یوسف قوماندان آن جا بود، حرکت  15پرچمی بود. موالداد برموترش سوار بطرف قوای 

کرده بود. وقتی موالداد به "یکه توت" رسیده بود، مخابره کرده بود و پرسیده بود: "چرا توقف کرده 
نک بطرف من ]قوای مدافعه هوایی[ بیایند. نمیدانم کجا و اید؟" پس از آن دستور داده بود که دو تا

چگونه اسدهللا سروری و گالبزوی هم با آن دو تانک همراه شده بودند. تانک ها به طرف میدان 
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هوایی آمدند. درچهارراهی هوایی ملکی، جائیکه مکتب هوایی ملکی است، در پیچی که بطرف 
 «بودند. همان جا ایستاده بودند و جلوتر نرفته بودند.ترمینال میدان هوائی می رود، توقف کرده 

همزمان با دور خوردن وطنجار]بطرف وزارت دفاع[، تانک هایی که پشت سر وطنجار را خالی »
کرده بودند، به حرکت افتاده بودند و رو به روی ارگ و وزارت دفاع موضع گرفته بودند. درهمین 

ها از بگرام برخاسته بودند. به دستور کی پرواز کرده  لحظه دو طیاره در هوا پیدا شدند. طیاره
بودند؟ نمی فهمم. اما پیلوت های گروه امین بودند و من آنها را می شناختم. طیاره های "سو" بود. 
یکی از پیلوتها حکیم نام داشت از لغمان بود... نمیدانم چرا آن طیاره ها به زره پوش هایی که پیش 

رفته بودند، فیر کرده بودند. مرمی های زرهی به سنگ های مکتب مکتب هوایی ملکی موضع گ
هوایی ملکی اصابت کرده بود و پارچه پارچه شده بودند. گالبزوی و اسدهللا سروری در آن زره پوش 
ها بودند. در نتیجۀ اصابت پارچه ها، گالبزوی از ناحیه شکم زخمی شده بود. زره پوش های حامل 

د دور بخورند و گالبزوی را به شفاخانه ببرند. اما گالبزوی به وسیلۀ موتری آن دو تصمیم گرفته بودن
به شفاخانه رفته بود. وقتی طیاره ها در هوا پدیدار شدند، سرانجنیر قوای هوایی از دفتر قوماندانی 

 (172)صفحه « مدافعه پایین شد. آن طیاره های از قوای هوایی بودند، نه از مدافعه.

در این لحظه که قوماندان مدافعه به تشناب رفته بود، زنگ تلفونش به صدا »ی افزاید: قادر در ادامه م
آمد. من گوشی را برداشتم. داوود خان بود. گفت: "کی هستی؟"، گفتم قادر هستم. داوود خان گفت: 

ان زرهدار آمده، نابود کنید" این را داووخ 4"هلیکوپتر ها را بخزانید و تانک هایی را که از قوای 

گفت و من فهمیدم که وطنجار پالن را عملی کرده است. به داوود خان گفتم: اجرا میشود...من 
وقوماندان مدافعه پایین شدیم و در دفتر قومانده مخابره نشستیم. درهمین لحظه مرتضی قل ترکمن سر 

را برداشتم، انجنیر قوای هوایی و مدافعه هوایی رو به من کرد و گفت که شما را کار دارند. گوشی 
 «اسدهللا سروری بود. به من گفت: "ای حرامزاده پدر لعنت، ارگ را بمبارد کن!"

این لحظۀ بود که تانک ها ارگ را محاصره کرده بودند و قوماندان گارد ارگ یکی دو تانک را »
اسدهللا نابود کرده بود و ما کامالً بی خبر مانده بودیم و رابطۀ من با وطنجار هم قطع بود. گپ های 

سروری را شنیدم و گوشی مخابره را گذاشتم. چیزی نگفتم. پالن به هم خورده بود. تانک ها باید 
قوماندانی مدافعه را هدف می گرفتند، اما این کار نشده بود. درفکر بودم که چه کنم. درهمین لحظه 

ه بودند. اما به جای صدای واسطۀ ثقیل به گوشم رسید. پیش خود گفتم تانک آمد. دو تا زره پوش آمد
این که طبق پالن زاویۀ دفتر قوماندانی مدافعه در منزل سوم هدف گرفته شود، مرمی به پنجرۀ منزل 
پایین اصابت کرد. کلکین با خشت و خاکش افتاد. چیزی به سرم خورد. به دلم گشت که بالی بد به 

می رفتم. اسدهللا سروری دوباره جانم خورد!... حاال وقت اقدام من رسیده بود. باید هرچه زودتر 
تماس گرفت. ناسزا می گفت، می گفت: "ارگ را بمبارد کن!" درهمان حالت آشوب گفتم: "بر پدرت 
لعنت! شفر چیست؟" بعد معلوم شد که شفر "هلمند ـ دریا" نیست، شفر "سیالب ـ توفان" است و این 

طرفدارش صورت بگیرد. اما حاال  کار را امین کرده بود. او میخواست عملیات توسط خلقی های
مجبور شده بود که قادر و چپی ها هم شامل حرکت شوند. تا این لحظه تنها خلقی ها وارد عمل شده 

 (175صفحه «)بودند. وطنجار و اسدهللا سروری و گالبزوی همه خلقی بودند.

کرده بود و هرکی قادر از دفتر به سرعت روانه زره پوش گردید که نزدیک هلیکوپتر ها اخذ موقع 
دم راهش را میگرفت، او را نابود میکرد و از این کشتار و بیرحمی خود در کتاب خاطرات خود هیچ 
یاد نمیکند. او می افزاید: قاسم مدیر استخبارات ـ هم پشت سر من می دوید و می گفت: "بایست! فیر 
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در این موقع »پراند. او میگوید:  میکنم!" ، اما یکی از زره پوش ها برقاسم فیر کرد و او را به هوا
زرهدار بود و گفتم: پیش وطنجار برو و به زره پوش  4من به زره پوش نشستم، زره پوش قوای 

دیگر گفتم: محاصره میدان را بگیر، هیچکس را نگذار به طیاره ها و هلیکوپتر ها نزدیک شود...به 
طرف آمد. تانک وطنجار آمد و پیشم نزدیک چهارراهی صحت عامه رسیده بودیم که وطنجار از آن 

توقف کرد. من سرتانک نشسته بودم. شروع کردم به فحش دادن: بر پدر شما لعنت! شفر شما چی 
بود؟ گفت: "سیالب توفان دی، هلمند دریا غلط دی"، گفتم دیشب کدام شفر را رسانیدید؟ گفت : پشتش 

 (176)صفحه « نگرد.

هوایی رفتم  با اشاره امر روشن شدن یک هلیکوپتر را دادم.  قادر می افزاید: برگشتم و به میدان
پیلوت آن "کریم" از فراه بود. هلیکوپتر به پرواز آمد. قوماندان مدافعه دراین اثنا خبر شده بود که 

 قادر فرار کرده است. به بگرام دستور داده بود که: "به محض آمدن قادر، او را تیرباران کنید." 

وقتی بر فراز میدان هوایی بگرام رسید، او مشاهده کرد که چند طیاره در میدان آماده هلیکوپتر قادر 
پرواز استند و وقتی هلیکوپتر او در میدان بگرام بزمین نشست و او در جمع حضار پیوست و پرسید: 
چی گپ است؟ گفتند که: "می گویند در کابل کودتا شده"، قادر گفت: احضارات درجه یک است، آماده 

 باشید!

ای رفقا! ای برادران! انقالب پیروز میشود. خاندان آل »بعد قادرمیگوید که به آنها چنین ابالغ نمودم: 
قادر می « یحیی ازبین رفت. افغانستان ازین خاندان نجات پیدا کرد. به سمت طیاره های خود بروید!

. همه به سمت طیاره ها می هورا گفتن ها و جیغ زدن و دویدن ها شروع شد»گوید که در این اثنا: 
دویدند. یکی راکت می برد. یکی بمب می بست. خاطر جمع تر شدم.... به همه گفتم: آماده باشید و 
منتظر دستور من. امر پرواز را خودم میدهم....خودم در هلیکوپتر نشستم. دوطیاره اول به هوا 

. سرعت طیاره ها زیاد بود. تا من برخاستند. یک پیلوت عبدالوهاب نام داشت و پیلوت دیگر کروخان
با هلیکوپتر به هوا بلند شدم، دوطیاره سر ارگ کابل رسیده بودند.  تماس ما ازطریق مخابره تأمین 
بود ...یک طیاره بمب داشت و یک طیاره توپ. گفتم: حرمسرا را بزن! طیاره اول دور خورد و بمب 

ن شاه افتاد....در مخابره صدا کردم: اشتباه را انداخت. بمب پیش روی وزارت خارجه و مسجد مجنو
کردی صد متر بطرف راست!؛ طیاره دوم پیکه کرد. به گلخانه اصابت کرده بود. بعداً که رفتیم و 
دیدیم، طوری زده بود که زینه منزل اول به منزل دوم را قطع کرده بود یعنی اگر کسی در منزل دوم 

ید و برعکس. فرمان دادم که دوطیاره دیگر که در احضارات بود، نمی توانست به منزل اول پایین بیا
)صفحه « نمبر یک بودند، پرواز کنند. تا آن لحظه قوماندان ارگ شش تانک و رزه پوش را زده بود.

179) 

تماس مخابره برقرار شده بود. در کابل پایین شدم. لعل محمد با موترش پیشم »او در ادامه می گوید: 
ست؟، گفت: قرار قراری! امریکائی ها را دستگیر کردیم. منظورش تحصیل کرده آمد. گفتم: چه گپ ا

 « های امریکا و کسانی که ضد شوروی بودند، بود. گفتم: کی به شما امر داده؟

قوماندان مدافعه را برده بودند، ستار خان، سرانجنیر قوای هوایی ]مرتضی قل ترکمن[، تیمورشاه »
دافعه، دین محمد نورستانی قوماندان هوایی همه را  دستگیر کرده رئیس لوژستیک قوای هوایی و م

بودند و برده بودند. من هنوز نمیدانستم آن ها را کشته اند. به من گفتند که آن ها را دستگیر کردند و 
 «بردند... این معما بود که کی امر داده بود که آنها را دستگیر و ببرند؟ 
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ک شدم، صدای رگبار "په په شا" آمد.... وقتی ]به آنجا[ رسیدم به من وقتی به قوماندانی مدافعه نزدی»
گفتند که دشتی ]معین وزارت داخله[ و یاور وزیر داخله ]خالد[ را آوردند و کشتند....پسان فهمیدم که 

 (180صفحه «)یک خورد ضابط از فراه این کار را کرده بود، از گروه امین.

هوایی وارد عمل شده بودند؛ فهمیده بود ]مقصد داؤد خان است[ که وقتی قوای »قادرعالوه میکند که: 
گپ خراب است. داوود خان گفته بود: هرکس کی میرود، برود و هرکس می ماند، بماند. من نه 
میگویم بروید، نه میگویم بمانید! عده ای به مسجد ارگ رفته بودند و در آن جا نشسته بودند. وزیر 

ازه دفتر داوود خان نشسته بودند. وزیر دفاع با موتر به طرف غرقه ]قرغه[ داخله و عبداالله در درو
یا در آن ساحه در جوی افتاده بود. وارخطا بوده، سرش به درخت یا دیوار یا چیز دیگر خورده بود و 
خونین شده بود. نزدیکی شام بود. هوا کم کم تاریک شده بود. نمیدانم کسی را آنجا دیده بود یانه... 

خورده بود و بطرف قوای مرکز در داراالمان حرکت کرده بود...در همین وقت قادرمیگوید که:  دور
گروه دوم طیاره هایی که از من دستور پرواز گرفته بودند، تنها برفراز کابل می گشتند، فیر »

 (180)صفحه ".« 21نمیکردند. یک گروه طیاره ها "سو" بود و گروه دوم طیاره های "میگ 

ساعت حدود پنج و شش عصر بود. لعل محمد پیشم آمد و گفت: "شما را به رادیو »گوید: قادر می
 « افغانستان خواسته اند". گفتم: کی خواسته؟، گفت: "رهبری حزب در آن جا است."

حزبی هایی که در وزارت داخله بودند، وزارت را گرفته بودند و تره کی و کارمل »قادر می افزاید: 
بودند، را آزاد کرده بودند. آنها را بیرون کرده بودند و نمی دانستند کجا ببرند. آنها  و کسانی که بندی

را به رادیو افغانستان برده بودند. وقتی به رادیو رسیدم، گفتند امین و سلیمان الیق آن جا هستند. امین 
. وطنجار هم با را ندیدم. سلیمان الیق آن جا بود. کاغذی به دستش بود. گفت: "بیا این را بخوان"

تانک خود آمده بود. همان جا بود. من به وطنجار گفتم: برو بخوان! اعالمیه پشتو را  وطنجار خواند. 
متن فارسی را به من دادند. خواندم. خواندیم که :آل یحیی از بین رفت. حکومت بدست انقالبیون 

آرمان های دیرینۀ شما این عمل را  افغانستان است. ای پدران! ای بزرگان! ما اوالد شما هستیم. بنابر
 (181)صفحه « انجام دادیم... همین گپ های فورمالیته...

 

قادر آنچه را در ارتباط به متن اعالمیه فوقاً بیان کرد، از روی حافظه گفته، درحالیکه متن اصلی آن 
 به دری از اینقرار میباشد:

 

 «اعالمیه شورای نظامی قوای مسلح افغانستان»

محمد داؤد آخرین فرد خاندان مستبد نادرخان، این عوام فریب بی نظیر تاریخ و خاین به سردار »
ارادۀ خلق افغانستان برای همیشه از میان رفت، حاکمیت ملی بعد از این به شما خلق نجیب افغانستان 

وظیفۀ  تعلق دارد. دفاع از دستآورد های انقالب، از بین بردن هواخواهان این سردار مستبد و ستمگر
 «فرد فرد مردمان شرافتمند افغانستان است.

این اعالمیه وقتی از رادیو نشر گردید که هنوز محمد داؤد زنده بود و جنگ در طول شب و فردای 
نفر از رهبران حزب که دو روز قبل باز  9آن در حواشی شهر کابل جریان داشت. اینکه چگونه 

انی بودند، از آنجا آزاد و به رادیو افغانستان انتقال داده داشت شده و در نظارت خانه والیت کابل زند
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شدند، موضوعیست که بهتر است شرح آنرا از قول شخصی نقل کنم که خودش در اینکار نقش 
 اساسی داشته و جریان را در کتاب خود "شب های کابل" به تفصیل بیان کرده است.

 چگونگی رهائی سران حزبی از زندان در روز هفتم ثور:

نفر رهبران حزب دموکراتیک خلق، بخصوص  9قبالً در بخش دوم این مقاله از جریان بازداشت 

حفیظ هللا امین بحث کردیم که هیئت مؤظف و آمر گروپ چگونه با تخطی از اصل وظیفه از تسامح 
حزبی کار گرفت و برای موصوف زمینه های تماس با عناصر نظامی قیام را فراهم ساخت. آمراین 

همانا افسر پولیس غنی صافی بود که بعد ها کتاب "شب های کابل" را با نام مستعار "جنرال  گروپ
عمرزی" نوشت و در آن شرحی از کارکرد ها و نقش خود به حیث یک عضو مخفی حزب مربوط 
جناح پرچم جهت رهائی بازداشت شدگان حزبی و انتقال شان به رادیو افغانستان به تفصیل بیان داشته 

صفحه کتاب خود را به همین موضوع اختصاص داده و در برخی موارد به ذکر   50او تقریباً  است.

 جزئیات آن پرداخته است که دراینجا کوشش میشود به ذکر اهم مطالب آن بطورمختصر بسنده شود.

ثور قرار بود مجلسی مرکب از یک تعداد معین های وزارت ها  7غنی صافی می نویسد که: صبح 

کتابخانه وزارت داخله دائر شود. او نیز عضو این مجلس بود و هنگامیکه حوالی ساعت ده  در اتاق
بجه صبح برای کشیدن سگرت اتاق  مجلس را ترک کرد، متوجه شد که اوضاع در داخل وزارت به 

غرش تانکها در جادۀ مقابل وزارت، فیرهای هوائی ثقیل »حالت غیرمعمول در آمده و می افزاید که: 
یف بصورت پراگنده و وقفه یی از مسافات دور و نزدیک شنیده می شد، افسران و نظامیان و ضع

وزارت داخله اینطرف و آنطرف طور غیرعادی در حرکت بودند. از هرکس می پرسیدم موضوع 
چیست، معلومات دقیق ارائه کرده نمی توانست. به منزل دوم دفتر قوماندان عمومی جنرال محمد 

علومات حاصل کنم، جنرال هم مضطرب و یک حالت غیرعادی داشت. همین قدر طاهر رفتم تا م
برایم گفت که جلسه را ختم کنید و مهمانان هرکدام بوزارت های مربوطه خود بروند و خودت که 
یونیفورم پولیس به تن داری، در قرارگاه وزارت سالح توزیع میشود، شما هم سالح بگیرید و آمادۀ 

را ختم و معینان را به اشاره از وضع غیرعادی فهماندم و معین وزارت داخله  وظیفه باشید. جلسه
 (61)شب های کابل...صفحه« آقای دشتی با مهمانان وداع کرده به دفتر خود رفت.

برای افسران یونیفورم دار اسلحه توزیع گردید و احضارات درجه یک »او در ادامه می نویسد: 
بود، هیچکس نمی فهمید احضارات درجه یک برای چه؟ یک شب اعالن شده بود.... قضیه روشن ن

قبل رادیو افغانستان در سرویس خبری راجع به گرفتاری نورمحمد مشهور به تره کی، ببرک مشهور 
به کارمل، دستگیر پنجشیری و عبدالحکیم مشهور به جوزجانی، حفیظ هللا مشهور به امین که برخالف 

اتیک خلق افغانستان را اعالن و در مارش و میتنگ جنازۀ خیبر قانون اساسی موجودیت حزب دموکر
علیه دولت تبلیغات نموده بودند، خبری نشر نموده بود و چنین گفته میشد که محصلین پوهنتون و 
پولتخنیک نسبت دستگیری رهبران حزب دموکراتیک و از اینکه در اخبار رادیو به اهانت یاد شده 

دولت به مظاهرات خیابانی بپردازند. دولت بخاطر تهدید و جلوگیری  اند، میخواهند بدون استیذان
او « مظاهرات وسایط و تانکها را به شهر کشیده اند تا محصلین از مؤسسات تعلیمی بیرون نشوند.

فکر میکنم که این افواه فریب دهنده ازطرف حزب دموکراتیک خلق براه انداخته شده »عالوه میکند:
 (63و  62صفحه «)بود.
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فیرها آهسته آهسته به داخل شهر نزدیک  شده میرفت، دراطراف ارگ جمهوری و جاده پشتونستان »
فیرها زیاد شنیده میشد. چند دقیقه نگذشته بود که هشت عراده تانک از جاده پیشروی وزارت داخله به 

جیردار، طرف کارته پروان در حرکت بودند و فیر نمیکردند....دراین وقت یکدم دوعراده تانک زن
یکعراده بیردم با یک عراده موتر جیپ روسی مخابره دار از دروازه جنوبی داخل محوطۀ وزارت 
شدند و در اطراف تعمیر چار منزله وزارت توقف نموده بال معطل منزل چهارم تعمیر را تحت آتش 

شده اینطرف  ده شکه قرار دادند... مامورین و کارمندان که همۀ شان افسران پولیس بودند، سراسیمه
و آنطرف میدویدند....درین هنگام در کارنر ]کنج[ زینه بین منزل اول و دویم قرار داشتم ]دیدم[ از 
موتر جیپ یکنفر جکتورن بلند قامت کالشنکوف بدست با لباس دگری و کاله تانکسیت پایان گردید  

ن، مامورین و سربازان از لودسپیکر دستی اش آواز بلند گردید که میگفت: "افسران، خورد ضابطا
شریف وزارت امور داخله! انقالب است، انقالب. وزارت دفاع، رادیو تلویزیون و قوه گارد ملی به 
دست قوه انقالبیست. رئیس جمهور داود با کابینه اش تحت محاصره شدید قرار دارد. سالح دست 

ن شده جمع شوید. ما با داشتۀ خود را به زمین بگذارید و به محل تجمع که در صحن وزارت تعیی
 (69)صفحه « کسانیکه مقاومت نکند، کاری نداریم. هرچه زودتر به محل تجمع حاضر شوید!"

زرهدار  15غنی صافی با شنیدن ابالغیه فوق که بوسیلۀ جکتورن توفیق احمد افسر تانکیست قوای 

یم گرفت تا خود را که قوماندان پوسته و گروپ اشغال وزارت امور داخله بود، بیان گردید، تصم
نزد قوماندان پوسته جکتورن محمد رفیع رفتم، موصوف از جملۀ افسران »تسلیم کند. او می نویسد: 

زرهدار پلچرخی بود. برایش سالم دادم و گفتم: با آواز انقالب که از بلند  15خلقی و تانکسیت قوای 

ً برایم گوی شما شنیدم، اولین کسی بودم که سالح خود را بزمین گذاشتم  و به محل تجمع آمدم. لطفا
توضیح فرمائید که این انقالب ازطرف کدام حزب و کدام قطعه نظامی براه انداخته شده است؟ گفت: 

 15و قوای  4انقالب به رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان ازطرف رفقای حزبی قوای 

مله اعضای مخفی حزب در بخش زرهدار براه انداخته شده است. گفتم: که چنین است، من هم از ج
پولیس هستم. پس من چه همکاری کرده میتوانم؟...گفت: قدیر نورستانی وزیر داخله در کدام منزل و 

بجه صبح ...جهت  8در کدام اتاق است؟ برایش گفتم: وزیر داخله در وزارت موجود نیست. او از 

 « ست، رفته استاشتراک در جلسه فوق العاده کابینه که در ارگ جمهوری دایر ا

بعد او مرا به جکتورن توفیق احمد آمر گروپ معرفی کرد و پس از سؤال جواب مبنی برهویت 
حزبی ام باالخره قبول کرد که با ایشان به حیث همکار حزبی داخل فعالیت شوم. جگتورن برایم گفت: 

شاید به فکر مقاومت صد نفر افسران وزارت تعداد کمی به محل تجمع آمده اند، سایرین  4الی  3از 

باشند. گفتم: نه خیر ! هیچکس مقاومت نمیکند.....افسران شعبات پیژند، پاسپورت، تخنیک، لوژستیک 
و غیره را در دفتر شان رفته برایشان گفتم: اگر میخواهید زنده و سالم و آزاد بمانید، سالح خود را 

کجا حرکت کنید. همانا برید جنرال محمد یکجا سالح کوت نموده برایشان تسلیم و به محل تجمع بامن ی
آجان رئیس لوژستیک، دگروال محمد موسی نعیمی، دگروال غالم حیدر مشاهد حرف مرا پذیرفتند و 
همه افسران و کارمندان سالح خود را گذاشته و با قطار منظم در حالیکه هر دو دست را باال گرفته 

جنایی کارمندان و رئیس آن غالم فاروق یعقوبی بودند، بطرف میدان تجمع حرکت کردند. از ریاست 
]پرچمی[ نیز در محل تجمع حاضر شدند. ...دگروال محمد افضل آمرمخابره و سعید اتمر نیز با پاچا 
سرباز در جمع آنها پیوست که دو نفر اخیرالذکر نسبت کمی بی اعتنائی زیر مشت و لگد جگتورن 

زارت داخله خلع سالح و سربازان مسلح تولی قرارگاه توفیق قرار گرفتند. درظرف یک ساعت تمام و
تسلیم شدند و به محل تجمع گرد آمدند. بعد جگتورن مرا با دو عسکر مسلح به دفتر جنرال طاهر خان 
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قوماندان عمومی ژندارم و پولیس و آقای دشتی معین وزارت اعزام کرد. محمد عیسی ]نورزاد[ مدیر 
آنها به شمول خالد سکرتر وزیر داخله به میدان تجمع حاضر شدند. استخبارات نیز در آنجا بود همه 

نمیدان چرا معین وزارت و خالد زیر مشت و لگد قرار گرفتند. وقتیکه جنرال ]طاهر خان[  خلع 
سالح و دست ها باال بطرف محل تجمع انتقال داده میشد و از پهلویم میگذشت، برایم آهسته گفت: شما 

 (79تا  67گفتم: بلی! )برای مزید معلومات دیده شود: صفحات  هم همراه آنها هستید؟

جکتورن به قوماندان عمومی گفت: رهبران حزب در کجا زندانی اند؟ »غنی صافی می افزاید: 
قوماندان جواب داد: به من معلوم نیست، در وزارت داخله هیچکس بندی نیست. جکتورن باالیش به 

! رهبران ما در کجا اند؟ گفت: نمیدانم! در وزارت هیچکس  قهر و غضب صدا کرد: بگو فوراً بگو
زندانی نیست. جکتورن توسط کالشنکوف باالیش سه فیر تهدیدی و هوایی نمود و گفت: کشتن خودت 

 «مانند یک گنجشک به من اهمیتی ندارد. بگو که رهبران حزب ما در کجا زندانی اند؟

آنها ایستاد بودم، قوماندان عمومی اشاره بطرف  من که در فاصلۀ کمی از»غنی صافی می نویسد: 
من کرد و برای جکتورن گفت: آنها "رهبران" در والیت کابل بودند، برای سمونیار معلوم است و با 
ً رهبران در والیت کابل زندانی اند؟  اشاره دست به طرف من. جکتورن روبه من پرسید که واقعا

ابل زندانی اند. گفت: عجله کنید! یک موتر بگیریم و غرض گفتم: بلی! آنها در نظارت خانه والیت ک
بجه صبح که من از  8نجات آنها اقدام کنیم که برای شان کدام صدمه و ضرر نرسد. گفتم: امروز 

والیت کابل به وزارت داخله می آمدم، آنها صحیح و سالم در نظارت خانه والیت کابل زندانی بودند، 
چه میدانم که در والیت کابل چه گذشته خواهد بود.... توفیق احمد ولی اکنون که عصر روز است، 

جکتورن خودش دریوری را بدوش گرفته مرا پهلویش و دونفر افسران به نامهای یوسف سحر و 
سیدرحیم لمری برید من های قوای انقالبی و دو نفر سرباز مسلح را باخود گرفته طرف چهاراهی 

ب کردم که والیت کابل بطرف شرق و موتر بطرف غرب قوای مرکز در حرکت شدیم. من تعج
حرکت میکند. توفیق احمد جکتورن گفت: از چهارراهی قوای مرکز که تانک ها و وسایط محاربوی 
ما در آنجا قرار دارند، میرویم تا دو عراده تانک را با شما مؤظف سازم. من در این اندیشه بودم که 

ر رهبران زندانی را به کدام طرف انتقال داده باشند و یا در خالل این مدت از صبح الی عصر اگ
)صفحه  « امکان دارد قوماندان امنیه کابل میرگل آنها را تلف کرده باشد، نتیجۀ این قیام چه خواهد شد؟

 (81تا  97

نفر رهبران حزب دموکراتیک خلق مسئولیت  9طوریکه در بخش اول تذکار یافت، پس از بازداشت 

ً بدوش غنی صافی گذاشته شده و او به نظارت خانه و  مراقبت این گروپ از زندانی ها رسما
اصطالح به حیث آمر آنجا مقرر گردیده بود، لذا برنامه رهائی زندان برایش با استفاده از صالحیت 

من که مسئولیت عملیات و نجات آنها ]رهبران »مفوضۀ قبلی چندان دشوار نبود. او می نویسد: 
شم گذاشته بودند، در اثنای حرکت به جانب والیت کابل بطور عاجل پالن عملیاتی را زندانی[ را بدو

با خود سنجیدم که اگر از دروازه شمالی ]عمارت[ والیت کابل عملیات صورت گیرد، تولی قرارگاه 
مقاومت خواهد کرد که در اثر تبادله آتش تانکهای ما، مستقیماً نظارت خانه تخریب میشود. و اگر از 

روازه غربی داخل شویم، موجودیت درختان بزرگ تعمیر پخته کاری سارنوالی و محاکم عدلی مانع د
پیشرفت وسایط بطرف نظارت خانه میشود. لهذا عاجالً تجویز گرفتم تا از راه سالنگ وات دیوار 
احاطه جوار نظارت خانه را توسط تانکها باید تخریب نمود که عقب دیوار احاطه میدانی مربوط 
آمریت لوژستیک بود که درآن چوب و ذغال سنگ ذخیره گردیده بود و به بسیار آسانی به دروازه 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 152تر 27 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

نظارت خان بدون کدام مقاومت و تلفات میتوان رسید...برای تانکیستها هدف را توضیح و تشریح 
 نمودم و هدایت دادم تا تانکها به صورت جوره یی یکدم دیوار احاطه میدانی ذغال سنگ را تخریب
نمایند. بعد از اینکه دیوار تخریب گردید، وسایط به آسانی بدون کدام مقاومت به لب جوی جاری که 

 (88و  87صفحه «)پهلوی نظارت خانه قرار داشت، رسیدیم.

افسران موجود از کلکین ها و روشندانهای تشناب ها مرا دیده بودند که با تانکها به والیت کابل »
ثور به حیث یک افسر مسئول  7ید بودند که صبح همین روز پنجشنبه داخل شده ام. در شک و ترد

نظارت خانه اجراآت می نمودم و در عصر همان روز با قیام کنندگان یکجا عملیات ضد دولتی و 
 (90)صفحه « رژیم انجام می نمایم.

امنیت کابل  غنی صافی عالوه میکند که: باالی دفتر قوماندان امنیه ]والیت[، دفتر والی کابل و آمر
فیر های ده شکه نمودیم و تعمیر را زیر پوشش قرار دادیم، ولی از طرف مقابل کدام فیری صورت 
نگرفت. قرار اطالع آمران مذکور قبالً دفاتر خود را ترک کرده بودند. سپس از وسایط خود پیاده 

ند. والیت کابل مانند شدیم و به طرف دروازۀ نظارت خانه رفتیم. وسایط ما چاالن و آماده حرکت بود
 (91وزارت داخله بدون کدام مقاومت در تصرف ما درآمد.)شرح مزید: صفحه 

او می افزاید که: نظارت خانه یک دروازه بزرگ و یک دروازه کوچک در بین دروازه بزرگ 
داشت. از دهن پنجره برای بریدمن محمد ابراهیم افسر مؤظف امر کردم که دروازه را باز کند.. 

پرید گفت: باز کنم! گفتم بلی! گفت: شما که آمر بزرگ ما و  مسئول همین نظارت خانه هستید،  رنگش
اینک به امر شما دروازه را باز میکنم. وقتیکه دروازه باز گردید، همه داخل شدیم. محمد ابراهیم طبق 

یدن این راپور نفر محافظان را ارائه کرد. با شن 18نفر زندانی و  9مقررات نظامی راپور موجودیت 

که زندانیان سیاسی سالم و موجود اند، تشویشم رفع گردید و شروع کردم به تخلیه نظارت خانه از 
 موجودیت محافظان، زیرا همه میدانستند که من شخصاً آمر مسئول نظارت خانه هستم. 

ف سحر و به اتفاق یوس»از این به بعد غنی صافی جریان رهایی رهبران حزب را چنین شرح میدهد: 
سیدرحیم و محمد ابراهیم به اتاق نمبر یک رفتیم، سالم دادم و الچک های بند دست نورمحمد تره کی 
را باز نمودم. تا این لحظه تره کی نمیدانست که چه واقع شده، برایش تبریک گفتم. تعجب کنان بطرفم 

کی کدام شناخت رویاروی نگاه میکرد. یوسف سحر و سیدرحیم که در پهلویم ایستاده بودند، با تره 
قبلی نداشتند. برایش گفتم پیروزی انقالب را به شما تبریک میگویم. شما اکنون آزاد هستید. گفت: چه 
می شنوم انقالب؟ این فیرها از انقالب است؟ یا برضد انقالب؟ گفتم: بلی این فیر ها از انقالب است.. 

الب از طرف حزب دموکراتیک خلق افغانستان گفت انقالب ازطرف کی و از کجا آغاز شده؟ گفتم انق
توسط قوای چار و پانزده زرهدار آغاز گردیده است. تاحال وزارت دفاع، وزارت داخله، رادیو 
افغانستان اشغال گردیده و محمد داؤد خان رئیس جمهور با اعضای کابینه اش در ارگ جمهوری 

ما را با رفقایتان به استیشن رادیو افغانستان محاصره اند. گفت: مرا اکنون به کجا می برید؟ گفتم: ش
می بریم. اگرچه با شنیدن این جمالت لحظه به لحظه در چهره اش تغییر وارد میشد، بازهم ازاینکه 
مرا به حیث یک افسر رژیم برحال می شناخت، صد فیصد یقیین نکرده بود و میگفت من که در 

 (94صفحه «)زندان هستم، از بیرون خبر ندارم.

نورمحمد تره کی و ببرک کارمل را وقتی از اتاقهای شان به دهلیز آوردم و »غنی صافی می نویسد: 
برای شان از قیام و انقالب تبریک می گفتم، آنها اصالً ازین قیام و کودتا هیچ آگاهی و اطالعی 

چهره های نداشتند. وقتی برای شان از پیروزی انقالب تبریک می گفتم، باور نمیکردند. بیخبری و 
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حیرت انگیز منشی اول و دوم حزب از قیام مسلحانه و کودتا برای من هم سوالی خلق نموده بود که 
نفر را از  9این چگونه قیام خودسر است که رهبران حزب از آن اطالعی ندارند؟ اندکی بعد وقتیکه 

ابتکار متهورانه حفیظ اتاقهای شان به صحن نظارت خانه بیرون آوردم، معلوم گردید که این قیام به 
هللا امین صورت گرفته بود....لهذا میتوان گفت که قیام مسلحانه ثور به اساس کدام پالن پیشبینی شدۀ 

« حزب دموکراتیک خلق افغانستان نه، بلکه به ارادۀ شخصی حفیظ هللا امین صورت گرفته بود.
 (96و  94)صفحه

ن حویلی نظارت خانه آوردم، همه باهم مصافحه و نفر زندانی کوته قفلی را یکجا به صح 9وقتیکه »

روبوسی نمودند. حفیظ هللا امین برای تره کی و سایرین پیروزی انقالب را تبریک گفت. تره کی از 
نزدش پرسید: شما ازین انقالب خبر دارید؟ گفت: بلی! حینیکه دولت به گرفتاری ما و شما اقدام نمود، 

و الی رسیدن پولیس بدهن دروازه خانه ام قومانده قیام مسلحانه را من هم بال معطل دست به کار شدم 
به رفقای اردو ترتیب کردم. خوش بختانه برای گرفتاری من یکنفر پولیس دوست سابقه برادرم به 
خانه ما آمده بود. بعد از ختم تالشی دراثر خواهش و تقاضایم مرا همان شب در خانه خود تحت 

قومانده انقالب را در همان شب به اردو صادر نمودم و اینک نتیجۀ آنرا  نظارت قرار دادند. من هم
بچشم و سر مشاهده میکنیم. این مساعدت و همکاری ازطرف این صاحب منصب اشاره بطرف من، 
که دوست قدیمی عبدهللا امین برادرم است، صورت گرفته است. دستگیر پنجشیری تا این لحظه متحیر 

چشمانش بطرف من نگاه میکرد، برای امین گفت: بیشک بچه وطن که مرد  و خاموش بود، درحالیکه
میدان هستی! اشک چشمان سلیمان الیق جاری بود، برایش گفتم چرا اشک میریزید؟ گفت: اشک 

« خوشی است من این حالت را هیچ تصور هم نمیکردم. اکنون نمیدانم خواب می بینم یا حقیقت است!
 (97)صفحه 

حقیقت »ره و بی اطالعی سران حزب از کودتا، غنی صافی در ادامه می افزاید: با دیدن این منظ
دراین جاست برخالف آنچه در رژیم تره کی گفته میشد که انقالب ثور به اثر تصمیم حزب 
دموکراتیک خلق افغانستان و دستور دسته جمعی که یک اصل مهم احزاب مارکسیستی است، صورت 

ین می بود، منشی اول و دویم حزب دموکراتیک خلق آقای تره کی و گرفته است و در صورتیکه چن
کارمل اصالً از قیام و انقالب خبری نداشتند. وقتی من الچک های بنددست های شانرا خالص 

ثور شهر کابل به خود  7میکردم، متحیر و متعجب بودند، از شنیدن فیرهای پراگنده و منتشر روز 

کجا خواهد کشید؟؟؟ تنها حفیظ هللا امین میگفت که قومانده انقالب را می اندیشیدند که سرنوشت شان ب
 (98و  97)صفحه « شخصاً خودش به تنهائی به رفقای اردو صادر نموده است.

غنی صافی خود به خیانت خود در همان شب بازداشت حفیظ هللا امین اعتراف میکند و می نویسد: 
نجام یافت، من در اثر تقاضای او برای فدا محمد خان بجه شب ا 3:30تالشی خانه امین در حوالی »

بجه صبح او را در خانه اش تحت نظارت قرار دهد. باین ترتیب امین  7مامور سمت وظیفه دادم تا 

همان شب را درخانه اش سپری نمود. اگر از فرصت استفاده نموده باشد، طوریکه خودش ادعا 
شی دو نفر جوانیکه به نام محصلین پولیتخنیک میکرد، از حقیقت دور نبوده بلکه در شب تال

همصنفان عبدالرحمن پسر امین به ما معرفی شده بودند و آنها را رها کردم، بعدها معلوم گردید که 
آنها محصلین نه، بلکه انجنیر ظریف و فقیر محمد فقیر بودند که از فراکسیون خاص امین محسوب 

ظریف به حیث وزیر مخابرات و فقیر محمد فقیر به حیث می شدند که ازطرف امین ]بعداً[ انجنیر 
وزیر امور داخله مقرر گردیدند. از حقیقت دور نیست که درهمان شب قومانده انقالب را آنها به قوای 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 152تر 29 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

چار و پانزده زرهدار رسانیده باشند. اما تره کی و کارمل و سایر اعضای رهبری حزب دموکراتیک 
دربیانات خود میگفتند: "حزب قبالً فیصله نموده بود، هرگاه از طرف  خلق بعد از پیروزی انقالب ثور

رژیم رهبران حزب دموکراتیک خلق گرفتار و زندانی میشوند، رفقایی که مسئول بخش نظامی اند 
برای سرنگونی رژیم بالمعطل قیام نمایند"، ولی این سند مهم و فیصله حزبی هیچوقت درسازمانهای 

 (99و  98)صفحه « بود و کسی از آن آگاهی نداشت. حزبی مادون شایع نشده

اینکه رهبران حزبی چگونه از نظارت خانه به رادیو افغانستان انتقال داده شدند، غنی صافی هنگام 
وقتیکه به وسایط خود نزدیک شدیم، صدها »عبور آنها بطرف تانکها و وسایط  نقلیه چنین می نویسد: 

حلقه زده بودند و لحظه به لحظه تعداد تماشاچیان اضافه میگردید. به عابر به رسم تماشا وسایط ما را 
مشکل رهبران را از انبوه مردم گذشتانده بوسایط دست داشته جابجا نمودم. باز مجال حرکت وسایط 
نسبت ازدحام بیحد و حصر مردم میسر نبود. هرکس میخواست با تره کی و کارمل شخصاً دست دهد 

به کمک گروپ انقالبی معیتی ام وظیفه ترافیک را بدوش گرفته به مشکل  و تبریک بگوید.... من
برای وسایط راه باز می نمودیم و آهسته آهسته ... به جاده اصلی سالنک وات داخل شدیم و به خط 
السیر خود ادامه دادیم. از راه سالنگ وات ، چهارراهی صدارت، چهارراهی هوتل آریانا به رادیو 

ت نمودیم و درعرض راه چندین جا ازطرف گروپ های انقالبی وسایط ما توقف افغانستان مواصل
داده شد. ازاینکه نزد آقای یوسف سحر و سیدرحیم نام روز موجود بود، با ارائه آن به خط السیر خود 
ادامه میدادیم. وقتیکه رهبران سیاسی را به داخل دستگاه رادیو پیاده نمودم، خودم با همکاران انقالبی 

اپس به وزارت داخله عودت نمودم که نزدیک شام بود. برای جکتورن توفیق احمد راپور اجراآت و
 (101و  100)صفحه « خود را کامالً گزارش دادم.

اینکه سران حزبی در رادیو افغانستان چه کردند و از آنجا به کجا رفتند و نیز اینکه دیگران سران 
ر چه میکردند و در کجا بودند، سؤالهای اند که جواب آنرا ثو 7حزب که زندانی نشده بودند، در روز 

بطور مختصر با استفاده از خاطرات دگروال عبدالقادر میتوان دریافت. او پس از آنکه از بگرام به 
کابل برگشت و به مقر قوای هوایی )در جوار میدان هوائی ـ محلی موسوم به "چنار" عقب مکتب 

تا جسد خونبار آقای دشتی و خالد سکرتر وزیر داخله را به شفاخانه هوائی ملکی( رفت و دستور داد 
چهارصد بستر برند تا به اقارب شان تسلیم داده شود، برایش اطالع دادند تا به رادیو افغانستان برود. 

پس از آن به رادیو افغانستان رفتم و کاغذی را به من دادند و خواندم ]همان اعالمیه  »قادر می نویسد: 
قبالً متن آن ذکر شد[. وقتی پس برگشتم، باخبر شدم که چهارنفر را از گروهی که امریکائی نامیده که 

می شدند ]چهار عضو ارشد قوائی هوائی که در امریکا تحصیل کرده بودند که نامهای شان قبالً ذکر 
برگشتم. رهبری شد[، کشته شدند. تأثرم بی نهایت شده بود....به دفترم در ریاست ارکان قوای هوایی 

حزب آمده بود ]آنها را به منظور حفاظت بیشتر از رادیو به انجا انتقال داده بودند[. همه در دفتر من 
نشسته بودند. پشت سر من یک میز ِگرد بود....حاال من نشسته بودم. دونفر حزبی با کالشنکوف 

ارمل، دستگیر پنجشیری، ایستاده بودند و اعضای رهبری حزب پشت سرم نشسته بودند؛ تره کی، ک
طاهر]صالح محمد[ زیری و... امین رادیو افغانستان را رها نمیکرد ]سلیمان الیق نیز با امین در 
رادیو افغانستان بود و متن اعالمیه حزبی را نوشته بود[. درجمع آنها میثاق ]عبدالکریم ـ خلقی بعداً 

سال صدراعظم رژیم[  9پرچمی وبعداً برای وزیر مالیه رژیم کودتایی[ بود، کشتمند ]سلطان علی ـ 

هنوز پیدا نبود... بعداً خبر شدم که کشتمند همراه یکی دو نفر از اعضای کمیته مرکزی در خانه یی 
 (184و  183)خاطرات جنرال عبدالقادر... صفحه « در شش درک پنهان شده بودند.
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 بخش چهارم

 رویدادهای مهم روز هفت ثور در داخل ارگ

در شروع بخش سوم راجع به رویداد های کلی هفتم ثور گفته شد که این موضوع از دو وجه قابل 
بحث و بررسی میباشد: یکی اقدامات کودتاچیان که چگونه به هدف فایق آمدند و دیگر دفاع قوتهای 

ری نظامی در داخل و خارج ارگ که چرا و چگونه به ناکامی گرائید و باالخره به سقوط رژیم جمهو
منجر شد. موضوع اول را در بخش سوم به بررسی گرفتیم و اکنون موضوع دوم را زیر بحث می 
بریم.  طوریکه در آغاز این نوشته اشاره گردید، کوشش در آنست که موضوعات مورد بحث را به 

ً در جریان رویدادها قر ار استناد منابع و مآخذ دست اول یعنی مبتنی بر نوشته کسانیکه خود مستقما
 داشته و چشم دیدها و اقدامات خود را به رشته تحریر درآورده و به نشر سپرده اند، بیان کنیم. 

درارتباط با رویداد های داخل ارگ دو مقالۀ مهم به نشر رسیده: یکی ـ تحت عنوان "مدافعه ارگ 
" 1357ثور افغانستان بمقابل هجوم باغیان خلقی و پرچمی توسط قطعات گارد در جریان کودتای هفت

که توسط جگتورن فضل الرحمن تاجیار آمر اوپراسیون گارد جمهوری نوشته شده و در پورتال افغان 
صفحه به نشر رسیده است و دیگر ـ گزارش تحت  11در  2008دسمبر  26جرمن آنالین بتاریخ 

یر کریم ش ـ یک پارچۀ منحوس از تاریخ افغانستان" که بقلم انجن1357عنوان "روز سیاه هفت ثور 

در  2002جنوری  27عطائی وزیر مخابرات در کابینۀ جمهوری محمد داؤد نگارش یافته و بتاریخ 

پورتال افغان جرمن آنالین نشر گردیده است. همچنان در این بخش ازیک کتاب تحقیقی و تحلیلی مهم 
و موضوعات دیگر نیزاستفاده شده که محتوای آن بیشتر برچگونگی شهادت رئیس جمهور محمد داؤد 

مربوط به آن متمرکز میباشد که توسط داکتر صبورهللا سیاه سنگ نوشته شده است. مؤلف کتاب از 
منابع مختلف به شمول دو مقاله فوق الذکر و مصاحبه با تعدادی از اشخاص خبیرمعلومات همه جانبه 

ه است که با استفاده از را گردآوری نموده و تحت عنوان "و آن گلوله باران بامداد بهار" بچاپ رسانید
مآخد فوق و دیگر منابع مؤثق  به بررسی جریان رویدادها درداخل ارگ اعم از نظامی و غیرنظامی 

 در آن روز سیاه پرداخته میشود:

 ـ مدافعه ارگ جمهوری ـ امکانات و مشکالت: 1

روز هفتم دراین موضوع هیچ مدرک و مأخذ مستند در دست نیست که جریان عملیات نظامی را در 
ثور در داخل ارگ به تصویر بکشد، مگر نوشته ای جگتورن فضل الرحمن تاجیار که خود شخصاً تا 
آخرین دقایق شاهد رویدادها ونیز فعال امور بوده است. لذا شرح ذیل برگرفته از نکات مهم مقالۀ 

 موصوف میباشد که ذیالً تقدیم میگردد:

مختصر از تشکیالت گارد جمهوری که عبارت از قرارگاه تاجیار در آغاز مقاله خود ضمن یادآوری 
قطعه، دو کندک پیاده و تولی حمایه ماشیندار دافع هوا و تولی مخابره بود که تعداد مجموعی آنها به 

میرسیدند، با ذکر نام و رتبه نظامی آمران و افسران هر گروپ معرفی مینماید  1600شمول افراد به 

دربین این صاحب منصبان عدۀ از منسوبین سرسخت احزاب »میکند که: و به این نکته مهم اشاره 
خلق و پرچم وجود داشت که حتی در بین آنها احتماالً گماشتگان ک.ج.ب هم موجود بودند؛ مثالً 
قوماندان گارد جمهوری )ضیاء مجید( و یا آمر کشف جگتورن عبدالحق علومی، جگرن سیدجان و 
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ست های شناخته شده بودند و بعضی دیگر که یا اصالً در خدمت تورن محمد عزیز حساس از کمونی
گروپ های خلق و پرچم قرار داشتند و یا به اشخاص سرشناس آنها ارتباط نزدیک داشتند، جزء 
مؤظفین در گارد بودند. بعد از مدتی شخص رئیس جمهور و وزیر دفاع ملی در موجودیت همچو 

ند و تا اندازۀ متوجه مقاصد آنها شدنده بودند. به همین اشخاص در قطعۀ گارد در تردد قرار گرفت
رابطه ضیاء مجید را از]قوماندانی[ گارد تبدیل و در عوض آن صاحب جان را که به کدام جناحی 
ارتباط نداشت، تعیین نمودند. ولی بازهم قوماندان جدید گارد صاحب جان که ظاهراً خوش خدمت و 

ف دیگر رابطۀ نزدیک با یک عضو مهم گروه خلق )جگرن وظیفه شناس به نظر میرسید، از طر
شیرجان مزدوریار( داشت که این رابطه ممکن جنبۀ شخصی داشته باشد. بهرحال وجود همچو 

 «اشخاص در عدم مقاومت مؤثر و دفاع از ریاست جمهوری بی تأثیر نبود.

ازتصویب مجلس وزراء و بعد »تاجیار خاطرات و چشم دیدهای خود را از آنروز چنین آغاز میکند: 
گرفتاری نورمحمد تره کی و ببرک کارمل و دار  و دستۀ شان قوماندان گارد برایم امر داد که همان 
شب باید به داخل قطعه باشم. به اساس امر قوماندان گارد درآن شب من به قطعه حاضر بودم. روز 

رال غالم حیدر رسولی نسبت ثور بود، به اساس امر وزیر دفاع ملی دگرجن 7پنجشنبه که همان 

 7بجه  8گرفتاری تره کی، ببرک و دار و دستۀ شان روز شادیانه اعالن گردیده بود. حوالی ساعت 
ثور صدای موترهای اطفائیه را شنیدم که درحرکت بودند. برطبق معمول از نوکریوال اطفائیه والیت 

قع شده است. من برای قوماندان گارد کابل معلومات کردم، برایم گفت که در غند باالحصار حریق وا
صاحب جان تیلفون کردم، ولی در دفترش نبود. لحظۀ بعد خودش برایم تیلفون کرد و من موضوع را 

ریشخور قوماندان فرقه جنرال نظیم خان را مورد  7برای شان گفتم. درضمن برایم گفت که در فرقه 

کان فرقه دگروال قاسم خان زخمی گردیده و سوء قصد دادند، ولی نامبرده فرار کرد، مگر رئیس ار
به شفاخانه انتقال داده شده و تیلفون را گذاشت. لحظۀ بعد صدای فیر از داخل گارد شنیده شد. با 
ً فیر  شنیدن صدای فیر معلومات کردم، گفتند که یکنفرعسکر تولی مربوط به عزیز حساس اشتباها

کمونیست های داخل گارد برای سراسیمه ساختن نموده است. که این فیرهم به عقیده من ازطرف 
ثور بریدمن مجید بازـ یاور داؤد خان از گلخانه  7قطعه عمداً اجرا شده بود. حوالی ساعت بجه صبح 

برایم تیلفون کرد و چنین گفت: "وزیرصاحب دفاع ملی تیلفون کرد و گفت که برای صاحب جان 
لچرخی حرکت کرده و به استقامت شهر می آیند"، مجید قوماندان گارد بگوئید که سه عراده تانک از پ

خان گفت که: "من قوماندان صاحب گارد را نیافتم، موضوع را به شما اطالع دادم." دراین اثنا من 
در جستجوی قوماندان گارد شدم تا امر وزیر دفاع را برای شان برسانم، ولی ایشانرا نیافتم. خودم از 

حاضر بودن قطعه برای وظیفه پائین آمدم. وقتیکه به نزدیک  دفتر اوپراسیون غرض وارسی و
 «دروازه گارد که مقابل وزارت معادن بود، رسیدم، قوماندان گارد را دیدم..

تانکهایی که از پلچرخی بحرکت افتیده بودند از استقامت پل محمود خان »تاجیار در ادامه می نویسد: 
ود را به پیشروی وزارت دفاع رسانیده و یکی ازین بطرف ارگ به حرکت بودند و به سرعت زیاد خ

تانکها باالی تعمیر وزارت دفاع ملی فیر نمود. بعد ازاینکه تانکها از پیش روی وزارت دفاع ملی 
سرطان بحرکت افتادند. درهمین زمان  26گذشتند، از مقابل دروازۀ شرقی گارد به استقامت چارراهی 

کان قوای مرکز به گارد تیلفون کرده فرمود که از غند رئیس ار علی وردکجنرال عبدال برید
باالحصار کمک به گارد میرسد. قوماندان گارد که شاهد عینی صحنه بود، به رئیس استخبارات 
وزارت دفاع از دروازۀ شرقی گارد تیلفون کرده و راجع به آمدن تانک ها و انداخت باالی  وزارت 
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گفت که: "من فکر میکردم که تانک ها را شما خواسته  دفاع معلومات خواست. نامبرده در جواب
 « اید."

بعداً معلوم شد که این تانکها مربوط به اسلم وطنجار بوده و میگویند که فیر اول را وطنجار شخصاً »
باالی وزارت دفاع اجراء نموده بود. بعد از آن سه عراده تانک از استقامت پل محمود خان به 

طرف چارراهی پشتونستان می رفتند. قوماندان گارد به من امر داد که باید پیشروی ارگ رسیدند و ب
تانک ها را توقف بدهم. چون برای افراد تانک ها گفته شده بود که شما برای خاموش کردن مظاهره 
در داخل شهر کابل مؤظف شده اید و از کودتا معلوماتی نداشتند، لذا تانک ها به اشارۀ دست من 

به امر من اطاعت نمودند که از تانک خارج شوند و من آنها را برای بازپرسی بداخل توقف نموده و 
گارد فرستادم، مگر دریوران تانک که خورد ضابطان بودند و از کودتا معلومات  داشتند، با تانکهای 
خود فرار کرده در پیش روی وزارت پالن موضع گرفته و توسط ماشینداری که باالی تانک نصب 

الی من انداخت کردند. درین حال من تنها بودم و عقب درخت که به پیش روی زیارت متصل بود، با
به بانک موقعیت داشت، پناه گرفتم و در وقفۀ انداخت ماشیندار به زیارت داخل و بعداً از دیوار 

راد زیارت خیز زده و داخل صحنه گارد شدم. بعداً قوماندان گارد امر داد که یک هیئت تعیین و از اف
تحقیق بعمل آید. چون وضع حالت اضطراری داشت، من امر حبس آنها را دادم. بعداً من و قوماندان 
گارد یکجا بطرف دروازۀ شرقی بحرکت افتادیم که صدای حرکت ماشین های محاربوی از استقامت 

سرطان بطرف ارگ بگوش میرسید. چند لحظه بعد معلوم شد همه ماشین های  26چارراهی 

 «ی از قوای چار زرهدار میباشند.محاربو

قوماندان گارد به من امر داد که باید ماشین های محاربوی را توقف بدهم. وقتیکه اینجانب با دگرمن »
محمد سرور خان قوماندان کندک اول گارد بطرف قطار ماشین های محاربوی به حرکت افتادیم، دیدم 

اده باالی ما نشان میگیرد. من و محمد سرور که نشانزن ماشین محاربوی میل سالح خود را دور د
خان فوراً پروت کردیم، راکت ماشین محاربوی فیر و به دروزاه زره پوشی  تولی که از باالحصار 
برای حمایه آمده بود، اصابت کرد که در نتیجه آن پیشانی غالم عثمان بریدمن که ضابط نظام قراول 

گارد به چشم دیده و بعداً برایم امر کرد که تانکها را  بود، زخم برداشت. این جریان را قوماندان
 «بزنید.

من به اساس امر قوماندان گارد امر "اور" را دادم. افراد غیور و مسلمان گارد جمهوری باالی »
ماشین های محاربوی فیر کردند و در نتیجه ماشین های محاربوی آتش گرفتند. دربین یکی ازین 

ادر زاده جنرال عارف خان قرار داشت که مکمل با ده نفر مرتبات ماشین های محاربوی عمر بر
طعمۀ آتش گردید و بعداً گروپ تانکهای عقبی به حرکت و پیشرفت خود بطرف گارد ادامه دادند. من 
برای جز و تامها هدایت داده بودم که تا امر ثانی هر تانک و یا واسطۀ محاربوی که بطرف گارد 

 «ببرند. حرکت میکند، آنرا ازبین

در تصادمات فوق قطعه گارد هشت عراده تانک کودتاچیان را در پیشروی وزارت معادن قریب »
سرطان حریق و امحا کردند  26زیارت در کنج د افغانستان بانک و دروازۀ شرقی ارگ و چارراهی 

 «که الشه های آن ها تا چندین روز در آنجا دیده می شدند.
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گ ریاست جمهوری بوسیله قوای گارد با روز هفتم ثور در مقابل دروازه ارکه درنمونه چند تانک کودتاچیان 
 ند.سرنشینان آن حریق و از بین برده شد

سرطان دوباره بطرف پل محمود خان  26کندک تانک وطنجار ]با مالحظه این تلفات[ از چارراهی »

وقت رئیس ارکان قوای  به عقب نشینی آغاز کرد و قرا رمعلومات های بعدی برای قادر که درآن
هوائی بود، اطالع دادند که گارد جمهوری تانک ها را از بین برده و ما مقاومت کرده نمیتوانیم و 
عقب نشینی میکنیم. دراینجا باید تذکر داده شود که قوماندان هوائی و مدافعه هوائی دگرجنرال موسی 

داخل قوای هوائی در آغاز روز کودتا  خان با یاور خود جگرن عنایت هللا توخی ازطرف کمونیستهای
به شهادت رسانیده شده بودند ]قادر در شرح خاطرات خود راجع به شهادت این دو نفر درآغاز کودتا 
هیچ سخن نگفته است و معلوم میشود که این دو و شاید تعداد  دیگر به هدایت قادر به شهادت رسیده 

گیری به عمل آورده و برای شان وعده داد که زود باشند[، ولی قادر خاین از عقب نشینی شان جلو
 «طیارات به حمایه شان میرسد.

درعین زمان دریور وزیر دفاع به دروازۀ شرقی گارد آمد و »تاجیار خاطر نشان می سازد که: 
شارژور )جاغور( تفنگچه وزیر صاحب را طور نشانی آورده برایم گفت که: "وزیر صاحب دفاع 

ا طور نشانی برای قوماندان گارد ارسال نموده که پریشان نباشید من]وزیر شارژور تفنگچه خود ر
دفاع[ به قوماندانی هوائی امر داده ام که طیارات پرواز کرده و تانکهای باقیمانده را از بین ببرند 
]قادر در کتاب خاطرات خود میگوید که این تیلفون از رئیس جمهور داؤد خان بوده است، درحالیکه 

میشود که این تیلفون از وزیر دفاع بوده است[؛ من ]تاجیار[ شارژور را اخذ نموده که این معلوم 
 «نشانی مهم را برای قوماندان گارد برسانم.

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 152تر 34 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

بعد ازاینکه نشانی جاغور تفنگچه وزیر دفاع برایم رسید ، منتظر آمدن طیارات بودم. »او می افزاید: 
دم. گروپ طیارات عوض کمک برای ما، برعکس حوالی بعد از ظهر صدای غرش طیارات را شنی

باالی جزو تامهای گارد جمهوری انداخت و بمباردمان خود را شروع کردند. یکی از طیارات باالی 
قصر دلکشا انداخت نموده که در نتیجه آن ازطرف بلوک دافع هوائی گارد که قوماندان آن دویم 

که از اثر آن یک طیاره مورد اصابت قرار گرفته  بریدمن شاه محمود بود، ضربۀ متقابله به عمل آمد
در ریشخور سقوط نموده بود. متباقی طیارات باالی قصر گلخانه بمباردمان خود را اجراء میکردند... 

 «و عساکر گارد در مدافعه خویش با یک روحیه عالی منتظر امر و قومانده بعدی بودند.

د بودم. درین اثنا خودش به دروازۀ شرقی گارد من )آمر اوپراسیون( در جستجوی قوماندان گار»
تیلفون کرده و مرا به قوماندانی خواست. وقتیکه به قوماندانی رفتم، برایم چنین امر داد: "رئیس 
صاحب جمهور امر داده  که ما باید به هر قدرت که میشود، استیشن رادیو  را بگیریم. بنابرآن شما 

یا  7عسکر راکت انداز را از هر تولی یک یک نفر جمله  )منظورش شخص من آمر اوپراسیون( چند

نفر را گرفته و برای اشغال استیشن رادیو طوری که هیچکس نداند، بروید". درحالیکه قوماندان  8

گارد میدانست که درهر تولی یک نفر راکت انداز موجود بوده و با تعیین نفر و اعزام آن به استیشن 
قضیه را به آسانی درک کرده میتوانستند. در موقعیکه او امر خود  رادیو صاحب منصبان حزبی اصل

را برایم میداد، آمر مخابره گارد که آقا محمد ]مشهور گل آقا[ نام داشت، نیز موجود بود. جگتورن آقا 
محمد از دوستان خیلی نزدیک و مورد اطمینان صاحب جان قوماندان گارد بود که حتی باهم رفت و 

تند. رادیو کابل ]افغانستان[ ازطرف کندک زرهدار قوای چهار زرهدار که قوماندان  آمد فامیلی داش
این کندک اسلم وطنجار بود، اشغال گردیده بود که شیرجان مزدوریار نیز در آنجا موجود بود. باید 
عالوه کرد که شیرجان مزدوریار نیز از همصنفان و رفقای مورد اعتماد شخص صاحب جان بود که 

 «میشه به گارد رفت و آمد میکرد و هم بخانه قوماندان گارد رفت و آمد فامیلی داشت.خودش ه

تاجیار پس از ذکر روابط دوستانه آقامحمد و شیرجان مزدوریار با صاحب جان قوماندان گارد، در 
صدد تعمیل امر اعزام عساکر به رادیو افغانستان می برآید  و اما به صاحب جان میگوید که: 

ان صاحب! من یک عسکر هستم، شما هرچه امر بدهید، به چشم من اجراء میکنم. وقتیکه من قوماند»
برای گرفتن رادیو بروم، لطفاً یک شخص را عوض من امر بدهید که سوق و ادارۀ گارد را به عهده 

قوماندا گارد لحظۀ با خود فکر کرد و گفت که: "نخیر شما نروید! شما »؛ تاجیار می نویسد: «بگیرد
گارد را سوق و اداره کنید، من در زمینه فکر میکنم." وقتیکه از اتاق خارج میشدم، دوباره صدا کرده 
گفت که: آمر کشف عبدالحق علومی را حبس کنید که تمام فساد زیرپای وی است. البته درآن حالت 

ی صبح اضطرار حبس نمودن او ممکن نبود. دراین وقت تانکهایی که به جوار دیوار گارد جمهور
توقف داده شده و افراد آن بداخل قطعه فرستاده شده بودند و دریوران با تانک های خود فرار نموده  و 

 «به پهلوی وزرات پالن جابجا شده بودند، به انداخت های خود بطرف گارد ادامه میدادند.

انم که آمر مخابره قابل تذکر مید»در اینجا تاجیار به این نکته مهم دیگر اشاره کرده می نویسد که: 
گارد آقامحمد خان در فلج نمودن سیستم مخابره گارد جمهوری با خارج نمودن بطریهای وسایط بی 

ی بریدمن مخابره سهم فعال داشت و هردوی شان از جمله خلقی های سرسخت ړسیم با جمعه خان لم
 « بودند.

م و دوباره به داخل قطعه آمدم، وقتیکه از قوماندانی گارد خارج شد»تاجیار در ادامه می نویسد: 
مشاهده کردم که وضعیت ]البته بعد از بمباردمانهای طیارات[ خطرناک شده میرود و باید افراد را 
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برای محاربۀ مشت و یخن حاضر نمایم، امر دادم که جمله افراد و صاحب منصبان باید بم دستی 
قوماندان گارد هدایت بگیرم. ولی  بگیرند.... بعد غرض اخذ هدایت به قصر گلخانه رفتم تا از

قوماندان گارد را نیافتم و جناب رئیس جمهور داؤد خان بداخل اتاق قدم میزد. برایش رسم تعظیم 
نمودم، فرمود: "کی هستی؟، خود را معرفی کن!"، من اسم، رتبه و وظیفۀ خود را حضور شان 

به وضعیت چه فکر میکنید؟" من  عرض کردم. ایشان از من پرسیدند: "شما به حیث یک عسکر راجع
وضعیت را پیش خود مجسم نموده حضور شان عرض کردم: حمالت جز و تامها و قطعات زرهدار 
ازطرف جز و تامهای گارد جمهوری دفع و طرد گردیده و تانکهای معترض به پیشروی دروازه 

ن برده شده اند و ما سرطان از بی 26شرقی، دروازه قصر دلکشا، دروازه سینمای کابل و چهارراهی 

باالی وضعیت فایقیت و حاکمیت داریم، تنها سه عراده تانک آنها از پیشروی وزارت پالن انداخت 
های منفرد را اجرا میکنند که شاید جبه خانه کافی نداشته باشند و زود خاموش گردند. ولی ضربات 

ط ضد هوائی نداریم. اگر امکان قوای هوائی را دفع و طرد نموده نمیتوانیم، زیرا که سالح و وسای
داشته باشد که کسی از جمله قطعات گارنیزیون کابل به منظور گرفتن استیشن رادیو وظیفه دار شود، 
انشاء هللا موفقیت بطرف ما خواهد بود. رئیس صاحب جمهور فرمودند: "بچیم پریشان نباشید من برای 

. منظور داؤد خان از عظیم جان، عبارت از عظیم جان به قندهار امر داده ام که به کمک بیاید"
دگرجنرال عظیم خان قوماندان قول اردوی قندهار بود که باید به طیارات امر میداد که پرواز کرده و 
برای از بین بردن تانک های معترض می آمدند. ولی بعداً معلوم گردید که عظیم خان دگر جنرال 

 «بور به تسلیم شدن گردیده بود.توسط یاور پرچمی اش که اکرم نام داشت، مج

بعد ازین رسم و تعظیم نموده و از قصر گلخانه خارج شدم. درین زمان »تاجیار عالوه میکند که: 
رادیو کابل ]افغانستان[ کشته شدن داؤد خان و کامیابی حزب دموکراتیک خلق را اعالن  میکرد که 

د و حرم سرای آتش گرفت. من نمیدانم که دفعتاً یک گروپ طیارات باالی حرم سرای بمباردمان کردن
قوماندان گارد در کجا بود. او برای من تیلفون کرد که باید برای تخلیه حرم سرای اقدام نمایم و هم  
طیارات باالی قصر گلخانه بمبارد خود را ادامه میدادند. درین اثنا  دگرمن محمد سرور خان قوماندان 

من راپور دادند...بعداً او در راه شفاخانه به حق رسید. او  کندک اول زخمی گردید. از موضوع به
 «یک صاحب منصب شجاع و وطن دوست بود.

بعد از تخلیه حرم سرای الی نصف شب قوماندان گارد را ندیدم که در کجا بود. حوالی نصف شب »
خانه که من به دروازۀ شرقی ارگ بودم، برایم تیلفون کرد که یک عراده موتر الری به قصر گل

بفرستم، زیرا قرار بود رئیس صاحب جمهور از گلخانه خارج شود. دراین وقت یکی از پسران آن 
میخواست که از دروازۀ قصر خارج شود، ولی توسط کمونیست ها مورد اصابت گلوله قرار داده شد 

درین و در عین زمان دو نفر محافظین دروازۀ قصر نیز مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. قراریکه 
اواخر همراه عزیز حساس که بعداً به حیث قوماندان گارد ببرک کارمل انجام وظیفه میکرد و به رتبۀ 
دگرجنرالی ارتقا یافته بود، صحبت نمودم، نامبرده  چنین قصه کرد: "در اثنائیکه عمرجان پسر داؤد 

یه به قتل خان میخواست از قصر گلخانه خارج شود، ازطرف بریدمن ببرک ضابط بلوک اطفائ
رسانیده شد و نیز دو نفر پهره داران دروازۀ قصر گلخانه که مربوط تولی عزیز حساس بودند، زخمی 
شدند." بریدمن ببرک بعد از سقوط جمهوریت به حیث یاور تره کی بوده و در منازعه بین تره کی و 

وم میشود که در شهادت حفیظ هللا امین از طرف طرفداران امین گرفتار و به قتل رسید.... ازین معل
عمرجان پسر داؤد خان، دگرمن سرورخان و دو نفرپهره داران قصر گلخانه، قوماندان بلوک اطفائیه 

 «تورن عبدالمجید و ضابط آن ببرک مستقیماً دست داشته اند.
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بعد از این واقعه الی ساعت یک بجه شب قطعه گارد منتظر کمک و هدایت بود، ولی ازطرف »
کدام اقدامی بعمل نیامد و در حوالی ساعت یک بجه شب غرض اخذ هدایت دوباره به مقامات باال 

قصر گلخانه رفتم. درطول راه عبدالحق علومی و جگرن سیدجان نیز با من یکجا شدند. دونفر فوق 
الذکر باالیم فشار می آوردند که قوماندان گارد ناپدید شده و صالحیت قومانده بدوش شما )منظور آمر 

اسیون( است شما باید قرار بدهید، یعنی قطعه را تسلیم نمائید. وقتیکه داخل قصر گلخانه شدم، از اوپر
قوماندان گارد درکی نبود. قرار اظهار جگتورن نادر خان: قوماندان گارد خود را به زیر زمینی 

جواب کوتی باغچه پنهان نموده بود. درین اثنا داؤد خان از وضعیت بازهم معلومات خواست، در
عرض کردم که در وضعیت کدام تغییر قابل مالحظه رخ نداده  و هم کمک برای ما نرسیده است. 
درین اثنا سیدجان جگرن معاون اوپراسیون و عبدالحق علومی آمر کشف گارد برای داؤد خان چنین 

عهد و پیمان گزاف گوئی منافقانه نمودند: "ماتا آخرین قطره خون خود از شما دفاع میکنیم!"، ولی این 
دروغ بود. درحقیقت هر دو پرچمی بودند و بعد از شهادت داؤد خان به مقامات و رتبه های بلند حتی 

 «رتبه های جنرالی ارتقا یافتند.

بعد از تقدیم راپور به داؤد خان من با معیت سیدجان جگرن و عبدالحق علومی از گلخانه خارج » 
تیلفون کرد و برایم گفت که یک تعداد اسلحه باید به قصر  شدم. لحظۀ بعد صاحب جان قوماندان گارد

گلخانه ارسال نمایم. من فوراً به بلوک انضباط امر دادم و اسلحه داده شد. در داخل قصر گلخانه وزیر 
داخله قدیر نورستانی، وزیر مالیه سیدعبداالله، وزیر معادن و صنایع  تواب آصفی، وزیر صحت 

زراعت عزیزهللا واصفی، معاون وزارت خارجه وحیدعبدهللا، وفی هللا خان عامه عبدهللا عمر، وزیر 
 «سمیعی وزیر عدلیه و دیگر اعضای کابینه حضور داشتند.

ساعت سه و نیم صبح شد و از مسجد جامع پل خشتی صدای آذان محمدی شنیده شد. توسط جگتورن »
و تصمیم گرفتم که دوباره نزدش غرض نادرخان اطالع گرفتم که قوماندان گارد باز به گلخانه آمده 

اخذ هدایت به آنجا بروم. وقتیکه داخل قصر شدم، دفعتاً داؤد خان را دیدم. درهمین وقت وزرای مالیه 
و داخله هردو نزد من آمدند و معلومات خواستند. برایشان گفتم که وضعیت مانند سابق است. وزیر 

معاون وزارت خارجه سید وحید هللا همراه داؤد خان  مالیه عبداالله، وزیر داخله قدیر نورستانی و
بودند  و اما دیگر اعضای کابینه در اتاق  دیگر بودند. داؤد خان بمن نزدیک شده چنین فرمود: "بچیم 
جوان هستید، بروید خود را تسلیم کنید. من تصمیم خود را گرفته ام."  درین اثنا صاحب جان قوماندان 

رئیس صاحب جمهور تصمیم خود را گرفته است. شما بروید قطعه را جمع و گارد نیز برایم گفت که 
امر بدهید سالح های خود را تحویل دیپو ها کنند. اما برای من به صفت یک شخص مسلمان و افغان 
که برای دفاع از ناموس، اسالم، تمامیت ارضی وطن و حفظ نوامیس ملی به خدا و قرآن سوگند یاد 

ن امر طاقت فرسا بود. دراین اثنا که در قصر گلخانه بودم، صاحب جان قوماندان کرده بودم، قبول ای
گارد مرتبۀ دوم برایم گفت که: این امر رئیس صاحب جمهور است، بروید و انجام بدهید. من احترام 

 «نموده خارج شدم.

ده بود، ثور که آفتاب ظلمت و کفر کمونیزم در آسمان کابل طلوع کر 8صبح روز  6حوالی ساعت »

به اساس امر رئیس جمهور و قوماندان گارد، امر تجمع قطعه گارد را از مواضع شان به محل 
اجتماع دادم. بعد ازاینکه قطعه گارد همه تجمع نمودند، درحالیکه حب وطن عزیز، دین، غیرت 

نمیداد و  افغانیت، آبروی ناموس مسلمانان افغانستان، حس وطن دوستی برایم اجازۀ تعمیل این امر را
گلویم را عقده غیرت فشار میداد، امر رئیس صاحب جمهور را اعالن کردم. قطعه گارد  همه به یک 

 «آواز عدم  موافقت خود را ابراز و سالح را به زمین نمی گداشتند.
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فضل الرحمن تاجیار که تا آخرین لحظات همان شب و تا دم صبح شاهد رویدادهای داخل ارگ بود و 
تولی »آمر اوپراسیون گارد جمهوری وظیفه دار مقاومت قوای گارد بود، می افزاید:  خودش به حیث

حمایه که در شروع کودتا از باالحصار به عرض تقویه گارد فرستاده شده بودند و من افراد و صاحب 
منصبان شانرا خلع سالح نموده و بداخل تولی مخابره محبوس نموده بودم، همان تولی که صاحب 

یکنفر به نام لعل محمد  و دیگری هم تورن رسول...هردو پرچمی بودند، کنترول گارد را  منصب آن
بدست گرفتند و به ما امر دادند تا دستها باالی سرتان و به شکل یک قطار یک یک نفر از دروازه 
گارد خارج شوید....بعد از اینکه همه افراد و صاحب منصبان از داخل گارد خارج شدند، دراطراف 

واره آب پیشروی کافی خیبر تحت نظارت ملحدین و کمونیست های لعین قرار گرفتیم و بعد از آنجا ف
به سیمنای آریانا هدایت شدیم. عزیز حساس، عبدالحق علومی و بعضی پرچمی های دیگر در عین 

ثور توسط  8بجه همان روز  4روز از سینمای آریانا رها گردیدند و متباقی صاحب منصبان ساعت 

 «رویس های ملی بس به قوای چهار زرهدار انتقال داده شدیم و بعداً به زندان پلچرخی.س

 3:30من شهید سردار محمد داؤد خان را بار آخر ساعات »تاجیار در پایان نوشته خود می افزاید: 

در قصر گلخانه  درحال قدم زدن دیدم که برایم امر توقف مقاومت را دادند  1357ثور  8صبح روز 

امر شان دوبار توسط قوماندان گارد تکرار و تائید گردید که باید عملی شود. من امر فوق را ساعت و 
بجه صبح یعنی بعد از دو نیم ساعت تعمیل نمودم. چنین تصور میشود که بعد از ختم مقاومت و  6

و نمبر صبح، امام الدین نام بریدمن از قطعه کوماند 6خارج شدن ما از ساحه گارد بعد از ساعت 

مقیم باالحصار به ارگ مؤظف شده، بایک عده افراد مسلح با تفنگ های کالشنکوف داخل قصر  444

گردیده، گستاخانه سردارمحمد داؤد خان و دیگر مقامات بلند رتبه رژیم جمهوری را مخاطب قرار 
سردار از امر داده می گوید: "به فرمان کمیته مرکزی شما محکوم هستید و خود را تسلیم کنید!" چون 

امام الدین و فرمان به اصطالح کمیته مرکزی اطاعت ننمود و توسط تفنگچه دستی خود باالی امام 
الدین فیر میکند، امام الدین و افراد معیتی اش یکجا باالی خانواده سردار محمد داؤد خان و اعضای 

تمل بود به سردار محمد داؤد نفر را که مش 39کابینه او فیر میکنند و این یزید منشان خلق و پرچم 

خان، برادرش محمد نعیم خان، اعضای فامیل شان و]برخی[ از اعضای کابینه وحشیانه به شهادت می 
 «رسانند.

شهید سردار محمد داؤد خان که آرمان های »تاجیار در پیایان شرح این رویداد تراژید می نویسد: 
سالها خدمات فراموش ناشدنی برای میهن و زیاد راجع به ترقی و پیشرفت وطن داشت و در طول 

مردم خود بجا آورده بود، توسط مزدوران روس با فامیل و رفقا و همکاران خود بی رحمانه قتل عام 
گردید، ولی سر تسلیم  را به دشمنان وطن، دین و مردم فرو نیاورد و بجاست که در تاریخ بنام یک 

ع مشهوری که در حق حضرت امام حسین)رض( گفته افغان شجاع، غیرتمند و شهید یاد گردد. مصر
 «شده، در مورد سردار داؤد خان نیز صدق مینماید که "جان داد ونه داد دست در دست یزید"

دربارۀ جگتورن فضل الرحمن تاجیار باید بگویم که موصوف یکی از صاحب منصبان تحصیل کرده 
ی زندانی شد و پس از تهاجم قوای سرخ ثوردر زندان پلچرخ 8و با شهامت افغان است که بعد از 

شوروی به کشور و نصب ببرک کارمل در راس رژیم دست نشانده، وقتی عفو عمومی نام نهاد 
اعالن گردید با دیگر زندانی ها  از زندان رها شد و پس از مدت کوتاه کشور را ترک کرد و مهاجر 

برد. من او را بار اول در زندان دیدم و از گردید و اکنون در جنوب کالیفورنیا با فامیل خود بسر می 
 آنوقت تاحال با هم دوستی و نزدیکی داریم، شخص با دیانت، مسلمان و واقعاً وطن دوست است.
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 ـ گزارش یک شاهد عینی دیگر از چگونگی سقوط رژیم جمهوری: 2

تحت عنوان مقالۀ مبسوطی را در پورتال وزین "افغان جرمن آنالین" خواندم  2002دراوایل سال 

ش ـ یک پارچۀ منحوس از تاریخ افغانستان" که بقلم توانای انجنیر کریم 1357"روز سیاه هفت ثور 

عطائی وزیر مخابرات رژیم جمهوری نوشته شده بود و فوراً یک کاپی از آن برداشتم. این مقاله 
قابل دسترسی  28همین حاال در آرشیف نویسندگان این پورتال زیر نام نویسنده آن تحت شماره 

 میباشد.

ثور را  گزارش میدهد که نویسنده آن به حیث یک عضو  7این مقاله یک گوشه دیگر از رویدادهای 

ً در جریان قرار داشته و آنچه را که چند روز قبل از کودتا و نیز در جریان کودتا تا  کابینه شخصا
نجائیکه محتوای این گزارش یک سقوط رژیم جمهوری به چشم دیده است، قدم بقدم بیان میکند. از ا

قسمت مهم موضوع جریان کودتا و چگونگی آنرا در داخل ارگ جمهوری و نیز رویداد های مهم را 
در داخل قصر گلخانه  طوری شرح میدهد که تاحال هیچکس دیگر چشم دید خود را به همین تفصیل 

سند تاریخی دراین بخش مقالۀ نشر نکرده است. لذا نشر مجدد متن مکمل این گزارش را به حیث یک 
 حاضر حتمی و الزمی میدانم. از اینقرار: ]عناوین فرعی ازاین قلم است[

 انجنیر عطائی گزارش خود را از موضوع قتل خیبر آغاز میکند: 

 رئیس اکبر محمد شهید مرحوم اتاق در وزراء مجلس شروع از قبل 1357 حمل 29 شنبه سه روز»

 فایق، الدین غوث شاغلی که بودیم، نشسته کابینه اعضای از چندی با افغانستان جمهوری ریاست دفتر

 ها لعنتی ازین یکی که دارید خبر: " نمود شروع چنین را قصه وشد  اتاق داخل عامه فواید وزیر

 پهلوی جویچۀ یک در مطبعه نزدیکی در خیبر اکبر میر: "جسد گفت تأمل بدون و " است شده مردار

 ها پرچمی .داشت تذکری قضیه از نیز داخله وزیر باشم، نکرده فراموش اگر."  است شده یافت سرک

 . خواندند می عمل این عامل را حکومت و کرده بلند زیاد صدای و سر خیبر قتل از برداری بهره با

 اناهیتا و کارمل ببرک طرف از اش مربوطین دیگر پهلوی در خیبر گیری فاتحه مجلس و روزدفن

 تمطبوعا در فوتی اعالن اساسا   .شد رسانیده عموم سمع به رادیو طریق از فوتی اعالن در نیز راتبزاد

 در که ها پرچمی ممکن مورد درین .بود قبول قابل توفیم اقارب نزدیکترین نام ذکر با صرف رادیو و

 گذشتانده را فوتی اعالن گردد، ملتفت کسی اینکه بدون بازی، دست کدام با داشتند، دست نیز رادیو

 مقابل از شده، برداشته میکروریان منطقۀ از پرچم و خلق گروه نمائی خود مظاهرۀ با جنازه .بودند

 جمهوری، ارگ مقابل جادۀ طریق از نموده، عبور "امریکا بر مرگ" های نعره با امریکا تسفار

 از جمعی و فروش وطن های گروه طرف از حالیکه در میوند، جادۀ و خشتی پل پشتونستان، میدان

 ها لودسپیکر نصب قبر سر در .یافت انتقال صالحین شهدای به شد، می همراهی بین سیل اهالی

 اتحاد دست خود روسی باداران امر به تازه که پرچم و خلق های سرگله از یک هر و بود شده پیشبینی

 و کردند می پاره حلقوم زیاد، های تاز و تاخت با نموده ایراد پرطمطراقی تبیانا بودند، داده بهم

 .ساختند می متهم خیبر اکبر میر قتل به را حکومت

 قصر در ،االلهعبد سید مرحوم جمهور، رئیس معاون ریاست تحت که مجلسی در آنروز فردای

 .گرفت تصور افکار تبادل نیز خیبر دفن گزارش روی آجندا، ضمن بود، گردیده دایر عظمی تصدار

 .بود کرده تماشا را مظاهره پشتونستان میدان واقع پالن وزیر دفتر از جاللر خان محمد تتجار وزیر

 خود اصرار در داخله وزیر .خواند اندیشه قابل آنرا و داده تذکر چیان مظاهره زیاد شمار از او
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 152تر 39 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 چیان مظاهره بین در داخله توزار مؤظفین که داد، می تذکر و دانسته تشویش از خالی را موضوع

 )لرزانک پل( اندرابی پل از مردم چنانچه بود، زیاد ازدحام نیز گیری فاتحه مجلس در .داشتند حضور

 «.بودند کشیده صف شمشیره، دو شاه مسجد الی

 قتل خبیر و اقدامات دولت:

عطائی پس از گزارش مختصر در باره قتل خیبر و مراسم دفن و فاتحه او اقدامات دولت را چنین بیان 

 بود گردیده دایر قانون خالف که مظاهره برابر در تا بودند، نظر این به همه مجلس در»میکند: 

 عبدالقدیر، داخله وزیر و اللهعبدا سید مالیه وزیر و جمهور رئیس معاون . آید بعمل قانونی تاقداما

 .دادند قرار مذاکره مورد جمهور رئیس با را موضوع بعدا  

 نظر چنین و گرفت تصور زمینه در دار   دامنه بحث ش ه1357حمل 29 مؤرخ وزراء مجلس در

 انداختن براه برابر در و شده سازی پاک پرچمی و خلقی عناصر وجود از دولت دستگاه که شد، تثبیت

 گفت می و کرده تراشی مشکل عالی تتعلیما وزیر محبی صدیق. گردد عمل قانون به مطابق مظاهره،

 .نیست ساده کار استادان از بعضی تعویض

 در څارنوال لوی و عدلیه وزیر سمیعی هللا وفی مرحوم ش ه 1357 ثور 5 مؤرخ وزراء مجلس در

 به نظر خیبر، اکبر میر دفن روز در دولت بر شان شرمانۀ بی تتجاوزا و ها کمونیست تمظاهرا بارۀ

 جرم مرتکبین تواند می محکمه ، قانون ... مادۀ حکم به مطابق که گفت و داده تتوضیحا جزاء قانون

 .کند محکوم سال هفت الی حبس به را

 بهت  رضرو من عقیدۀ به گفت، من به مالیه وزیر بودیم، روان طعام اتاق طرف به وقتی روز ظهر

 روی ظهر از بعد مجلس در .نه چیزی هیچ گفت او کرد؟ باید چه گفتم او به .نیست اقدامی هیچ

 چون .نمود حاصل را خود هدایت داخله وزیر و آمد بعمل صحبت خلقی و پرچمی های سرگله گرفتاری

 دایرثور 7 پنجشنبه بروز آینده مجلس تا شد براین قرار روز اخیر در بود، نیافته پایان مجلس آجندای

 تصدار در ت.اس مجلس بیایید که آمد تلفون تصدار از رسیدم، خانه به همینکه مجلس از بعد گردد

 دیر تا را شب د.بمان محفوظ ها گرفتاری موضوع تا بمانیم، جا همین است خوب گفت من به مالیه وزیر

 جائیکه تا .داد می اطالع مجلس به پولیس تاجراآ ازفوقتا   وقتا   داخله وزیر .ماندیم تصدار در وقت

 .نبود روشن هنوز وی گرفتاری که امین هللا حفیظ از بجز بود یافته انجام ها گرفتاری همه دارم، بخاطر

 های گرفتاری به نسبت چارشنبه شام .برگشتیم خود های خانه به همه و یافت پایان مجلس شب وقت نا

 از بود، آمده بعمل مجلس در که اعالمیه تسوید در . رسید نشر به افغانستان رادیو از ای اعالمیه یادشده

 اسمای ضمن تسوید، در .بود رفته سخن دولت تخریب از و بیگانه عمال داشتن دست از ها، گرفتاری

 جمهور رئیس طرف از "کی تره به مشهور محمد نور" به "کی تره محمد نور" شدگان، گرفتار

 آثار آن از که قبیل ازین غیره و محل قوم، به وابستگی که فامیلی های نام تذکر زیرا گردید، تصحیح

 دانسته ملی، وحد تثبا و تحکیم اهدافش از یکی که جمهوریت های پرنسیپ خالف بود، می پیدا تبعیض

 شده چنین متأسفانه که رسید می نشر به هم کشور تمطبوعا در آن فردای باید اعالمیه این .شد می

 که ممکن و گردید می توزیع صبح طرف از که بود ای نشریه یگانه جمهوریت روزنامۀ .نتوانست

 بود گردیده طبع آن ثور 7 پنجشنبه روز نشریۀ در متذکره اعالمیۀ

 رئیس مکاتیب، امضای ضمن .رفتم توزار به وزراء مجلس از قبل معمول طبق ثور 7 پنجشنبه روز

 امروز صبح است، پرچمی که وی همسایگان از یکی گفت، برایم رفیق رحیم محمد مرحوم اداری،

 ".کنیم می آغاز دولت برابر در را مسلحانه مبارزۀ و شویم می باال کوه به ما" است، گفته برایش
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 152تر 40 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ثور گزارش مبسوط به این شرح ارائه میکند: 7از جریان مجلس وزراء بروز  عطائی

 آور یاد اداری رئیس گفتار از مصافحه حین داخله وزیر با مجلس شروع از قبل گلخانه ت عمار در»

 مجلس تاالر داخل ما هردوی گفته این با .باشیم داشته باز را خود گوش و چشم باید برادر گفت او .شدم

 از هریک با پرسی احوال از بعد و آمده تاالر به بعد ای لحظه داؤد محمد مرحوم همیشه مانند .گردیدیم

 اینکه و کرده ارائه را امنیتی راپور داخله وزیر شروع در .گرفتند قرار مجلس صدر در وزراء،

 که عدلیه وزیر .داد تمعلوما مجلس به برند، می سر به توقیف در کجا در پرچم و خلق های سرگله

 مجلس بعدا   .دادت  توضیحا قانون به مطابق دعوا اقامۀ قسمت در داشت، نیز را څارنوال لوی عهدۀ

 کارگر و کار قانون را تموضوعا از یکی .پرداخت مذاکره و بحث به شده بینی پیش آجندای روی

 .آمد می بعمل مذاکره قانون درین اعتصاب فصل روی باید که کرد، می احتوا

 

 دولت جمهوری افغانستان 1355رئیس جمهور محمد داؤد با حضور اعضای کابینه حین توشیح قانون اساسی 

 

 مستقیما   و شد اتاق داخل جمهوری ریاست یاوران از یکی که بود نگذشته دیری هنوز مجلس شروع از

 را او و گفتند چیزی یاور به مرحوم آن .نمود تقدیم شان برای را کاغذی و رفته جمهور رئیس طرف به

 جمهوری گارد قوماندان جان صاحب که بود، نگذشته چند ای لحظه هنوز .کردند رخصت سر اشارۀ با

 مطالعۀ از بعد جمهور رئیس .داشتند تقدیم ایشان به را کاغذی هم باز آمده تاالر به دیگر نفر یک با

  .گردیدند خود کار دفتر روانۀ سریع های قدم با و گفته ترک را خود جای فورا   کاغذ

 خارجهت  وزار معاون و مجلس منشی .داد تکان را تعمار توپ فیر یک مهیب صدای بعد دقیقه چند

 همین که کرده حرکت کابل طرف به پلچرخی از زرهدار قوای که گفت بودم، اش نزدیکی در که من به

 تاالر بین در همه مجلس اعضای آن از بعد .گردید قطع مجلس و رسید همه به بگوش گوش موضوع

 داخله وزیر و عبداالله سید مالیه وزیر .بودیم آمد و رفت در دفتر رئیس اتاق و دهلیز در مجلس،
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 152تر 41 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 الدین غوث عامه فواید وزیر و رسولی حیدر غالم دفاع وزیر و بودند جمهور رئیس دفتر در عبدالقدیر

 و دهلیز به گاه گاه بودم، می دفتر رئیس با را وقت اکثر که من .نداشتند حضور مجلس در اصال   فایق،

 . است قرار چه از اوضاع ببینم تا برآمدم می گلخانه تعمار مقابل چمن

 به هدایت اخذ غرض جمهوری، گارد قوماندان جان صاحب مرحوم مکرر آمد و رفت فرصت درین

 بودند، شده مسدود همه جمهوری ارگ های دروازه .کرد می جلب را توجهم جمهور، رئیس حضور

 های فیر و ها تانک غرش آواز داشتند، تنظار و داری پهرهت  عمارا اطراف در اضافی عساکر

 «.رسید می گوش به ارگ بیرون از ماشیندار

 سراسیمگی اعضای کابینه پس از شنیدن آواز فیر ها و غرش تانکها:

 احوال از تا رفتم، داشت قرار جمهور رئیس دفتر درآمد راه در که یاور دفتر به»عطائی می نگارد: 

 علوی نسیم سید تلفون رئیس از و گرفته تلفونی تماست  مخابرا توزار با آنجا از شوم باخبر تازه

 این خدا برای از گفت عصبانیت به بود، داده دست از را خود قرار مطلقا   که او .گردیدم اوضاع جویای

 سابقه که مؤظف نفر گرفتم، تماس تلفون مرکز با .نداشت سودی وی با مکالمه ادامه و است روز چه

 احوال صاحب وزیر" :گفت من به شناخت، می شان های آواز از را رتبه بلند مأمورین همه و بود دار

 از ماشیندار های فیر آواز". گردیدندت  عمار داخل مسلح اشخاص اکنون همین و است خراب بسیار

  .گذاشتم بجایش را گوشک مأیوسانه و رسید گوشم به تلفون طریق

 و بود سراسیمه زیاد او .گفتم برایش ت مخابرا وضع از من و برآمد جمهور رئیس دفتر از داخله وزیر

 گفت کامران انجنیر رادیو تخنیکی آمر گرفتم، تماس رادیو با .کردند اشغال نیز را مرکزرادیو بلی گفت

 .کند می رهنمائی رادیو احاطۀ صحن به را ها تانک ( خلق گروه مربوط رادیو مأمور یک( کتوازی که

 حاضر نیز دیگری اشخاصی یاور دفتر در .کند قطع را فرستنده های دستگاه برق تا دادم هدایت او به

 برو رو من با دفتر رئیس رفتم، می پایان که زینه از .ندارم بخاطر را شان های چهره حاال که بودند،

 گلخانه تعمار به دلکشا شمالی دروازۀ طریق از شان های خانه از باید فامیل اعضای که گفت و شد

 کند، نمی رد را خود گپ او، گوید، نمی ترک را منزلش خود فامیل با گوید می جان عمر .شوند آورده

. بودند نشسته کابینه اعضای از بعضی جان اکبر دفتر در .شد خواهد خوب بتوانی آورده را او اگر

 خواست می هم کسی و بدهد اطالعی خواست می کسی بود، صدا به دار دوام تبصور تلفون زنگ

 رئیس به گفت می که آمد "جان آقا شیر به مشهور" رتحض از تلفونی ضمن درین .بگیرد اطالعی

 تشکر،" :جواب ."هستم حاضر خدمت جهت باشد امری کدام من به اگر کنید، عرض جمهور صاحب

 د:دا اطالع فرمان اسماعیل محمد جنرال ملی، مصونیت رئیس ".میگویم شما به بود تضرور وقت هر

 بخشیده خاتمه ماجرا به دیگر لحظۀ چند در است امید که کردند آغاز پرواز به جت های طیاره اکنون"

 .بودند پیوستهدشمن  به متأسفانه که انداخت می طنین فضا در ها طیاره غرش هنگام همین در". شود

 داؤد عمر با که بروم ال با منزل به میخواستم داد، می نشان را ظهر از بعد 3 الی 2 بین حوالی ساعت

 با میخواست گفت او آمد؟ نمی گلخانه به چرا که شدم جویا و کردم پرسی احوال او با .شدم روبرو

 از .میگردید روبرو تفنگش فیر با میکرد تجاوز که هر و کند حراست خود خانۀ از اش شکاری تفنگ

 که جنجال این گفت او .کردیم صحبت باهم چند دقایقی و گفتم برایش ملی مصونیت رئیس اطالع

 .شود پنداشته جدی امر حکومت در اساسی کاری پاک یک باید بگذرد،

 جا جمهور رئیس دفتر عقب های اتاق در و یافته انتقال گلخانه تعمار به همه فامیل اعضای دیگر حال

 نه(دیگر نفر دو یا یک و عبدالقدیر مرحوم ،عبداالله سید مرحوم نعیم، محمد مرحوم .بودند شده بجا
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 توزار با تلفون طریق از ایشان .بودند جا یک مرحوم آن با جمهور رئیس دفتر در (کابینه اعضای

 دخولی دروازۀ نزدیک دهلیز در .میشد احساس مغشوش زیاد اوضاع ولی داشتند دائمی تماس دفاع

 او با .آمد پایان زینه از بدستش کلشنیکوف قبضه یک با مالیه وزیر که دیدم بودم، رفته بفکر و ایستاده

 کلشنیکوف به بود، روشن هوا و درخشید می افتاب .کردیم توقف چمن در و رفته بیرون ت عمار از

 .بود جوابش بتوانیم، کرده دفاع خود از اقال   شود نمی گفته برادر کنید؟ می چه اینرا پرسیدم کرده اشاره

 شده نزدیک ما به (شد بیرون آب از کالن پرچمی بعدا   که علومی عبدالحق( گارد افسر یک موقع درین 

 ما هردوی صحبت، لحظه چند از بعد  ".رسد نمی آسیبی شما به نگذرد کسی ما سینه سر از تا: "گفت 

 که دیدم شوم، داخل دفتر بریاست خواستم می من و رفت باال منزل به او شدیم، تعمار داخل دوباره

 نیمائی در کلکین از داشته دست کلشنیکوف با و دود می پایان به زینه از عجله بسیار به یاور مجید

 او چیست؟ گپ پرسیدم رسانیده او به را خود .کند می فیر جت تطیارا بسوی دلکشا باغ طرف به زینه

 را امیدی وی، تکلما این. کنند می انداخت ما خالف بر آنها گفت، باشد کرده نگاهی من به اینکه بدون

 یأس به بود، شده خلق گفت، می سخن جت اتطیار پرواز از که ملی مصونیت رئیس اطالع با که

 قرار طیاره راکت هدف دلکشا باغ ساعت برج که دیدم بیرون به کلکین از وقت عین در .کرد تبدیل

 «.گردید تخریب آن باالئی قسمت و گرفت

 غرش طیارت و بمباردمان قصربه یأس تبدیل می شدند: امیدها آهسته آهسته با

 یکۀ فیر آواز .رفت می غروب به رو آهسته آهسته آفتاب و بود عصر هنگام وقت»عطائی می نویسد: 

 .رسید می گوش به کنده کنده بود، شده کاسته آنها ت عملیات  شد از که تطیارا غرش آواز و تفنگ

 می نگاه همدیگر به خاموشانه شده، جمع مجلس تاالر جوار در کوچک اتاق یک در همه کابینه اعضای

 خیلی شان تمعنویا که او .شد داخل جمهور رئیس و گردید باز اتاق دروازۀ انتظار بدون یدیم،. دکردیم

 از بعد و گرفته قرار دار بازو چوکی یک در آرامی به بود، هویدا شان چهرۀ از لبخندی حتی و خوب

 را حالت این و دارند بدوش خود را مسؤولیت تمام ایشان که گفتند و نموده سخن به شروع ای لحظه

 آنچه هستیم، شما همکاران همه ما: "گفتم من باالخره و ماندیم خاموش همه .کردند نمی تصور

 رئیس بعد دقایقی .نشد شنیده دیگری آواز طرف هیچ از ".باشد می نیز ما شماست،مسؤولیت مسؤولیت

 با خدمت پیش هنگام همین در .شد خواهد چه شود دیده است، محدود بسیار گارد قوای که گفتند جمهور

 روز تمام که داؤد محمد مرحوم .گردید اتاق داخل، بود شده چیده ها ساندویچ آن روی که پطنوس یک

 خوردن به شروع هم، دیگران و گرفته را ساندویچ یک پطنوس از بودند، نوشیده نه و خورده چیزی نه

 .کردیم

 افغانستان رادیو تنشرا .رسید نمی بگوش چیزی دیگر ماشیندار های فیر از و بود شده تاریک هوا

 ابالغیه پشتو و دری های بزبان عبدالقادر ووطنجار  اسلم های بنام اردو افسران نفر دو و گردید آغاز

 می رانده سخن حکومتش و "داؤد محمد سردار واالحضر" نابودی و انهدام از آن در که خواندند را ای

 .شناسد می را او که شد فهمیده چنین ". را وطنجار این ببین تو" گفت، تمسخر با مالیه وزیر .شد

 رئیس سرنوشت که گفت ولی داد خبر افغانستان در کمونیستی کودتای یک از سی بی بی رادیوی

 نشسته گلخانه پایان دهلیز در جمهور رئیس فرصت درین .است معلوم نا هنوز حکومتش و جمهور

 قرار شان پیش و بدور فامیل اعضای از دیگر بعضی و کابینه اعضای نعیم، محمد مرحوم بودند،

 به جمهوری ریاست تا کرد، پیشنهاد جمهور رئیس به عبدهللا وحید خارجهت  وزار معاون .داشتند

 و داده تذکر راه عرض در تقال و مقر قلعه، مهتاب قوای وجود از مرحومی آن .یابد انتقال قندهار
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 152تر 43 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 بابه: "گفت نموده تائید را خود پدر سخن داؤد عمر .کرد نخواهم ترک را جا این لحظه آخرین تا گفتند

 کشید؟ خواهد کجا به افغانستان سرنوشت خدا برای از گفت عبدهللا وحید  ".هستم فکر همین به هم من

 شان خاصۀ که نرم آواز با ایشان که گردیدم ملتفت بودم، ایستاده نعیم محمد مرحوم نزدیکی در که من

 «.شد می فکر مورد درین باید مرحله اول در امروز گفتند، می من به بود،

 فیرهای ماشیندار بر قصر گلخانه و آغاز مصیبت:

 به قندهار به ]از کابل[مرکز انتقال هنوز»عطائی آغاز ماجرای خونبار آنشب  را چنین شرح میدهد: 

 رئیس خانم زینب، میرمن حالیکه در گلخانه، باالئی منزل از فامیل اعضای باقی که بود نرسیده فیصله

 تعمار مقابل که ارگ مسجد طرف از فرصت درین .آمدند پایان به داشتند، قرار همه پیشاپیش جمهور

 سنگی دیوار به ماشیندار دومی فیر یک باز و یکه فیر یک ها درخت بین از ناگهان دارد، قرار گلخانه

 آمد، در دروازۀ طریق از گرفته تشد ماشیندار متواتر های فیر زدن برهم چشم با .کرد اصابت تعمار

 دروازۀ دار پهره دیدم .گردید پاشان دهلیز قندیل و شد گرفته ماشیندار آتش زیر آن دیوار و زینه دهلیز،

 که چند دقایقی از بعد .شد برپا قیامت و گردید تاریک تعمار افتاد، زمین به گلوله اصابت با درآمد

 .گردید قطع ماشیندار های فیر یافت، نمی پایان گوئی

 طریق از که خفیف روشنی در همه .گردد اعاده دوباره رفته دست از ارادۀ تا بود ضرور فرصتی

 .است رسیده صدمه چه که به ببینیم تا شدیم جو و جست در تابید، می داخل به ها کلکین

 به بود تالش در و کرد می نگاه سو بهر پریشان بود، ایستاده نزدیکیم در که غازی الدین نظام از

 و هستند خوب شکر گفت هستند؟ کجا به و چطور جمهور صاحب رئیس پرسیدم، کند، کمک مجروحین

 !نمائید کمک بگیرید گفتند، می که شنیدم را داؤد زینب میرمن آواز اثنا درین .باشند می عقبی اتاق در

 بغل در بود، برداشته جراحت پا در که را داؤد زرلشت پیغله و َجسته عجله به فورا   غازی الدین نظام

 دیواری بخاری باالی را اش داشته دست کوچک ماشیندار که دیدم را عبدالقدیر داخله وزیر .برداشت

 .است جاری خون دستش از و گذارد می

 .برسم زودتر که به و بگیرم احوال کجا در که از و کنم چه دانستم نمی من و بود متالشی همه افکار

 زمین بروی گاهی و ایستاده گاهی شب تاریکی در ماندم؟ سالمت به جان من که شد واقع چه دانم نمی

 را پایم سرا مأیوسی گذشت، می منوال همین به وقت .کردم می درک کمتر را خود ماحول و نشسته

 از نعیم محمد مرحوم گردیدم ملتفت .است رفته دست از چیز همه داشتم عمیق احساس بود، گرفته

 ایشان به تأمل قدری با من .نشستند داشت، قرار کلکین نزدیکی در که چوکی یک به و گذشته برابرم

 بسیار آواز و کامل مأیوسی با مرحوم آن کرد؟ بلند سفید بیرق آیا کرد؟ باید چه پرسیدم شده، نزدیک

 .بودند گردیده مجروح نیز ایشان فهمیدم دیرتر بسیار !بکنید باشد تان دل هرچه گفتند، گرفته

 ام قدمی چند در گارد قوماندان جان صاحب که دیدم بود، کرده احاطه مرا برهم و درهم افکار هنوز

 خود فورا   .داشت تن به ملکی لباس حال شد، می دیده نظامی یونیفورم با روز تمام که او .است ایستاده

 را اش چهره تلخی لبخند حالیکه در او، است؟ قرار چه از جریان که شدم جویا و رسانیده او به را

 نیست پوره چیزی دستم از دیگر شد، شروع گارد داخل از خیانت که حال گفت، بود، کرده استیال

 در آن از من و داشت نام عبدالمجید که بود گارد افسران از یکی بود شده مرتکب را باری آتش کسیکه(

 به جمهور صاحب رئیس به را موضوع من گفت، کرده عالوه او.( کردم حاصل اطالع پلچرخی محبس

 دست من با گفته را این. داشتند تشریف آنجا که کرد اشاره اتاقی طرف به خود سر با و رسانیدم عرض

 قوای با او .بود صادق و راستکار خوب، انسان جان صاحب .برآمد در از نموده حافظی خدا و داد
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 152تر 44 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 با ملت و ملک دشمنان برابر در شب تلحظا آخرین الی روز اول از جمهوریت گارد یعنی داشته دست

 خان عارف زادۀ برادر نام عمر که را تانک زنجیر یک .نمود مقاومت زیاد تتلفا و تام شهامت و شد

 کرده حریق طعمۀ تانک ضد راکت با کند، حمله جمهوری ارگ دروازۀ به خواست می آن با جنرال

 .بود

 از تا رفتم جمهور رئیس دفتر به عمیق مأیوسی با نمود، حافظی خدا من از گارد قوماندان اینکه از بعد

 نبود معلوم چه بگیرم، احوال باشد، هم بار آخرین برای ولو ها، اوالد از و گرفته تماس منزلم به آنجا

 تلفون محدود شبکۀ یک جمهور رئیس دفتر عقب در .کشید می را ما انتظار سرنوشت کدام صبح فردا

 شبکۀ از جدا خود، نزدیک همکاران با آن طریق از ایشان که بودم، کرده نصب خصوصی تبصور

 چون .بود یافته تمدید نیز من خانۀ به لین یک شبکه ازین .دارند حاصل تماس توانستند می شهری،

 بود نفر چند بین کوچک شبکۀ همین ارتباط وسیلۀ یگانه لذا بود، گردیده قطع شهری شبکۀ شب درین

 .بود مانده فعال که

 گفتند، من به ایشان .داشتند تشریف آنجا که برخوردم نعیم زهره میرمن با جمهوری ریاست دفتر در

 مرمی انداخت اثر در ها خانه پیاده از یکی که دیدم عقبی اتاق از .سوزد می جای یک تعمار عقب

 می شب آن در که مهتاب روشنی نفوذ با صرف ها اتاق همه در که نماند ناگفته .است گرفته آتش

 که دومم دختر گرفتم، تماس منزلم به .بتواند شده دیده پای پیش تا بود شده موجود آن امکان درخشید،

 حرفی دیگر .باشد حال چه دیگر گفت دارید؟ حال چه پرسیدم .گرفت را گوشک داشت، سال ده آنگاه

 .باشم کرده مکالمه دیگر کسی با ندارم بخاطر و نبود گفتن برای

 نظر به نشسته هم کسی و ایستاده کسی بود باز دروازه که آن جوار اتاق و مجلس تاالر در دهلیز، در

 هم هنوز نعیم محمد مرحوم که شدم متوجه صرف .کردم نمی تشخیص را خاصی چهرۀ من و رسید می

 خواهم کجا در را ایشان کردم فکر ببینم، را جمهور رئیس تا اندیشیدم می خود با .اند نشسته شان بجای

 تاالر پهلوی اتاق داخل افکار همین با بگویم؟ چه ایشان برای شد؟ نخواهم تکلیف باعث آیا و یافت

 کابینه اعضای از نفر چند دیدم و شدند می شناخته ها چهره تمام بیرون روشنی از که گردیدم مجلس

 چند اینکه بعد .بودند گرفته جای نشسته هم کسی و ایستاده کسی بود کوچک اتاق چون .باشند می آنجا

 نفر چند صرف یا و همه دانم نمی .رفتیم تعمار بیرون آصفی جان تواب با بودیم، خاموش همه دقیقه

 .بود شب 22 ساعت حوالی در وقت گشتیم، تعمار اطراف در دقیقه چند .شدند روان ما تعقیب به

 .باشند کرده ترک را خود وظایف همه بود معلوم .شد نمی دیده ها دار پهره و عساکر شمول به کسی،

 و دهشت هیاهوی، همه از و رسید نمی بگوش آوازی هیچ مالیم و گرم هوای با مهتابی شب درین

 این کردم می احساس .نداشت وجود اثری اند، رفته فرو مرگ بخواب همه گوئی که گذشته روز وحشت

 .باشد هولناکی حادثۀ و بزرگ بدبختی آور پیام مرگبار خاموشی

 پایان شب و بود پیچانیده سخت را همه فکر و ذهن بودن متالشی و فکری تمرکز عدم کلی، مأیوسی

 هم کسی وت عمار داخل در کسی پایان، منزل در کسی باال، منزل در کسی یلدا شب درین .گرفت نمی

 «.پیوست خواهد بوقوع که بودیم، آنچه منتظر گشتن حال در هم یا و افتیده نشسته، آن، بیرون در

 صبح مرگ دمید  و با سقوط رژیم ، ارگ و سرنشینان آن خونبار و سوگوارشد:

 کمونیست نمایندگان .بود شکسته محاصره و مقاومت دمید صبح پریشانی همین با»عطائی می افزاید: 

 و مالیه وزیر .گرفتند حبس در نبودند مسلح که را کابینه اعضای آن اول قدم در و شدند ارگ داخل ها

 .ماندند جمهور رئیس با بودند مسلح که داخله وزیر
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 152تر 45 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 فیر قومانده بیک شادیانه سبیل به گلخانه عمار مقابل چمن در (دلگی یک( عسکری قطعۀ ضمن درین

 های جاغور گوئی که دهنده تکان باری گلوله جرس بعد ای لحظه .گردیدند قصر داخل کرده هوائی

 بدبختی آغاز سر مرگبار، خاموشی آن متعاقب و باشد شده خالی همزمان کلشنیکوف قبضه چندین

 .بود کشور

 می است، معلق آن پایان که را خود تأریخ روزهای تاریکترین افغانستان امروز تا دقایق مینه از

 ه1357ثور 8 بامداد در کشور، تأریخ در وطن به محبت راه در قربانی کالنترین ترتیب این به .گذراند

 با را آن شان وابستگان ترین عزیز با تأریخ بزرگ مردان نفر دو که گردید ثبت 7 ساعت حوالی در ش

 . » باد شان جای برین جنت و شاد شان روح « از نفر 28 ریزی خون درین. زدند رقم خود خون

 .رسیدندت  شهاد به شان خود شمول به داؤد، محمد مرحوم فامیل

 باری آتش در که داخله وزیر عبدالقدیر و داد دست از باری آتش درین را خود جان نیز االلهعبد سید

 و داؤد عمر .سپرد حق به جان اردو بستر صد چار شفاخانه در بعدا   بود شده مجروح سخت گذشته شب

 .بودند کرده تفو و مجروح گذشته شب باری آتش در داؤد خالد

 احاطه عمیق تاریکی را اطرافم کردم می فکر من ولی بود، گرفته فرا را جا همه آفتاب ناوقت صبح

 ماست انتظار در ای واقعه چه اکنون اینکه از .است داده دست از را خود مفهوم همه زندگی و نموده

 .بود تتفاو بی برایم بکلی

 متالشی، خاموشانه، بودیم، گرفته قرار کمونیستان نظار تحت که آنجا در ارگ، تلفون مرکز اتاقدر

 کاسته وقت سرعت از گوئی که بود چنین احساس .کردیم می نگاه بدیگری یکی زده وحشت و مایوس

 می همراهی عسکر یک توسط که تسرحدا وزیر عبدالقیوم .گذرباشد در بکندی بسیار دقایق و شده

 سپری گارد قوماندان جان صاحب با حرمسرای داخل در را شب او که گفت و گردید اتاق داخل شد،

 اتاق داخل هیکل قوی مرد یک بعد لحظه چند. بودیم نکرده درک آمدنش تا را او غیبت ما .است کرده

 را اتاق گذشتانده، نظر از را همه برو رو و چپ راست، طرف به بگوید، چیزی اینکه بدون شد،

 اسدهللا که شد معلوم بعدا  ) هیکل قوی مرد همان و گذشت داری دوام فرصت .گفت ترک دوباره

 بی هزار هزاران و شد مقرر "اکسا" بنام کی تره تاستخبارا رئیس که بود کسی و دارد نام سروری

 کامال   و برآمده بیرون حدقه از چشمانش که هوائی قوای افسر یک با (فرستاد ها گاه کشتار به را گناه

 به بود، سوار آن بر برچه که داشته دست کلشنیکوف با افسر .گردید داخل دوباره بود، سرخ خون مانند

 ! باال ها دست گفت عسکری قوماندۀ به و گرفت هدف را ما و گرفته قرار اتاق گوشۀ

 مهمانی به چرا پرسید، زراعت وزیر واصفی عزیزهللا از شد، می معلوم عصبی زیاد بسیار که او 

 به واصفی نیامدی؟ (ننگرهار در واصفی والیت هنگام( بود داده هده درفارم که صاحب باختری

 سروری شنود و گفت این ضمن .نرفتم نخواست دلم چه، کسی به را این برادر گفت، داده جواب درشتی

 خطاب دربار وزیر زنان، کنایه را خان دکتورعبدالمجید. نمود شروع ما از هریک کردن تالشی به

 کنایه این با و ندارند فرقی ازهم دو هر ندارد پروا گفت او و دولت، وزیر گفتم کرده تصحیح من .نمود

 سردار آصفی تواب به .نداشت تفاوتی باهم شاهی نظام و شما جمهوریت که باشد، گفته خواست می

 مناطق فراز بر را آصفی وقت کدام ( بودم شمات  پیلو من که دارید بیاد گفت و کرد خطاب صاحب

 که او شود؟ تسلیم نگفتید خان داؤد به چرا شما گفت رسید من به که نوبت (.بود داده پرواز غربی

 که عبدالقیوم]پوهاند[ مرتبه یک چه آمد آشنا گوشم به سروری سخنان)این  .شنید می را شما گپ همیشه

 خطور فکرم به آسا برق .شنود می را شما سخن رهبر که بود گفته من به هم بود معادن و صنایع وزیر
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 که یافتم، اطالع چرخی پل زندان در حبس ایام در باشد؟ داشته رابطه اینها با قیوم مبادا که کرد

 عبدالقیوم، گفتار قرار .داشتند ارتباط کی تره با مستقیما   وردگ معصومه خانمش و ها خلقی با عبدالقیوم

 عبدهللا از و ماندم خاموش من (.گردد رها چرخی پل زندان از او تا شد واسطه کی تره نزد خانمش

 .کنیم سواری موتر که ماست از نوبت حاال گفت، و گرفت را سمیرسید موتر کلید عمر

 و گذرند می دروازه برابر از سالم کسی و مجروح کسی فامیل، اعضای از شماری دیدم حال همین در

 فرزندان داؤد و زهرا. است روان دیگران پیشاپیش در زکریا، نور عمر محمد خانم سلطانه میرمن

 اشارۀ با انداخته نظر ما به نور سلطانه میرمن .اند شده مجروح هردو که دیدم را غازی الدین نظام

 !کنید چاندواری را اینها هاست، ازین گناه گفت، همه به دست

 در خون غوطه ور بودند، زنده ها را بردند بسوی سرنوشت! ءدرحالیکه شهدا

 با سروری کابینه، اعضای تالشی از بعد»میدهد: عطائی گزارش چشم دید خود را چنین پایان 

 نزدیک که نفر دو به او .گشت باز دوباره سروری تا ماندیم انتظار در مدتی ما و رفتند محافظین

 10هر او ترتیب همین به .برد باخود را دو هر و شما، و شما گفت، و کرده اشاره بودند نشسته دروازه

 به و رسید من و نوین دکتور به نوبت که بود همان .برد می خود با را نفر دو یا یک دقیقه  15الی 

 نیز دیگران و شدیم رهنمائی زمینی زیر اتاق بیک جا آن در .یافتیم انتقال دفاع توزار به موتر سواری

 .بودند جمع آن در

 آنست و داشت آنرا نوشتن توان قلم که آنست گردید، بیان ثور 8 صبح و 7 سیاه روز آن از باال در آنچه

 کشور، تأریخ ننگ شدگان فروخته بدست ناحق خونریزی آن از گوئی باز حوصلۀ و توان خور در که

 .تواند می شده یاد

 از .نمود صحبت من با و آمده زمینی زیر اتاق به سروری دیگر مرتبۀ دو ظهر از قبل تساعا در

 گپی توالیا باشد تسلیم که کابل است، مرکز کابل گفت، است؟ احوال چه توالیا از پرسیدم سروری

 غیاب در خان نعیم و خان داؤد اول گفت شوند، می دفن وقت چه شهیدان پرسیدم که او از .ندارد

 .او جوانی حیف گفت کردم معرفی را او وقتی شناخت، نمی را غازی الدین نظام او .شوند می محاکمه

 که جان صاحب از نمود، عالوه و ساخت مجروح شدیدا   را ما رفقای از یکی خان نعیم گفت سروری

 .هستید کار اندر دست( هاست کمونیست از مقصد( شما نداشتم خبر گفت کردید، مقاومت چرا پرسیدم

 500 بمب یک بود نظر در شدید، نمی تسلیم امروز اگر که داد، تذکر جدیت به بسیار اخیر در او

 بلند هوا به را ارگ خاک کند؟ می چه کیلوئی 500 بمب یک دانید می .شود پرتاب ارگ باالی یلوئیک

 .ندیدم دیگر روز آن از بعد را سروری !کرد می

 سراغ اند، شده سپرده بخاک جمعی دسته قبر یک در که را شهداء اجساد تا است دین وقت حکومت بر

 نصیب جاودان تحیا .نماید اعمار گار یاد بحیث را شان مقبرۀ بزرگ مرد راد آن تخدما پاس به نموده

 !باد شان

 در کالن اتاق یک به نان صرف برای محافظین با ثور 8 جمعه ظهر از بعد یک ساعت حوالی در

 و اردو افسران رتبه، عالی مأمورین از زیادی اشخاص. شدیم رهنمائی دفاعت وزار تعمار اول منزل

 بخود بیشتر مرا توجه که شخصی جمله در .شدند می دیده آنجا بودند، شده گرفته حبس در که پولیس

 گردیده مقرر قندهار اردوی قول قوماندان حیث به تقاعد رفع با که بود عظیم محمد جنرال کرد، جلب

 می عظیم جنرال عسکری، قشلۀ تعمیر از بازدید ضمن که داشتم سفری قندهار به قبل ماه چند من .بود
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 قول یک فشار هیچگونه بدون او .کوبید می خود سینه به دست کف با و است رهبر فدای من سر گفت،

 تسلیم کشور و مردم دشمنان به مقاومت بر قندهار، والی عزیز ایوب اصرار وجود با را مکمل اردوی

 .بود داده

 تیمور با شب که عبدهللا وحید و بود پکتیا در که فایق الدین غوث سراج، مجید ابراهیم روز طول در

 شب گفت، من به عبدهللا وحید .شدند عالوه ما با نیز بودند، گفته ترک را ارگ یاور مجید و آصفی شاه

 .نشد بود، خطرناک بسیار چون ولی بروم، پاکستان به خواستم می و رفتم رشید فرید خانه به

 باالئی منازل از یکی در دفاع توزار خوری نان اتاق در شب طعام و گذشت منوال همین به روز

 .شدند می دیده بودند، شده گرفته حبس در امروز ظرف در که دیگری اشخاص درآنجا .بود شده ترتیب

 جلب خواب لباس در یوسف جان ولی و خواب باالپوش در سابق پادشاه ناظم رحیم، محمد جمله در

 کمپل با همه و شدیم جابجا محبوسان دیگر با کالن بسیار اتاق در خواب برای شب .کردند می توجه

 .کنیم پت چشم مرگبار شب یک و روز دو از بعد گردد، میسر اگر تا افتادیم زمین روی عسکری های

 رفع و شو و شست .برگشتیم زیرزمینی به آن بعد و رفتیم نان اتاق به دوباره ناشتا صرف برای فردا

 برداشته صدمه تعمار چپ جناح به تانک مرمی فیر اثر در آب های تانک چه بود مشکل زیاد ضرور

 .بود بحرانی بیرون، اندازه از ها تشناب در نظافت وضع و بودند

 بعضی اکثرا   اینکه بجز نبود چیزی روز ظرف در مصروفیت .گذشت ترتیب همین به حبس اول هفتۀ

 .پرداختند می کمونیستی سرائی سفسطه به و آمدند می ما دیدن به کنجکاوی با ها پرچمی و ها خلقی از

 دروازۀ به مشرف که هائی کلکین از رفتیم می نان اتاق به چاشت نان و صبح چای صرف برای وقتی

 و ارگ دروازۀ ها کمونیست زیرا شوند می داخل ارگ به جوقه جوقه مردم شد، می دیده بودند ارگ

 به ارگ داخل در ها راپورتر که شد می شنیده رادیو طریق از .بودند کرده باز مردم بروی را دلکشا

 آنجا قالبی تصور به که را زوالنه و زنجیر عدد چند و بود استبداد و ظلم کاخ اینجا گویند، می مردم

 .نیست جا درین محبوسی دیگر اکنون که گفتند می و دادند می نشان مردم به بودند گذاشته نمایش به

 دلکشاه در کرد، می پاره "جمهوریت باد زنده" با را خود حلقوم قبل های روز تا که رادیو تر رراپو

 محمد جمعه .بود پا بر کوبی پای و نشینی شب مجالس قصر درین گذشته هفتۀ تا که داشت، می بیان

 جنرال (.داشت ارتباط ها خلقی با) پرداخت می گوئی بد به بود، کابینه عضو خودش که محمدی

 مرد و پوهنتون حربی قوماندان حیث به و بود جمهور رئیس اعتماد مورد زیاد که زی احمد شاهپور

 کرده تبدیل جبهه کمونیستان کیش هم که شد می دیده بود، زده تکیه آن چوکی در صالحیت صاحب

 ثور 8 بامداد ریزی خون به اشاره با کتوازی، بنام خلقی یک کی، تره کلتور و ت اطالعا وزیر .است

 را بولویا[]رئیس جمهور مقتول  اَیندی انتقام ما که" کشید می نعره رادیو از جمهوری ارگ گلخانۀ در

 استخوان مغز که بود افتیده پرست بیگانه ُکش خود از پَست   اشخاص چه بدست کشور ببینید". گرفتیم

 اندوهگین و آور تأثر شد می شنیده هرچه شد، می دیده هرچه اینکه خالصه .آورد می فغان به را انسان

 .بود

 دکتور .گردیدند مرخص جاللر خان محمد و سراج مجید ابراهیم عبدالمجید، دکتور ثور 16 شنبه روز

 در محبی صدیق .بود پلچرخی در ما با مدتی تا و شد گرفته حبس در دوباره وقت چند از بعد عبدالمجید

 عبدالعلی ظهر از بعد ثور 19 شنبه سه روز دوم هفتۀ در .بود شده رخصت حبس سوم یا و دوم روز

 شده مقرر کابل والیت امینۀ قوماندان حیث به کی تره طرف از اکنون که عسکری کلوپ آمر دگروال،

 ارگ به خان داؤد گرفتاری برای بود مأمور او گفت طرف، هر از سخن ضمن و آمده ما اتاق به بود،
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 ای صدمه بتو تا فرستم، می را دیگری کس گفت و شد مانع را او اخیر لحظۀ در کی تره ولی برود

 سرنوشت به راجع و دارد جلسه انقالبی شورای ، تصدار در عصر 4 ساعت امروز گفت او .نرسد

 .رسید قتل به مجاهدین طرف از لوگر در عبدالعلی دگروال .گردد می اتخاذ تصمیم شما

 کلۀ و سر و گردید باز دروازه بودیم، برگشته زیرزمینی به شب نان از اینکه از بعد 9 ساعت شب

 قلعه، مهتاب غند توپچی قوای قوماندان و مرکزی کمیتۀ عضو شرق، حسن دکتور رفقای از یکی خلیل،

 داده قرار توپ آتش زیر را مرکز قوای قوماندانی مقر تاجبیگ قصرتپۀ ثور 7 روز او .گردید ظاهر

 بکس و بیایید شما صاحب وزیر گفت، زد می قدم اتاق در که سمیعی هللا وفی عدلیه وزیر به خلیل .بود

 بود این مقصدش اینجاست، هم توزیرمخابرا جان خلیل گفت، وی به عبدهللا وحید .بگیرید نیز را خود

 می مرخص همه اکنون کرد می فکر و خندید می وحید .کند پرسانی جور من با باشد، ندیده مرا اگر که

 وحید باربه این و کرده باز را اتاق در دوباره خلیل که بود نگذشته دیری سمیعی رفتن از هنوز .شویم

 از و برخاست جایش از کنان خنده وحید .بگیرید نیز را خود بکس و بیائید شما صاحب معاون گفت،

 .آمد بر دروازه

 شده کشته ارگ در مقاومت در عبدهللا وحید که شنیدیم کی تره از رادیوئی مصاحبۀ یک در بعد، شام

 عبدهللا جنرال سمیعی، هللا وفی عبدهللا، وحید که محبوسین از دسته اولین ثور 19 شنبه سه شام .است

 ه 1357 ثور 17فیصلۀ به نظر محبوسین از دیگر تعداد و رحیم محمد خلیق، عبدالقدیر جنرال روکی،

 قوماندان جان صاحب .شدند فرستاده گاه کشتار به پرچم و خلق کش آدم های گروه انقالبی شورای ش

 شفیق، موسی محمد .رسید بقتل یافت، پایان ارگ محاصرۀ اینکه از بعد ثور 8 روز جمهوری گارد

 کار قوای قوماندان عبدالوهاب جنرال درستیز، لوی عبدالعزیز جنرال دفاع، وزیر رسولی حیدر غالم

 .بودند رسیده قتل به ثور 7 کودتای دوم و اول روز در

 در حبس های روز. یافتیم انتقال پلچرخی محبس به ما و محبوسین سائر دیگر روز سه الی دو از بعد

 است داستانی گذشتاندن، ها روس رهنمائی تحت کمونیستان قید در را سال دو تقریبا   و پلچرخی زندان

 نوشته انجنیر کریم عطائی( پایان)«  .گانه جدا

 

 "خاطره ای یک متعلم مکتب از روز هفت ثور" 

خاطرۀ یک جوان با تخلص "دودیال" که در آنوقت متعلم لیسه حبیبیه بود،  پر از مطالب دلچسپ 

ثور موصوف را جهت مزید معلومات  7است که البته قسمت های مربوط به خاطرات روز آنوقت 

 (2017جون  8ذیالً اقتباس میدارم: )منتشرۀ افغان جرمن آنالین، مورخ 

من متعلم صنف دوازدهم لیسه عالی حبیبه بودم، روز پنج شنبه ۱۳۵۷در سال »دودیال می نویسد: 

ی طور عادی اغاز ګردید، ساعت دوم روبه اختتام بود که مانند هر  روز دیګر ساعت  اول درس

خالف معمول سروصدا در دهلیز مکتب پیچید، مانند لحظات تفریح ویا رخصتی. درحالیکه هنوز 

یکساعت مکمل به تفریح مانده بود، همه حییرت زده شدیم، معلم صاحب هم قهر وهم اشفته ګردید 

اه  سازد، با دیدن هجوم شاګردان که همه از صنوف دروازه را ګشود تا  خود را  از وضعیت آګ

بیرون شده اند و در حال خارج شدن از مکتب اند، دوباره برګشت و به اشاره فهماند که میتوانیم از 

صنف خارج شویم، خودش بکس و عینک هایش را برداشت روانه دیپارتمنت شد. صنف ما در منزل 
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درمنزل اول در وینګ سمت شرقی بود. خروج شاګردان  چهارم بود، درحالیکه مدیریت )ادره( مکتب

نخست ازمنزل اول آغاز شده بود، حدس زده میشود که اداره تصمیم ګرفته بود تا شاګردان را 

  ....«مدیم، آالمان برارخصت نمایند )؟!(، ما بدون اینکه بدانیم که  چه واقع شده است، به سرک دار
ها خود را به شهر رسانیدیم. موتر های داراالمان در تیمور شاهی درین روز ما با استفاده از سایر بس

توقف مینمودند، بعد از پل باغ عمومی دور میخوردند بالمقابل پشتنی تجارتی بانک اولین ایستګاه شان 

بود و دوباره  بطرف دارالمان میرفتند. البته تعدادی از هم صنفی های ما بطرفهای دارالمان، کارته 

قاط میرفتند، یعنی همه به شهر نمی آمدند. من در مقابل پشتنی تجارتی بانک  یعنی در سه و سایر ن

اخرین ایستګاه پیاده شدم، ظاهراً وضع شهر ارام بود، ارینکه بودوباش ما در کوچه خیابان بود از 

مقابل سرای عبدالرحمن خان میګذشتم ، درپهلوی سرای عبدالرحمان خان  یک کوچه ی باریک بود 

سرک لب دریا را با سرک مقابل فروشګاه وصل میکرد از هیمن نقطه تانک بزرګی را دیدم که  که 

از مقابل هوتل خیبر پیش آمد و نزدیک مدیریت مخابرات توقف نمود. من این تانکها را در روزهای 

 جشن دیده بودم.

این تانک و غرش  به هر ترتیب ، من در آن وقتها از سیاست چیزی زیادی نمیدانستم، ولی با دیدن

های آن، در ذهنم آغاز یک تحول سیاسی خطور نمود، چه یک هفته قبل ازین حادثه مراسم جنازه ی 

مییر اکبرخیبر واقع شده بود و قبل از آن نیز حادثه ی فرار چند تن از مخالفان دولت جمهوری 

در شهر پخش ومردم  افغانستان به پاکستان واقع شده بود که در همین ایام قصه های لشمک وپشمک

را سخت آشفته و هراسان ساخته بود. هر ازګاهی اوازه های سرچوک نو میشد: دردهمزنګ یک زن 

خر شده!... جبارقاتل باز زنده شده!... درقلعه ی زمانخان ازیک خانه چهل تا مرده برامد... مجیت 

به این ترتیب ازیکطرف  )منظور مجید کلکانی بود( طیارای اوغانستانه میبره پاکستان !! وغیره.

آرمانهای واال ووطندوستانه رهبرجمهوریت و از طرف دیګر خوشباوریها وزنده ګی نهایت ساده 

اندیشانه ملت که ازنیرنګها وسیاستهای منطقه بی خبربود.  در پهلوی آن هرشب پروګرام 

زهر اګین علیه   )رادیوصدای دوست( پاکستان توسط دو نطاق پنجابی )کاکاجان وبرخوردار( تبلیغات

 نظام جمهوری ما را براه میانداخت و مردم را در وسوسه غرق نموده بود.

این برنامه پاکستانی  بدو علت درین وقت نشر میشد: یکی اینکه با پروګرام برنامه پشتونستان رادیو 

افغانستان مطابقت نماید و هم چنان با سرویس خبری هشت شب.  این یکی از نخستین پالنهای 

ماهرانه پاکستان بود که ما جوانان را در وسوسه انداخته بود، همین وسوسه مرا مجبور ساخت تا به 

ورود  و ظاهر شدن تانک  عسکری در شهر بی تفاوت نباشم. خالصه اینکه ازین کوچه ازبین 

ُدنګ بخاری سازان ګذشتم و از مقابل زیارت کیدانی عبور نموده در زیر تعمیر -صداهای دنګ

ت پالن آن وقت )وزارت عدلیه ی فعلی ( رسیدم. فواره اب چهارراهی پشتونستان خاموش بود، وزار

تردد موتر ها توقف نموده بود. بادبهاری میوزید وابرهای تیره در کنارهای اسمان سرګردان وپریشان 

ف نمود، بودند. تانک اندکی نزدیک تعمیر مخابرات )اداره پست( آمد، دود غلیظ به هوا پراکند و توق

نیم تنه ی جوانی زیبای که بروتهای سیاه و قد موزون کاله ودریشی  تانکیستها را دربر،داشت 

سرپوش دایریوی  کلکین تانک را چرخانید ونمایان شد، او به سمت افقهای کوه شیردروازه  خیره 
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شد. آنطرف تر در مقابل پارک کوچک خیبر رستورانت یک صاحب منصب اردو سه تن را خلع 

پ وزارت داخله از سرک مقابل سالح نمود و باالی چوکیهای هوتل نشاند. درین اثنا یک موتر جی

سا داخل آاه بزر ګ افغان نمایان شد، تانکیست جوانیکه ازباالی  تانک نمایان شده بود، برق گفروش

. در ین چه شنیده شدگرفته، از داخل موتر جیب فیر تفنگتانک شد و ماشیندارش را بطرف جیپ نشانه 

محل مردم زیادی جمع شدند، همه ترسیدیم، درین اثنا ماشیندار تانک ضربه نمود و صاحب منصب 

رفت. از داخل موتر جیپ ما دو دست را دیدیم که به عالمت تسلیم بلند گسوار در موتر جیپ را نشانه 

ً که این  دروازه سمت  خرین رمق حیات این صاحب منصب پولیس بود، زیرا ما ازآشد، ولی  غالبا

راست موتر قطرات خون را مشاهده نمودیم.  در همین لحظه پی بردیم که حادثه جدی است ، ګویاهمه 

باخود اندیشیدند که این لحظات تماشا نیست که ساده لوحانه بطرف فیر ها دید و حیات خود را در 

چهارراهی یک تانک ریز شروع شد. همه متواری شدند ، در تمام گریز گخطر انداخت، از همین رو 

ر گماند و چند صاحب منصب که در مقابل هوتل خیبر بودند. مردم ترسیده بودند که صدای تانک دی

نیزشنیده شد وقتی به عقب دیدیم صاحب منصبان پیشروی هوتل خیبر نیز غایب وخودرا پنهان کرده 

ود متوقف بود. درین بودند، ولی جیپ خون چکان در حالیکه ماشین ان روشن بود کماکان در جای خ

ریز بودند من بطرف راست دور گاثنا صدای فیرها شنیده شد ، وضعیت وخیم تر شد، مردم در 

خوردم در نقطه ی که فعالً شفاخانه رابعه بلخی است)بالمقابل جمهوریت مارکیت( و مصئون تربه 

  .«نظر میرسید
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 بخش پنجم

 ؟ندیدبه شهادت رسچگونه محمد داؤد و خانواده اش 

جگتورن فضل الرحمن تاجیار آمر اوپراسیون گارد جمهوری به این رویداد که بدون شک یکی از 
من شهید سردار »فجیع ترین حوادث تاریخ معاصر کشور است، اشاره ای مختصر دارد و می نویسد: 

رحال قدم زدن در قصر گلخانه  د 1357ثور  8صبح روز  3:30محمد داؤد خان را بار آخر ساعات 

دیدم که برایم امر توقف مقاومت را دادند و امر شان دوبار توسط قوماندان گارد تکرار و تائید گردید 
بجه صبح یعنی بعد از دو نیم ساعت تعمیل نمودم. چنین  6که باید عملی شود. من امر فوق را ساعت 

صبح، امام  6عد از ساعت تصور میشود که بعد از ختم مقاومت و خارج شدن ما از ساحه گارد ب

مقیم باالحصار به ارگ مؤظف شده، بایک عده افراد  444الدین نام بریدمن از قطعه کوماندو نمبر 

مسلح با تفنگ های کالشنکوف داخل قصر گردیده، گستاخانه سردارمحمد داؤد خان و دیگر مقامات 
کمیته مرکزی شما محکوم هستید بلند رتبه رژیم جمهوری را مخاطب قرار داده می گوید: "به فرمان 

و خود را تسلیم کنید!" چون سردار از امر امام الدین و فرمان به اصطالح کمیته مرکزی اطاعت 
ننمود و توسط تفنگچه دستی خود باالی امام الدین فیر میکند، امام الدین و افراد معیتی اش یکجا باالی 

 29فیر میکنند و این یزید منشان خلق و پرچم خانواده سردار محمد داؤد خان و اعضای کابینه او 

[ نفر را که مشتمل بود به سردار محمد داؤد خان، برادرش محمد نعیم خان، اعضای فامیل شان 21]

 «و]برخی[ از اعضای کابینه وحشیانه به شهادت می رسانند.

 

از ورای متن مختصر فوق سؤالهای زیادی مطرح میشوند که ارائه جواب به آنها شباهت به وضعی 
دارد که انسان در تاریکی شب در جستجوی گمشده های بیفتد که هرطرف پراگنده شده باشند. کسانیکه 
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هم سالها بعد سعی کردند برای دریافت حقایق ازطریق مصاحبه ها با اشخاص ذیدخل و یا ذیربط و 
تعدادی شاهدان عینی به جستجو بپردازند، با تناقض گوئی هایی مواجه شدند که دستیابی به حقایق را 
دشوار می ساخت. بعد از سقوط ارگ بدست کودتاچیان، آنها برای چندی چنان غرق درمستی رسیدن 

م با چنان بقدرت بودند که جز به آینده خود به هیچ چیز دیگر نمی اندیشدند و چندی بعد قدم بقد
مشکالتی مواجه شدند که مجال و فرصت برای نظر اندازی به عقب را نیافتند. همان بود که بررسی 

دنبال آن نرفتند. تا آنکه سالها محققان تاریخ نیز از ترس عقوبت رژیم حقایق از نظرها بدور ماند و 
. بعضی به مقصد بعد از هر دهن سخنی متفاوت شنیده شد که با افواهات و شایعات قرین بود

بزرگمنشی و افتخار به مبالفه گوئی پرداختند و عده ای هم برای گریز از مسئولیت جریان را طوری 
تحریف کردند تا خود را برأت داده و بار را به گردن دیگری اندازند. طور مثال شخصی متهم به قتل 

و اما بعد ها از « او را کشتم» رئیس جمهور و خانواده اش یعنی امام الدین یکبار با افتخار گفت که
این گفته خود انکار کرد. درعین زمان در مورد اینکه کی امر از بین بردن محمد داؤد و خانواده او 
را صادر کرده بود، نیز حالت ابهام وجود دارد: یکی آنرا به گردن حفیظ هللا امین می اندازد و دیگری 

ای انقالبی" متشکل از سران حزب دمواتیک خلق شورای نظامی و  یا در مجموع به اصطالح "شور
 را مسئول آن می شمارد و هیچکس حاضر نشد تا رسماً مسئولیت صدور امرقتل را بعهده گیرد. 

به دلیل همین ابهام و گفته های ضد و نقیض بود که یکی از محققان سرشناس افغان داکتر صبورهللا 
ً پس از سه د هه از وقوع این حادثه کوشید تا پرده از ابهام این سیاه سنگ دل به دریا زد وتقریبا

موضوع بردارد و از طریق مصاحبه ها و مراجعه به اشخاص و مآخذ دست داشته حقایق را  روشن 
تا حد امکان روشن سازد. او بعد از یکی دو سال موفق شد تا نتایج مطالعات و بررسی های خود را 

صفحه به نشر بسپارد که بار اول در  332بامداد بهار" در در کتابی تحت عنوان "و آن گلوله باران 

م( در کابل به نشر رسید. با تمام تالش و سعی که نویسنده کتاب انجام داده، 2009ش )1388سال 

ثور دست  8بازهم جواب این معما تاهنوز واضح نشده است که کی و یا کی ها در آنروز صبح زود 

نفر از خانواده رئیس جمهور را بطور فجیع به قتل رسانیده و  19به این جنایت نابخشودنی زده و 

 چگونه این حادثه به وقوع پیوسته و کی دستور اینکار را به عامل یا عامالن قتل صادر کرده بود؟

با استفاده از این کتاب دلچسپ و پرمحتوا و نیز منابع و مآخذ دیگرمیخواهم بعضی نکات مهم و در 
 ا این موضوع بطور مختصر دراین بخش تقدیم دارم:خور توجه را درارتباط ب

 قصر گلخانه شاهد یک فاجعۀ بزرگ:

ثور دو واقعه خونین در قصرگلخانه  8در فاصلۀ بین سه تا پنج ساعت پس از نیم شب تا دم صبح روز

 ارگ به وقوع پیوسته است: 

و پرچم که از جمله  یکی ـ بوسیلۀ فیرهای یکه و بعد متواتر کالشنکوف بوسیلۀ اعضای مخفی خلق

شب اجرا شد و دراثر فیرهای شدید و  3:30منسوبین گارد جمهوری بودند. این عملیات قبل از ساعت 

متواتربرق در قصر قطع شد، تاریکی همه جا را فرا گرفت و درجریان آن تعدادی کشته و زخمی 

 شدند. 

رئیس جمهور مبنی بر  دیگرـ حمله دومی بعد از آن صورت گرفت که حوالی شش بجه صبح امر

انصراف از مقاومت و بلند کردن بیرق سفید از طرف گارد جمهوری که به  معنی تسلیمی ارگ بود، 

کماندو داخل ارگ شدند و لمری بریدمن امام الدین نیز  444عملی شد. پس از آن تعدادی از قطعه 
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محمد داؤد بخواهد خود را درعین وقت با چند نفر دیگر وارد قصر گلخانه شدند تا از رئیس جمهور

تسلیم نماید. رئیس جمهور  از تسلیم شدن به دشمن ابا ورزید و گفته میشود که بر امام الدین با تفنگچه 

دستی خود فیر کرد و او را از ناحیه شانه و بازو زخمی ساخت. اینکه امام الدین با وجود زخم و درد به 

خانواده محمد داؤد  را به شمول برادرش آماج گلوله  فیر جناحی کالشنکوف پرداخته و متباقی اعضای

قرار داده باشد، موضوعیست که هم خود امام الدین دچار بیان ضد و نقیض گردیده و هم کسانی دیگر 

 نظریات متفاوت را در زمینه ابراز کرده اند.

سنگ    بررسی هائیکه تا اکنون در این موضوع ازطرف تعدادی از محققین به شمول داکتر سیاه

صورت گرفته است، بیشتر بر واقعه دوم یعنی چگونگی قتل رئیس جمهورمتمرکز بوده و دراین ارتباط 

از امام الدین و نقش او دراینکار بسیار صحبت شده، درحالیکه به حمله مرموز اول که ازطرف کی به 

س جمهور از نظر منصۀ اجرا گذاشته شد، کمتر توجه مبذول گردیده است. جای شک نیست که قتل رئی

سیاسی حایز اهمیت فراوان میباشد و جای دارد که برآن موضوع بیشتر تمرکز صورت گیرد، اما از 

نظر بشری حادثه اول یک جنایت جنگی را معنی میدهد، زیرا درشمار کشته شدگان یک تعداد زنها و 

موجب شده تا رئیس  اطفال و فرزندان بیگناه رئیس جمهور شامل بودند. این رویداد اول بدون شک

جمهور از یکطرف تصمیم به انصراف از ادامه مقاومت بگیرد و ازطرف دیگر زیر فشار همین 

ناراحتی  که تحمل دیدن و شاهد کشته شدن عده ای از اعضای فامیل خود بوده است، به مجرد شنیدن 

همین حالت  برامام  پیام تسلیمی بگوید که: "من به هیچکس تسلیم نمی شوم، جز به خدای خود" و با

الدین ـ آورنده پیام فیر کند. بهرحال نظر به اهمیت این واقعه  الزم است تا دراینجا نخست به بررسی 

حمله اول برقصر گلخانه پرداخت و بعد حمله دوم یعنی چگونگی شهادت  محمد داؤد خان را مطرح 

 بحث ساخت.

 ـ حمله اول بر قصر گلخانه: 1

موضوع را از مصاحبۀ خانم زهره نعیم ـ همسر سردار محمد نعیم خان و خواهر شاه سابق آغاز میکنم 

انجام داده بود و خاطرۀ تلخ خود را از آن  2008اپریل 4با داؤد جنبش گزارشگر بی بی سی بتاریخ که 

نه بودند و نواسه در آن روز نعیم خان نبود. دخترانم در خا»روز و ساعات مصیبت بارچنین بیان کرد: 

ها به مکتب رفته بودند. خودم برای آراستن موهایم بیرون رفته بودم. یک افسر آمد و با عجله از من 

خواست به ارگ بروم. با فرزندان داؤدخان یکجا به قصر گلخانه رفتیم. داؤد خان در دفترش با کسی 

دند. این حالت تا شام جریان داشت. تلفونی گپ میزد. همانجا نشستیم. طیاره ها به بمباران شروع کر

وقتی بمباران شدت گرفت، داؤد خان گفت: "به منزل پائین بروید!" در وقت برآمدن، از سمت دروازه 

 «گلخانه آتشباری شروع شد. فکر میکنم فیرها از سوی خلقیها و پرچمیهای دورن ارگ بود.

ن و غزال نواسه هشت ساله اش)دختر در دهلیز زرلشت دختر داؤد خا»خانم زهره نعیم می افزاید: 

عمر( زخمی شده بودند. آنها را به اتاق دیگر آوردند. گلوله تخت سینه صفورا نواسه سیزده ساله ام را 

سوراخ کرده بود. نظام ]داماد محمد داؤد[ گفت صفورا بیهوش شده اما وضعش خوب است. مگر وقتی 

ن خودم جان داد. کودکان در آغوش مادرهم مصئون از نزدیک دید، او مرده بود. صفورا در پیش چشما

نبودند. شیما عروس سردار صاحب داؤد خان ـ همسر میرویس دو کودکش را در آغوش داشت و به 

دیوار تکیه کرده بود. وقتی خارج میشدیم، دیدم هرسه شهید شده بودند. زرمینه )دختر من و نعیم خان(، 

ادی ]چوکی برای معیوبین[ حرکت میکرد، زینب)خواهر من عایشه )خواهر معیوب داؤد خان( که با گ
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و همسر داؤد خان( و شینکی و زرلشت )دختران سردار داؤد خان( همه نزد داؤد خان رفتند و در 

 «پهلویش ایستادند.

اگرچه خودم این صحنه را ندیدم، مگر برایم گفتند که کسی از دور به داؤد خان میگفت: » او میگوید: 

جواب داده بود: غیراز خدایم به کسی تسلیم نمیشوم. درهمین وقت آواز فیرها بلند شد.  تسلیم! و او

داؤدخان ، نعیم خان، زینب، شینکی، خالد، ویس و عمر )فرزندان داؤد خان(، نظام )پسر شاه محمود 

یرون شوید کودتاچیان به دنبال ما آمدند و گفتند از خانه ب»بعد از آن « خان( همه در همانجا کشته شدند.

و اگر بیرون نروید، سقف این خانه برسرهمه تا پائین خواهد افتاد. در وقت برآمدن دیدم که جسد های 

داؤد خان و دیگران روی زمین افتاده بودند. پای خودم هم زخمی شده بود. ما را به شفاخانه رساندند. ده 

)فرزندان سردار تیمورشاه( در  روز در آنجا نگهداشتند و بعد بردند به زندان. خورشید و توران

شفاخانه ماندند. گاللی )همسرعمرـ عروس داؤد خان( با آنکه هفت گلوله پایش را داغدار کرده بودند، 

 (15و  14)سیاه سنگ: ...صفحه « زنده ماند.

هما داؤد ـ همسر خالد داؤد ضمن مصاحبه با داکترعاصم اکرم نویسنده کتاب "نگاهی به شخصیت، 

یاستهای سردار محمد داؤد" پس از شرحی از چشم دید خود در آن روز و شب پرمصیبت نظریات و س

سایر اعضای خانواده که ازهرطرف آهسته آهسته رسیده بودند و از آنچه »دریک قسمت چنین میگوید: 

میگذشت متحیر بودند، در دفتر کار رئیس جمهور در منزل دوم عمارت گلخانه ارگ جمع شده بودند. 

ثور[ پیشنهاد گردید که خانمها و 7ه اوضاع بسیار خراب نشده بود، ساعتهای بعد از ظهر )درحالیک

اطفال توسط وسایل نقلیه کشیده شوند. میرمن زینب زوجه ردیس جمهور و خواهر پادشاه سابق این 

ن پیشنهاد را رد کرد. به پیروی از تصمیم او همه خانمهای حاضر اراده خود را روشن ساختند که ایشا

نیز میخواهند با شوهر های شان در همین جا باشند، به خصوص پسران سردار داؤد خان به هیچ 

اگرچه خبرهای دقیق و درست به »او عالوه کرد که: « صورت حاضر نبودند پدر شان را تنها بگذارند.

 اعضای خانواده نمیرسید، موضوع روشن و آشکار شده رفت که دشمن در حالت پیشرفت است و قصر

تا زمانی »هما داؤد می گوید: « ریاست جمهوری را به حیث مرکز قدرت هدف خود قرار داده است.

که در منزل باال در دفتر داؤد خان بودند، کسی زخمی نشده بود. اما وقتی که در پائین جا به جا شدند، 

مقابل وسایل  حمله کودتاچیان شدیدتر گردید. درحالیکه مقاومت غیرتمندانه قطعه گارد جمهوری در

تسلیحاتی دشمن رو به نابودی بود، مرمی ها و چره های خمپاره های دشمن در داخل ساختمان بدون 

 (19و  18)سیاه سنگ... صفحه « تشخیص زخم  و تلفات ایجاد میکرد.

بعد از تخلیه حرم سرای الی »جگتورن تاجیار در زمینه شرحی دارد که قبال  ذکر شد، ازاینقرار: 
وماندان گارد را ندیدم که در کجا بود. حوالی نصف شب که من به دروازۀ شرقی ارگ نصف شب ق

بودم، برایم تیلفون کرد که یک عراده موتر الری به قصر گلخانه بفرستم، زیرا قرار بود رئیس 
صاحب جمهور از گلخانه خارج شود. دراین وقت یکی از پسران آن میخواست که از دروازۀ قصر 

توسط کمونیست ها مورد اصابت گلوله قرار داده شد و در عین زمان دو نفر  خارج شود، ولی
محافظین دروازۀ قصر نیز مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. قراریکه درین اواخر همراه عزیز 
حساس که بعداً به حیث قوماندان گارد ببرک کارمل انجام وظیفه میکرد و به رتبۀ دگرجنرالی ارتقا 

نمودم، نامبرده  چنین قصه کرد: "در اثنائیکه عمرجان پسر داؤد خان میخواست از  یافته بود، صحبت
قصر گلخانه خارج شود، ازطرف بریدمن ببرک ضابط بلوک اطفائیه به قتل رسانیده شد و نیز دو نفر 
پهره داران دروازۀ قصر گلخانه که مربوط تولی عزیز حساس بودند، زخمی شدند." بریدمن ببرک 

وط جمهوریت به حیث یاور تره کی بوده و در منازعه بین تره کی و حفیظ هللا امین از بعد از سق
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طرف طرفداران امین گرفتار و به قتل رسید.... ازین معلوم میشود که در شهادت عمرجان پسر داؤد 
خان، دگرمن سرورخان و دو نفرپهره داران قصر گلخانه، قوماندان بلوک اطفائیه تورن عبدالمجید و 

 «ابط آن ببرک مستقیماً دست داشته اند.ض

انجنیرکریم عطائی وزیر مخابرات آغاز ماجرای خونبار آنشب اینکه این حمله چگونه صورت گرفت، 

 اعضای باقی که بود نرسیده فیصله به قندهار به ]از کابل[مرکز انتقال هنوز»را چنین شرح میدهد: 

 داشتند، قرار همه پیشاپیش جمهور رئیس خانم زینب، میرمن حالیکه در گلخانه، باالئی منزل از فامیل

 بین از ناگهان دارد، قرار گلخانه تعمار مقابل که ارگ مسجد طرف از فرصت درین .آمدند پایان به

 چشم با .کرد اصابت تعمار سنگی دیوار به ماشیندار دومی فیر یک باز و یکه فیر یک ها درخت

 زیر آن دیوار و زینه دهلیز، آمد، در دروازۀ طریق از گرفته تشد ماشیندار متواتر های فیر زدن برهم

 به گلوله اصابت با درآمد دروازۀ دار پهره دیدم .گردید پاشان دهلیز قندیل و شد گرفته ماشیندار آتش

 فیر یافت، نمی پایان گوئی که چند دقایقی از بعد .شد برپا قیامت و گردید تاریک تعمار افتاد، زمین

 «.گردید قطع ماشیندار های

 در همه .گردد اعاده دوباره رفته دست از ارادۀ تا بود ضرور فرصتی»عطائی در ادامه می افزاید: 

 صدمه چه که به ببینیم تا شدیم جو و جست در تابید، می داخل به ها کلکین طریق از که خفیف روشنی

 تالش در و کرد می نگاه سو بهر پریشان بود، ایستاده نزدیکیم در که غازی الدین نظام از .است رسیده

 خوب شکر گفت هستند؟ کجا به و چطور جمهور صاحب رئیس پرسیدم، کند، کمک مجروحین به بود

 کمک بگیرید گفتند، می که شنیدم را داؤد زینب میرمن آواز اثنا درین .باشند می عقبی اتاق در و هستند

 بود، برداشته جراحت پا در که را داؤد زرلشت پیغله و َجسته عجله به فورا   غازی الدین نظام !نمائید

 بخاری باالی را اش داشته دست کوچک ماشیندار که دیدم را عبدالقدیر داخله وزیر .برداشت بغل در

 عمیق احساس بود، گرفته را پایم سرا مأیوسی.....است جاری خون دستش از و گذارد می دیواری

 یک به و گذشته برابرم از نعیم محمد مرحوم گردیدم ملتفت .است رفته دست از چیز همهکه  داشتم

 چه پرسیدم شده، نزدیک ایشان به تأمل قدری با من .نشستند داشت، قرار کلکین نزدیکی در که چوکی

 تان دل هرچه گفتند، گرفته بسیار آواز و کامل مأیوسی با مرحوم آن کرد؟ بلند سفید بیرق آیا کرد؟ باید

 «.بودند گردیده مجروح نیز ایشان فهمیدم دیرتر بسیار !بکنید باشد

 ام قدمی چند در گارد قوماندان جان صاحب که دیدم بود، کرده احاطه مرا برهم و درهم افکار هنوز»

 خود فورا   .داشت تن به ملکی لباس حال شد، می دیده نظامی یونیفورم با روز تمام که او .است ایستاده

 را اش چهره تلخی لبخند حالیکه در او، است؟ قرار چه از جریان که شدم جویا و رسانیده او به را

 او  نیست پوره چیزی دستم از دیگر شد، شروع گارد داخل از خیانت که حال گفت، بود، کرده استیال

 طرف به خود سر با و رسانیدم عرض به جمهور صاحب رئیس به را موضوع من گفت، کرده عالوه

« .برآمد در از نموده حافظی خدا و داد دست من با گفته را این. داشتند تشریف آنجا که کرد اشاره اتاقی

 نام عبدالمجید که بود گارد افسران از یکی بود شده مرتکب را باری آتش کسیکه»عطائی می نویسد: 

 «.کردم حاصل اطالع پلچرخی محبس در آن از من و داشت

بارۀ تورن عبدالمجید بدست اینجانب نرسیده تا خدمت عالقمندان تقدیم گردد. از کسانیکه با )متأسفانه معلومات مزید در 

ثور به کدام مقامها رسیده و چه سرنوشتی داشته است، لطف نموده  7وی شناخت قبلی داشته و اینکه بعد از کودتای 

 (میشود. ، زیرا موصوف بطور مشهود به حیث قاتل چند نفر شناختهدرباره معلومات دهند
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بعد از این واقعه الی ساعت یک بجه شب قطعه گارد منتظر کمک و هدایت »»تاجیار می نویسد: 
بود، ولی ازطرف مقامات باال کدام اقدامی بعمل نیامد و در حوالی ساعت یک بجه شب غرض اخذ 

یکجا  هدایت دوباره به قصر گلخانه رفتم. درطول راه عبدالحق علومی و جگرن سیدجان نیز با من
شدند. دونفر فوق الذکر باالیم فشار می آوردند که قوماندان گارد ناپدید شده و صالحیت قومانده بدوش 
شما )منظور آمر اوپراسیون( است شما باید قرار بدهید، یعنی قطعه را تسلیم نمائید. وقتیکه داخل 

از وضعیت بازهم معلومات  قصر گلخانه شدم، از قوماندان گارد درکی نبود. ....درین اثنا داؤد خان
خواست، درجواب عرض کردم که در وضعیت کدام تغییر قابل مالحظه رخ نداده  و هم کمک برای 
ما نرسیده است. درین اثنا سیدجان جگرن معاون اوپراسیون و عبدالحق علومی آمر کشف گارد برای 

خود از شما دفاع میکنیم!"، ولی داؤد خان چنین گزاف گوئی منافقانه نمودند: "ما تا آخرین قطره خون 
این عهد و پیمان دروغ بود. درحقیقت هر دو پرچمی بودند و بعد از شهادت داؤد خان به مقامات و 

 «رتبه های بلند حتی رتبه های جنرالی ارتقا یافتند.

بعد از تقدیم راپور به داؤد خان من با معیت سیدجان جگرن و عبدالحق علومی از گلخانه خارج » 
م. لحظۀ بعد صاحب جان قوماندان گارد تیلفون کرد و برایم گفت که یک تعداد اسلحه باید به قصر شد

گلخانه ارسال نمایم. من فوراً به بلوک انضباط امر دادم و اسلحه داده شد. در داخل قصر گلخانه وزیر 
، وزیر صحت داخله قدیر نورستانی، وزیر مالیه سیدعبداالله، وزیر معادن و صنایع  تواب آصفی

عامه عبدهللا عمر، وزیر زراعت عزیزهللا واصفی، معاون وزارت خارجه وحیدعبدهللا، وفی هللا خان 
 «سمیعی وزیر عدلیه و دیگر اعضای کابینه حضور داشتند.

 

ساعت سه و نیم صبح شد و از مسجد جامع پل خشتی صدای آذان محمدی شنیده شد. توسط جگتورن »
که قوماندان گارد باز به گلخانه آمده و تصمیم گرفتم که دوباره نزدش غرض نادرخان اطالع گرفتم 

اخذ هدایت به آنجا بروم. وقتیکه داخل قصر شدم، دفعتاً داؤد خان را دیدم. درهمین وقت وزرای مالیه 
و داخله هردو نزد من آمدند و معلومات خواستند. برایشان گفتم که وضعیت مانند سابق است. وزیر 
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عبداالله، وزیر داخله قدیر نورستانی و معاون وزارت خارجه سید وحید هللا همراه داؤد خان مالیه 
بودند  و اما دیگر اعضای کابینه در اتاق  دیگر بودند. داؤد خان بمن نزدیک شده چنین فرمود: "بچیم 

جان قوماندان  جوان هستید، بروید خود را تسلیم کنید. من تصمیم خود را گرفته ام."  درین اثنا صاحب
گارد نیز برایم گفت که رئیس صاحب جمهور تصمیم خود را گرفته است. شما بروید قطعه را جمع و 
امر بدهید سالح های خود را تحویل دیپو ها کنند....دراین اثنا که در قصر گلخانه بودم، صاحب جان 

، بروید و انجام بدهید. من قوماندان گارد مرتبۀ دوم برایم گفت که: این امر رئیس صاحب جمهور است
 «احترام نموده خارج شدم.

ثور که آفتاب ظلمت و کفر کمونیزم در آسمان کابل طلوع کرده بود،  8صبح روز  6حوالی ساعت »

به اساس امر رئیس جمهور و قوماندان گارد، امر تجمع قطعه گارد را از مواضع شان به محل 
تجمع نمودند، درحالیکه ..... حس وطن دوستی برایم اجازۀ اجتماع دادم. بعد ازاینکه قطعه گارد همه 

تعمیل این امر را نمیداد و گلویم را عقده غیرت فشار میداد، امر رئیس صاحب جمهور را اعالن 
 «کردم. قطعه گارد  همه به یک آواز عدم  موافقت خود را ابراز و سالح را به زمین نمی گداشتند.

 ان نظام جمهوری:ثور و پای 8رویداد خونین صبح 

فضل الرحمن تاجیاربه حیث معاون و آمر اوپراسیون گارد که تا آخرین لحظات همان شب و تا دم 
صبح شاهد رویدادهای داخل ارگ بود در یک قسمت از مقالۀ خود درباره تسلیمی ارگ و خارج شدن 

کودتا از  تولی حمایه که در شروع»صبح روز هشتم ثور می نویسد:  7از انجا حوالی ساعت 

باالحصار به غرض تقویه گارد فرستاده شده بودند و من افراد و صاحب منصبان شانرا خلع سالح 
نموده و بداخل تولی مخابره محبوس نموده بودم، همان تولی که صاحب منصب آن یکنفر به نام لعل 

و به ما امر محمد  و دیگری هم تورن رسول...هردو پرچمی بودند، کنترول گارد را بدست گرفتند 
دادند تا دستها باالی سرتان و به شکل یک قطار یک یک نفر از دروازه گارد خارج شوید....بعد از 
اینکه همه افراد و صاحب منصبان از داخل گارد خارج شدند، ارگ جمهوری بدست کودتاچیان 

 «افتاد.

ه قتل رئیس جمهور اینکه متعاقب خروج قوای گارد از ارگ چه رخ داد و چگونه قوای کودتاچی ب
محمد داؤد و دیگراعضای خانواده او اقدام کردند، سؤالیست که جواب دقیق آنرا یک سلسله ضد و 
نقیض گوئی ها مغشوش و پیچیده ساخته است، زیرا هنوزهم معلوم نیست که کی در نهایت دستور 

سلیمی به محمد داؤد رفتن شخصی بنام امام الدین را به ارگ داده و او را مؤظف به رساندن پیام ت
ساخته بود. آیا این ادعای امام الدین که بدون اسلحه به قصر گلخانه رفته بود و اینکه آیا او تنها بود یا  
کسانی دیگر که در معیت او بودند، معلوم نیست که آنها کی بودند و تعداد شان چند نفر بود، کی به 

شوند، آیا از بین بردن شخص محمد داؤد هدف اصلی و آنها ماموریت داده بود تا با امام الدین همراه 
قبالً پالن شده بود یا اینکه اعزام این گروپ و وقوع حادثه بطورغیرمترقب بوقوع پیوست؟ آیا توظیف 
یک صاحب منصب پایان رتبه برای اینکار مهم و دشوار یک عمل منطقی بود و یا اینکه در قبال آن 

ه سؤال ها در همان زمان توضیحات الزم ارائه نشد و قضیه هدفی وجود داشت؟  چرا به این هم
مسکوت گذاشته شد؟ شاید حتی خود اراکین رژیم کودتا نیز از ارائه جواب به سؤالها کوتاه آمده بودند 
و شاید دست دیگر درعقب این جریان دخیل بوده است که اراکین رژیم کودتا را مجبور به خاموشی و 

ان ساخته بود؟ بهرصورت ارائه پاسخ دقیق به این سؤالها پس از گذشت طفره رفتن از بررسی جری
دهه کار ساده نیست، ولی کوشش میشود تا به استناد بعضی گزارشات و مصاحبه ها که طی  4تقریباً 
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سالهای اخیربا اشخاص خبیر و شاهدان عینی صورت گرفته و به نشر رسیده اند، براین موضوع 
 خت.پیچیده تاحدی روشنی اندا

 روایت ها و تناقض گوئی ها:

ظاهر طنین در کتاب "افغانستان در قرن بیستم" از قول کریم میثاق )یکی از سران حزب دموکراتیک 
خلق منسوب به جناح خلق( در بارۀ این تصمیم که داؤد خان از بین برده شود و زنده باشد، چنین می 

زنده باشد و کشتن او یک مسئولیت  یک بخش از کمیتۀ مرکزی می گفت که داؤد خان»نگارد: 
تاریخی دارد. بهتر است او آورده شود در رادیو و بگوید اقدامی که صورت گرفته، درست است و 
من حزب دموکراتیک خلق افغانستان را تائید میکنم و بخش دیگری می گفت که این خودش یک 

مردم بشنوند، شاید قیامها به نفعش  اشتباه تاریخی خواهد باشد. به مجردی که صدای داؤد خان را زنده
صورت بگیرد و این اقدام ناکام شود. دراین طرح عمده دو نفر زیادتر بحث میکردند: یکی دستگیر 

 (44)سیاه سنگ...صفحه  «پنجشیری بود و یکی هم ببرک کارمل بود.

طرفداران  اما دستگیر پنجشیری )خلقی( به تأکید شهادت میدهد که سلیمان الیق )پرچمی( یکی از
]این « دا فرعون ووژل شی»کشتن محمد داؤد بود، چنانکه او بر تره کی  فشار می آورد که باید 

فرعون کشته شود[. سلیمان الیق این گفته پنجشیری را رد می کند که چنین چیزی را نگفته و تهمت 
جمعی کشته نشده  سردار داؤد به اساس فرمان یا دستور و یا دراثر تصمیم»است. الیق می افزاید: 

توجه کنید، اول کودتا شد، به تعقیب آن پیام فرستاده شد که تسلیم شوید، آنها »او می افزاید: « است.
)سیاه سنگ... « تسلیم نشدند. نتیجه همان است که همه مردم از آن اطالع دارند: کشته شدن چند نفر.

 (52صفحه 

م در مورد اینکه با محمد داؤد چه کار صورت از گفته فوق معلوم میشود که گویا سران خلق و پرچ
گیرد، هنوز به فیصله قطعی نرسیده بودند، پس آیا آنها محض به حیث یک وسیلۀ تاکتیکی در اعالمیه 

سردار »ثورپخش گردید، صریحاً اعالم داشتند که:  7رسمی از رادیو افغانستان که حوالی شام روز 

خان، این عوام فریب بی نظیر تاریخ و خاین به اراده خلق محمد داؤد آخرین فرد خاندان مستبد نادر
؟ این متن که بوسیلۀ سلیمان الیق، حفیظ هللا امین و کریم میثاق «افغانستان برای همیشه از بین رفت

نوشته شده و حین ورود قادر و وطنجار به رادیو افغانستان به آنها داده شد که قرائت کنند، درحقیقت 
از جانب چند نفر معدود کسانیکه در راه اندازی کودتا نقش بارز داشتند، گرفته  بیانگر تصمیمی بود

شد و بر مبنای همین تصمیم قبلی بود که ساعت بعد از اعالمیه رادیو انرا به منصۀ اجراء گذاشتند. 
پیام فرستاده شد که تسلیم شوید؛ آنها تسلیم نشدند و نتیجه همان است که »طوریکه الیق می گوید: 

 ، لذا کشته شدند.«آنها تسلیم نشدند»از گفته الیق بر می آید که چون « ردم از آن اطالع دارند...م

در حالیکه محمد داؤد در وقت پخش اعالمیه هنوز زنده بود و جنگ نیز بین دو طرف به شدت جریان 
داشت. فرضاً اگر محمد داؤد یا خودش تصمیم به تسلیمی میگرفت و یا به نحوی او را زنده دستگیر 

دهللا میکردند، آنوقت برای مردم چه می گفتند؟ همان چیزی را تره کی در مورد کشته شدن وحیدعب
ابراز کرده بود که او درطی یک مقاومت مسلحانه کشته شد، درحالیکه وحید عبدهللا فردای آن در 

 پولیگون با تعداد دیگر اعدام گردید. 

محمد داؤد پس از آنکه اعالمیه رادیو را شنید و در حوالی نیم شب پس از کشته شدن بعضی از 
و غلبه بر کودتاچیان مأیوس شد،، تصمیم گفت  که  اعضای فامیل خود و نیز پس از اینکه از موفقیت
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گارد به کودتاچیان تسلیم شود تا از کشته شدن بیموجب جوانان گارد جلوگیری بعمل آید. اما خودش به 
این نظر خود که هرگز به دشمن تسلیم نگردد، تا دم مرگ  استوار باقی ماند و به همین دلیل بر 

 امام الدین فیر کرد.آورنده پیام تسلیمی یعنی بریدمن 

 اظهارات امام الدین و جریان قتل رئیس جمهور:

فرها لبیب ـ یکی از پیلوتهای تحصیل کرده در اتحاد شوروی و کسیکه به دلیل مخالفت با نظام 
تا  99کودتایی به زندان رفت، درکتاب "ریشه های تاریخی کودتای ثور" )نسخه قلمی ـ صفحات 

 ( خود از قول یکی از دوستان که از زبان امام الدین جریان رویداد را روایت میکرد، چنین می101

امام الدین: زره پوش من مقابل دروازه شرقی ارگ به حالت آمادگی آتش ایستاده بود. صبح »نویسد: 
ثور زمانی که قطعات گارد یکی بعد دیگر با بیرقهای سفید تسلیمی خود را اعالن کردند، برایم امر  8

این امر را صادر گردید ]به چه وسیله این امر داده شد؟ آیا او دستگاه بیسیم با خود داشت؟ و کی 
کرد؟؟[ که داؤد را دستگیر نمایم. گرچه قبالً داؤد با ما در تماس شده، خواسته بود با رهبران کودتا 
صحبت نماید که کمیتۀ مرکزی نیز پذیرفته و تصمیم داشتند چنین کاری بکنند، برای من امر گردید که 

راگنده نیز به گوش می رسید. در داخل ارگ شوم ... وقتی داخل ارگ شدیم صدای تک تک فیرهای پ
]درمتن بجای آقا محمد از شخصی بنام گل آقا بود محمد داخل، اولین کسی که مرا مالقات کرد آقا 

صحبت شده، در حالیکه گل آقا قبالً از بست گارد به یکی دیگر از مربوطات وزارت دفاع تبدیل شده 
راه با خود مرا به داخل اتاقی که داؤد در آنجا هم آقا محمداز نفر ماست. او من مطلع بودم که بود[. 

وارد آن اتاق شدیم، دیدم که داؤد با ده تن محمد بود، رهنمائی کرد. وقتی که با افراد معیتی خود و  آقا 
دیگر از همراهان و اعضای فامیلش مسلح منتظرند ]این ده تن کی ها بودند؟، درحالیکه نعیم خان  و 

به قصر گلخانه زخمی شده بودند و دو پسر داؤد خان )عمر و ویس( قبالً قدیر نورستانی حین حمله 
کشته شده بودند[. با خود گفتم که زنده ماندنم محال است. درین اثنا گل آقا به داؤد رسم و تعظیم کرده 
و گفت: افراد کودتایی می خواهند شما را مالقات کنند. داؤد از همه مقدمتر ایستاده بود. من هم به 

"نظر به امر کمیتۀ مرکزی حزب دموکراتیک خلق شما سالح خود را به زمین ز بلند گفتم: آوا
گذاشته؛ تسلیم شوید". داؤد جواب داد: برای کمونیست ها و مزدوران او تسلیم نمی شویم و به 
سرعت به سویم آتش گشود. من دیگرش را ندانستم. صرف یادم است که یک آتش جناحی اجرا 

  «از خود رفتم، وقتی چشم باز کردم در شفاخانه بودم.نمودم و بعداً 

( ضمن  80و  79میر محمد صدیق فرهنگ در کتاب "افغانستان در پنج قرن اخیر" )جلد دوم ، صفحه 

هرچند فرهاد لبیب به این روایت اعتماد ننموده و معتقد است که »اقتباس متن فوق می نویسد: 
ه بودند، اما تا کنون مدرک دیگری برای اثبات این مطلب همراهان امام الدین روس های تربیت شد

 «بدست نیامده و درهر حال روایت باال جامعترین بیانی است که در این باره به مؤلف رسیده است.

 دو نقل قول متضاد از امام الدین بوسیلۀ دستگیر پنجشیری:

و به نورمحمد تره کی گزارش  امام الدین به رادیو افغاسنتان آمد»روایت اول: پنجشیری می گوید: 
تقدیم کرد. او گفت که" از سردار محمد داؤد چندین بار محترمانه تقاضا شد تا با خانوادۀ خود دریک 

فرمان داد که برافسران و  پسرشجای امن تشریف ببرند ]؟؟؟[، اما با وجود خواهشهای مکرر، او به 
[ و حتی براعضای خانواده خود فیر کند ]آیا سربازان ]این افسران و سربازان به چه تعداد بودند؟

یکنفر که مقصد پسرش بود، میتوانست بر تعداد از افسران و سربازان وحتی اعضای خانواده خود 
امام الدین یادآور شد که »؛ پنجشیری در ادامه می افزاید: «فیر کند؟[، در نتیجه آتش متقابل شروع شد
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ب دموکراتیک خلق افغانستان انتقال کرده و شما باید تسلیم به سردار داؤد گفتم: قدرت سیاسی به حز
ماهم زدیم، ستیای شوید! داؤد گفت: من به کمونیستها تسلیم نمیشوم. بعد راساً به سر خودم فیر کرد. 

بزعم پنجشیری مقصد از"ستیا" همانا "محو و نابودی" میباشد که یک اصطالح هندی یا  «شان کدیم.
 (45صفحه اردو است. )سیاه سنگ..

 

 که متهم به شهادت محمد داؤد رئیس جمهور میباشد)بعداً جنرال( امام الدین افسر پایان رتبه قطعه کوماندو 

در اظهارات فوق که قسمت اول آن بسیارسؤال انگیز و غیرمنطقی به نظر می آید و اما قسمت دوم 
الدین با تعدادی ازافسران آن قرین به واقعیت معلوم میشود، این نکته واضح میگردد که امام 

وعساکربطور مسلح به قصر گلخانه رفته بود، نه به تنهائی و غیرمسلح. اینکه میگوید خودش ذریعه 
فیر داؤد خان زخمی شده بود و پس از فیر متقابل به قصد جان محمد داؤد دیگر توان فیر را نداشت، 

ه یک آتش جناحی اجرا نمودم و صرف یادم است ک»درست نیست، زیرا او خودش گفته بود که : 
لذا مسلم است که نزدیکترین شخص که . «بعداً از خود رفتم، وقتی چشم باز کردم در شفاخانه بودم.

در مقابلش قرار داشت، شخص محمد داؤد بود و مسلماً که اولین قربانی این فیر جناحی رئیس جمهور 
ی خانواده رئیس جمهور باید از طرف افسران محمد داؤد بود. ولی دراینحال اقدام به قتل سائر اعضا

 و عساکر معیتی امام الدین صورت گرفته باشد.

امام الدین: من منحیث یک افسر اردو »روایت دوم: پنجشیری از قول امام الدین چنین می گوید: 
ه ]بریدمن اول[ ، با کمال عزت و حرمت در مقابل سردار محمد داؤد به شکل تیارسی ایستادم و اول ب

او رسم تعظیم کردم، بعد خیلی مؤدبانه پیام فرمان رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان را برایش 
رساندم و تقاضا کردم که همراه فامیل خود در یک جای امن تشریف ببرند ]آیا به او صالحیت چنین 

ضا را قبول نکرد. پیشنهاد داده شده بود و کی این صالحیت را به او داده بود؟؟[ ؛ داؤد خان این تقا
 بعداً گفتم چون قدرت به حزب دموکراتیک خلق افغانستان انتقال کرده، شما باید تسلیم شوید!

سردار محمد داؤد از من پرسید: این امر را ازطرف کی دارید؟ در جواب گفتم: این امر را ازطرف 
یشوم و تا آخرین گلوله غیر از خدا به کمونیستها تسلیم نمقادر]؟؟؟[ دارم. او بال فاصله گفت: "

ً مرا هدف قرار داد و با سالح او به مجرد گفتن همین جمله"؛ حاضر هستم برای مبارزه! ، راسا
دستداشته اش باالیم فیر نمود. درنتیجه قسمتهای مختلف سمت راست بازو و بدنم چند جا جراحت شدید 

ان مسلحی که با من یکجا به ارگ برداشت. دقیقاً در همین وقت تبادل آتش بین سردار داؤد و سرباز
 «داخل شده بودند، شروع شد.

ً خودم در چنان یک حالت خراب »پنجشیری می افزاید که امام الدین در ادامه به او گفت:  شخصا
صحی و روحی، آنقدر توان نداشتم که دست به سالح ببرم، چه رسد به اینکه تفنگ بردارم، صحیح و 

ص یا اشخاصی را به قتل برسانم. بسیار صادقانه میگویم که من دقیق نشان بگیرم، فیرکنم و شخ
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سردار محمد داؤد را نکشته ام، به خاطر آنکه خودم در موقعیت یک شخص قریب الموت دارای 
جراحات وخیم قرار داشتم....وقتی سربازان این حالت را دیدند، مرا در حالیکه خونریزی شدید داشتم، 

یدند. من حتی این راهم ندیدم که سردار داؤد خان و اعضای خانواده کشان کشان از صحنه بیرون کش
 (57و  56)سیاه سنگ...صفحه « اش با مرمی کدام تفنگ  ازطرف کدام فیر کننده به قتل رسیدند

امام الدین از "تفنگ" صحبت میکند، درحالیکه او با کالشنکوف مسلح بود و میتوانست با وجود  
فیر متقابل بپردازد و در فاصله بسیار کوتاه ضرورت به نشان گرفتن  زخمی شدن در همان لحظه به

نبود. لذا جای شک نیست که محمد داؤد به فیر "جناحی" کالشنکوف او به شهادت رسیده و اما 
باقیمانده ها بوسیلۀ افسران دیگر که متعاقباً به داخل آن اتاق هجوم بردند، هرکی را دیدند، بر او آتش 

ً سؤال اینست که وقتی امام الدین خود را بعد از زخمی شدن "قریب الموت" وانمود گشودند. عالوت ا
میکند،  چگونه یک شخص قریب الموت میتواند خود را به رادیو افغانستان برساند و راپور خود را 

 در مورد قتل رئیس جمهور محمد داؤد به اطالع سران حزبی در آنجا تقدیم دارد؟

و   96دوم کتاب "ظهور و زوال حزب دموکراتیک خلق افغانستان" )صفحهدستگیرپنجشیری درجلد 

هنگامیکه امام الدین ـ این فرزند خلق زحمتکش لوگر و قوماندان یکی از تولیهای »( می نویسد: 97

کوماندو، فرمان انقالب را به سردار داؤد و عناصر برجسته رژیم اعالن نمود و به آنان دستور حزب 
ه فرمان کمیته مرکزی محکوم هستید و خود را تسلیم کنید. سردار محمد داؤد به را رسانید که: ب

فرمان ح.د.خ.ا و تاریخ تسلیم نشد، بل با خشونت اشراف منشانۀ خود به قدیر نورستانی و فرزند خود 
دستور صادر کرد تا به سوی امام الدین و دیگر سپاهیان و همچنین به زنان و کودکان بیگناه خاندانش 

تش بگشایند و آخرین مرمی های خود را خالی کنند. آنان آخرین فرمان سردار محمد داؤد را بدون آ
تزلزل اجرا کردند، بسوی امام الدین و سربازان قطعه کوماندو آتش گشودند و در نتیجه به حیات 

از نزدیکان خود، سردار محمد داؤد، سردار محمد نعیم، عبداالله وزیر مالیه، فرزندان و تعدادی دیگر 
 «خود خاتمه بخشیدند...

سردار محمد داؤد به فرمان ح.د.خ.ا و تاریخ تسلیم »در متن باال چند نکته قابل توجه است: یکی اینکه 
نشد، بل با خشونت اشراف منشانۀ خود به قدیر نورستانی و فرزند خود دستور صادر کرد تا به سوی 

؛ در اینجا «زنان و کودکان بیگناه خاندانش آتش بگشایند...امام الدین و دیگر سپاهیان و همچنین به 
باید خاطر نشان ساخت که قدیر نورستانی قبالً حین اولین فیرها درقصرگلخانه در دست خود زخم 
برداشته بود، چطور میتوانست هنوز هم در جوار محمد داؤد ایستاده و به فیر بپردازد و دیگر اینکه 

یکند که محمد داؤد خودش دستور قتل متباقی اعضای خانواده خود بدهد کدام منطق و احساس قبول م
و فرزندش این دستور را عملی کند و اعضای خانواده خود را بکشد؟ ازاین معلوم میشود که گفته ها 
و نقل قولهای دستگیر پنجشیری در بسا موارد به مقصد جلوه گرساختن حقانیت تصامیم کودتاچیان 

 ق  بوده و با شک و تردید فراوان مواجه میباشد.توأم با تحریف حقای

نکته دوم اینست که گفته شد: امام الدین حامل "فرمان انقالب" بود. دراین مورد اگرچه پنجشیری 
نورمحمد تره کی به رهبری نظامی انقالب »مسئولیت را به گردن تره کی می اندازد و می نویسد: 

داؤد و وابستگانش از فرمان انقالب گردن کشی کنند،  دستور مشخص صادر نمود که: "هرگاه سردار
دربرابر قیام کنندگان دست به سالح برند، در مقابل دستور حزب بی چون و چرا تسلیم نشوند، 
نیروهای مسلح ما حق دارند که از آزادی و امنیت شخصی خود و از نظم انقالبی با قاطعیت و 

همین جلد دوم کتاب خود می افزاید:   95ر صفحه شجاعانه دفاع کنند." ؛ درحالیکه پنجشیری د
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نورمحمد تره کی و ببرک کارمل درهمان آغاز دو برخورد جداگانه و متضاد با مسألۀ سرکوب »
خونین یا مسالمت آمیز سردار داؤد داشتند. ببرک کارمل طرفدار برخورد  با انعطاف با سردار داؤد 

دار محمد داؤد کشته نشود، زنده بدست آید. کارمل معتقد و خاندانش بود. او اصرار میکرد که باید سر
بود که هرگاه با سردار داؤد و خاندانش به شیوۀ مسالمت آمیز و قانونی برخورد شود، اوالً ماهیت 
هومانیستی و دموکراتیک انقالب ما آشکار میشود، ثانیاً سنن اخالقی، ملی و دینی مردم احترام میشود 

دهای او با ارتجاع منطقه و امپریالیزم افشا میگردد و رابعاً انقالب ما از پشتیبانی و ثالثاً اسرار و پیون
بین المللی و پشتیبانی اخالقی توده های مردم جهان برخوردار میشود. اینها دالیل مثبتی بود که به نفع 

الیق  زندگی و ادامه حیات سردار داؤد و نزدیکانش توسط ببرک کارمل ابراز گردید. اما سلیمان
پنجشیری «. درباره شیوۀ برخورد با سردار داؤد در پاسخ تره کی گفت: "دا فرعون و وژل شی"

من در پاسخ تره کی گفتم: نباید اصول مبارزه اجتماعی را خوار شمرد و نه باید »اعتراف میکند که: 
، ضد انقالب شکست با قیام بازی کرد....هرگاه دشمنان تاریخ ما از پنجۀ نیروهای انقالبی نجات یابند

 «خورده و محکوم به زوال، بدون تردید نیروهای خود را بسیج خواهند کرد.

 

دراین ارتباط سلطان علی کشتمند در کتاب خاطرات خود" یادداشتهای سیاسی و رویدادهای تاریخی" 
اپریل  28صبح  9و 8هیأت رهبری حزب، هنگامیکه در حدود ساعت »( می نویسد: 343)صفحه 

یگر به مرکز رادیو افغانستان تشکیل جلسه دادند، مطلع شدند که محمد داؤد حاضر به تسلیم بار د
نیست. دربارۀ اینکه با وی، همکاران و خانواده اش چگونه برخورد صورت گیرد، بحث داغی میان 
اعضای کمیته مرکزی موجود درگرفت. امین به نحوی آتشین دربارۀ انجام حمله مسلحانه بروی و در 

ورت مقاومت، از میان بردن فوری او و همکارنش سخن می گفت. عده یی از اعضای کمیته ص
مرکزی حاضر در جلسه این نظر را حمایت کردند. ولی ببرک کارمل به نحوی قاطع با آن مخالفت 
نمود و اظهار داشت که نباید به هیچ صورت باین امر مبادرت ورزید.... این حرفها ]مقصد سخنان 

جب خشم امین گردید. وی در حالیکه اظهار میداشت: "ما با سازشکاری سازگار نیستیم"، ببرک[ مو
از جا برخواست و و تحت بهانۀ تأمین تماس با برخی قوماندان قطعات جلسه را ترک گفت و پس از 

 «ساعتی برگشت.

وز اعضای ثور( تا هن 8اپریل ) 28صبح  9و 8در متن باال کشتمند اشاره میکند که در حدود ساعت 

حاضر کمیته مرکزی در بارۀ سرنوشت محمد داؤد درمباحثه و نیزاختالف نظر بودند، درحالیکه حمله 
صبح اجراء شد و آنها به  8و  7بر محمد داؤد و دیگر اعضای خانواده اش در حوالی بین ساعت 

 شهادت رسیدند.

درآخرین تحلیل معلوم نیست که امام الدین را کی از بین افسران انتخاب کرد تا پیام و یا به عبارت 
دیگر "فرمان انقالب!!" را به رئیس جمهور محمد داؤد برساند؟ کی و به کدام وسیله دستور یا فرمان  

نکار را کی و از بین اجرای ماموریت را به امام الدین داد؟ اعضای معیتی امام الدین برای اجرای ای
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کدام اشخاص انتخاب کردند و آنها کی بودند؟ و اینکه آیا  پیشنهاد رفتن محمد داؤد و خانواده او به 
 یک جای امن، واقعاً شامل پیام بود که امام الدین در قدم اول به محمد داؤد پیشنهاد کرد؟

گمانه ها را تقویت میکند که دستی دیگر اینها همه سؤالهای اند که تاحال الجواب مانده و لذا این حالت 
درپشت پرده همه امور را رهنمائی و به اجرای آن دستور داده است که در بخش های بعدی در زمینه 

 صحبت خواهیم کرد.
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 بخش ششم

 چرا نیروهای دفاع از رژیم جمهوری ناکام شدند؟

رویدادها در روز هفتم و هشتم ثور از دو جانب قابل بحث طوریکه در آغاز بخش سوم گفته شد، 
میباشند: یکی اقدامات کودتاچیان که چگونه به هدف فایق آمدند و دیگر دفاع قوتهای نظامی داخل و 
خارج ارگ که چرا و چگونه به ناکامی گرائید و باالخره به سقوط رژیم منجر شد. موضوع اول یعنی 

ان در بخش های قبلی مورد بحث قرار گرفت و موضوع دوم اقدامات جریان عملیات نظامی کودتاچی
 دفاعی رژیم ـ تاجائیکه معلومات در دست است، در این بخش بررسی میگردد.

نیروهای دفاع از رژیم را میتوان در دو کتگوری تقسیم کرد: یکی نیروها در داخل ارگ جمهوری و 
 ر کابل و سائر نقاط کشور.دیگر نیروهای بیرون از ارگ شامل قطعات نظامی د

 اول: نگاهی به مدافعۀ قطعۀ گارد جمهوری:

نفر )صاحب  1600این قطعه حین رویداد کودتای ثوربرطبق معلومات جگتورن تاجیار: جمعاً دارای 

 منصبان، خورد ضابطان و افراد( شامل یک "غند" که تشکیل آن قرار ذیل بود: 

ـ قوماندان قطعه جگرن صاحب جان؛ آمر اوپراسیون و  :ـ گروپ سوق و اداره: عبارت بودند از 1

معاون قطعه جگتورن فضل الرحمن تاجیار)معاونین اوپراسیون هریک: جگرن سید جان، تورن عزت 
هللا ظاهر و تورن حمیدهللا آمر سپورت(؛ آمر کشف جگتورن عبدالحق علومی؛ آمر مخابره جگتورن 

اح؛ بلوک انضباط  ـ قوماندان بلوک جگتورن فضل احمد؛ آقا محمد  و قوماندان تولی تورن عبدالفت
 بلوک اطفائیه ـ قوماندان بلوک تورن خواجه عبدالمجید )ضابط بلوک اطفائیه ـ بریدمن ببرک(.

ـ گروپ اکمال: آمرلوژستیک جگرن عبدالغفور؛ آمر تخنیک جگرن ذاکرخان؛ آمر صحیه جگتورن  2

حیم شادان؛ تولی موزیک جگتورن عبدالسمیع ابوی؛ تولی داکتر الال جان، مدیر پیژند جگرن عبدالر
 نقلیه دوهم تورن عبدالحفیظ.

ـ کندک های پیاده: کندک اول قومامدان دگرمن محمد سرور؛ تولی اول پیاده قوماندان عزیز  3

حساس؛ تولی دوم پیاده قوماندان تورن غالم نبی؛ تولی سوم پیاده قوماندان تورن محمداکبر؛ بلوک 
 ار ثقیل قوماندن بلوک تورن ضیاءالدین.ماشیند

 کندک دوم پیاده: قوماندان کندک جگرن محمد عزیز؛ تولی اول پیاده قوماندان تورن محمد صدیق؛ 
؛ تولی سوم پیاده قوماندان جگتورن محمد نادر؛ بلوک جگتورن محمد ظاهر قوماندان ادهیدوم پ یتول

 ماشیندار ثقیل قوماندان بلوک زلمی.

 جزوتام حمایه: تولی ماشیندار دافع هوا قوماندان تولی جگتورن دایان.ـ  4

دراینجا قابل تذکر است که جنرال نبی عظیمی در کتاب "اردو و سیاست" از دو نفر نام می برد: یکی 
تورن اسدهللا پیام آمر مخابره گارد جمهوری و دیگر جگرن گل آقا آمر اوپراسیون گارد جمهوری که 

این دونفر قبل از کودتای ثور از بست گارد جمهوری به  ، زیراتاجیار شامل نیستندهردو در لست 
جای دیگر تبدیل شده بودند. تا جائیکه اطالع در دست است، جگرن گل اقا )مشهور به قولته( از جملۀ 

ش به حیث آمر 1355پرچمی ها و دوست ضیاء مجید قوماندان قبلی گارد جمهوری بود که  تا سال 

یون گارد ایفای وظیفه میکرد و بعداً بجای دیگر در مربوطات وزارت دفاع مقرر گردید و اوپراس
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بجایش جگرن خان محمد جهانگیری که شخص نزدیک به رسولی وزیر دفاع بود، به این وظیفه 
گماشته شد، اما پس از مدت کوتاه موصوف به حیث قوماندان تولی انضباط شهری در بست وزارت 

و بجایش جگتورن فضل الرحمان تاجیار که تازه بعد از اکمال تحصیل در رشته دفاع تعیین شد 
 به حیث آمر اوپراسیون گارد مقرر گردید.  1356کوماندو از مصر برگشته بود، در اواسط سال 

 رخنه خلقی ها و پرچمی ها در داخل تشکیالت گارد جمهوری:

خود از رویدادهای آن شب و روز مصیبت جگتورن فضل الرحمن تاجیار در مقاله مستند برچشم دید 
دربین این صاحب »بار دربارۀ نفوذ عناصر خلقی و پرچمی در گارد جمهوری چنین می نویسد: 

منصبان عدۀ از منسوبین سرسخت احزاب خلق و پرچم وجود داشت که حتی در بین آنها احتماالً 
)ضیاء مجید( و یا آمر کشف  گماشتگان ک.ج.ب هم موجود بودند؛ مثالً قوماندان گارد جمهوری

جگتورن عبدالحق علومی، جگرن سیدجان و تورن محمد عزیز حساس از کمونیست های شناخته شده 
بودند و بعضی دیگر که یا اصالً در خدمت گروپ های خلق و پرچم قرار داشتند و یا به اشخاص 

ز مدتی شخص رئیس جمهور سرشناس آنها ارتباط نزدیک داشتند، جزء مؤظفین در گارد بودند. بعد ا
و وزیر دفاع ملی در موجودیت همچو اشخاص در قطعۀ گارد در تردد قرار گرفتند و تا اندازۀ متوجه 
مقاصد آنها شدنده بودند. به همین رابطه ضیاء مجید را از]قوماندانی[ گارد تبدیل و در عوض آن 

ولی بازهم قوماندان جدید گارد صاحب جان را که به کدام جناحی ارتباط نداشت، تعیین نمودند. 
صاحب جان که ظاهراً خوش خدمت و وظیفه شناس به نظر میرسید، از طرف دیگر رابطۀ نزدیک با 
یک عضو مهم گروه خلق )جگرن شیرجان مزدوریار( داشت که این رابطه ممکن جنبۀ شخصی 

ت جمهوری بی تأثیر داشته باشد. بهرحال وجود همچو اشخاص در عدم مقاومت مؤثر و دفاع از ریاس
 «نبود.

جگرن عبدالرحیم شادان ]برادر کریم شادان یکی از پرچمی های پرقدرت بعد از کودتای ثور رئیس 
محکمه انقالبی و قاضی القضات و برادر دیگرش عبدهللا شادان کارمند رادیو تلویزیون[ که در آنوقت 

نوانی داکتر سیاه سنگ که در کتاب " و به حیث مدیر پیژند گارد ایفای وظیفه میکرد، طی یک نامه ع
آن گلوله باران..." به نشر رسیده است، ضمن آنکه ادعای عبدالحمید مبارز که او را  در کتاب "تحلیل 
واقعات سیاسی افغانستان" خود متهم به سبوتاژ علیه رژیم جمهوری حین انتقال یک الری به قصر 

 گلخانه ساخته بود، شرحی دارد از اینقرار:

اینجانب عبدالرحیم شادان درآن زمان در ِسَمت آمر کدر و پرسیونل )مدیریت پیژند( گارد ریاست »
ً می شناخت. درهمه سفرهای رسمی به  جمهوری ایفای وظیفه میکردم. محمد داؤد مرا شخصا
کشورهای عربی، یوگوسالویا، هند، پاکستان و ایران مرا به حیث سرگروپ امنیتی خویش گماشته 

جدانم هرگز اجازه نمیداد که در برابر آنهمه حسن اعتماد به چنین عمل ناجوانمردانه که مبارز بود. و
از معده خود افراز کرده است، دست بزنم. به حیث شاهد عینی واقعیت را بطور خالصه توضیح 

ثور( امر  8اپریل ـ  28میدهم: فقید صاحب جان قوماندان گارد حوالی ساعت دو )پس از نیمه شب 

اد که یک عراده الری با پرسیونل مجهز با راکت اندازهای خفیف در کناره های آن آماده شود. د
الری در مقابل ارگ و درجوار مگزین )سالح کوت اسلحه سابقه( آماده گردید. تدابیری برای جادادن 

شمالی یک موتر بنز در داخل آن هم مدنظر گرفته شد که اگر سردار محمد داؤد بپذیرد، از دروازۀ 
ارگ که به قصر دلکشا و قصر نمبر یک متصل میشد و را ه مطمئنی به سفارت فرانسه بود، به آنجا 
یا هر محل دیگری که خود اراده کند، برود. قوماندان گارد نزد سردار محمد داؤد رفت و از آماده 
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بعداً تورن بودن الری راپور داد. دراین جریان دگرمن سیدجان معاون آمریت اوپراسیون گارد )
جنرال در قوماندانی اعالی قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان(، عبدالحق علومی آمر کشف 
گارد ریاست جمهوری( بعداً تورن جنرال و مسئول شعبه عدل و دفاع کمیته مرکزی حزب 
دموکارتیک خلق افغانستان( و جگتورن آقا محمد در برابر رئیس جمهور حضور داشتند. سردار 

حمد داؤد راپور صاحب جان را شنید، اما پیشنهادش را نپذیرفت و قاطعانه گفت: "من در ارگ می م
 (197و  196)برگرفته از مکتوب شادان عنوانی سیاه سنگ: و آن گلوله باران... صفحه« مانم."

حوالی ساعت چهار صبح هشتم ثور سردار محمد داؤد، صاحب جان، »او در ادامه می افزاید: 
و عبدالحق علومی را احضار کرد و با توجه به نرسیدن کمک سایر قطعات به ارگ و  سیدجان

بیهودگی مقاومت چنین هدایت داد: "نمیخواهم جوانان تلف شوند. برای اینکه جوانان بیشتر از این تلف 
گاه نشوند، گارد را تسلیم دهید. من تسلیم نمیشوم...."؛ به اساس همین دستور بیرق سفید برفراز قرار

 (198صفحه «) گارد ریاست جمهوری برافراشته شد و گارد تسلیم گردید.

عبدالرحیم شادان طی نامه خود بجواب داکتر سیاه سنگ دذبارۀ منسوبیت خود به پرچم می نویسد: 
با جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق در تماس بودم، زیرا یک عده افسران  1357پیش از سال »

ته به جناح پرچم بودند و من در اجرای امور با آنها رابطۀ نزدیک داشتم. گارد ریاست جمهوری وابس
بعد از کودتای ثور از طرف هر دو جناح پرچم و خلق به عضویت حزب دموکراتیک خلق افغانستان 

 3) 1356سرطان  12دعوت شدم. برای من جناحها مطرح نبود، زیرا بعد از کنفرانس وحدت مورخ 
ازطرف  1357حزب واحد ح.د.خ.ا. یاد می شد. روی این اصل در سال ( حزب بنام 1977جوالی 

به عضویت اصلی حزب دموکراتیک  1358سازمان اولیه حزبی گارد به عضویت آزمایشی و در 

پیش از کودتای ثور افسران وابسته به هردو »او در ادامه می نگارد: « خلق افغانستان پذیرفته شدم.
ودند. کدرهای جناح پرچم را شخص رئیس جمهور فقید، صاحب جناح در اردوی جمهوری موجود ب

جان و قسماً رهبری وزارت دفاع می شناختند. جناح خلق را شادروان]؟[ عبدالحق علومی آمر کشف 
گارد، افسران پرچمی و اینجانب )عبدالرحیم شادان( که در آن زمان آمر کدر و پرسونل گارد بودم، 

اولین ضربه رهبری ریاست جمهوری و وزارت دفاع به افسران  (1975) 1354می شناختم. بعد از 

جناح پرچم وارد شد. در مرحلۀ نخست محترم ضیاء مجید قوماندان گارد جمهوری به حیث آتشه 
هژده تن از افسران جناح پرچم که اکثریت  1356و  1355نظامی در هند مقرر گردید. درسالهای 

از افسران جناح خلق از گارد به قطعات مرکز و والیات شان کدرهای برجسته حزب بودند و ده تن 
)وزارت دفاع( تبدیل گردیدند. البته با آنهم تعدادی دیگری از افسران هر دو جناح تا زمان کودتای 

 (201و  200)صفحه « ثور در بست جزوتامهای گارد جمهوری جذب گردیده و برجا مانده بودند.

ناح پرچم( که اکثریت شان کدرهای حزب بودند و بعد از نفر)ج 22از جمله »شادان می نویسد: 

ً معرفی میگردند:  کودتای ثور در مقامات عالیه حزبی و دولتی مقرر شدند، برجسته ترین آنها آتیا
 ]قابل ذکر میدانم که برای حفظ امانتداری اقتباس، نخواستم پیشوند نامها را تغییر دهم[

 مدیر روابط بین المللی وزارت دفاع. و بعد آتشه نظامی در هند ـ ــ محترم ضیاء مجید قوماندان گارد
بعد از کودتای ثور ارتقا الی  ـ قا خان آمر اوپراسیون گارد جمهوریآــ مرحوم محترم دگرمن گل 

رئیس عمومی امور سیاسی وزارت دفاع ملی و  وبعد هرات 17قوماندان فرقه  ـ رتبه برید جنرال

 انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان. معاون صدر هیئت رئیسه شورای
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و  بعد از کودتای ثور ارتقا الی رتبه تورن جنرال ـ ــ دگرمن سیدجان معاون آمریت اوپراسیون گارد
 مؤظف بخش اردو در سرقوماندانی قوای مسلح ج. د. ا. سپس

تبه تورن بعد از کودتای ثور ارتقا الی ر ـ ــ شادروان عبدالحق علومی آمر کشف گارد جمهوری
 رئیس امنیت دولتی در قندهار، مسئول شعبه عدل و دفاع کمیته مرکزی حزب د.خ. ا. و سپس جنرال

بعد از کودتای ثور ارتقا الی رتبه  ـ ــ محمد عزیز حساس قوماندان تولی تشریفات گارد جمهوری
 10اره قوماندان گارد جمهوری، معاون قوماندانی حربی پوهنتون، رئیس اد و سپس دگرجنرال

 وزارت امنیت دولتی.
و  بعد از کودتای ثور ارتقا الی رتبه دگروال ـ ــ جگتورن سید حسن رشاد قوماندان کندک دوم گارد

 آمر امنیت ستر درستیز. سپس
 ــ دگرمن محمد نادرخان وردک قوماندان کندک تشریفات گارد جمهوری.

 ــ جگرن دستگیرخان معاون آمریت مخابره گارد جمهوری.
یک تعداد افسران پائین رتبه و خورد ضابطان که بعد از کودتای ثور وظایف بزرگ، با ارزش و  ــ

 خطیری را انجام دادند و به اخذ مدالها و نشانهای دولتی نایل گردیده اند.
نفر میرسید ]شادان نام و وظیفه آنها را در گارد ذکر نمیکند[. آنها هم  14تعداد افسران جناح خلق به 

ه خود بعد از کودتای ثور وظایف بزرگ نظامی را در گارد خلق و قطعات قوای مسلح انجام به نوب
 (203و  202)صفحه « داده اند.

ثور و تدارکات در گارد جمهوری در داخل ارگ بطور خالصه  7شادان در مورد رویدادهای روز 

طعات و گارنیزیونهای به اساس هدایت وزارت دفاع در همه ق 1357پنجشنبه هفتم ثور »می نویسد: 

مرکز و والیات به مناسبت گرفتاری و به زندان انداختن رهبران حزب دموکراتیک خلق جشن شادی 
قبل ازظهر  9و سرور برگزار گردیده بود. همه قطعات به شمول جزوتامهای گارد بعد از ساعت 

ات مخصوصاً بجه قبل از ظهر وزارت دفاع به همه قطع 11سرگرم جشن و شادی بودند. ساعت 

گارد جمهوری امر داد که از ریاست جمهوری، گارد و ارگ دفاع کنند، زیرا تانکها، ماشین های 
زرهدار از وضع الجیش دایمی برآمده و به سوی شهر در  4و  15محاربوی و زره پوشهای قوای 

امر داد  حرکت اند. فقید صاحب جان با دریافت فرمان وزارت دفاع، حالت اضطرار را اعالن کرد و
که همه جزوتامهای گارد برای دفاع از ارگ، ریاست جمهوری و گارد اماده گردند. جزوتامهای گارد 
با پرسیونل و سالح داخل تشکیل که قبالً به حالت احضارات درجه یک نظامی درآمده بودند، در 

حرکت کمترین فرصت در میدان اجتماع جمع شده و از آنجا بصورت فوری بطرف مواضع دفاعی 
 کردند. انها پس از اشغال مواضع به دفاع پرداختند.

 وظیفه شناس و جان فدا: یادی ازیک افسر

نام دگرمن محمد سرور قوماندان کندک اول پیاده گارد جمهوری که تا آخرین لحظه حیات خود در  
دفاع از ارگ و مقاومت علیه قوای کودتاچیان از هیچ نوع سعی و تالش دریغ نکرد و از فعالیت های 

ود که به اوشاهدان عینی اعم از خلقی و پرچمی و غیر آن همه به نیکی یاد میکنند، یکی از کسانی ب
مؤظفین و جزوتامها امر فیر داد تا  تانکها و سایط کودتاچیان  که در برابر دروازه شرقی ارگ اخذ 
موقع کرده  و بطرف ارگ انداخت میکردند، زیر آتش راکت انداز های قرار دهند که دراثر آن تعداد 

ن هردو در گزارشات خود از از این وسایط حریق شد و تعداد دیگر از کار بازماند. تاجیار و نیز شادا
درهمان لحظات اول »شهامت و قهرمانی این افسر دلیر یاد کرده اند، چنانکه شادان می نویسد: 
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قوای پانزده زرهدار برتعمیر وزارت دفاع و دروازۀ شرقی ارگ فیر  815هنگامیکه تانک شماره 

ع جناح شرقی گارد و کرد، شادروان سرور خان قوماندان کندک اول گارد جمهوری )مسئول دفا
ارگ( به موظفین و قوماندان های جزوتامهای مربوط خود امر داد که تانکها و ماشین های محاربوی 

زرهدار را که به طرف گارد، ارگ، ریاست جمهوری یا وزارت دفاع ملی نزدیک  4و  15قوای 

ها ماشینهای محاربوی را که شوند و فیر کنند، فوراً هدف راکت اندازها قرار دهید و نابود سازید... آن
در مقابل قراول گارد، مقابل دروازۀ شرقی ارگ و مقابل دروازه سالمخانه )مربوط قطعه عمر شهید 

 «زرهدار( بودند، با مرتبات شان از بین بردند و طعمۀ حریق گردانیدند. 4و قوای 

ن و یک عده افسران در دوام روز هفتم ثور شهید دگرمن محمد سرور خا»شادان عالوه میکند که: 
نفر پرسیونل تانک هایی را که توسط  64مجهز با سالح در سرک مقابل گارد و ارگ داخل شده و 

فیرهای پیهم راکت اندازهای گارد از کار بازمانده بودند یا جرئت حرکت بطرف ارگ و گارد را 
 8ردای آن روز ]نداشتند، پیاده ساخته و تحت نظارت جدی حبس کردند. آنها تا ساعت شش صبح ف

 (204و  203)سیاه سنگ...صفحه  «ثور[ که گارد تسلیم میشد، همانجا ماندند.

 8وهمین ها اولین گروپ نظامیانی بودند که پس ازاعالم تسلیمی قوای گاردحوالی شش بجه صبح  
 ثور، ادارۀ نظامی را در داخل ارگ بعهده گرفتند. 

حینیکه حوالی »محمد سرورخان می نویسد:  جکتورن تاجیار در مورد چگونگی شهادت دگرمن
رادیو کابل ]افغانستان[ کشته شدن داؤد خان و کامیابی حزب »ثور  7ساعات هفت بجه شام روز 

ً یک گروپ طیارات باالی حرم سرای بمباردمان کردند و  دموکراتیک خلق را اعالن میکرد، دفعتا
کجا بود. او برای من تیلفون کرد که باید  حرم سرای آتش گرفت. من نمیدانم که قوماندان گارد در

برای تخلیه حرم سرای اقدام نمایم و هم  طیارات باالی قصر گلخانه بمبارد خود را ادامه میدادند. 
درین اثنا  دگرمن محمد سرور خان قوماندان کندک اول شدیداً زخمی گردید. از موضوع به من راپور 

ا مؤظف نمودم که او را به شفاخانه چهار صد بستر انتقال دهند. دادند، من فوراً موتر قوماندان گارد ر
قبل از اعزام به شفاخانه وقتیکه سرور خان را درحالت وخیم دیدم، برایم گفت: "آمر صاحب د خپل 

دی." و با این گفته از گپ زدن ماند. بعداً معلوم شد ږه، دا کمونیستان ما او تا نه پریړان احتیاط وکځ
اخانه[ به حق رسیده بود. وی یک صاحب منصب نهایت شجاع و وطن دوست بود و که در راه ]شف

 (6مقالۀ تاجیار ... صفحه «)روانش شاد باد.

 خلقی ها و پرچمی ها در داخل ارگ: یفعالیت های تخریب

عبدالرحیم شادان در نامۀ خود عنوانی سیاه سنگ در باره موقف منسوبین خلق و پرچم در گارد 
از آنجائیکه دستور کودتای نظامی »ه عجیب وقابل توجه اشاره میکند و می نویسد: جمهوری به نکت

ازطرف جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان صادر نگردیده بود، افسران جناح پرچم 
شام، نسبت عدم موجودیت ارتباط از چگونگی موضوع اطالع نداشتند، زیرا همه  7تاساعت 

و ریاست جمهوری قطع گردیده بودند. آنها به دستگیر خان معاون آمریت ارتباطات تیلفونی در گارد 
مخابره وظیفه دادند تا از گارد خارج شده و بعد از کسب اطالعات کامل دوباره برگردد. دستگیرخان 
با قبول هرگونه خطر ازطریق آبراه زیر دیوار ارگ بیرون شد. او پس از بدست آوردن معلومات 

افسران جناح پرچم را از کودتای بخش نظامی حزب دموکراتیک خلق  شام برگشت و 7ساعت 

افغانستان مطلع ساخت. بعداً افسران جناح پرچم در جهت تقویت بخش نظامی حزب قرار گرفتند. 
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همچنان قوماندانان جزوتام هایی که اکثر مربوط به هردو جناح حزب بودند، دست از دفاع کشیدند و 
 (205)سیاه سنگ...صفحه« ز کردند.به نفع حزب به فعالیت آغا

برای من جناحها مطرح نبود، زیرا بعد از کنفرانس »عجب آنست وقتی شخصی اعتراف میکند که: 
، «( حزب بنام حزب واحد ح.د.خ.ا. یاد می شد1977جوالی  3) 1356سرطان  12وحدت مورخ 

یا نمیدانستند که کودتا از بجه هنوزهم پرچمی های گارد  7بازهم در روز آغاز کودتا تا شام ساعت 

طرف کدام حزب صورت گرفته و یا اینکه به وحدت حزب که ده ما قبل صورت گرفته بود و حتی 
در روز کودتا که سرنوشت مشترک خلق و پرچم در میان بود، هنوزهم خود را بی اطالع از 

داخل عمل بودند.  موضوع جلوه داده و هنوز هم به طرفداری از رژیم جمهوری به مقابل کودتاچیان
این نوع استدالل مایه تعجب است، زیرا از همان ساعات اول کودتا همه در گارد میدانستند که کودتا 
بوسیلۀ افسران حزب وحد دموکراتیک خلق یعنی به طور مشترک خلقی و پرچمی صورت گرفته 

 است.

بعد از »رد می افزاید: بهرحال اگر از ادعای فوق بگذریم، رحیم شادان در ادامه فعالیت های گا
ثور[ طیارات قوای هوائی برفراز گارد ریاست جمهوری رسیدند و مواضع  7شام ] 6ساعت 

ً تولی دافع هوا واقع در جوار برج ساعت باغ دلکشا و قسمتهای دیوار جنوبی  جزوتامها مخصوصا
مد چوپان در باغ ارگ را تحت آتش قرار دادند. دراثر آتش ماشیندارهای طیارات، بریدمن سلطان اح

شام طیارات بم افگن برهمه مناطق  7دلکشا )مربوط تولی دافع هوا( به شهادت رسید. پس از ساعت 

ً دیپو ها در داخل ارگ آتش  گارد، ارگ و باغ دلکشا انداخت بمها را آغاز کردند. درنتیجه بعضا
هوتل کابل برتعمیر گارد و گرفتند و به خاکستر مبدل شدند. از چهارراهی های آریانا، پشتونستان و 

زرهدار صورت میگرفت. دراثر همین فیرها نیم بدنه  15ارگ فیرهای متعدد و پیاپی تانکهای قوای 

 «تعمیر شفاخانه گارد در جوار "دافغانستان بانک" از بین رفت.

شام جناح خلق حزب دموکراتیک خلق افغانستان به نام  8بعد از ساعت »شادان اعتراف میکند که: 

اینکه قطعات معترض داخل باغ دلکشا شده و میخواهند از آن طریق به ارگ و گارد داخل شوند، 
دگرمن محمد سرور خان قوماندان برجسته و فعال کندک اول گارد را به گوش یی برده و به شهادت 
 رسانیدند، زیرا او باجزوتامهای مربوطه اش از جناح شرقی گارد و ریاست جمهوری سرسختانه دفاع
میکرد. پس از ساعت ده شب به دستور حزب تبلیغات مؤثری راه انداخته شد که اگر گارد جمهوری 

کیلوگرامی برگارد و ریاست جمهوری پرتاب شوند تا  500تسلیم نگردد، هدایت داده شده که بمهای 

 «همه با خاک یکسان گردند.

ب جان قوماندان گارد، سیدجان ثور سردار محمد داؤد، صاح 8ساعت چهار صبح »شادان می افزاید: 

معاون اوپراسیون گارد و عبدالحق علومی آمر کشف گارد را احضار کرد و با توجه به نرسیدن 
کمک سایر قطعات به ارگ و بیهودگی مقاومت چنین گفت: "نمیخواهم جوانان تلف شوند. برای اینکه 

م....". به تأسی از هدایت رئیس جوانان بیشتر تلف نشوند، گارد را تسلیم دهید. من تسلیم نمیشو
جمهور و امر قوماندان گارد، بعد از ساعت چهار صبح بیرق سفید برفراز برج ساعت دروازۀ شرقی 

)برگرفته از نامه عبدالرحیم شادان عنوانی سیاه سنگ... « ارگ برافراشته و تدابیر تسلیمی گرفته شد.
 (207و  206صفحه 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 152تر 70 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

د در مقالۀ خود راجع به فعالیت های تخریبی آمر مخابره گارد  جکتورن تاجیار آمر اوپراسیون گار
آمر مخابره گارد »که از دوستان نزدیک و صمیمی صاحب جان قوماندان گارد بود، می نویسد که: 

آقامحمد خان در فلج نمودن سیستم مخابره گارد جمهوری با خارج نمودن بطریهای وسایط بی سیم با 
ره سهم فعال داشت و هردوی شان از جمله خلقی های سرسخت ی بریدمن مخابړجمعه خان لم

 «   بودند.

تاجیار جریان قتل محمد عمر و دگرمن محمد سرور خان و دو نفر پهره داران قصر گلخانه که توسط 
ضابط اطفائیه ببرک به هدایت و همکاری خواجه عبدالمجید آمر اطفائیه گارد صورت گرفت، می 

من به دروازۀ شرقی ارگ بودم، صاحب جان قوماندان گارد برایم  حوالی نصف شب که»نویسد: 
تیلفون کرد که یک عراده موتر الری به قصر گلخانه بفرستم، زیرا قرار بود رئیس صاحب جمهور 
از گلخانه خارج شود. دراین وقت یکی از پسران ]داؤد خان[ میخواست که از دروازۀ قصر خارج 

اصابت گلوله قرار داده شد و در عین زمان دو نفر محافظین  شود، ولی توسط کمونیست ها مورد
دروازۀ قصر نیز مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. قراریکه درین اواخر همراه عزیز حساس که بعداً 
به حیث قوماندان گارد ببرک کارمل انجام وظیفه میکرد و به رتبۀ دگرجنرالی ارتقا یافته بود، صحبت 

قصه کرد: "در اثنائیکه عمرجان پسر داؤد خان میخواست از قصر گلخانه  نمودم، نامبرده  چنین
خارج شود، ازطرف بریدمن ببرک ضابط بلوک اطفائیه به قتل رسانیده شد و نیز دو نفر پهره داران 
دروازۀ قصر گلخانه که مربوط تولی عزیز حساس بودند، زخمی شدند." بریدمن ببرک بعد از سقوط 

ر تره کی بوده و در منازعه بین تره کی و حفیظ هللا امین از طرف طرفداران جمهوریت به حیث یاو
امین گرفتار و به قتل رسید.... ازین معلوم میشود که در شهادت عمرجان پسر داؤد خان و دگرمن 
سرورخان و نیز دو نفرپهره داران قصر گلخانه، قوماندان بلوک اطفائیه تورن عبدالمجید و ضابط آن 

 «یماً دست داشته اند.ببرک مستق

از آنجائیکه در آنوقت در گارد جمهوری چند نفر بنام عبدالمجید شامل خدمت بودند، الزم است 
مختصراً تصریح کرد که خواجه عبدالمجید از اهل کابل و مسکونه اصلی عاشقان و عارفان )ع( بوده 

هوری بود و بوسیلۀ او در و قرار مسموع او یکی از همصنفان ضیاء مجید قوماندان اسبق گارد جم
گارد در تولی اطفائیه توظیف شده بود. به گفته جگتورن تاجیار او عضویت حزب دموکراتیک خلق 
را نداشت و اما به حیث یک شخص"پله بین" درخدمت هرکسی قرار میگرفت که فکر میکرد برای 

 آینده اش خوب است و موقف بسیار ضعیف و بی ثبات داشت. 

ت که جریان حوادث در داخل ارگ و چگونگی قوای مدافع گارد بصورت پراگنده فقط بهرحال باید گف
از ورای گزارشهای منتشره فوقاً ارائه شد و بطور مختصر میتوان به این نتیجه رسید که قوای ارگ 

ساعت پر هیجان و اوضاع مغلق فزیکی و روانی و  20در مقاومت خود علیه کودتاچیان طی تقریباً 

خریبات افسران وابسته به کودتا بطورکل وظیفه خویش را با کمال شهامت وصداقت انجام با وجود ت
 500دادند، ولی حمالت هوائی و حریق شدن بعضی دیپوها و نیز تهدید به انداختن بمب های بزرگ 

ثور و کشته و زخمی شدن  7/8کیلوئی از یکطرف و حمله اول بر قصر گلخانه حوالی نیمه شب 

نجا به شمول زنان و کودکان خانواده رئیس جمهور ازطرف دیگر و از همه مهمتر تعدادی در آ
نرسیدن هیچ قوه امدادی از قطعات بیرون ارگ، همه موجب گردید تا قدم بقدم روحیه مقاومت در 
داخل ارگ تضعیف شود و رئیس جمهور محمد داؤد هدایت دهد تا قوای گارد خود را تسلیم کودتاچیان 

 دش از تسلیم شده به دشمن مردانه وار خودداری کرد.کند و اما خو
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در ادامه این بخش نگاهی به مقاومت ها و نیز پراگندگی وشکست های قطعات نظامی جمهوری می 
اندازیم که چگونه بوسیله قوای کودتاچی مضمحل گردیدند و نتوانستند رژیم جمهوری را به پا 

 نگهدارند. 

 

 ات نظامی بیرون ارگ:دوم ـ نگاه مختصر برمقاومت قطع

در راس همه قطعات نظامی افغانستان )پس از سرقوماندان اعلی یعنی رئیس جمهور( وزیردفاع ملی 
دگرجنرال غالم حیدر رسولی که درعین زمان قوماندان قوای مرکز نیزبود، قرار داشت و سائر 

ابر کودتاچیان می اراکین نظامی فعال در قطعات که می بایست در دفاع از نظام جمهوری در بر
پرداختند، بطور عموم اشخاص ذیل بودند: تورن جنرال عبدالعزیز لوی درستیز، برید جنرال عبدالعلی 

ریشخور، تورن جنرال  7وردک رئیس ارکان قوای مرکز، تورن جنرال محمد نظیم قوماندان فرقه 

قوای هوائی و مدافعه جالل آباد، دگرجنرال محمد موسی قوماندان  11محمد یونس قوماندان فرقه 

توپچی، تورن جنرال  88هوائی، برید جنرال ظریف میدانی قوماندان دافع هوائی مربوط قطعه 

شاهپور احمدزی قوماندان حربی پوهنتون، تورن جنرال محمد اسماعیل رئیس مصئونیت ملی، 
 15اندان قوای بریدجنرال محمد طاهر قوماندان ژاندارم و پولیس، تورن جنرال غالم نبی فراهی قوم

قندهار، دگرجنرال سراج الدین قوماندان قول اردوی پکتیا، برید جنرال فرح الدین سیف قوماندان فرقه 
خوست، دگروال عبدالقادر رئیس ارکان قوای هوائی و مدافع هوائی، دگروال غالم سخی قوماندان  52

ئی شیندند، جگرن خان محمد قوای هوائی بگرام، دگروال عبدالرحیم نورستانی قوماندان قوای هوا
جهانگیری قوماندان قطعه انضباط شهری، جگرن خان جان مقبل قوماندان مفرزه هوائی میدان خواجه 

رزهدار )موصوف قبل از کودتا برای تداوی خانم  4رواش، دگروال سرور نورستانی قوماندان قوای 

قوا وکالت قوماندانی را بعهده خود به مسکو رفته بود و بجایش جگرن محمد رفیع رئیس ارکان آن 
زرهدار و دگرمن خلیل هللا قوماندان قطعه  15داشت(، دگروال محمد یوسف فراهی قوماندان قوای 

 توپچی مهتاب قلعه. 

ازجمله کسانیکه در مقامهای عالی نظامی جمهوری اخذ موقعیت کرده بودند، یک تعداد کسانی بودند 
داشته و در ازای آن به دو رتبه ترفیع نایل شده بودند و اشتراک  1352سرطان  26که در کودتای 

نیز چند نفر معلوم الحال در جملۀ آنها به جناح های خلق و پرچم حزب دموکراتیک خلق عضویت 
داشته و یا  به نحوی با آنها نزدیک بودند. مهمترین چهره ای که در کودتای ثور نقش بسیار بارز و 

ل دگروال عبدالقادر هراتی رئیس ارکان قوای هوائی و مدافعه هوائی بود کلیدی را ایفا کرد، در قدم او
که اجراآت او توانست کودتای ثور را به موفقیت برساند، درغیر آن قوای زمینی از همان ساعات اول 
تا بعد با موانع و مشکالت زیاد مواجه شد، بخصوص در ساعات اولیه زیر فشار قوای گارد جمهوری 

و حتی فرار گردید و اسلم وطنجار صریحاً این موضوع را ازطریق مخابره به  قادر قریب به شکست 
بیان کرد و زخمی شدن سیدمحمد گالبزوی در میدان هوائی و انتقال او به شفاخانه نقش او را در 
ادامه کارزار کودتا چیان از بین برد. عالوه برقادرکه ظاهراً خلقی و با نورمحمد تره کی خود را 

میدانست، و اما موقف او بسیار فراتر از عضویت به حزب دموکراتیک خلق میرفت و به  منسوب
گمان اغلب او ارتباط مستقیم با منابع استخباراتی نظامی شوروی داشت، شخص دیگر که  منسوب به 
جناح پرچم بود و در سوقیات قوای تانک و زرهدار نقش عمده بازی کرد، جگتورن محمد رفیع بود 

رزهدار، کفالت قوماندانی آن قوا نیز بعهده داشت. محمد اسلم  4وه ریاست ارکان قوای که برعال
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زرهدار حاصل کند. دگروال  4وطنجار )خلقی( توانست به کمک او امر خروج تانکها را از قوای 

غالم سخی قوماندان قوای هوائی بگرام یکی دیگر از کسانی بود که به حزب دموکراتیک خلق تعلق 
ه چندی قبل از کودتا یک دست نامرئی او را به این مقام حساس گماشته بود. دگرمن خلیل هللا داشت ک

سرطان بود که از همان اول به جناح پرچم  26مهتاب قلعه نیز از جمله کودتاچیان  88قوماندان فرقه 

راتیک خلق  تعلق داشت. البته در ردیف های پایان تر کسانی دیگر بودند که با منسوبیت به حزب دموک
 در موفقیت کودتا و ناکامی مقاومت نقش فعال و مهم بازی کردند.

باید اعتراف کنم که شخص وارد در امور نظامی نیستم تا از نظر مسلکی به بررسی موضوع 
بپردازم، ولی به حیث یک محقق در مسائل تاریخی و نیز یک شاهد عینی که در آن روزها و بعد از 

ات بودم، با استفاده از منابع و مآخذ دست داشته سعی خواهم کرد تا به این آن در تالش کسب معلوم
سؤال که چرا و چگونه اقدامات نظامی قطعات اردوی جمهوری به ناکامی مواجه شد و نتوانست با 
تمام ساز و برگ و تجهیزات و افسران مسلکی از نظام جمهوری در برابر کودتاچیان دفاع نمایند، 

ته برای ارائه جواب به سؤال فوق الزم است نخست مختصراً به سوابق موضوع نظر پاسخ گویم. الب
 انداخت تا در پرتو آن به حقایق تلخ آن روز پی برد. 

یک پدیده ای تنها داخلی نیست، بلکه ریشه اصلی آنرا در  1357ثور  7جای شک نیست  که رویداد 

چگونه لزوم یک "چرخش بزرگ" در سیاست روابط خارجی افغانستان بطور کل باید جستجو کرد که 
خارجی افغانستان طی سه سال اخیر جمهوری محمد داؤد و تالش برای به موازنه کشانیدن بیطرفی 
فعال کشور بین شرق و غرب و رفع مشکالت با دو کشور همسایه ایران و پاکستان موجب گردید تا 

دئولوژیک خود یعنی خلق و پرچم نظام شوروی ازطریق راه اندازی یک کودتا به نفع گماشتگان ای
جمهوری را سقوط دهد و بجای آن یک رژیم دست نشانده خود را به وجود آورد. اینکه تاچه حد دست 
مراجع شوروی درتهیه مقدمات و طرح پالن کودتا و نیز حین عملیات نظامی شریک بود، نظریات 

ول میگردد. دراینجا توجه را بیشتر به مختلف در زمینه وجود دارد که  بررسی آن دربخش بعدی موک
موضوعات و اهم رویدادهای داخلی که بیانگر اقدامات نظامی و برخورد بین قوای دولت و کودتا 

 چیان در آن شب و روز است، با شرح مختصر ذیل معطوف میدارم :

 ـ محمد داؤد و اردو:  1

ای ارشد سپری کرد و در تجهیز محمد داؤد قسمت بیشترعمرش را در اردوی افغانستان در مقامه
اردوی افغانستان خدمات بسیار ارزشمند را انجام داد و حتی میتوان او را بنیاد گذار اردوی جدید 
کشور دانست، اما او  در دوره صدارت خود روی مجبوریت های مختلف که شرح آن در مقاالت 

ه اتحاد شوروی آورد و خواست دیگر از این قلم بیان شده و ذکر آن در اینجا نمی گنجد، روی ب
اردوی عقب مانده کشور را با وسایل و پرسیونل عصری مجهز سازد. با ورود سالح روسی و اعزام 
افسران جهت تحصیل به آن کشور نه تنها در دوره صدارتش، بلکه در ده سال دوره مشروطه که 

ئید و گسترش یافت. روابط محمد داؤد از قدرت برکنار شده بود، روابط با شوروی بیش از پیش تش
محمد داؤد در زمان بیکاری ده ساله با افسران اردو رو به ضعف رفت و اکثر افسران ارشد دست 
پرودۀ او بسوی رقیب خانواده گی او یعنی سردار عبدالولی رجوع کردند، لذا محمد داؤد برای رسیدن 

ً بسته شده بود، در فکر ک ودتای نظامی گردید و برای اینکار بقدرت که راه سیاسی به رویش قانونا
از افسران جوان و کم شهرت استفاده  1352سرطان  26سعی کرد با دالیل چند در راه اندازی کودتا 

 نماید. 
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سرطان یک تعداد کسانی جذب شدند که بعضی شان در شوروی تحصیل کرده  26درحلقه کودتاچیان 

ثیر فعالیت وسیع گروپ های چپ از جمله بودند و بعضی دیگر در طول ده سال مشروطیت تحت تأ
خلق و پرچم قرار داشتند. به همین دلیل بود که در دوسال اول جمهوری نقش جناج چپ در حکومت 
بیشتر محسوس بود. در سه سال بعدی با آنکه محمد داؤد تصفیه جناح چپ را در داخل حکومت و 

جه نکرد. این اغفال او موجب شد تا عناصر کابینه تدریجاً آغاز نمود، اما در ساحه نظامی چندان تو
طرفدار مسکو یعنی خلق و پرچم در داخل اردو به جلب و جذب بیشتر بپردازند و برای یک کودتا  
خود را آماده سازند که البته این آمادگی ها در زیر پرده با احتیاط کامل از طریق مشاوران شوروی 

الغ میگردید، دقیقاً زمینه سازی  میگردید. نگاهی به لست نفرب 300در اردو که تعداد شان درآنوقت به 

ثور نقش کلیدی داشتند )مراجعه به بخش سوم این نوشته(، بیانگر این واقعیت  7کسانیکه در کودتای 

 16نفرآن در شوروی تحصیل کرده و در بین آنها  16نفرسران نظامی کودتا،  23است که از جمله 

 ط به جناح پرچم منسوب بودند. نفر مربو 7نفربه جناح خلق و 

 ـ نارسائی های وزیر دفاع  دگرجنرال غالم حیدر رسولی: 2

اشتباه دیگر محمد داؤد درانتخاب رسولی به حیث وزیر دفاع بود که به هیچ وجه اهلیت مسلکی را در 
 1352سرطان  26چنین مقام نداشت. او که از جملۀ مخلصان شخصی محمد داؤد بود و در کودتا 

نقش داشت، سالها قبل به رتبه دگروالی به تقاعد سوق داده شده بود و در زندگی خصوصی خود 
بیشتر در دنیای ارادتمندی و مریدی به شخصیت های روحانی می پرداخت و درعالم احساس با انها 

ه محشور بود. رسولی انسان خوشباور، کم جرأت و از نظر مسلکی کم مایه بود؛ تنها ارادتمندی او ب
سرطان شده بود، ورنه گرایشی به سیاست و اداره  26محمد داؤد خان موجب شمول او در کودتای 

نداشت. با وجود این کوتاهی ها، او در این فکر بود که بعد از محمد داؤد به مسند او تکیه زند و در 
شت، می کوشید رقابتی که بین سه نفر یعنی داکتر حسن شرق، سیدعبداالله و او دراین راستا وجود دا

در اردو حامیانی از خود داشته باشد. این احساس او وقتی بیشتر شد که داکتر شرق از نظر افتاد و به 
سفارت گماشته شد و محمد داؤد بعد از لویه جرگه سیدعبداالله را به حیث معاون خود انتخاب کرد، 

د و اینکار جنرال رسولی زیرا او میخواست چانس جانشینی را بیکی از مخلصان جوان خود بسپار
 رابیشتر ترغیب کرد تا در اردو برای خود جای پای زیادتر پیدا کند.

از این خصوصیت او اغلب وابستگان خلق و پرچم در مقامهای ارشد اردو استفاده کرده و به نحوی با 
استان برطرفی رسولی خود را پیوند دادند و او آگاه و یا ناآگاه آنها را در مقامهای حساس نگهداشت. د

دگروال عبدالقادر از قوای هوائی و مقرری او به حیث رئیس مسلخ یکی از این مثالهای مشهود است 
که دگروال قادر ازطریق ایجاد روابط شخصی با خانواده رسولی توانست دوباره به مقام اولی خود 

برجسته در موفقیت  یعنی ریاست ارکان قوای هوائی و مدافعه هوائی دست یابد و از اینطریق نقش
 ثور بازی کند که بعداً در زمینه بیشتر روشنی خواهیم انداخت. 7کودتای 

اشتباهات دیگر رسولی در روزکودتا و نیز یک روز قبل از آن، نارسائی مسلکی او را در آن مقام 
 4 حساس و پرمسئولیت برمالء می سازد. رسولی پیشنهاد رفیع رئیس ارکان و کفیل قوماندانی قوای

زرهدار را مبنی بر کشیدن یک تعداد تانک ها از گاراجها و به مقصد ترمیم، پاک کاری و فعال 
نگهداشتن آنها  قبول کرد و امر به چنین کار داد، بی توجه به آنکه در چنان موقع  که احتمال برهم 

مد، به چنین خوردن اوضاع بسیار محسوس بود و جداً باید از بیرون شدن تانکها مراقبت بعمل می آ
 کاری اجازه داد.

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 152تر 74 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

متعاقب قتل خیبر، مراسم تدفین و فاتحه او و نیز بازداشت یک تعداد سران حزب دموکراتیک خلق   
احضارات درجه یک در اردو امر داده شده بود، آیا منطقی بود که در چنین شرایط به منسوبین اردو 

ثور محافل جشن و سرور  در  7ر روز در تمام کشور هدایت داده شود تا بخاطر بازداشت آنها د

قطعات برپا گردد؟ آیا این تصمیم در تناقض با احضارات درجه یک قرار نداشت؟ در حقیقت تدویر 
همچو محافل اردو را در حالت بی بند و باری قرار میداد و از جدیت آنها در مراقبت اوضاع می 

ه جنرال نظیم قوماندان فرقه ریشخور و کاست. آیا برای رسولی کافی نبود، وقتی از سوء قصد علی
فرار او و اما زخمی شدن و یا کشته شده رئیس ارکان آن فرقه اطالع حاصل کرد و صبح بسیار زود 

ثور به آنجا رفت، و حین برگشت در همان صبح زود به وزارت دفاع، وقتی از نا آرامی در قطعه  7

حالت اضطرار می افتاد و مجلس اراکین نظامی را کوماندو در باالحصار خبر شد، باید به فکر اعالم 
 در وزارت دفاع دائر و تصامیم الزم را اتخاذ میکرد؟

زرهدار  4رسولی به حیث وزیر دفاع و قوماندان قوای مرکز به مجردی که از خروج تانکها از قوای 

در قطعات  اطالع یافته بود، تا رسیدن تانک به شهر وقت کافی داشت که تماس های وسیع خود را
اردو محکم کرده و مسئلۀ سوق الجیش آنها را در جهت محافظت نقاط حساس از قبیل وزارت دفاع، 
ارگ، دستگاه رادیو، مرکزمخابرات، میدان هوائی و وزارت داخله به شمول آمادگی برای دفاع هوائی 

ماندان انضباط از بگرام و شنیدند رویدست میگرفت. درحالیکه او با اعزام جگتورن خان محمد قو
شهری به صوب قوای چهارخواست از آمدن تانکها به شهر ممانعت کند، درحالیکه قوماندان مذکورکه 
افسرشجاعی بود، به حیث یک شخص نمیتوانست جلوحرکت تانکها را بگیرد و درهمانجا بدست 

 کشته شد.  4کودتاچیان قوای 

از اولین فیر تانک بوسیلۀ وطنجار به مقابل بیرون شدن رسولی با جنرال عبدالعزیز لوی درستیز پس 
عمارت وزارت دفاع  و رفتن او و لوی درستیزبه قطعات اشتباه دیگری بود که مرکز وزارت را به 
یک سردرگمی مطلق مواجه ساخت و هیچکس نمیدانست که چه باید کند. درحقیقت اینکار رسولی 

ن آن نیز پس از وزیر و از ترس واقعات وزارت دفاع را به حالت فلج درآورد و بعضی ازماموری
 بعدی تدریجاً وزارت و دفاتر خود را ترک کردند.

دراینجا الزم است تا در باره فعالیت وزیر دفاع و لوی درستیز پس از ترک وزارت دفاع و رفتن به 
 بعضی قطعات و سرنوشت شان مختصر مطالبی بیان گردد:

موتر میخواست برای بسیج کردن قوای مقاومت علیه جنرال رسولی با جنرال عبدالعزیز بوسیله 
قرغه برود. راننده او چنان به سرعت به راه افتاد که در  8کودتاچیان در قدم اول به طرف فرقه 

حوالی چهارراهی انصاری از چراغ سرخ عبور کرد و با یک موتر تکسی تصادم نمود که دراثر آن 
در قرغه  8او به راه خود ادامه داد و به سرعت به فرقه  رسولی از ناحیه دست زخم برداشت. با آنهم 

رسید. درآنجا افسران را جمع کرد و هدایت داد تا هرچه زودتر برای دفع خطر آماده شده و قوای 
خود را به شهر اعزام دارند و اما خودش منتظر اقدامات عملی نشد و آنجا را به مقصد آماده ساختن 

قوای قرغه آماده حرکت شد و وقتی در نزدیکی های پولی تخنیک  دیگر قطعات بزودی ترک نمود.
رسید، با تانک های کودتاچیان مقابل گردید و بدون درگیری جدی در مقابل سیلو در یک همواری  

 جابجا و به قوای کودتاچی تسلیم شد.
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با ( شرحی دارد در ارتباط 129و  128جنرال نبی عظیمی در کتاب "اردو و سیاست..." )صفحه 

یا  6ساعت »رویداد های بعدی ورود  رسولی و عبدالعزیز لوی درستیز به قوای مرکز و می نویسد: 

ثور[ اعالمیه کوتاهی به زبان پشتو دری به ترتیب توسط محمد اسلم وطنجار و عبدالقادر از  7شام ] 7

پاسخ گفت. برداشتهای طریق رادیو افغانستان نشر گردید..... انتشار این اعالمیه به تمام سؤالهای ما 
مختلف و عکس العمل های گوناگون در قرارگاه قوای مرکز بین افسران بوجود امد. عده یی شادمان 
بودند و عده یی خشمگین و غضبناک...]پس از آنکه[ فیرهای اسلحۀ ثقیل و شدت بمباردمان در شهر 

گوش نمیرسید. ما مضطرب و پر کابل کاهش بعمل آمده بود و بعد از ساعتی تقریباً هیچگونه صدایی ب
تشویش در اتاقهای کار خود نشسته بودیم. ذریعۀ رفقای قرارگاه خبر شدیم که حیدر رسولی همراه با 

قرغه حرکت و  8لوی درستیز عبدالعزیز و چهار پنج نفر سربازان امنیتی با پای پیاده از فرقه 

عده یی از افسران نزدیک قرارگاه را جمع ازطریق بیراهه خود را به داراالمان رسانیده اند. رسولی 
 « کرده بود و بعد از خواندن نماز خفتن، میخواست با آنها صحبت کند.

من فکر میکردم که او]رسولی[ اکنون داراالمان را که با ریشخور »عظیمی در ادامه می افزاید: 
اتیفی کشور تعیین ( و یا گردیز قول اردوی سوم وصل بود، بحیث محل سوق و ادراه اوپر7)فرقه 

نموده از همین محل مقاومت را شروع خواهد کرد و جنگ ادامه خواهد یافت. در حقیقت او میتوانست 
جنرال عبدالعلی وردک رئیس ارکان قوای مرکز و دگروال جمال الدین عمر را که هر دوی آنها 

ریشخور که راه آن  7فرقه افسران تعلیم یافته و نخبۀ نظامی بودند، به این وظیفه بگمارد و خودش در

باز بود، رفته و از آن محل عملیات تعرضی را سازمان دهد. اما وی جلسه وداعیه با افسران خویش 
ترتیب داده بود، روحیه خویش را باخته بود و برای رهائی شخص خود و فاملیش فکر میکرد، زیرا 

ً به قصر )مهتاب قلعه( باالی داراالمان آتش گشو 88همین که توپچی لوای  د و مرمی ها مستقیما

اصابت کردند، وی با عجله به سواری موتر )جیپ لندرور( در حالیکه لوی درستیز و رئیس ارکان 
قول اردوی مرکزی ]عبدالعلی وردک[ با وی بودند، قصر را ترک گفت و در تاریکی شب ناپدید 

 « گردید.

یخورد و مجبور میگردد که موتر را رها اما در طول راه با موانعی برم»نبی عظیمی عالوه میکند: 
کرده به "قلعه غیبی" ]محلی بین چهلستون و گذرگاه[ خود را برساند و در منزل باغبان باشی قوای 

ثور[ کودتاچیان را از موقعیت  8اپریل ] 28مرکز، خود را پنهان نماید. پسر باغبان باشی در روز 

او را "سردارجان" می گفتند، همراه با لوی درستیز وی آگاه می سازد. سردار حیدر رسولی که مردم 
عبدالعزیز و عبدالعلی وردک گرفتار می گردند و در پولیگون پلچرخی ازطرف آنها به قتل می 

 (441صفحه «)رسند.

 قرغه:  8ـ خنثی ساختن مقاومت فرقه  3

تبدیل شده بود،  ثور "قهرمان معرکه" بود و به چشم و چراغ کودتا 7دگروال عبدالقادر که در روز 

قرغه در جهت دفاع از نظام جمهوری دارد، از اینقرارـ  8شرحی در مورد خنثی ساختن نقش فرقه 

من ازطریق مخابره با وطنجار تماس گرفتم و پرسیدم: "کجا هستی؟"، گفت: "با »قادر می گوید: 
ن باید راه لوگر چهار تانک پیش روی ارگ هستم"، گفتم: "چرا چهار تانک پیش روی ارگ؟ طبق پال

را می بستید"؛ گفت: "راه لوگر را بسته ایم."، پرسیدم: "راه غزنی را چطور؟"، گفت: "راه غزنی را 
 « هم بسته ایم."
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حیدر رسولی به سمت قوای غرقه ]به لهجه هراتی منظورش »دگروال قادر در ادامه می افزاید: 
قرغه" بکار برده میشود[ رفته بود، اما "قرغه" است که دراین متن بجای "غرقه" تلفظ اصلی آن "

نتوانسته بود کاری بکند. قوماندان قرغه نواز خان نام داشت که در محل حاضر نبود. رئیس ارکان 
قوای قرغه از رودک بود. استاد ما در مکتب حربیه بود. صاحب منصب بسیار الیقی بود. دو دوره 

بودم. چون میدانستم که به تاکتیک جنگ بلد  در ترکیه درس خوانده بود. ازطرف او بسیار نگران
است. هدایت دادم که قوای هوائی متواتر برسر قرغه در پرواز باشند و فضای هوائی کابل قرغه را 
در محاصره بگیرند. مبادا به طرف میدان هوائی نیرو بیاید. اگر میدان هوائی بگرام را ازما می 

ایت دادم که فضای قرغه را به گونه یی کنترول کنند که هر گرفتند، کار ما تمام بود. به دو طیاره هد
نیرویی در پائین بفهمد زیر نظر است. مسیر قرغه ـ دشت شیخ میر ـ سرک اسفالت طرف حسین 
کوت ـ سرای خواجه ـ قره باغ ـ بگرام، بسیار مهم بود. وظیفه دادم که مورچه هم اگر به استقامت 

رند. ساعت هفت ـ هشت شده بود. هرکدام از پیلوتها، سه چهار دشت شیخ میر دیده شد، زیر آتش بگی
بار پرواز کرده بودند. براساس هدایت صادر شده پیلوتهای حزبی در میدان بگرام مانده بودند. حاال 

 «دیگر بعد از پروازهای زیاد خسته شده بودند. من ]به آنها[ گفتم که: "شما استراحت کنید."

ره یی سنجیدم. فکر کردم طیاره های ترانسپورتی را به صحنه بیاورم. چا»دگروال قادر می گوید: 
هوا تاریک بود. کسی نمی فهمید که کدام طیاره است و چه وظیفه یی را اجرا میکند. پیلوت های 
ترانسپورتی میدان "خواجه رواش" وارد عمل شدند. دستور دادم طیاره های ترانسپورتی به نوبت 

خود را هم روشن نگاه دارند. با تانکی ]ذخیرۀ تیل[ پر بروند. پرواز هر پرواز کنند و چراغ های 
)خاطرات سیاسی « طیاره باید نیم ساعت تا یک ساعت دوام میکرد و قرغه را زیر فشار می گرفت.

 (185و  184جنرال عبدالقادر )صفحه 

ای ثور و پی آمدهای این موضوع را  کاندید اکادیمسین محمد اعظم سیستانی در کتاب "مقدمۀ بر کودت
بعد  2در حوالی ساعت »( چنین بیان میکند: 83، صفحه 2000آن در افغانستان" )چاپ دوم، سال 

ازظهر قوای توپچی و راکت انداز قرغه بطرفداری کودتا چیان برخاست. عبدالعلی وردک ]؟؟[ که 
و مهتاب قلعه را به  "ریشخور" و مهتاب قلعه ]؟؟[ رفت و قوت های این فرقه 7چنین دید به فرقه 

دفاع از داؤد خان سوق داد. لیکن این قوا نیز در نزدیکی "گذرگاه" مورد حمالت هوائی و زمینی 
قرار گرفت و از پیشروی بداخل شهر باز ماند. اگرچه دو طیاره را سقوط دادند، اما بعلت شدت 

حمالت شدید و متواتر قوای  بمباران و اندیشۀ تلفات مردم شهر و ار بین رفتن خانه و منازل و نیز
توپچی و راکت انداز قرغه، مجبور به عقب نشینی شدند و در نتیجه کمکی به محمد داؤد نرسید و 

 «شخص عبدالعلی وردک و چند افسر عالی رتبه دیگر هم در کارزار به شهادت رسیدند.

قوای مرکز آنهم با دراینجا سؤالی مطرح میشود که وقتی رسولی حوالی ظهر فرقه قرغه را به عزم 
پای پیاده ترک کرد و نبی عظیمی مواصلت رسولی را به قوای مرکز  به ساعت دو نیم بجه شب بیان 

ساعت را رسولی و عبدالعزیز در کجا گذشتانده بودند؟ اگر ادعای شود  12میکند،  این مدتی بیش از 

گرمن خلیل رفته باشند، از احتمال که آنها نخست به فرقه توپچی مهتاب قلعه نزد پرچمی معلوم الحال د
بعید است، زیرا به مجرد رسیدن آنها به آنجا فوراً بوسیلۀ قوماندان خلیل، ولو که او از جمله 

 سرطان بود، محبوس و یا فوری به قتل میرسیدند. 26کودتاچیان 

 ـ عملیات دفاعی از جانب قوای مرکز)قول اردوی مرکزی(: 4
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ولی نه تنها وزیر دفاع ملی بود، بلکه در عین زمان وظیفه قوماندانی قبالً تذکر رفت که جنرال رس
قوای مرکز را نیز بعهده داشت. قوای مرکز یکی از قوی ترین و با صالحیت ترین مرجع نظامی 
کشورمحسوب می شد که قطعات متعدد نظامی زیر اثر آن بودند. برید جنرال عبدالعلی وردک ـ یکی 

نظام جمهوری رئیس ارکان آن بود که درواقع همه امور آنجا را به پیش  افسران مسلکی  و صادق به
می برد. اینکه جنرال رسولی چه وقت توانست خود را در روز کودتا به آنجا برساند و چه اقدامات را 
رویدست گرفت و اینکه عبدالعلی وردک چگونه در کجا و چه وقت بدست کودتا چیان اسیر و کشته 

در دست نیست، ولی آنچه مسلم است، اقدام شجاعانه یکی از افسران آن قطعه بنام  شد، معلومات موثق
ثوربه سوقیات بطرف شهر پرداخت و اما پس از  7/8"جمال الدین عمر" است که در طول شب 

پیشرفت حوالی صبح زود در طول سرک داراالمان مواجه به حمالت هوائی قوای کودتاچی گردید و 
 قوایش منهزم و پراگنده شد.  با دادن تلفات سنگین

( شرحی مفصلی دراین باره 191تا  185دگروال عبدالقادر درکتاب "خاطرات سیاسی...")صفحه 

 دارد که به نکات عمده آن توجه را جلب میدارم:

گزارش رسید که جمال الدین عمر در برابر ما برخاسته است. او در قوای مرکز بود. وزیر دفاع و »
قوای مرکز رفته بودند. اما آن جا نمانده بودند و معلوم نبود کجا هستند. کسی که لوی درستیز به 

جنگ میکرد و از کابل دفاع میکرد، جمال الدین عمر از هرات بود. او آمر اوپراسیون قول اردوی 
مرکز بود. جمال الدین عمر پیشروی کرده بود. به نزدیکی سفارت شوروی رسیده بود. به طیاره ها 

دادم که برفراز قوای جمال الدین عمر مانور اجرا کنند. می خواستم نیروهای جمال الدین عمر هدایت 
را سراسیمه کنم. همۀ این اقدامات جنگی را درحالی سازمان میدادم که اعضای رهبری حزب پشت 
سرم نشسته بودند ]مقصد او در دفتر ریاست ارکان قوای هوائی در جوار میدان خواجه رواش مسمی 

ه "محل چنار" است[. سراسیمه هم بودم..... رهبران حزب مکرر از من می پرسیدند که : "چطور ب
میشود؟"، من می گفتم: "باید منتظر بمانیم"، من ازطریق مخابره با جمال الدین عمر تماس گرفتم و 

ه داد. گفتم: "قادر هستم. از فعالیت های خود دست بکش!"، جوابی نداد. هیچ نگفت و به کارش ادام
هنوز به پیروزی خود امیدوار بود. آنها به پیشروی خود ادامه میدادند. درصورت پیروزی چوکی و 
مقام در انتظار شان بود. جمال الدین عمر، صاحب منصب بسیار الیق بود. در امریکا و هند و ترکیه 

است، دوباره  تحصیل کرده بود. درعرصه سیاست آدم بازیگری بود. من به پاس این که از شهر من
با او تماس کرفتم و گفتم: "نکن! در برابر من عکس العمل نشان نده." بعداً امر اعدامش را دادم. اما 

 «آن فرمان را لغو کردم.

هدایت دادم که طیاره ها در شیندند از احضارات نمبر یک به احضارات »دگروال قادر میگوید: 
کنند.....میخواستم هوا روشن شود تا هدف گیری  حربی بیایند و با سوخت پر به سمت کابل پرواز

ممکن باشد. طیاره های بمبارد بود. اگر ضرورت میشد که بمب بیندازند، باید هوا روشن می بود تا 
هدفگیری دقیق انجام می شد....دستور دادم که به طرف داراالمان پرواز کنند. از فراز داراالمان 

کنند. می خواستم با اینکار جمال الدین عمر را زیر تأثیر و  بگذرند و دوباره به طرف بگرام پرواز
فشار بیاورم. همزمان خبر می رسید که نیروهای جمال الدین عمر از سفارت شوروی گذشته  و به 
مرکز شهر نزدیک می شوند. قوتهای قول اردوی مرکز در دوطرف سرک حرکت می کردند. از 

چند دوری خوردند و ضرورت به بمبارد نشد. هدایت دادم  میانۀ سرک نمی آمدند. طیاره های بمبارد
که در بگرام به زمین بنشینند. ... پیلوتهای طیاره های شکاری را وارد صحنه کردم. پیلوتهای دو 
طیاره شکاری آماده شدند. دستور دادم تا پرواز کنند و پیشروی قوایی که در دو طرف سرک 
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دند، ]بوسیلۀ راکت ها و ماشیندار از هوا بزمین[ فیر کنند. داراالمان به سمت مرکز شهر پیش می آم
هدایت دادم که به عسکر ها فیر نشود. باید برای ترساندن آن ها فیر می شد. دو طیارۀ شکاری به هوا 
برخاستند. خود را به خط سرک داراالمان برابر کردند. یکی به راست، یکی به چپ. همین که فیر 

فرار کردند و دست جمال الدین عمر خالی شد. دوباره با او تماس گرفتم،  کردند، عسکر ها شروع به
گفتم: "جمال الدین عمر! جنگ نکن. تسلیم شو. مردم را به کشتن نده!"، او خاموش بود. جواب نمیداد. 
هرچه میگفتم، خاموش بود.... او همچنان مقاومت میکرد. درهمین هنگام بود که ازطریق مخابره به 

دند که جمال الدین عمر عقب نشینی کرد. پرسیدم: "وزیر دفاع پیدا نشد؟"، گفتند: "معلوم من خبر دا
 «نیست."

جمال الدین عمر تا نیمۀ روز جمعه مقاومت کرد. وقتی تسلیم شد، او را »دگروال قادر می افزاید: 
ودم. گفتم پیشم آوردند. گفتم: "چرا مقاومت کردی؟"، گفت: "وظیفه ام بود". ناراحت و خشمگین ب

ببرید و اعدامش کنید. وقتی او را می بردند، اشاره کردم که به زیرزمینی وزارت دفاع ببرندش. شب 
 «پیشش رفتم. برایش گفتم که نباید مقاومت میکردی، حاال به خانه ات برو. از خانه بیرون نشوی.

"یاداشتهای کتاب  341و  340دراین ارتباط قابل ذکر است که سلطانعلی کشتمند در صفحه 

ریشخور میداند،  7سیاسی..." خود حرکت این قوا را درامتداد سرک داراالمان مربوط به فرقه 

درحالیکه این قوا به قوماندانی دگروال جمال الدین عمر به راه انداخته شده و مربوط به قوای مرکز 
 ریشخور. 8بود، نه فرقه 

( شرحی دارد در ارتباط با رویداد 130و  129نبی عظیمی در کتاب "اردو و سیاست..." )صفحه 

همین که توپچی »های قوای مرکز که در آنجا ایفای وظیفه میکرد، به حیث شاهد عینی می نویسد: 
ً به قصر اصابت کردند، وی  88لوای  مهتاب قلعه باالی داراالمان آتش گشود و مرمی ها مستقیما

تیز و رئیس ارکان قول اردوی مرکزی با او ]رسولی[ با عجله به سواری موتر در حالیکه لوی درس
همراه بودند، قصر را ترک گفت و در تاریکی شب ناپدید گردید. ضربات توپچی شدید شد، منزل سوم 
قصر تخریب گردید، سوق و اداره قرارگاه برهم خورد، هرکسی به طرفی دوید و ما هم مجبور شدیم 

قرار داشت و دارای درختان غلو بود، پناه  از قصر خارج شده به بیشۀ کوچکی که در شمال قصر
ببریم. همراه من در حدود چهل نفر افسران قرارگاه یکجا بودند. در آنجا تاریکی و وحشت از مرگ 
حکمفرما بود. توپچی الینقطع قصر را می کوبید و مرمی هائیکه کوتاه می شدند، در اطراف و اکناف 

م که طیارات محاربوی شکاری خود را به داراالمان ما اصابت میکردند. هنوز دمی نیاسوده بودی
رسانیده بعد از به آتش بستن قصر، اطراف قصر را به رگبار بستند. مقصد پیلوتان معلوم بود، آنها 
حیدر رسولی را می پالیدند، زیرا که به آنها گفته شده بود که وی از قرغه به تپه تاج بیگ ]مقر قول 

راه افسران قرارگاه، قصر را ترک گفته است. بناًء پیلوتان از آن اردوی مرکزی[ رسیده است و هم
باال، باالها، همینکه اشباح و سایه های انسانی را مشاهده میکردند، با قساوت، بی رحمی و مهارت 

 «خاصی، با مانور های عالی، اقدام به از بین بردن آنها را می نمودند.

قسم خورده بود که تا ما را  21ک بال طیارۀ میگ گروپ ما نیز کشف شد. ی»عظیمی می افزاید: 

کامالً از پا نیندازد، دست از سر مان برندارد. او دیوانه شده بود، چنان با سرعتی سرسام آور و 
حرکات محیر العقولی در جستجوی ما بود که فکر میکردیم همین اکنون همراه با طیاره خویش به 

ما را فقط یک چیز نجات داد، تاریکی شب و درختان  درختان اصابت میکند و طعمۀ آتش میشود.
قطور و انبوه....بعد از آخرین حمله خویش بسوی فضای بیکران اوج گرفت و بار دیگر برنگشت. ما 
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ساعت پنج صبح در "ِده مسلم" یک کیلومتر غرب تپه تاج بیگ خود را رسانیدیم. در آنجا برعالوه 
شاهده کردیم که عده یی با سالح و عده یی بدون سالح در بین ما، تعداد کثیری از پرسونل اردو را م

کوچه های کثیف و تنگ آن قریه در حال گشت و گذار بودند.... آنها چنان بی نظم، بی دسپلین، 
عصبانی و خشمگین بودند و چنان فحش ها و دشنام های رکیکی را نثار همدیگر میکردند که گوئی 

 «صفوف اردوی افغانستان شمشیر نزده اند. از کشور دیگر آمده و هیچگاهی در

ثور یکبار دیگر طیارات قوای  8صبح روز  10صبح الی  7ازساعت »عظیمی در ادامه می نویسد: 

هوائی افغانستان از ارتفاع بلند بار دیگر ما را یافتند. باغها، مزارع، کوچه ها و خانه های ِده مسلم، 
ور، قطعات مستقل قول اردو، همه جا و همه چیز را قراء همجوار، سرک بین داراالمان و ریشخ

رنگ و بوی مقاومت از آن بر می خواست ]خاست[ با وحشیگری و قساوت می کوبیدند. به یکی از 
 « طیارات مرمی اصابت کرد، طیاره سرنگون شد و در ِده مسلم افتاده حریق  گردید.

ه به مقصد تردید ادعای داکتر حق باید تصریح کرد که جنرال نبی عظیمی در پاورقی همین صفح
شناس مبنی بر اشتراک پیلوتهای روسی در این عملیات، از چهار پیلوت افغان نام می برد که بعد از 
سقوط طیاره اولی و بعداً سقوط طیاره دومی در همین محل، ذریعه پراشوت خود را نجات دادند.  

چم حزب دموکراتیک خلق بود، برای همه میدانند که چون نبی عظیمی خود از اعضای جناح پر
توجیه عدم اشتراک روسها در کودتا، از چهار پیلوت افغان در دوطیاره مذکور نام می برد. البته در 

 مورد اشتراک روسها در کودتا بعداً در بخش دیگر صحبت خواهیم کرد.

 ریشخور: 7ـ مقاومت فرقه  5

اولین حرکت را در صبح بسیار زود روز  ریشخور 7طوریکه در بخش های قبلی تذکر رفت، فرقه 

ثور آغاز کرد . یکی از افسران پائین رتبه و جوان فرقه بنام عبدالعلی میخواست قوماندان قطعه  7

جنرال محمد نظیم را به قتل برساند. جنرال مذکور از این حادثه جان به سالمت برد و فرار کرد و اما 
شدیداً زخمی شد و به شفاخانه منقل گردید و عبدالعلی نیز  بجایش دگروال محد قاسم رئیس ارکان فرقه

بوسیله افراد امنیتی قطعه کشته شد. جنرال رسولی به هدایت رئیس جمهور محمد داؤد در همان صبح 
وقت به فرقه رفت و آنوقت اوضاع به حالت عادی برگشته بود و حین مراجعت به وزارت دفاع، 

آن فرقه اطمینان داد. هنوزهم معلوم نیست که این حادثه چطور  رئیس جمهور را از آرامی اوضاع در
و به کدام انگیزه رخ داده بود، بعداً هم تحقیق درباره صورت نگرفت. ولی از اوضاع آن روز معلوم 
میشود که این سوء قصد بجان قوماندان قطعه تصادفی نبوده، بلکه با حوادث جریان روز ارتباط 

قامات بدانسوجلب شود و با آرامش خاطر وحتی با توجیه بروز نا آرامی،  داشت تا زمینه مصروفیت م
 زرهدار بتواند تانکها را از قوای مذکور بیرون و بطرف شهر روانه کند. 4قوای 

و زخمی شدن رئیس ار کان آن خواهی نخواهی موجب هرج و مرج  7بهر حال فرار قوماندان فرقه 

بین افسران آن فرقه و جر و بحث های جدی گردیده و اداره و نظم آنجا را تاحدی مختل ساخته بود. 
در همین احوال که رویداد های کودتا در شهر و اطراف ارگ جمهوری و ورازت دفاع به وقوع 

ست و تا ساعاتی بعد از آن قطعات نظامی نسبت قطع سیستم مخابره از اینکه کودتا از طرف کی و پیو
بوسیلۀ کدام اشخاص صورت گرفته، اطالع دقیق نداشتند و دربین قطعه مشاجرات لفظی و انتقاد 
بریک دیگر بین افسران جناح خلق و پرچم از یکطرف و بین آنها و حامیان نظام جمهوری ازطرف 

ثور شنیدند، واضح شد  7گر درحال شدت بود. وقتی آنها اعالمیه رادیوئی را در ساعات شام روز دی
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که موضوع از چه قرار است، آنوقت برخورد بین گروپ های طرفدران حفیظ هللا امین )خلقی ها( و 
در طرفدران ببرک کارمل )پرچمی ها( منجر به کشته شدن چند پرچمی در آن فرقه گردید. دگروال قا

در مقابل ما  8من پیشبینی می کردم که احتماالً فرقه »در کتاب خاطرات سیاسی خود می گوید: 

مقاومت میکند. مقاومت آن فرقه جزئی بود. آنها از ریشخور تا نزدیکی چهلستون آمده بودند. 
ی را می رسید که حزبی های جناح خلق برخاسته بودند و چهارـ پنج نفر پرچم 7خبرهایی هم از فرقه 

 (186خاطرات سیاسی... صفحه «)همان جا اعدام کرده بودند.

ثور  7در حالیکه قوماندان فرقه ناپدید بود و رئیس ارکان آن ـ دگروال محمد قاسم صبح همان روز 

زخم برداشته و به شفاخانه انتقال یافته بود و با آنکه فرقه در فقدان رهبر صاحب صالحیت برای 
ضی از افسران حامی نظام جمهوری تصمیم گرفتند تا یک قسمت قوای آن قومانده قرار داشت، بع

فرقه را بغرض دفاع از نظام بطرف شهر گسیل دارند. در راس این قوا شخصی باشهامت بنام 
دگروال محمد هاشم قندهاری قرار داشت که با یک تعداد قوا از راه قلعه فتوح و چهلستون به طرف 

نها در حوالی گذرکاه رسیده بودند، مواجه با تانکهای کودتاچیان شدند و از کابل براه افتاد. زمانیکه آ
طریق هوا نیز مورد تهدید قرار گرفتند. در نتیجۀ یک برخورد مختصر، قوای شان منهزم و قوماندان 
شان دگروال محمد هاشم بوسیلۀ یکی از اقاربش که شامل در قوای کودتاچی بود، بطور فجیع به زیر 

ریشخور نیز  7تانک انداخته شد وخورد و خمیر گشت. با این وضع مقاومت قوای فرقه زنجیرهای 

 درهم شکست و قطعه تسلیم شد.

 قول اردوی مرکزی مقیم جالل آباد:  11ـ انهزام فرقه  6

 11یگانه قطعۀ نظامی که بیرون از والیت کابل به مقصد مقابله با کودتاچیان درحرکت افتاد، فرقه 

اپریل(  27ثور  ) 7د که به سرکردگی جنرال محمد یونس بنا بر امر وزیر دفاع در روز جالل آباد بو

 15و  4از جالل آباد بسوی کابل حرکت کرد. هنوز در حصۀ "ماهیپر" نرسیده بود که توسط قوای 

زرهدار توقف داده شد و پس از برخورد مختصر و تبادله آتش، جنرال محمد یونس دراثر یک دسیسه 
و همزمان با آن والی والیت ننگرهار عبدالخالق رفیقی نیز مورد سوء قصد قرار گرفت و  کشته شد

جان باخت. گفته میشود که شخصی نزد قوماندان یونس خان آمد و گفت پیامی خصوصی برایش دارد 
و از او خواست تا از محل قومانده به گوشه ای بیاید، وقتی او نزدیک با شخص گردید، از عقبش فیر 

 و جان به حق سپرد. پس از این حادثه قوای معیتی او به کودتاچیان تسلیم شدند. شد
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 ش هفتمبخ
 

 نقش بارز قوای هوائی در انهزام قوای مقاومت و سقوط نظام جمهوری

از شرحی که تاکنون در مورد مقاومت قوای جمهوری در برابر کودتاچیان ارائه گردید، واضح 
میشود که هرگاه قوای هوائی به کمک قوای زمینی کودتاچی نمیرسید، قوای دفاعی نظام چه در داخل 
ارگ و چه در بیرون ارگ ، ولو که بصورت پراگنده و بدون یک قومانده واحد و مشترک عمل 

د، این توانائی را داشتند که قوای زمینی کودتاچی را درهم کوبند و کودتا را ناکام سازند. میکردن
طوریکه دیده شد پرواز طیارات بر فضای ارگ و بمبارد قسمتی از ارگ که در طول روز و شب 
برای چندین بار ادامه یافت، ضربات محکم بر سیستم دفاعی ارگ وارد کرد و بعضی از دیپو های 

قرغه و  8آتش گرفت و سراسیمگی جدی را بار آورد. همچنان پرواز طیارات بر فراز فرقه  مهمات

نظارت اراضی از دشت شیخ میر تا حوالی بگرام هرنوع حرکت را در سمت شمال کابل زیرمراقبت 
 « اگر پشه پر بزند، براو فیر کنید!:»دقیق قرار داد و امر شده بود که 

دد طیارات بزرگ ترانسپورتی با نورافگن های قوی آن برفضای قوای به همین ترتیب پروازهای متع
مرکز و حواشی آن در طول شب و نیز پرواز طیاره های شکاری با ارتفاع کم بعد از دمیدن روشنی 

ریشخور را به مقصد پراگنده ساختن قوای دفاعی به شدت  7در صبح زود، ساحۀ قوای مرکز و فرقه 

نهم قوای مدافع جمهوری موفق شد دو طیاره آنها را سقوط دهد. عین عملیات زیر نظر قرار دادند، با آ
هوائی هنگامیکه قوای  تحت قیادت دگروال جمال الدین عمر آمر اوپراسیون قوای مرکزبصوب شهر 
از طریق سرک داراالمان درحرکت افتاده و تا نزدیکی های دهمزنگ درحال رسیدن بود، صورت 

ن وسایط زرهی قوا، طیارات شکاری مربوط کودتاچیان از بمباردمان های گرفت و برای از بین برد
مهتاب قلعه که  88مقطعی استفاده کردند. برعالوه ای حمالت قوای هوائی، قوای توپچی لوای 

قوماندن آن جنرال ظریف میدانی و رئیس ارکان آن جگرن )یا دگرمن( خلیل هللا از جملۀ پرچمی ها 
بر تپه تاج بیگ ـ مقر قول اردوی مرکزی و حریق شدن یک قسمت آن محل بود، با فیر های ممتد 

 توانست بر امکانات مقاومت جدی آن قوا صدمه وارد کند.

دراکثر کتب و مآخذ که بیشترین آن بوسیلۀ پرچمی ها  نوشته شده اند، به این نکته اعتراف گردیده که 
ای هوائی و مدافعه هوائی نمی بود، چانس اگر اجراآت و فعالیت های دگروال قادر رئیس ارکان قو

موفقیت کودتا بسیار کم بود، چنانکه سلطانعلی کشتمند در کتاب "یادداشتهای سیاسی..." خود می 
در مرکز فرماندهی هوائی گفته میشد که وضع از لحاظ دفاع »نویسد که درهمان ساعات اول کودتا: 

ی آید، زیرا درصورت هجوم دو فرقه مجهز نظامی ]برای کودتاچیان[ چندان مطمئن به نظر نم
موتوریزه در شهر، قوای کافی پیاده که سازمان داده شده باشد، برای دفاع هنوز در اختیار قیام 
کنندگان وجود نداشت. لذا هوش و گوش حاضرین ]مقصد سران حزب بود که به محل قواندانی قوای 

 «.هوائی انتقال داده شده بودند[ بسوی عبدالقادر بود

ما از همان لحظۀ ورود، در اوایل شب تا صبح فردا شاهد فعالیتهای شگفت »کشتمند عالوه میکند که: 
انگیز و مستی های عبدالقادر بودیم. او خیلی حرفه ای و وارد در کار، خود را تبارز داد و درعین 

ه در ضمن صدور حال شادمانی مینمود و با کارمندان هوائی و پیلوتها از طریق دستگاه های مخابر
دساتیر، شوخی و مذاح مینمود  و ایشان را به فعالیت بیشتر تشویق میکرد...ولی تعجب انگیز اینکه 
او تمام شب یکبار با امین ]حفیظ هللا[ صحبت نکرد و او نیز با وی تماس نگرفت. او واقعاً در برابر 
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از میدانهای هوائی بگرام و کابل  دیدگان هیأت رهبری خیلی ماهرانه قوای هوائی و پرواز طیارات را
 (339)کشتمند...صفحه « در تاریکی شب از مرکز فرماندهی رهبری میکرد...

درهمین لحظاتی که مبارزه برای تسخیر ارگ اوج میگرفت، وضع متشنجی در »کشتمند می نویسد: 
ند. اما به زودی با میان افسران قوای هوائی خواجه رواش ایجاد گردید و عبدالقادر را ....زندانی کرد

زرهدار... وضع تغییر کرد. عبدالقادر که از حبس رها گردید، بالدرنگ  4رسیدن چند تانک قوای 

(؛ درحالیکه قادر در کتاب 334)کشتمند.... صفحه « بوسیلۀ هلیکوپتر به میدان بگرام پرواز کرد...

حبس او را میتوان فقط یک خاطرات سیاسی خود از "حبس شدن" در آنوقت هیچ تذکری نمیدهد، لذا 
 شایعه دانست. 

چگونه عبدالقادر مقاومت قوای جمهوری را در میدان  ثور 7اینکه در آغاز کودتا و حوالی ظهر روز 

هوائی کابل خنثی کرد و چگونه خود را از میدان هوائی کابل به میدان بگرام رسانید، قبالً در بخش 
 قسمت های آن در اینجا بیمورد نخواهد بود:سوم به تفصیل بیان کردیم که تکرار بعضی 

اقداماتی را که در روز هفت ثور پس از آنکه قادر از خانه به دفتر خود در قوای مدافعه هوایی در 
خواجه رواش آمد و برطبق پالن انتظار ورود یکی دو تانک را داشت که باید کنج اتاق دفتر او را 

پیش خود فکر میکردم که » ایجاد نمایند، چنین شرح میدهد: نشانه گیرند و با فیر خودهرج و مرج 
این چه گپ شد. در کابل آوازه افتاد که تانکی آمده، فیر کرده و گریخته است. تانک وطنجار بود، فیر 
کرده بود]به وزارت دفاع[. پشت سرش را دیده بود. وقتی فهمیده بود کسی نیست، از راه "پل محمود 

کس مانعش نشده بود. موالداد آمر دایره مرکز وزارت دفاع بود، از فراه و  خان" برگشته بود. هیچ
زرهدار که یوسف قوماندان آن جا بود، حرکت  15پرچمی بود. موالداد برموترش سوار بطرف قوای 

کرده بود. وقتی موالداد به "یکه توت" رسیده بود، مخابره کرده بود و پرسیده بود: "چرا توقف کرده 
ز آن دستور داده بود که دو تانک بطرف من ]قوای مدافعه هوایی[ بیایند. نمیدانم کجا و اید؟" پس ا

چگونه اسدهللا سروری و گالبزوی هم با آن دو تانک همراه شده بودند. تانک ها به طرف میدان 
هوایی آمدند. درچهارراهی هوایی ملکی، جائیکه مکتب هوایی ملکی است، در پیچی که بطرف 

 «دان هوائی می رود، توقف کرده بودند. همان جا ایستاده بودند و جلوتر نرفته بودند.ترمینال می

همزمان با دور خوردن وطنجار]بطرف وزارت دفاع[، تانک هایی که پشت سر وطنجار را خالی »
کرده بودند، به حرکت افتاده بودند و رو به روی ارگ و وزارت دفاع موضع گرفته بودند. درهمین 

یاره در هوا پیدا شدند. طیاره ها از بگرام برخاسته بودند. به دستور کی پرواز کرده لحظه دو ط
بودند؟ نمی فهمم. اما پیلوت های گروه امین بودند و من آنها را می شناختم. طیاره های "سو" بود. 

ه پیش یکی از پیلوتها حکیم نام داشت از لغمان بود... نمیدانم چرا آن طیاره ها به زره پوش هایی ک
مکتب هوایی ملکی موضع گرفته بودند، فیر کرده بودند. مرمی های زرهی به سنگ های مکتب 
هوایی ملکی اصابت کرده بود و پارچه پارچه شده بودند. گالبزوی و اسدهللا سروری در آن زره پوش 

حامل  ها بودند. در نتیجۀ اصابت پارچه ها، گالبزوی از ناحیه شکم زخمی شده بود. زره پوش های
آن دو تصمیم گرفته بودند دور بخورند و گالبزوی را به شفاخانه ببرند. اما گالبزوی به وسیلۀ موتری 
به شفاخانه رفته بود. وقتی طیاره ها در هوا پدیدار شدند، سرانجنیر قوای هوایی از دفتر قوماندانی 

 (172)صفحه « مدافعه پایین شد. آن طیاره های از قوای هوایی بودند، نه از مدافعه.

در این لحظه که قوماندان مدافعه به تشناب رفته بود، زنگ تلفونش به صدا »قادر در ادامه می افزاید: 
آمد. من گوشی را برداشتم. داوود خان بود. گفت: "کی هستی؟"، گفتم قادر هستم. داوود خان گفت: 
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ده، نابود کنید" این را داوودخان زرهدار آم 4"هلیکوپتر ها را بخزانید و تانک هایی را که از قوای 

گفت و من فهمیدم که وطنجار پالن را عملی کرده است. به داوود خان گفتم: اجرا میشود...من 
وقوماندان مدافعه پایین شدیم و در دفتر قومانده مخابره نشستیم. درهمین لحظه مرتضی قل ترکمن سر 

فت که شما را کار دارند. گوشی را برداشتم، انجنیر قوای هوایی و مدافعه هوایی رو به من کرد و گ
 «اسدهللا سروری بود. به من گفت: "ای حرامزاده پدر لعنت، ارگ را بمبارد کن!"

این لحظۀ بود که تانک ها ارگ را محاصره کرده بودند و قوماندان گارد ارگ یکی دو تانک را »
با وطنجار هم قطع بود. گپ های اسدهللا نابود کرده بود و ما کامالً بی خبر مانده بودیم و رابطۀ من 

سروری را شنیدم و گوشی مخابره را گذاشتم. چیزی نگفتم. پالن به هم خورده بود. تانک ها باید 
قوماندانی مدافعه را هدف می گرفتند، اما این کار نشده بود. درفکر بودم که چه کنم. درهمین لحظه 

م تانک آمد. دو تا زره پوش آمده بودند. اما به جای صدای واسطۀ ثقیل به گوشم رسید. پیش خود گفت
این که طبق پالن زاویۀ دفتر قوماندانی مدافعه در منزل سوم هدف گرفته شود، مرمی به پنجرۀ منزل 
پایین اصابت کرد. کلکین با خشت و خاکش افتاد. چیزی به سرم خورد. به دلم گشت که بالی بد به 

ن رسیده بود. باید هرچه زودتر می رفتم. اسدهللا سروری دوباره جانم خورد!... حاال وقت اقدام م
تماس گرفت. ناسزا می گفت، می گفت: "ارگ را بمبارد کن!" درهمان حالت آشوب گفتم: "بر پدرت 
لعنت! شفر چیست؟" بعد معلوم شد که شفر "هلمند ـ دریا" نیست، شفر "سیالب ـ توفان" است و این 

میخواست عملیات توسط خلقی های طرفدارش صورت بگیرد. اما حاال  کار را امین کرده بود. او
مجبور شده بود که قادر و چپی ها هم شامل حرکت شوند. تا این لحظه تنها خلقی ها وارد عمل شده 

 (175صفحه «)بودند. وطنجار و اسدهللا سروری و گالبزوی همه خلقی بودند.

ه نزدیک هلیکوپتر ها اخذ موقع کرده بود و هرکی قادر از دفتر به سرعت روانه زره پوش گردید ک
دم راهش را میگرفت، او را نابود میکرد و از این کشتار و بیرحمی خود در کتاب خاطرات خود هیچ 
یاد نمیکند. او می افزاید: قاسم ]دگروال[ مدیر استخبارات ـ هم پشت سر من می دوید و می گفت: 

ما یکی از زره پوش ها برقاسم فیر کرد و او را به هوا پراند. او "بایست ]ایستاد شو[! فیر میکنم!" ، ا
زرهدار بود و گفتم: پیش وطنجار  4در این موقع من به زره پوش نشستم، زره پوش قوای »میگوید: 

برو و به زره پوش دیگر گفتم: محاصره میدان را بگیر، هیچکس را نگذار به طیاره ها و هلیکوپتر 
دیک چهارراهی صحت عامه رسیده بودیم که وطنجار از آن طرف آمد. تانک ها نزدیک شود...به نز

وطنجار آمد و پیشم توقف کرد. من سرتانک نشسته بودم. شروع کردم به فحش دادن: بر پدر شما 
لعنت! شفر شما چی بود؟ گفت: "سیالب توفان دی، هلمند دریا غلط دی"، گفتم دیشب کدام شفر را 

 (176)صفحه « گرد.رسانیدید؟ گفت : پشتش ن

برگشتم و به میدان هوایی رفتم  با اشاره، امر روشن شدن یک هلیکوپتر را دادم. »قادر می افزاید: 
پیلوت آن "کریم" از فراه بود. هلیکوپتر به پرواز آمد. قوماندان مدافعه دراین اثنا خبر شده بود که 

 «ض آمدن قادر، او را تیرباران کنید." قادر فرار کرده است. به بگرام دستور داده بود که: "به مح

در اینجا قادر از مقاومت دگرمن احمد جان "مقبل" قوماندان کندک پیاده محافظ میدان سخن نمی گوید 
که چگونه دگرمن مقبل مانع پرواز او گردید و چگونه به امر قادر کشته شد. فرهاد لبیب در کتاب  

( به بعضی رویداد هایی اشاره میکند که بسیار 61تا  58خود "تجاوز روس در افغانستان" )در صفحه 

قرین به واقعیت بوده و اما قادر از بیان آن خودداری کرده و یا آنرا به نحوی دیگر بیان نموده است. 
همزمان با ساعت یازده قبل از ظهر فیرهای پراگنده از درون شهر »لبیب در موردچنین می نویسد: 
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و احوال برای حفاظت میدان یک کندک پیاده به قوماندانی دگرمن احمد بگوش میرسید. دراین اوضاع 
جان مقبل وجود دارند و سالح دست داشته آنها صرف تفنگ های "کاربین" و تک تک تفنگچه 
ماشیندار "په په شه" است؛ تشکیل قوای هوائی هم قبالً توسط روسها ساخته شده بود، آنها تشکیل را 

اده بودند. اگر سالح دست داشته آنها صرف دافع تانک و ماشیندار ثقیل می نیز بخاطر امروز ترتیب د
 «بود، کامیابی این باند ]منظور از خلق و پرچم است[ نا ممکن بود.

دگرمن احمدجان فوراً یک تولی را به قومانده خودش بحالت "دفع و طرد" به »فرهاد لبیب می افزاید: 
اطراف میدان جابجا کرد. درین اوضاع و احوال که صدای دروازه عبور و مرور و دو تولی را در 

فیر ها زیاد شده میرفت، دو تانک قوای زرهدار به معیتی افراد باند ]خلق و پرچم[ وظیفۀ اشغال 
میدان را گرفته از راه رادیو افغانستان بسوی میدان در حرکت شدند. همزمان با رسیدن تانک ها 

بزوی که وظیفۀ هدایت تانک ها را به میدان گرفته بود، توسط بمقابل میدان هوائی، سید محمد گال
احمد جان مقبل با ضرب تفنگچه زخمی شد و درین زمان دو طیاره به امر داؤد تانک ها را زیر آتش 
میگیرد. ولی قادر در حضور قوماندان هوائی و مدافعه هوائی به طیارات چنین دستور میدهد که: 

د. ولی کوشش کنید صدمه به آنها نرسد!" که معنی این امر را قوماندان "تانک ها را زیر آتش بگیری
بی صالحیت مانند دگرجنرال موسی خان نیز نتوانست بفهمد. تانک ها از عقب میدان از راه ترمینل 
خود را به میدان نزدیک نمودند. قادر در حالیکه دست ها را باال گرفته چنین شفر را به آنها گفت: 

ر رئیس ارکان به امر حاضرم"؛ متعاقب آن دو نفر اعضای باند سوار تانک ها شده و "من عبدالقاد
 «آنها را راساً به داخل میدان هوائی رهنمائی میدارد.

دراین وقت دراثر فیرتوپ و ماشیندار های تانک، محشری برپا »فرهاد لبیب در ادامه می نویسد: 
الدان بومی روسی بگوش میرسد. همزمان میگردد و ازهر طرف صدای ناله های تیرخوردگان ج

هریک از افراد باند، عسکری را خلع سالح نموده و خود را مسلح می سازند. اولین کسیکه کشته 
میشود، سرانجنیر مرتضی قل است که از عقب توسط عضو شعبه خودش جگرن محمد اکرم به 

ند، از عقب قوماندانی فرار و ضرب گلوله کشته میشود. دیگر قوماندان ها که وضع را چنین می بین
در داخل شفاخانه قوا مخفی میگردند. افراد باند آنها را تعقیب کرده و هریک را داخل تانک انداخته به 
آخر خط رنوی ]خط پرواز[ برده اعدام می نمایند.... در این وقت قادر توسط هلیکوپتر به بگرام رفته 

 «امر بمباردمان ارگ را میدهد.

تی هلیکوپتر قادر بر فراز میدان هوایی بگرام رسید، او مشاهده کرد که چند طیاره در پس از این وق
میدان آماده پرواز استند و وقتی هلیکوپتر او در میدان بگرام بزمین نشست و او در جمع حضار 

چی گپ است؟ گفتند که: "می گویند در کابل کودتا شده"، قادر گفت: احضارات »پیوست و پرسید: 
 «ک است، آماده باشید!درجه ی

ای رفقا! ای برادران! انقالب پیروز میشود. خاندان آل »بعد قادرمیگوید که به آنها چنین ابالغ نمودم: 
قادرعالوه « یحیی ازبین رفت. افغانستان ازین خاندان نجات پیدا کرد. به سمت طیاره های خود بروید!

دویدن ها شروع شد. همه به سمت طیاره ها می  هورا گفتن ها و جیغ زدن و»میکند که در این اثنا: 
دویدند. یکی راکت می برد. یکی بمب می بست. خاطر جمع تر شدم.... به همه گفتم: آماده باشید و 
منتظر دستور من. امر پرواز را خودم میدهم....خودم در هلیکوپتر نشستم. دوطیاره اول به هوا 

ن بود ...یک طیاره بمب داشت و یک طیاره توپ. گفتم: برخاستند....  تماس ما ازطریق مخابره تأمی
حرمسرا را بزن! طیاره اول دور خورد و بمب را انداخت. بمب پیش روی وزارت خارجه و مسجد 
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مجنون شاه افتاد.... طیاره دوم پیکه کرد. به گلخانه اصابت کرده بود. ....فرمان دادم که دوطیاره 
پرواز کنند. تا آن لحظه قوماندان ارگ شش تانک و رزه  دیگر که در احضارات نمبر یک بودند،

 (179)صفحه « پوش را زده بود.

تماس مخابره برقرار شده بود. در کابل پایین شدم. لعل محمد با موترش پیشم »او در ادامه می گوید: 
ه آمد. گفتم: چه گپ است؟، گفت: قرار قراری! امریکائی ها را دستگیر کردیم. منظورش تحصیل کرد

 « های امریکا و کسانی که ضد شوروی بودند، بود. گفتم: کی به شما امر داده؟

قوماندان مدافعه را برده بودند، ستار خان، سرانجنیر قوای هوایی ]مرتضی قل ترکمن[، تیمورشاه »
رئیس لوژستیک قوای هوایی و مدافعه، دین محمد نورستانی قوماندان هوایی همه را  دستگیر کرده 

برده بودند. من هنوز نمیدانستم آن ها را کشته اند. به من گفتند که آن ها را دستگیر کردند و  بودند و
 «بردند... این معما بود که کی امر داده بود که آنها را دستگیر و ببرند؟ 

وقتی به قوماندانی مدافعه نزدیک شدم، صدای رگبار "په په شا" آمد.... وقتی ]به آنجا[ رسیدم به من »
ند که دشتی ]معین وزارت داخله[ و یاور وزیر داخله ]خالد[ را آوردند و کشتند....پسان فهمیدم که گفت

 (180صفحه «)یک خورد ضابط از فراه این کار را کرده بود، از گروه امین.

ساعت حدود پنج و شش عصر بود. لعل محمد پیشم آمد و گفت: "شما را به رادیو »قادر میگوید: 
 « ته اند". گفتم: کی خواسته؟، گفت: "رهبری حزب در آن جا است."افغانستان خواس

حزبی هایی که در وزارت داخله بودند، وزارت را گرفته بودند و تره کی و کارمل »قادر می افزاید: 
و کسانی که بندی بودند، را آزاد کرده بودند. آنها را بیرون کرده بودند و نمی دانستند کجا ببرند. آنها 

دیو افغانستان برده بودند. وقتی به رادیو رسیدم، گفتند امین و سلیمان الیق آن جا هستند. امین را به را
را ندیدم. سلیمان الیق آن جا بود. کاغذی به دستش بود. گفت: "بیا این را بخوان". وطنجار هم با 

ا  وطنجار خواند. تانک خود آمده بود. همان جا بود. من به وطنجار گفتم: برو بخوان! اعالمیه پشتو ر
 « متن فارسی را به من دادند. خواندم.

 «اعالمیه شورای نظامی قوای مسلح افغانستان»

سردار محمد داؤد آخرین فرد خاندان مستبد نادرخان، این عوام فریب بی نظیر تاریخ و خاین به »
خلق نجیب افغانستان ارادۀ خلق افغانستان برای همیشه از میان رفت، حاکمیت ملی بعد از این به شما 

تعلق دارد. دفاع از دستآورد های انقالب، از بین بردن هواخواهان این سردار مستبد و ستمگر وظیفۀ 
 «فرد فرد مردمان شرافتمند افغانستان است.

به تعقیب اعالمیه فوق و ادامه درگیری ها شورای نظامی کودتاچیان طی یک اعالمیه رادیوئی تأکید 
صرضد انقالبی که بخواهد از هدایات و مقررات شورای نظامی ـ انقالبی هرعن»....کرد که: 

بجه و  8همچنان به ساعت « سرپیچی نماید، به زودترین فرصت به مرکز نظامی سپرده خواهد شد.

ثور پیام دیگری را عنوانی قطعات نظامی مستقر در پایتخت و والیات کشور  7دقیقه شب   10

عه ای که طافسران و سربازان وطن پرست! درهر ق»در آن آمده بود: ازطریق رادیو پخش کردند که 
قرار دارید، نظم و دسپلین انقالبی را حفظ کنید و هرشخصی را که در برابر انقالب دموکراتیک و 

 «.ملی و ضد منافع خلق افغانستان قرار گیرد، خلع سالح و فلج نمائید
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د که در برخی نقاط کابل نیروهای طرفدار رژیم این پیام برای آن صادر گردی»کشتمند می نویسد: 
پیاده و قرارگاه قول اردوی مرکز واقع  8و  7محمد داؤد هنوز به مقاومت ادامه میدادند، مانند فرقه 

داراالمان و برخی قطعات هنوز برخورد خود را در برابر حوادثی که جریان داشت، مشخص نساخته 
 (338شتمند.... صفحه )ک« بودند و بیطرف باقی مانده بودند.

شام اعالمیه دیگری از طرف شورای نظامی ـ انقالبی  7:30اپریل( ساعت  28ثور ) 8بروز 

 کودتاچیان خلقی و پرچمی ازطریق رادیو افغانستان به نشر رسید، که شامل فقرات ذیل بود: 
ً اعالم ـ الغای قانون اساسی خود ساخت محمد داؤد و سقوط دولت و حکومت مستبد وی رسم 1» ا

میگردد. پس ازاین تمام امور کشور از طریق فرامین و دستورالعمل های شورای نظامی ـ انقالبی 
 قابل اجراء است.

ـ شورای نظامی ـ انقالبی براوضاع کامالً مسلط است و تمام قطعات قوای مسلح کشور در تحت  2

 خود را ایفاء مینمایند. اوامر این شورا وفاداری خود را اعالم نموده و وظایف وطنپرستانه
ـ آنعده از جنرالها و وزرای برحال رژیم سقوط داده شدۀ محمد داؤد که تا اکنون به شورای نظامی ـ  3

انقالبی مراجعه نکرده اند، به زودترین فرصت در وزارت دفاع حاضر شوند، درغیر ان برطبق 
 مقررات نظامی با آنان برخورد خواهد شد.

 نظامی تا تصمیم ثانی هرگونه اجتماعات ممنوع است. ـ مطابق به مقررات 4

 (346کشتمند...صفحه «)ـ مردم بصورت عادی به کار و زندگی خود با اطمینان کامل ادامه بدهند. 5

 
طوریکه در بخش های قبلی تذکر رفت، پس از تسلیمی ارگ و شهادت محمد داؤد و اعضای خانواده 

اپریل( و درهم شکستن تمام نقاط مقاومت در  28ور )ث 8صبح  7و  6اش در حوالی ساعات بین 

وتامهای مستقر در والیات بود، زکابل، کودتاچیان در پایتخت حاکم شدند. آنچه مربوط به قطعات و ج
آنها نیزپس از کسب اطالع از موفقیت کودتا یکی پی دیگر با ارسال پیامها تابعیت خود را ازاین 

ب بساط اولین جمهوریت افغانستان با نهایت تأسف برچیده شد و تحول ابراز داشتند و با این ترتی
کشور از آن تاریخ به بعد در قعر مصیبت، جنگ، ویرانی، آوراگی، و صد ها مشکل دیگر گرفتار 

 گردید که آثار آن همه بدبختی ها تا امروز به نحوی ادامه دارد.

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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.
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با از بین بردن رهبران حزب دموکراتیک خلق، کودتا از هم می پاشید، دراین جواب سؤال که آیا 

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

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

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

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

ارد آنها را به نمایش می گذاشتند، ازیکطرف ضربه محکمه بر گسترش فعالیت ها نظامی کودتا چیان و

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

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

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

 صیبت های بعدی نجات دهد.م

از داکترعبدالرحیم نوین وزیر اطالعات و فرهنگ رژیم جمهوری که باهم یکجا در زندان بودیم، 

شخصا  و در حضور داکترعزیزهللا لودین جریانی را شنیدم که عین موضوع را بعدا  داکترصبورهللا 

دداشتهای داکترنوین چنین نقل قول ( به استناد یا282سیاه سنگ در کتاب "و آن گلوله ها..." )صفحه 

در لحظاتی که غرش جت های جنگی و صدای فیر توپهای کمونیستها در فضای »کرده و می نویسد: 

کابل، مخصوصا  در مناطق مورد توجه شان می پیچید، در حضور رهبر )محمد داؤد( و برادرش 

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

داخله اصرار میکرد که باید سران زندانی کمونیستها طی محاکمه صحرائی فورا  اعدام شوند، زیرا 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 152تر 88 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

بعدها معلوم شد که طرف مقابل قدیرنورستانی دراین مکالمۀ تیلفونی والی آنوقت کابل عبدالحکیم )سابق 

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

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

د، بود. با آنکه قدیر نورستانی یکی از سر سپردگان شخص محمد داؤد و نظام جمهوری محسوب می ش

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

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

 جای کمتر قابل دسترس برای دیگران ومحل بیشتر مطمئن انتقال می داد. 

 ستگاه عمومی مخابرات و مخابره داخل ارگ:فلج ساختن د

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

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

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

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

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

ان یکی دو نفرافسری که با سیستم مخابره آشنائی داشتند، کابل را در همانجا به رگبار بستند، درعین زم

داخل دستگاه مرکز مخابرات شده و مسئوالن آن دستگاه را با تهدید به مرگ مجبور ساختند تا با آنها 

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

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

 و مشکالت عمده را در برقراری روابط بین ارگانهای مختلف دولت به وجود آورد.

همچنان این وضع به شکل دیگر در امور مخابراتی داخل ارگ به وجود آمد که شکل یک سبوتاژ علنی 

دثور به ترجمه قسمتی از کتاب محمد اقبال وزیری " را داشت. کاندید اکادمیسین محمد اعظم سیستانی
" )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»( پرداخته وچنین می نویسد: 72شوروی( )صفحه 
رهبری حزب نرسیده بود، قومانده ودستوری از طرف  گرچه به رفقای گارد گارد تعیین شده بود،

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

قامحمد دستور می دادند که به فالن قوماندان یا فالن قطعه این آبه رفقای او  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 دامیداد که صدا را مغشوش مینمود و آنطرف مخابره 
ن تصمیم گرفتند که دخاؤرفقای داکرده نمیتوانست. بنابرین هنگام نمازخفتن  دقیق قومانده را در یافت

خلقی خود رساند قا 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 قصرگلخانن پسرداودخا
 نیز درج می باشد( 225و  224کتاب "وآن گلوله باران.." ، صفحه 
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 دگروال عبدالقادر چگونه شامل حلقه قدرت شد؟

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

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

شخصیت عبدالقادر و روابط او با محمد داؤد و بخصوص جنرال رسولی که نگاهی به آن میتواند 

ازدست پرورده گان مهــره  بسیارمهم دیگــری »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 

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

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

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

د خان قــرار داشتند،  قادرخان با کرکتـرچند بعــدی درجمله   صورت گرفته بود. سخت مورد اعتماد داو 

د را بهر قیمتی که باشد قــویا  بسوی خود افسران کودتای سـرطان، این توانائی را د اشـت تا اعتماد داو 

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

دخان شـد. انجنیر نجیب که ازافسران قوای هـوائی  وظیفه اجرا میکرد، شامل حزب غورزنگ ملی داو 

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

قادرخان با شطارت توانست ازهمین طریق  حزب غورزنگ ملی را درقوای هوائی به پیش میبرد.

د نزدیک سازد وبحیث یک افسر، درظاهر وفا دار دخان سوگند  و خودرا به داو  سرسپرده درپیشگاه داو 

 «رد.وند و پست حساس ریاست ارکان مدافعه  هوائـی را بدست آک وفاداری یاد

( از روابط شخصی و خصوصی 198قادر خودش نیز در کتاب "خاطرات سیاسی..." خود)صفحه

خبر آوردند که باغبان »خود با جنرال رسولی و خانواده او با این عبارات یاد میکند و می گوید: 
لوی درستیز و قوماندان ]رئیس ارکان[ قول اردو  در خانه  وزارت دفاع راپور داده که وزیر دفاع و

اش پنهان شده اند. نفرهای وطنجار، قُول اردو را گرفته بودند. درهمین لحظه خانم حیدر رسولی به 
من تلفون کرد و گفت: "رسولی را بردند. او با شما مخالفتی ندارد. به شما بدی نرسانده. تو دائم به 

ن می خوردی، به تو خدمت میکردم. چرا او را گرفتید و بردید؟ کمک کن! تو به خانۀ ما می آمدی. نا
ما کمک کن!"؛ من با وطنجار تماس گرفتم. وطنجار به من گفت: "چی می کنی! گمش کو! حاال گپ 

 «خالص شد!" یعنی آنها را کشته بودند...

دخان قدرت قابل مالحظه هـــا که دردول قادرخان درمخالفت علیه نورستانی»رؤفی می افزاید:   ت داو 

راپورهای ضد ونقیضی را به رسولی وزیردفاع ، ارایه مینمود تا  ،بودند یی را ازان خود ساختـه

وسختگیر گارنیـزیون بگرام ]با انضباط[ بوسیلـه  او بتـواند دگروال رحیم نورستانی قوماندان منضبط 

دربگرام هیچ پیلـوتی نمیتوانست به نفـع کودتای ثور راه خود بدور راند، زیرا درموجودیت او  را ازسر

دخان رحیم زکودتا داؤمد، چند ماه قبل اآدرپالن خود موفـق بـر به پرواز برخیــزد. سرانجام، قادر 

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

زیرا  ،د بدست خود سـند مرگ خودرا امضا نمودؤی بود که درحقیقـت دااین تغیـیر اشتباه بزرگ دیگر

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

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

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

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

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

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

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

 خواجه رواش، دردیگری را درقرارگاه میدان هوائی  آماده  پرواز نمود. ساعاتی بعد کشتار  را،

را مانند دگروال قاسم خان  دستوراجرا قرارداد. نزدیکترین رفقای هم مسلک ودوستان همکارخود

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

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

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

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

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

قدرت   ها پیش ازکودتای هفـت ثور، نورستانیه ازسوی دیگردرین برهـ»رؤفی در ادامه می نویسد: 

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

هدارکه ازمغرورترین افسران زر ارهسرورنورستانی قوماندان قوای چ دفاع با آنها میانه  خوبی نداشت.

د دیگرکسی را ؤبه وزیر دفاع اعتنـائی نداشـت، تا آنجا که بغیــراز دا ،د بودؤکودتای سرطان دا

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

میکرد. قـدیر نورستانی  یائی وظیفه اجرادربگرام بود. دگروال دین محمد نورستانی بحیث قوماندان هو

دخان، تشکیل داده ؤوزیر داخله، مهــره های کلیدی ومهـم را درقوتهای زمینی وهوائی جمهوری دا

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

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

اوجهـای قـدرت بزمیــن فرود آورد، حتی رتبه  جنرالی سرور  قـدیر نورستانی، دیگــران شانرا از

دخان آزرده خاطر گشـت  از زرهـدار نورستانی را منظورنکرد، همان بود که قوماندان قوای چهار داو 

  «شوروی گردید. رهسپاروبه بهانه  مریضی خانم خود، 

را  راپوراو را میشنید و واعتماد داشت حرف او ءدخان که بیشترازدیگران به حیدررسولی اتکاؤدا»

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

دخان و وجود آنها پایه  فاداربودند وکادرهای مجرب نورستانی با صداقت تمام نسبت به رهبرخود داو 

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

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

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

 « .جمهوری یکجا با رهبرخود راه فنا را درپیش گرفت دگرگــون گشـت و رژیم 

خواتی اخیرا  ضمن یک تبصره در بارۀ نقل قول ها ازکتاب "خاطرات سیاسی..."  محمد آصف

"نظرسنجی ها" در نوشته از این قلم صورت گرفته است، در صفحه  هعبدالقادرکه در این سلسل

زه غواړم »پورتال افغان جرمن آنالین در باره عبدالقادر و کتاب خاطرات او چنین می نگارد: 
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دجنرال قادر دشخصیت په هکله لنډ څه ولیکم. البته دا دجنرال قادرسپکاوی نه بلکې دهغه 
په پرتله شورویانوته  دشخصیت دانځورکښل دي. جنرال قادر دافغانستان دخلق دموکراتیک ګوند

هم ورته نظرلري. له بله پلوه جنرال قادر په هوایي قواووکې ]کاظم[ وفاداره و چې ډاکترصاحب 
دیوه درواغجن، خودخوا اوسپک سړي په نامه پیژندل کیده تردې چې دقادرسګ لقب یې ترالسه 

ې شتون لري کړی دۍ. دنوموړي دخاطراتوپه کتاب کې داسې ښکرلرونکي درواغ اودخنداوړمسئل
چې غوښتي یې دي ځان جامع الکماالت اوهرکاره معرفي کړي چې په هیڅ صورت دده په 

نیټې څو ورځې  ۷وجودکې داسې ځانګړتیاووشتون نه درلود. دساري په توګه هغه وایي چې دثورد
وروسته حفیظ هللا امین ورته ویلې دي چې امین ته دجنرالي رتبه ورکړي. پدې اړه بایدوویل شي 

کال دثور داومې وروسته په واقعیت کې دافغانستان اصلي واکمن و. څه ډول امین  ۱۳۵۷امین د چې
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 

اغجن سیاستوال څرګندونې دحقیقت معیارنشي کیدای. دلیکنې په شپژمه برخه کې جنرال اودرو
توپچي لواکې دنده نلرله. عجیبه  ۸۸محمدظریف امرخیل دوزیریودتوپچې غنډ قوماندان و اوهغه په 

خوداده چې دجنرال ظریف په شان باتجربه جنرال هغه مهال دغنډ دقوماندان په توګه ګومارل شوی 
ل ګومارنه یوازې اویوازې دبې کفایته اوناپوهه جنرال سرداررسولې له خوا عملي وه چې و. داډو

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

فرقې دټانک دکنډک قوماندان جګړن عالوالدین خلقي افسرواودامین دکودتا دپالن له مخې چې داتمې 
نوموړی 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 

وهماغه دي چې ددفاع وزیر اولوی درستیز دقوایمرکز) داراالمان ( په کودتاچیانوسره ده ا
لوا چې قوماندان یې پرچمي عبدالخلیل و دجمهوری دولت په  ۸۸لورحرکت کوي. بل داچې دتوپچي 

مالتړ کې دریدلی و اوکله چې له غرمې وروسته په نوموړې لوا الوتکوبمباري وکړله عبدالخلیل 
ي خپل دریځ بدل کړ،خلقي کودتاچیانوسره ودریداودخپل محبوب دجمهوریت دمرکزي کمیټې غړ

 «رهبرسردارمحمدداودخالف یې دریځ غوره کړ.

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

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

قطعاتي  .گفته استواقیعت ندارد و عبدالقادر واقیعت را ن ،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 
روال عظیم خان تعین شده بود[ ثور یعني درماه جوزا منحیث منشي شوراي کودتاي دگ 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 

و گمانه زني این بود که  ساعت از دفترش غایب بود 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
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ثور کامالً به واقیعت انجامید زیرا جمال الدین به جنرالي رسید و یکي از ریاست هاي حساس 
زټني که در دره پنج شیر وزارت دفاع را عهده دار شد چنانچه عکس موصوف همراه با شهنوا

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 

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

 دست های پشت پرده در راه اندازی کودتای ثور

موضوع دست داشتن مراجع شوروی )اعم از دستگاه استخباراتی کی.جی.بی و استخبارات نظامی 
آر.جی یو در پیوند با فعالیت های مستقل سفارت شوروی در کابل( در کودتای ثور یکی از 

سال تشکیل میدهد.  39موضوعات متنازع فیه بین محققان افغان و غیرافغان را در طول این مدت 

اف صریح و مستقیم از جانب مقامات شوروی آنوقت و روسیه موجود در زمینه تاحال اگرچه اعتر
صورت نگرفته و نیز توقع نمیرود که روزی مراجع رسمی آن کشور دربارۀ نقش شان در کودتای 
ثور در افغانستان اسناد مخفی را از قید محرمیت آزاد ساخته و در اختیار همگان قرار دهند، اما از 

ال بحث ها دراین مورد بیشتر بر محور شواهد عینی و براهین و دالیل منطقی و نیز آنوقت تاح
گزارشات قرین به واقعیت از منابع مختلف می چرخد که این نظریات را میتوان بطور کل به سه 

 دسته تقسیم کرد: 

کودتای اول ـ کسانیکه سهمگیری و نقش مراجع شوروی را چه مستقیم و چه غیرمستقیم رد میکنند و 
 ثور را اقدام کامالً افغانی و آنهم به رهبری حزب دموکرایتک خلق افغانستان میدانند؛ 

 دوم ـ کسانیکه به نقش غیر مستقیم مراجع شوروی دراین کودتا به نحوی صحه می گذارند؛ 

سوم ـ کسانیکه نقش مستقیم مراجع شوروی را در راه اندازی و سازماندهی و حتی اشتراک در 
 عملیات یک واقعیت غیرقابل انکار می شمارند. 

دراین بخش سعی میگردد به استناد مآخذ دست داشته نقاط نظربعضی از محققان و نویسندگان را از 
 رداد:سه دسته فوق زیرعناوین جداگانه مورد بررسی قرا

 اول ـ نظر کسانیکه که کودتا را کامالً افغانی میدانند:

که میکوشند با پنهان کردن  خلق و پرچم شامل میباشند ندر این دسته از جمله افغانها بیشتر پیروا
حقایق چنان جلوه دهند که گویا همه کاره ای کودتا خود افغانها بود و دست بیرونی در آن دخیل نبوده 

محققان غیرافغان نیز بعضی ها در اثر گرفتن اطالعات نادرست و اغلب از منابع است.  از جملۀ 
کودتا و نشرات تبلیغاتی بعدی آنها در مورد دست داشتن روس ها در کودتا دچار تذبذب شده اند. 
بهرحال در اینجا نمیتوان به شرح همه نظریات پرداخت و لذا به ذکر مختصر یعضی نظریات طور 

 رد.نمونه بسنده ک

 ـ نظر سلیگ هریسن: 1

 Diego Cordovezمحقق امریکائی که با دیگو کوردوویز Selig S. Harrisonسلیگ هریسن 

نوشت و جلد اول این کتاب بوسیلۀ  1995را در جون  Out of Afghanistanمشترکاً کتاب مشهور

عبدالجبارثابت تحت عنوان "حقایق پشت پرده تهاجم اتحاد شوروی برافغانستان"، به دری ترجمه و در 
بار اول در پشاور به چاپ رسید، مطالب مهمی در باره افغانستان بعد از کودتای ثور و  1375سال 

روج آن قوا از افغانستان دارد. اما او در مورد ذکر بعضی بخصوص پس از تهاجم قوای سرخ تا خ
نکات درچگونگی وقوع کودتای ثور دچار اشتباهات شده است و منابعی که معلومات را در اختیارش 
قرار داده اند، یا عمداً و یا سهواً برایش بطور نادرست گزارش داده اند. چنانکه او می نویسد: 
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ه نهایت بزرگ بود. وی ]حفیظ هللا امین[ بحیث کمیسار نظامی محبوس نساختن امین یک اشتبا»
]جناح[ خلق پالن کودتای احتمالی کمونیستی را طرح نموده و آنرا چند هفته قبل به مالحظۀ تره کی 

 ( 45رسانیده بود. )صفحه 

ن نفر زندانی ، به جز امین دیگران از شنید 9درحالیکه واقعیت طور دیگر بود، چنانکه هیچیک از 

اینکه کودتا در راه است، قبالً هیچ آگاهی نداشتند و با شنیدن آن حین رهائی از زندان غرق در تعجب 
گردیدند و بخصوص تره کی و ببرک  هردو مبهوت شده بودند و به حرف های افسر پولیس غنی 

 صافی باور نمیکردند )برای شرح مزید به بخش سوم مقاله مراجعه شود(

ً همه خلقی  22این پالن وظایف »هریسن می افزاید:  نفر افسر لشکر و قوای هوائی را که تقریبا

بودند، مشخص می ساخت.... پالن کودتای احتمالی که در الماری یکی از اطاقهای امین نگهداری می 
شد، در بستره ای پنهان ساخته شد که در آن یکی از اطفال امین استراحت بود. چند ساعت بعد که 

دانست که چه باید کرد، پولیس به یکی از کارکنان غیر مشهور اما با اعتماد حزب فقیر امین هنوز نمی
ً خیال کرده بود که وی برادر بزرگ امین  محمد اجازه داد به منزل آمین داخل شود. پولیس اشتباها
 است. فقیر محمد در زیر چشم پولیس از منزل در حالی خارج شد که پالن کودتا در جیبش بود و آنرا
به سیدمحمد گالبزوی که شخص رابط بین امین و قوای هوائی بود، رسانید. گالبزوی پالن مذکور را 

زرهدار بود، انتقال داد به وطنجار  4به شخص مهم دیگر جگرن اسلم وطنجار که رئیس ارکان قوای 

درعین حال دستور داده شده بود که "انقالب" را به فردای آن روز با حمله تانک بر ارگ آغاز کند. 
« دستور داده شده بود که قوای هوائی نیز همزمان با حملۀ تانک ها فعالیت خود را شروع کند.

 (46)صفحه 

دراینجا به این سؤال عمده که کی  یا کی ها پالن کودتا را قبالً طرح کرده بودند، از آنزمان تا حال 
بوسیلۀ او به  1356واسط سال بطور دقیق جواب گفته نشده است. قادر ادعا دارد که پالن در ا

اشتراک وطنجار و امین طرح شده بود. این ادعا آنقدر سؤال برانگیز است که صورت تطبیق آن ، 
زیرا تا اکنون شرحی دربارۀ جزئیات آن ارائه نگردیده است. پالن کودتا آنقدر دقیق و همه جانبه 

در تنها بوسیلۀ خودش بسیار مبالغه آمیز طرح شده بود، که ترتیب آن بوسیلۀ سه نفر و یا به ادعای قا
پنداشته میشود. به یقیین که این پالن بوسیلۀ مشاورین شوروی و دستگاه های استخبارانی آن کشور با 
تمام جزئیات تهیه و در همان روز باز داشت بوسیلۀ ایجنت های خاص برای وطنجار و قادر و چند 

ثور گالبزوی و اسد هللا سروری به  6یشود که صبح نفر دیگر رسانیده شده باشد. چنانکه گفته م

سفارت شوروی در کابل رفته بودند تا از بازداشت رهبران به آنجا اطالع دهند و در همین وقت 
 ممکن است که سفارت شوروی پالن کودتا را نیز به آنها داده  باشد تا به اشخاص مورد نظر برسانند.

ین به منظور آنکه یقیین حاصل نماید که پیامش به اشخاص ام»سلیگ هاریسن در ادامه می نویسد: 
مورد نظر رسیده است، نقل دوم پالن مذکور را ترتیب داد و به پسر نو بالغش عبدالرحمن سپرد تا 

 «فوتو کاپی های آنرا گرفته و یک یک نقل آنرا به گالبزوی، وطنجار و عده ای دیگر برساند...

است و فوتو کاپی آن در چند نقل که در آنوقت دستگاه فوتو کاپی  در متن فوق سخن از نقل دوم پالن
برای استفاده مردم در هیچ جای شهر کابل وجود نداشت و نیز چرا دو کاپی پالن نزد امین موجود بود  

 و آیا پسر "نو بالغ" امین از انتقال چند کاپی پالن احساس خطر در جهت رسوا شدن کودتا نمیکرد؟
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البی دارد از دگروال "مدهو سمیران" که در آنوقت آتشه نظامی سفارت هند در هریسن نقل قول ج
مدهو سمیران بمن  »کابل بود و با افسران قوای هوائی ارتباطات وسیع داشت. هریسن می نویسد: 

گفت که: قادر سازمان استخباراتی نظامی اتحاد شوروی را از پالن امین مطلع ساخته بود، اما دستور 
سه صدو  1978کودتا را بدست نیاورده بود. دگروال سمیران میگوید که در اوایل سال  اشتراک در

پنجاه تن مشاور و تکنیشن شوروی در کابل موجود بود که تعداد زیاد آنها در میدانهای هوائی بگرام و 
کابل در سیستم راکت های ضد طیاره و کنترول خط پرواز مصروف کار بودند. نامبرده ]سمیران[ 

این نکته تأکید می ورزد که بدون کمک تکنیشن های شوروی شاید به قوای هوائی خیلی مشکل می بر
ثور[ فعالیت میکرد. سمیران می گوید که: قادر مجبور بود که اشتراک  7اپریل ] 27بود که بروز 

 خویش را در کودتا تا بدست آوردن موافقه مشاورین شوروی به تعویق اندازد. مشاورین شوروی در
مدت اندک قبل از آغاز کودتا باید تصمیم میگرفتند. اما از مسکو خیلی به موقع هدایت بدست آوردند 

 (  51)صفحه « که با کودتا کمک نمایند.

بعضی ها اینکار قادر را چنان تعبیر میکنند که گویا قادر در آن لحظات از طرف هواداران رژیم 
درحالیکه اصل دلیل تعلل او همین رسیدن هدایت  جمهوری در دفترش تحت نظارت گرفته شده بود،

 از طرف مقامات شوروی بود.

مامورین سفارت امریکا در کابل ادعا کردند که مشاورین شوروی به قطعات »به قول هریسن: 
زرهدار که کنترول میدان هوائی کابل را بدست گرفتند، مشاهده شدند و هم ایشان دیده شدند که در 

 (52)صفحه « پرواز در میدان هوائی بگرام سهم گرفتند.عملیات کنترول خط 

با وجود اشاره های مهم دگروال سمیران آتشه نظامی هند در کابل در مورد اشتراک مشاورین 
کتاب خود عنوان فرعی میدهد،  47شوروری در راه اندازی کودتا، بازهم سلیگ هریسن در صفحه 

و در ذیل آن نظر خود را چنین بیان میکند: « غانییک کودتای افغانی به سبک اف»به این عبارت: 
ثور نشان میدهد که کودتا در آخرین فرصت توسط خود افغانها تنظیم شد،  7مطالعۀ جزئیات کودتای »

اگر ادارت استخباراتی شوروی در زمینه کمکی کرده باشند، کمک ایشان بعد از آغاز عملیات 
 (47صفحه «)مقابل کار انجام شده قرار گرفتند. صورت گرفته است، یعنی شوروی ها اساساً در

 ـ نظر جنرال نبی عظیمی: 2

از جمله نویسندگان افغان یکی هم جنرال نبی عظیمی است که منسوب به جناح پرچم حزب 
( نقش روس را در 147و  146دموکراتیک خلق بوده و در کتاب "اردو و سیاست..." )صفحه 

ثور را میتوان یک قیام و کودتای  7قیام مسلحانه »نویسد: کودتای ثور به شدت رد میکند و می 

افغانی شمرد، زیرا تاکنون هیچگونه سند و مدرکی از آرشیف های وزارت دفاع، داخله، امنیت دولتی 
و خارجه اتحاد شوروی بدست نیامده و منتشر نشده است که دست شوروی ها را در پالنگذاری، 

تا دخیل بداند. بناًء این قیام که کار خود افغانها بود، بصورت ترتیب، تنظیم، تشویق و ترغیب کود
غیرمنتظره و دراماتیک که درآن جوشش و عواطف ظریف جوانی افسران اردو رول بازی داشت، 
براه انداخته شده بود. قیامی بود ماجراجویانه، بدون سنجش های الزم نظامی، بدون درنظر گرفتن پی 

خته و خام، قیامی که در آغاز در سطح یک بغاوت و یک شورش کوچک آمد های سیاسی، قیامی نا پ
 «توسط بزرگ مردان رژیم داؤدی تلقی گردیده بود.
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نبی عظیمی موفقیت کودتای ثور را کمتر ازکارآئی کودتاچیان، بلکه بیشتر از نارسائی های چند جانبه  
کودتا شد. عظیمی دراین مورد جمهوری محمد داؤد خان میداند که هیمن نارسائی ها موجب موفقیت 

 به نکات آتی اشاره میکند: 

از دیدگاه نظامی "ناگزیری" وابستگی های شدید اردوی افغانستان به وسایط و وسایل و تجهیزات »ــ 
جنگی و نظامی شوروی سبب شد تا سیل مشاورین و متخصصین شوروی به افغانستان و محصلین و 

سرازیر گردیده و باعث بیدار شدن افکار و اندیشه ها پرکشش  افسران جوان افغان به اتحاد شوروی
وبا جاذبۀ انقالبی و نوین در بین جوانان اردو گردد همچنان نقش و رول احزاب سیاسی چپ که از 

 «برکت دهۀ دموکراسی در اردو فعاالنه به جلب و جذب پرداختند.

بسیار ضعیفی را که در راس آن  برای ادارۀ چنین اردویی متأسفانه داؤد خان هیأت رهبری»ــ 
مرحوم دگرجنرال غالم حیدر رسولی بود، مؤظف ساخته بود. این هیأت رهبری ازیکطرف در 
کشمکش های گرفتن قدرت بیشتر دربین خود در جنگ و ستیز بودند و ازطرف دیگر فاقد بصیرت 

 «ر اندک بود....الزم سیاسی، شناخت محدود سوق و اداره بودند و حتی دانش نظامی آنها بسیا

طرح افسران جوان کودتاچی، تجزیه و تصفیه قطعات کودتا... و جذب سریع آنها بوسیلۀ ح.د.خ.ا. »ــ 
]مقصد او در اینجا تصفیه گروپ های چپی اعم از خلق و « موجب گردید تا محمد داؤد تجرید گردد.

الت تجرید قرار داد. بزعم او پرچم از دستگاه دولت است که گویا با اینکار محمد داؤد خود را در ح
 باید عناصر چپ همچنان در قدرت باقی می ماندند و هر روز کسب قدرت میکردند.[

حملۀ قبل از وقت و ناشیانۀ رژیم... باالی ح.د.خ.ا. بدون هیچگونه سنجش و محاسبات نظامی »ــ 
ستگی وظایف خویش را انجام یافت... استخبارات و کشف ملکی و نظامی نتوانستند به موقع و با شای

]دراین ارتباط سخن عظیمی یک اشاره مهم در « انجام و فعالیت مخالفین را کشف و افشاء سازند.
عطالت و حتی کار شکنی دستگاه های ملکی و نظامی استخباراتی نظام جمهوری بوده که نمیتوان از 

 آن انکار کرد.[

خان را میتوان در تغییرات غیرمنتظره ]؟؟[ یکی از عوامل اساسی دیگر سقوط دولت محمد داؤد » ــ 
سیاست خارجی و داخلی رژیم مطالعه کرد. داؤد خان بعد از سفر ایران و گرفتن اعتبار معادل بر دو 
ملیارد دالر، بالفاصله در هرات از ایدئولوژی های وارداتی صحبت نمود و برتمام جریان های 

ویش به مسکو، ژست و پوزیشن یک حکمران سیاسی چپ در داخل کشور چلیپا کشید، در سفر خ
غیروابسته به شوروی را اتخاذ کرد، وانمود ساخت که میخواهد برای همشیه افغانستان را از 

 «وابستگی های نظامی و اقتصادی اتحاد شوروی رهائی بخشد.

ده، آنچه در متن فقره فوق گنجانیده شده است، ریشه اصلی کودتا را که در آن دست شوروی دخیل بو
نشان میدهد، زیرا این همان نگرانی عمیق مقامات شوروی بود که آنها را مصمم به تغییر نظام در 
افغانستان ساخت و حتی با وجودیکه مطمئن از کفایت الزم حزب دموکراتیک خلق در دولتداری  

تن نبودند، بازهم شوروی زیان وارده از چرخش بزرگ سیاسی محمد داؤد را به مثابۀ از دست رف
افغانستان و افتادن این کشور به دامن غرب توجیه نموده در راه های ایجاد وحدت بین دو جناح رقیب 
حزب از یک سال قبل در صدد آماده ساختن زمینه ها بودند. چنانکه قبالً گفته شد که پالن کودتا اساساً 

قتل خیبر که آنهم به  طرح گردید بود و منتظر فرصت بودند تا آنکه به بهانه 1356در اواسط سال 

 وسیلۀ یکی از ایجنت های سفارت شوروی صورت گرفت، برق آسا کودتا را به راه انداختند.
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 ـ نظر غنی صافی: 3

 5/6عبدالغنی صافی افسر پولیس و نویسنده کتاب "شب های کابل" که موظف بازداشت امین در شب 
وظیفه موجب شد تا امین فوراً بازداشت ثور بود، اعتراف کرده است که تخطی های مهم او از اصل 

نگردد و تا صبح در منزلش زیر نظارت قرار داشته و با روشن شدن روز به نظارت خانه انتقال یابد. 
او که به حیث عضو مخفی حزب دموکراتیک خلق منسوب به جناح پرچم بود و گزارشات مبسوط او 

ثور و رهائی سران حزب از  7اخله در روز را در مورد بازداشت امین و بعد رویداد های وزارت د

نظارت خانه و رسانیدن شان به رادیو افغانستان در بخش های دوم و سوم این سلسله به تفصیل بیان 
قیام مسلحانه اردوـ  1357ثور  7در عملیات روز »کتاب خود چنین می نویسد:  99گردید، در صفحه 

غیرروسی را ندیده ام، در سفارت شوروی مقیم زرهدار هیچ یک فرد خارجی روسی و  15و  4قوه 

 «کابل کدام تحرک و فعالیت را احساس نکرده ام.

ندیدن هیچیک روسی و یا غیرروسی در آن روزو احساس نکردن کدام تحرک از طرف سفارت 
 شوروی، معنی آنرا ندارد که روسها در کودتا دست نداشتند.

 ـ نظر سلطانعلی کشتمند: 4

ان جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق و صدراعظم رژیم در دورۀ  ببرک و داکتر کشتنمد یکی از سر
دربارۀ اینکه »( می نویسد: 348نجیب در کتاب " یادداشتهای سیاسی و رویداد های تاریخی" )صفحه 

او از اینکه حفیظ هللا « گفته میشود: شورویها از اقدام به قیام از پیش آگاهی داشته اند، بی اساس است.
در جلسه بیروی سیاسی »ن دراین زمینه دو گونه حرف برزبان رانده است، می نگارد که امین: امی

ثور( هنگامیکه از توقیف آزاد شد،  7اپریل ) 27بگونۀ رسمی گزارش داد که شام روز قیام یعنی 

موضوع را به اطالع مقامات شوروی رسانیده است و این زمانی بوده است که شورویها خود مطلع 
بودند. حرف دیگر او که به گونۀ غیررسمی اظهار کرده است اینکه ازطریق مشاورین شوروی  شده

 «در اردو درجریان آغاز قیام با ایشان نیز موضوع را اطالع داده است.

 ضرب المثل معروف است که می گویند: "دروغگو حافظه ندارد!"

زرهدار بود و نسبت مسافرت سرور  4اما دگروال محمد رفیع که در آنوقت رئیس ارکان قوای 

نورستانی به مسکو کفالت آن قوماندانی را بعهده داشت، اظهار میکند که سرمشاور شوروی در قوای 
زرهدار پس از ابالغ احضارات جنگی در حالیکه خیلی سراسیمه بود، نزد وی آمد و موضوع را  4

یف خاص در پیش است و ضرورت جویا شد و وی صرف همینقدر برای او گفته بود که اجرای وظا
 «به توضیحات نیست.

هرگاه شورویها از موضوع اطالع قبلی میداشتند، مشاورین نظامی ایشان که »کشتمند دلیل می آورد : 
نفر در قوای زمینی و هوائی بودند، سرکار نمی آمدند یا سفیر شوروی در همان روز  300بیش از 

درحالیکه چند منبع دیگر گزارش داده اند که « نمیرفت....برای مشایعت کسی به میدان هوائی کابل 
سفیر شوروی در کابل در همان روز به بند "سرده" غزنی رفته و در ارتفاعات "کوتل تخت" ظاهراً 
مصروف شکار و اما در واقعیت از همانجا بدور از هر نوع خطر جریانات کودتا را با مقامات 

 گرفت.شوروی در میان می گذاشت و هدایت می
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شورویها در آن هنگام از محمد داؤد کامالً دلسر نشده بودند و رژیم او را »کشتمند دلیل می آورد که 
تا حدود زیادی مطلوب میدانستند.... موضعگیری تائیدی اتحاد شوروی در برابر یک عمل انجام شده، 

ت باشد، مسألۀ جداگانه از رژیم جدید که اهداف آن میتوانست با سیاستهای آنزمان آنکشور در مطابق
است. باینقرار هیچگونه قراینی وجود ندارد که اتحاد شوروی اقدام به چنان عمل ماجراجویانه و 

کشتمند از این واقعیت چشم « تضمین ناشده را قبالً تائید نموده یا از وقوع آن اطالع قبلی داشته باشد.
و سال اخیر به سردترین نقطه رسیده بود می پوشد که مناسبات محمد داؤد با شوروی در همان یکی د

و چرخش بزرگ محمد داؤد شوروی را به این فکر انداخت تا به عمر نظام جمهوری با راه اندازی 
 کودتا پایان بخشد.

 

 دوم ـ کسانیکه به نقش غیرمستقیم شوروی در کودتا صحه می گذارند:

کی اظهارات دگروال عبدالقادر ، کسیکه دراین ارتباط بیشتر ازهمه توجه را بدو نظر جلب میدارم: ی
ثور را بسته کرد و آنرا به موفقیت رسانید و دیگر نویسنده مشهور امریکائی "هنری  7کمر کودتای 

برادشر" ـ نویسنده کتاب "افغانستان، تجاوز شوروی و مقاومت مجاهدین" که بوسیلۀ شورای ثقافتی 
بار دوم در آنجا چاپ شده  1378ر اول و در با 1370جهاد در پشاور به دری ترجمه و در سال 

 است.

 ـ نظر دگروال عبدالقادر: 1

قادر در کتاب "خاطرات سیاسی ..." خود به دوگانگی حزب دموکراتیک خلق اشاره میکند و روابط 
شاخه پرستی و جناح گری در بین »هرشاخه حزب را با مراجع شوروی چنین بیان میدارد: 

که در افغانستان آمدند، کامالً مشهود بود. وزارت دفاع و وزارت  متخصصین و مشاورین شوروی
داخلۀ شوروی با خلقی ها رابطه داشت. کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست شوروی و کی.جی. بی. با 
پرچمی ها.... این دوگانگی در برخورد شوروی با حزب دموکراتیک خلق افغانستان نشأت گرفته از 

ود. آنها می خواستند که چنین دو گانگی وجود داشته باشد. به یک سیاست واحد مرکز در مسکو ب
همین اساس بود که مشاورینی که با خلقیها رابطه داشتند، ولو هم که کاری بدی ازخلقی سر میزد، از 
او دفاع میکردند و مشاورین و ارگانهای که با پرچمی ها ارتباط داشتند، عین کار را در مورد آنها 

 (137و  136)صفحه « میکردند.

قادر در مورد اختالف نظر بین دو جناح حزب و رابطه بین دو رهبر آنها خاطرۀ خود را بیان میکند 
که در روز سوم پس از کودتا آنها در سفارت شوروی در کابل دعوت شده بودند و همچو دعوت 

از روابط متعاقب یک تحول مهم در حلقات دیپلماتیک بسیار کم دیده شده است، مگر آنکه  ناشی 
خاطرۀ دلچسپی بیادم آمد که به شما »تنگاتگ حزب با سفارت شوروی بوده باشد. قادر می گوید: 

میگویم: شب سوم بعد از هفت ثور بود، یعنی دهم ثور. سفیر شوروی دعوتی ترتیب داده بود. سه نفر 
جناح پرچم: از جناح خلق دعوت شده بودند که من بودم، تره کی بود و وطنجار، سه نفر هم از 

کارمل، کشتمند و یک نفر دیگر که او را به خاطر ندارم. ما نشسته بودیم که کارمل آمد و داخل شد. 
تره کی با صدای بلند گفت: "هی هی هی! روزی بود که ازاین دروازه من می آمدم، تو از آن دروازه 

م و حاال گرد یک میز بیرون می شدی، از آن دروازه تو می آمدی ازاین دروزاه من بیرون می شد
برایم تعجب آور بود که این دو رهبر حزب تا به این اندازه به »؛ قادر می افزاید: « می نشینیم."
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شوروی نزدیک بودند و درعین حال اینقدر باهم تضاد داشتند که یکی از یک دروازه  می آمد و 
 (145)صفحه « دیگری از دورازۀ دیگر بیرون می شد.

راً خود را منسوب به جناح خلق میداند و به شخص تره کی به اصطالح "بیعت" قادر با آنکه ظاه
حزبی کرده بود و با امین شخص دوم جناح خلق مناسبات غیر دوستانه و حتی بدبینانه داشت، اما ذکر 
این خاطره و انتقاد بر رهبران حزب معنی آنرا دارد که قادر خود را فراتر از حزب میدانست، زیرا 

ً با مراجع استخباراتی شوروی بخصوص استخبارات نظامی  آن کشور رابطه داشت و او مستق یما
اختالف عمیق بین او و حفیظ هللا امین نیز از همین جا نشأت  کرده بود. دلیل اینکه در آغاز کودتا 
قادر برای یک ساعت فعالیت قوای هوائی را معطل قرار داد و طرفداران او چنین وانمود کردند که 

ویا او بوسیلۀ افسران طرفدار نظام جمهوری بازداشت و محبوس گردیده بود، در واقعیت آنطور گ
نبود، بلکه او در این یک ساعت منتظر اجازه عملیات از طرف مقامات مربوطه شوروی بود، چنانچه 

 قبالً تذکر رفت.

د خان خبر نداشتیم. نمی ما هنوز از کشته شدن داؤ»قادر در متن ذیل به نکته مهمی اشاره میکند که: 
دانستیم که در ارگ چه اتفاقی افتاده است. اعضای بیروی سیاسی هنوز گرم مشاجره و بحث تصمیم 
گیری در مورد داؤد خان بودند. پرچمی ها می گفتند که داؤد خان را باید محاکمه کنیم و بعد از 

ن و خانواده اش به خارج بروند. یا محاکمه زندانی شود. یک پیشنهاد هم این بود که بگذارند داؤد خا
اول محاکمه شوند بعد از افغانستان بیرون شود. خلقی ها از جمله دستگیر پنجشیری و صالح محمد 
زیری می گفتند که اگر داؤد خان به خارج رفت، صدایش بلند میشود و مردم در مقابل ما بر می 

بگوئیم داؤد خان محاکمه شد و اعدام شد. خیزند. امین هم همین را می گفت. خلقی ها می گفتند که 
دستگیر پنجشیری هم همین را می گفت. تره کی حیران مانده بود. ایستاده بود. معلوم نبود به این 

بحث ادامه داشت که خبر »( او باردیگر تصریح میکند که: 192صفحه «)طرف است یا آن طرف.

ز به توافق نرسیده بودند. امین، دستگیر کشته شدن داؤد خان را آوردند.... آن ها بین خود هنو
پنجشیری و کریم میثاق به این باور بودند که داؤد خان باید با فیصلۀ محکمۀ اختصاصی انقالب از 

 (195صفحه «)بین برود. درحالی که هیچ محکمۀ دائر نشد و داؤد خان و خانواده اش را کشتند.

ده و تناقض در گفته ها وجود دارد، همانا کشته دراینجا سؤال اساسی که از آنوقت تاکنون روشن نش
شدن محمد داؤد و خانواده او است که به دستور کی صورت گرفت؟ این نکته میرساند که در قتل 
رئیس جمهور و اطرافیان او دست دیگری از بیرون در کار بود و این فاجعه تاریخی با تمام قساوت 

واند غیر از مؤظفین دستگاه قتل شوروی دست دیگری و بیرحمی را به وجود آورد و این دست، نمیت
 بوده باشد.

در اینجا سؤالی مهمی را داکتر پرویز آرزو ـ گردآورنده کتاب "خاطرات سیاسی..." قادر مطرح 
میکند و از او می پرسد: با وجود چرخش داؤد خان از مسکو به سمت دیگر و وفاداری حزب 

ثور هم بی  7تصور کرد که شوروی حتی از ترتیب پالن دموکراتیک خلق به مسکو، چطور میتوان 

 خبر بوده باشد؟ 

ممکن نیست مسکو کامالً ازین موضوع بی خبر بوده باشد. »قادر به این سؤال چنین جواب میگوید: 
ثور خبر شده بود، چند نکته را میدانم و میگویم:  7اما مسئله این است که شوروی چگونه از پالن 

[ د رخانۀ اسدهللا سروری ساخته بودیم، اما 1356ما پالن را  ]قبالً در اواسط سال  همانطوریکه گفتم،

زمان دقیق را مشخص نکرده بودیم و معلوم نبود که عملیات در کدام روز و ساعت شروع میشود. 
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براساس فیصلۀ که شده بود، به محض این که حکومت به رهبری حزب ضربه می زد، ما نظامی ها 
ا به دست می گرفتیم. من حتی نمی دانستم که رهبری حزب دقیقاً در چه زمانی بندی صالحیت عمل ر

شده بود. ساعت چهار عصر روز چهارشنبه، فرد رابط من و امین به من اطالع داد که فردا باید 
عملیات را شروع کنیم. در مورد آغاز فعالیت جنگی من و وطنجار باید تصمیم می گرفتیم. اما امین 

ثور را تعیین نکرده بود.  7رفته بود. ...حتی خود امین هم ساعت دقیق آغاز فعالیت در روز تصمیم گ

بود که وطنجار به وزارت  10و  9ثور به قوماندانی مدافعه هوائی رفتم. بین ساعت های  7صبح 

 «دفاع فیر کرد. این نکتهۀ مهمی است که باید درنظر داشت.

 8اطالعاتی که بدست آمد، پیش از آغاز عملیات حدود ساعت موضوع مهم دیگر این است که بنابر »
صبح و شاید زودتر گالبزوی و اسدهللا سروری با سفارت شوروی در کابل تماس گرفته بودند و گفته 
بودند که: "امروز انقالب شروع میشود." بعد از دریافت این اطالع بود که سفیر شوروی با یک 

طرف بند "سرده" غزنی رفته بود. نرسیده به "میدان" کوتلی است  دستگاه مخابره، موتر و محافظ به
بنام کوتل "تخت"، سفیر شوروی درهمان محل توقف کرده بود. ازهمان جا تماس خود را با مسکو و 

عصر در کوتل تخت مانده  5یا  4سفارت شوروی در کابل برقرار کرده بود. سفیر شوروی تا ساعت 

 «م.بود. من این موضوع را میدان

موضوع سوم اینکه مشاورین شوروی در آن روز در قوماندانی مدافعه نبودند. بعد ازاینکه خود را »
 «به بگرام رساندم، درآنجا هم خبری از آنها نبود. ممکن است آنها هم از کانالی از ماجرا خبر داشتند.

م که در زندان به من زرهدار[ قصه میکن 4نکته چهارم را از زبان رفیع ]آنوقت رئیس ارکان قوای »

گفت: "من شب ]در دفترم[ خواب بودم. وطنجار آمد و از من امر مرمی تانک گرفت. بعد از رفتنش 
زرهدار به دفترم آمد با خود کالباس و  4لباس کارم را پوشیدم. کمی بعدتر مشاور شوروی در قوای 

.مشاور شوروی تمام آن روز و پنیر و خوردنی های دیگر آورده بود. من پشت سیستم مخابره نشستم..
 «شب را پیشش نشسته بود یعنی تا روز هشت ثور."

چرا مشاور شوروی تمام آن مدت با رفیع مانده بود؟ دو برداشت ممکن است: یکی »قادر می افزاید: 
اینکه شاید روسها به رفیع اعتماد نداشتند. برای جلوگیری از مشکل، او را زیر نظر گرفته بودند. 

دوم هم اینکه شاید می فهمیدند که رفیع استعداد "سوق و اداره" ندارد و مشاور باید به او برداشت 
 «کمک میکرد. من این دو احتمال را درنظر میگیرم، اما اینکه هدف اصلی مشاور چه بوده ، نمیدانم.

 (  205تا  203)صفحه 

حتی اگر امین به تنهائی در آن  من تکرار میکنم که»قادر بار دیگر به این موضوع اشاره میکند که:  
روز تصمیم گرفته باشد، ]شوروی ها[ نمیتوانستند از آن بی خبر بوده باشند. من گفتم که امین به من 
گفت که: بیروی سیاسی تصمیم گرفته است که در صورت گرفتار شدن رهبری حزب، نظامی ها 

بده!"، امین گفت: "تو از من و از بیروی ابتکار عمل را به دست گیرند. من به امین گفتم: "به من سند 
سیاسی سند می خواهی؟"؛ و این به این معنی بود که وقتی بیروی سیاسی چنین تصمیمی گرفته الزم 
نیست سندی در کار باشد. سیستم شوروی سنترالیزم دموکراتیک بود در این سیستم کلمۀ دموکراتیک 

ی را میگیرد و هیچ کس حق چون و چرا ندارد. فقط یک سمبول است. این است که مرکز تصمیم نهائ
با توجه به تأثیر روابط نظام شوروی با حزب دموکراتیک خلق افغانستان، ناممکن است که بیروی 

 (212)صفحه « سیاسی حزب این تصمیم را گرفته باشد و شوروی از آن بی خبر بوده باشد.
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حزب که دو شب قبل باز داشت و زندانی شده نفر رهبران  9درحالیکه قبالً تذکر داده شد که ازجمله 

بودند به استثنای امین، دیگر هیچ یک شان از راه اندازی کودتا اطالع نداشتند و هیچیک به حرف 
های افسر پولیس که کودتا از طرف حزب دموکراتیک خلق صورت گرفته است، باور نمیکردند. پس 

 ی حزب صورت گرفته باشد، درست نمیباشد.این ادعای امین که کودتا بنا برفیصلۀ بیروی سیاس

 شر:دبراهنری ـ نظر  2

هنری برادشر یکی از نویسندگان معروف امریکائی است و در مسایل افغانستان از وقتی به تماس  
بوده که او سالها به حیث خبرنگار آژانس "ای . پی" در دهلی جدید کار میکرد و بعد ها به حیث 

ز مربوطات حکومت امریکا ایفای وظیفه می نمود. کتاب او متخصص امور شوروی در یکی ا
"افغانستان و تجاوز شوری..." از جمله اولین کتاب های است که در زمان جهاد به دری ترجمه شده 
است. او در مورد چند زبانه شدن رهبران حزب دموکراتیک خلق به این نکته اشاره میکند که: 

می  3انند این فریبکاری صورت گرفته بود: تره کی بتاریخ دراسناد اصلی بسا فریبکاری هایی م»

گفت که :"جنبش مسلحانه انقالبی به وسیلۀ صاحب منصبان وطنخواه و دلیر اردو" صورت گرفته 
می او گفت که "این تحول تحت رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان و توسط  9است، اما بتاریخ 

ت گرفت." دوسال بعد کارمل گفت که: "قیام نیروهای صاحب منصبان وطنخواه عساکر شجاع صور
 ( 94)صفحه «گردید". 1978مترقی اردوی افغانستان بود که سبب سقوط رژیم محمد داؤد در سال 

این چند زابانگی را میتوان دلیلی برآن دانست که رهبران در قدم اول حتی نمیخواستند از شرکت 
شدند که از نقش حزب در کودتا یاد کنند تا بدانوسیله دستور حزب در کودتا نام ببرند و بعداً مجبور 

کودتا را بنام حزب رسمیت بخشند و ذهیت عامه را که کی در عقب کودتا قرار داشته است، از نقش 
 پشت پرده روسها تحریف نمایند.

 اپریل صاحب منصبان سابقه دار، توسط اشخاصی که بیشتر عمر 30تا تاریخ »برادشر می افزاید: 

شانرا در سازماندهی مخفی سیاسی در تبانی با سفارت شوروی در کابل سپری کرده بودند، از صحنه 
این گفته به وضاحت میرساند که طی دو سه روز اول کودتا صاحب منصبان سابقه دار « رانده شدند.

سازمان  اردو از کار برکنار شدند و بجای آنها بیشتر کسانی مقرر شدند که عمری را در زیر تربیه
 مخفی سیاسی و در تفاهم با سفارت شوروی گذرانیده بودند. 

برادشر در رابطه با پیوند ایدئولوژیک حزب کمونیست شوروی و حزب دموکراتیک خلق می نگارد: 
انکار شوروی ها و کمونیست های افغانستان از اینکه صرف دراثر کودتای نظامی رویکار آمده »

این ضرور نیست که »او از امین نقل قو ل کرده می نویسد: « ا دارد.اند، حکم افسانه و روایتی ر
طبقۀ کارگر اکثریت را در انقالب کارگری داشته باشد. ولی مهم آنست که "ایدئولوژی انقالبی طبقه 
کارگر" مشعل راه انقالب ما و زعامت حزب دموکراتیک خلق افغانستان  است و به اساس همین دلیل 

 (97صفحه «)پرولتاری برای ارائه خدمات به دهقانان کشور ایجاد گردیده است.است که دیکتاتوری 

اگر این رویداد در »برادشر به ارتباط گفته ای فوق الذکر حفیظ هللا امین این سؤال را مطرح میکند: 
در « افغانستان ادامه انقالب بلشویکی بوده، پس نقش و طرز تفکر شوروی در آن چه بوده است؟

نقش مستقیم شوروی توسط ناظرین خارجی مشخص شده است، ودر »سؤال می افزاید: جواب این 
تقویت کودتا سهم شوروی بطور غیرمستقیم به مشاهده رسیده است، بدین معنی که شوروی در تقویت 
عدم رضائیت و ضدیت با رژیم، آنعده صاحب منصبانی که در اتحاد شوروی برای تحصیل میرفتند، 
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ماه پیش از کودتا، هنگامیکه محمد داؤد روابط  را با کشورهای جهان  9است. فقط سهم فعالی داشته 

اسالم تقویه کرد و غربی ها با مسکو در بسا مسائل مخالفت داشتند، شوروی ها خواستار وحدت مجدد 
خلق وپرچم گردیدند و این خود یک عنصر عمده را در پس منظر کودتا نشان میدهد. ولی هنگامیکه 

فعتاً صورت گرفت، سفارت شوروی در کابل مانند سایر سفارتخانه ها و خود محمد داؤد در کودتا د
برابر آن تعجب کردند. الکساندر پوزانف سفیر دایم الخمر شوروی در دریای های بین کوه های 
هندوکش مصروف ماهی گیری بود و امور سفارت را معاون وی یوری الکسی یوف یک دیپلومات 

 (99صفحه «)امور آسیایی اداره میکردکارآزموده در 

 350تقریباً »دربارۀ سهمگیری مشاوران نظامی شوروی در پیشبرد کودتا برادشر اعتراف میکند که: 

مشاور نظامی شوروی در افغانستان در آنوقت فعالیت های مربوط به کودتا را مشاهده میکردند یا 
اچی اطالع داده شده بود. صاحب منصبان شاید در مورد آن با ایشان ازطرف صاحب منصبان کودت

شوروی با واحد های زرهپوش افغان که میدان هوائی کابل را در اوایل کودتا اشغال کرده بودند، به 
مشاهد میرسیدند. همچنان گفته میشود که شاید یک تعداد دیگر مشاورین شوروی در پرواز دادن میگ 

کرده باشند. از اینکه یک تعداد ازاین طیارات  از میدان هوائی بگرام کمک 7و سو های  21های 

راکتهای خود را بدقت به اهداف خود فیر کرده می توانستند، به بعضی مشاهدین غربی موقع داد تا 
حدس بزنند که پیلوتهای این طیارات روسها بودند...از گزارشات استخباراتی غرب میتوان به این 

تخصص آنها در تدویر امور قوای زرهدار و هوائی نتیجه رسید که مشاورین اتحاد شوروی که 
 (100)صفحه « افغانستان نهایت مؤثر بود، در کودتا نقش عمده ای داشتند.

برادشر با وجود اعتراف فوق بازهم نقش شوروی را در کودتا به شکل غیرمستقیم توجیه میکند و  
رحلۀ اول یا بعد از اینکه ازسفارت ممکن نیست تا بگوئیم هرگاه ایشان بعد از تعلل در م»می نویسد: 

شوروی اجازه گرفتند، در امور کودتا سهم گرفته باشند و ممکن نیست که این سهم گیری ایشان در 
 34کودتا شکل قاطعانه را داشته باشد. اما امکان دارد حدس زده شود که راپورهای بین گرفتاری 

امات نظامی علیه محمد داؤد و سپس بقدرت ساعته رهبران حزب دموکراتیک خلق و آغاز کودتا و اقد
رسیدن کمونیست ها در کابل، همه به سفارت شوروی در کابل و مسکو رسیده باشد و چون مشاورین 
نظامی شوروی همیشه تحت ادارۀ عقیدۀ سیاسی میباشند، و در مرحلۀ اول غیرممکن است که ایشان 

باشند.... بنابرآن کمترین نتیجه گیری را که دول در کودتا بدون اصدار اوامر مراجع عالیه سهم گرفته 
غربی و دیگران دراین مورد بعمل آورده اند، اینست که اتحاد شوروی طی سالیان متوالی زمینه را 
برای کودتایی در افغانستان فراهم ساخته و وقوع آنرا مشاهده میکرد و می توانست آنرا مانع شود یا 

ربارۀ آن اطالع بدهد. اما بقول همین منابع، شورویها این کودتا را عقیم سازد، یعنی محمد داؤد را د
قبالً پالنگذاری نکرده بودند یا به میان نیاورده بودند، زیرا در آنوقت حزب دموکراتیک خلق 
افغانستان بسیار ضعیف بود و افغانستان برای یک حکومت مقید مرکزی به سبک لنینی آماده نبود، یا 

« انستند که محمد داؤد بزودی به اثر مرگ خودش از صحنه دور میشود.بهرصورت روسها مید
 (100)صفحه 

یک فرضیه بزرگتر که حکومات دیگر و دیگران آنرا بطور جدی در نظر گرفته اند، اینست که »
مسکو نقشی را که در راه کمک و موفقیت این کودتا به مامورین مؤظف خود اعطاء کرد و اما خود 

 (100)صفحه « آن متعهد نساخت تا مبادا ناکام شود. را بطور علنی با
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این نکتۀ بس مهم است که شوروی در آنوقت از دو موضوع نگران بود: یکی اینکه به کامیابی کودتا 
به نظر شک و تردید می نگریست و نمیخواست در صورت ناکامی کودتا مناسبات  سرد  را که از 

شده بود، بیش از پیش به مشکل مواجه سازد و دیگر اینکه مدتی دامنگیر روابط افغانستان و شوروی 
میدانست که علنی شدن دست شوروی در کودتا در شرایط  آنوقت "جنگ سرد" تأثیر ناگوار در ساحه 
بین المللی و به نفع تحریک ماشینری تبلیغات غرب علیه  شوروی تمام می شد. لذا حکومت شوروی 

ا به نحوی از جریان بدور نگهدارد و فقط به وسیلۀ دستگاه های به احتیاط بسیار زیاد کوشید خود ر
استخباراتی زیر نام مشاورین و سفارت خود ـ طبق نظریاتی که در باال ذکر شد، غیرمستقیم در راه 

 اندازی کودتا و حمایت از آن نقش بازی کند.

 

 کار میدانند:سوم ـ نظر کسانیکه نقش مستقیم شوروی را در کودتا یک واقعیت غیرقابل ان

ناح های خلق و پرچم وابسته نبوده  و جیک از شامل اند که با هیچ  افغانهاییدراین دسته بیشتر 
نظریات خود را تاحد زیاد به رویت چشم دیدها و نیز بررسی شواهد و قراین بطور منطقی و آوردن 

ذکری مختصراز گزارش  برهان و دلیل ارائه نموده اند. بیمورد نخواهد بود که درآغاز این مبحث 
"ویلهلم دیتیل" نویسنده کتاب "گذرگاه افغانستان" نمایم که از یک متخصص آلمانی به حیث یک شاهد 

 عینی نقل قول میکند:

 ـ ویلهلم دیتیل:  1

 ( کتاب خود می نویسد: 42ـ  41دیتیل در صفحه )

ارانش که در سازمان ( و تعدادی زیاد از همکK. H. Rudersprofکارل هاینریش رودرز پروف )

کمکهای آلمان فدرال به کشورهای درحال رشد مشغول کار دریکی ازپروژه های اطراف شهر و 
نزدیک میدان هوائی بگرام مصروف بودند، اشاره به دالیلی میکند که از ورای آن میتوان به اشتراک 

برای ما ها عجیب بود »ثور پی برد. آلمانی موصوف اذعان میدارد که:  7مستقیم شوروی در کودتا 

که تعداد زیادی طیاره و آنهم از نوع شکاری مرتباً در حال پرواز باشند. باخود گفتیم که آیا نیروی 
 «هوائی افغانستان حق پرواز های تمرینی را در آخر هفته دارند...؟

هت قصر بعد از ظهر مرتباً پروازهای از میدان بگرام در ج 5تا  4از ساعت »او تصریح میکند که: 

ریاست جمهوری انجام می شد. این طیارات قصر را بمباران میکردند...درهمان ساعات اول حمله 
دستگاه های تمام اتوماتیک دفاع زمین به هوا از کار افتاد. بعدها منابع موثق خبری گزارش دادند که 

شدند. آنچه مسلم است دست کم دو فروند]بال[ از این هوا پیما ها به وسیلۀ پیلوتهای روسی هدایت می 
بدون پشتیبانی روسها انجام انقالب ثور افغانستان غیر ممکن بود. یکی از دالیل این ادعا آنست که 

 «کنترول ارتش ]اردوی[ افغانستان در دست روسها قرار داشت."

 ـ نظرمیر محمد صدیق فرهنگ:  2

راجع به همدستی »( می نویسد: 81فرهنگ در جلد دوم کتاب "افغانستان در پنج قرن اخیر")صفحه 

ً در کودتا دست  خارجی با کودتاچیان نظریۀ قبول شده در افغانستان این است که روسها مستقیما
به ساعت یک شب طیارات روسی از »او به تأسی از نظرداکتر حق شناس می افزاید که: « داشتند.

شب پی هم و به  3اشکند به پرواز درآمدند و ارگ جمهوری محمد داؤد خان را تا حوالی ساعات ت
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این عملیات را »او همچنان ازنظرسید قاسم رشتیا یادآوری میکند که موصوف: « شدت بمبارد نمودند.
در  جزء نقشۀ فراگیری می شمارد که مدتها پیش در مسکو طرح گردیده بود و اجرای آن گام به گام

 «محل اجراء گذاشته شد.

شهود »فرهنگ از جملۀ مؤلفان خارجی از "کلدیپ نایر" روزنامه نگار هندی نقل میکند که گفته بود: 
عینی درکابل، افراد روسی را به چشم خود دیدند که تانکها را رهبری میکردند و عالوه میکند که 

ً  فرهنگ از "وال« مسکو از نقشۀ کودتا آگهی داشت. دیمیر کازیجکین" ـ مامور سابق عالوتا
کی.جی.بی که بعد به امریکا پناهنده شد، این مطلب را اقتباس میکند که در مصاحبه با نیویارک تایمز 

چون دولت محمد داؤد خان به دنبال قتل میراکبر خیبر به »( گفته بود: 1982نوامبر  22)شماره 

ان با سفارت شوروی در کابل در تماس  و گرفتاری رهبران حزب دموکراتیک خلق اقدام کرد، این
طالب هدایت شدند. سفارت در جواب به ایشان اطمینان داد که اگر به کودتا دست بزنند، مسکو از آن 

 «پشتیبانی خواهد کرد.

هرچند مقامات شوروی تا کنون به »فرهنگ پس از نقل قول های فوق به چنین نظر میرسد که: 
حت اعتراف نکرده اند، اما احتمال چنین اعتراف در آینده موجود است مداخله در کودتای ثور به صرا

 (  81صفحه «)و در هرحال مدارک باال هرگونه شک و شبهه را در این موضوع منتفی می سازد.

به عبارت دیگر فرهنگ به استناد با دالیلی که از قول دیگران بیان نمود، به این نظر رسیده که 
 39در کودتای ثور اعتراف خواهد کرد. اما از کودتای ثور تا حال که  روزی مسکو به اشتراک خود

سال میگذرد، مقامات شوروی سابق و نیز روسیه موجود هیچگاه در مورد اشتراک و سهمگیری 
مراجع مربوطه شان در آن کودتا اعتراف نکرده و نخواهند کرد و این مسئولیت تاریخی را  که توأم 

ل عام یک خانواده اعم از اطفال و زنان بود، قبول نخواهند کرد و دستاویزی با ظالمانه ترین شیوه قت
مبنی بر سیاست تعرضی خود در افغانستان و مداخلۀ مستقیم در تغییر رژیم و نصب دست نشاندگان 

 خود، نخواهد داد.

 ـ نظر انجنیر نجیب هللا داوری: 3

ثور به حیث سرباز در دفتر  7ز انجنیرداوری ـ یکی از محققان جوان افغان است که در رو

اوپراسیون ریاست ارکان قطعه مخابره قوای مرکز در دفتر تورن عبدالقیم رؤفی آمر اوپراسیون 
قطعه مذکور اجرای وظیفه میکرد. داوری طی مقاله تحت عنوان "درسوگ سی سالگی سقوط اولین 

اپریل  22رمن آنالین، مورخ جمهوریت، شهادت داؤد خان و پیروزی کودتای ثور" )منتشره افغان ج

( شرحی مبسوطی در زمینه دارد و در نهایت به ارتباط این سؤال که آیا کودتای ثور بدستور 2008

ثور  7شوروی ها صورت گرفت و آیا روسها در خنثی سازی عملیات طرفداران داؤد خان در روز 

: چگونگی توطئه قتل جنرال محمد دست داشتند یا خیر، به یک تعداد رویداد ها اشاره میکند، از جمله
ننگرهار، و نیز خنثی ساختن اقدامات دگرجنرال محمد عظیم وزیری  11یونس قوماندان فرقه 

قوماندان قول اردوی قندهار]در اینجا قابل یادآوریست که در نوشته انجنیرداوری  دو اشتباه صورت 
م" وزیری نوشته و دوم گفته که موصوف گرفته: یکی ـ اسم قوماندان قول اردوی قندهار را محمد "نعی

در آنجا به قتل رسید، درحالیکه او را یکی دو روز بعد توسط طیاره به کابل آوردند و در وزارت 
دفاع در جمع دیگران زندانی ساختند و اینکه بعداً چه بالیی برسر او آمد نمیدانم[. همچنان انجنیر 
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ر مورد مواصلت جنرال رسولی و اجراآت او و باالخره داوری به نقل قول از تورن عبدالقیوم رؤفی د
 ناپدید شدنش گزارش دلچسپ و مستند ارائه کرده است. 

یکی از نکات مهم در بررسی انجنیر داوری درارتباط با نقش روسها در کودتا همانا برقرار کردن 
چه طریق آنها تماس فوری و عاجل حفیظ هللا امین و یا گروپ های نظامی با یکدیگر است که از 

توانستند پیام ها و دستور ها را به دیگر اعضای خود بخصوص درقطعات نظامی والیات برسانند. 
عده ای میگویند که پالن اجرای کودتا توسط حفیظ هللا امین طرح و بعد هم در »داوری می نویسد: 

ابالغ شد که  توسط سیدمحمد گالبزوی به افسران مربوط 1357ثور  6/7یک شب بارانی یعنی شب 

او در بارۀ نارسائی اطالع دهی به این نکته اشاره « "فردا بمجرد رسیدن به قطعات شان اقدام نمایند"
از آنجائیکه تعداد زیاد افسران پرچمی که در اوایل از موضوع اطالع نداشتند، »میکند و می نویسد: 

ولی موضوع به »امه می افزاید: ؛ او در اد«سرسختانه در داخل ارگ از محمد داؤد دفاع مینمودند.
همین سادگی نیست. چیزی دیگری که دراینجا بصورت واضح میتوان باالی آن تأکید کرد که سازمان 
"افسران انقالبی" به رهبری دگروال عبدالقادر در قطعات نظامی والیات کشور هم دساتیری در مورد 

ی. آر. یو" دریافت داشته تا هرگونه کودتا ازطرف سازمان استخباراتی نظامی شوروی موسوم به"ج
 «حرکتی به طرفداری محمد داؤد را خنثی نمایند.

دراین هیچ جای شک نیست که میان سازمان استخباراتی نظامی شوروی و »نجیب داوری می نویسد: 
حفیظ هللا امین مفاهمات قبلی و قرار و مدار های به ارتباط اجرای کودتای ثور وجود داشته و اینکه 

د از کودتا حفیظ هللا امین بی مهابا ُغر میزد، بدون شک تکیه گاه با قدرتی چون سازمان استخباراتی بع
در آنوقت تکنالوژی تیلفون موبایل »موصوف می افزاید: « نظامی شوروی را در عقب خود داشت.

رکز و در هیچ جای دنیا مورد استفاده عوام قرار نداشت. چند لین محدود تیلفون کالسیک میان م
والیات افغانستان در اختیار وزارت مخابرات بود و حفیظ هللا امین هرگز امکانات این را نداشت تا از 
تیلفون مذکور با افسران خلقی اش صحبت و امر صدور انقالب را بدهد و همچنان در حالیکه دولت و 

را نداشتند تا از طریق اردوی محمد داؤد برسر قدرت بود و حفیظ هللا امین و افرادش توانائی این 
مخابرات اردو با اعضای حزب شان مستقر در قطعات والیات بر سر شورش نظامی صحبت نمایند و 
بازهم در ظرف چند ساعت محدود افراد خلقی امکانات این را نداشتند تا خود شان را به والیات 

ه افسران ارتباطی رسانیده و اوامر مربوط را به طرف های ذیدخل برسانند. لذا شکی نیست ک
جی.آر.یو که در قطعات مختلف افغانستان مصروف خدمت بودند، با تیلفون های کوچک دستی که در 
آنوقت نظامیان شوروی و امریکائی هر دو در اختیار داشتند، مجهز و اوامر مربوط را دریافت 

 «میداشته اند.

ریع و مخفی دساتیر قیام و کودتا در با این شرح نجیب داوری منطقاً به این نتیجه میرسد که پخش س
بین رده های مختلف نظامیان کودتاچی بخصوص در رده های پایان در چنان فرصت کوتاه و با 
حساسیت بسیار زیاد کار عادی نبود، مگر آنکه اینکار با وسایل و امکانات فراهم شده توسط مراجع 

 استخباراتی شوروی قبالً تدارک دیده شده باشد.

 صمد غوث:ـ نظر  4

افغانستان و دراخیر معین خارجه اموروزارت رتبه تن از کارمندان عالی  یک ـ  عبدالصمد غوث
سیاسی آن وزارت و یکی از معتمدان رئیس جمهور محمد داؤد درکتاب "سقوط افغانستان ـ بیان یک 

)چاپ  شاهد عینی" که توسط پوهندوی محمد یونس طغیان ساکایی از انگلیسی به دری ترجمه شده
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شرحی مبسوطی تحت عنوان "تحلیلی از  271تا  262ش( از صفحه 1378دوم، پشاور جدی 

فروپاشی جمهوریت" دارد که در اینجا بعضی نکات مهم آنرا در ارتباط با نقش شوروی در کودتا 
 اقتباس میدارم:

هر استوار چرا رژیم محمد داؤد که در ظا»صمد غوث در آغاز مبحث این سؤال را مطرح میکند که: 
یقیناً که به این سؤال کدام »او در جواب می نویسد: « معلوم میشد، اینقدر به آسانی و زودی فروپاشید؟

جواب مشخص وجود ندارد، مگر یک مسئلۀ مشخص است، مثلیکه بعضی نویسنده های غربی نوشته 
سبب مرگ ناگهانی  اند، مظاهرات در جاده ها، کمبود مواد خوراکه یا نا آرامی متعلمان ]محصالن[

رژیم محمد داؤد نبود. هرباشنده کابل تصدیق خواهد کرد که در آن روزها، پیش از کودتا و یا 
درهمان روز کودتا هیچ مظاهره یی در کابل صورت نگرفته بود )غیر از جنازه خیبر که ذکرش 

همین گونه یقینی رفت(، نه کمبود مواد غذائی وجود داشت و نه ناقراری متعلمان. یک مسئلۀ دیگر 
بود که اراده یکدسته از افسران نظامی کمونیست سبب موفقیت آنها شده بود، و عالوه از هر چی 
پالنگذاری و کمک شوروی. افسران نظامی کمونیست با یک تحرک محتاطانه و سنجیده شده به 

اختند. با بدست سرعت قوای هوائی را در اختیار گرفته و آنرا بگونۀ مؤثری به نفع خویش بکار اند
آوردن آن وسایل تباه کننده جنگی )طیارات میگ از میدان هوائی تاشکند نیز شاید آنها را کمک کرده 
باشد(، آنها تا آنجا پیش رفتند که برای افراد وفادار محمد داؤد که تعداد شان هم زیاد بود، وقت آنرا 

از یک شعر قدیمی انگلیسی یاد میکند که  او در این ارتباط« ندادند که تالش آنها را به عقب بزنند.
 (262)صفحه « ره مستقیم هزاران نفر را، سه تن در کمینگه تواند گرفت»محتوایش چنین است: 

سپس صمد غوث روی بحث را بیشتر به جانب وجه سیاسی موضوع می کشاند و از بیان خروسچف 
انه دریچۀ باز بسوی غرب است که یگ»صدراعظم اتحاد شوروی یاد میکند که گفته بود افغانستان: 

روسها کوشش میکردند که در افغانستان »؛ او می افزاید: «اتحاد شوروی بوسیلۀ آن نفس می کشد.
آنها یقیین داشتند  1970تاحد امکان به شکل بادار افغانستان خود را جا بزنند. در نخستین سالهای دهه 

ایوس شده بودند. عملیات محمد داؤد علیه م 1975که به اهداف خویش نایل آمده اند، مگر در 

کمونیستهای محلی] خلق و پرچم[، موفقیت افغانستان در گسترش دریافت کمک و درنتیجۀ آن تضعیف 
انحصار شوروی بر افغانستان، بهتر شدن روابط با پاکستان و... امکان ساختن محور تهران ـ کابل ـ 

زه درآورده بود که میدانستند افغانستان بزودی از کنار اسالم آباد با تمایل غرب، شوروی ها را به لر
 (266صفحه «)آنها میرود. آنها همه عوامل را در تسخیر افغانستان آماده ساخته بودند.

پس از شکررنجی میان محمد داؤد و بریژنف، روسها حتماً  1977در بهار »صمد غوث می افزاید: 

شخصیتی نبود که برای خوشی خاطر روسها، خط مشی این گمان را کرده بودند که محمد داؤد چنان 
خود را تغییر دهد. شاید پس از دیدار او شوروی ها فیصله کردند که محمد داؤد و جمهوریت او را 
هرچه زودتر براندازند. بهرحال به فکر شوروی ها فضای بین المللی مساعد بود و همچنان جریان 

کشته شدن میر اکبر خیبر هم تسریع کرد. پیروزی  حوادث در ایران. شکی وجود ندارد که آنرا
 (267)صفحه« کمونیستها ]درکودتا[ عملی کردن ادغام افغانستان را به اتحاد شوروی تندتر ساخت.

رهبری کمونیستهای محلی برای روسها اطمینان دادند که کشته شدن خیبر »او عالوه میکند که: 
مونیستها چنین اوضاع مساعدی باز مشکل است که پدید وحدت آنها را استحکام بخشیده است و برای ک

آید. مهمتر از این، گفته شد که حفیظ هللا امین به روسها گفته بود که محمد داؤد فیصله کرده است که 
همه سازمانهای کمونیستی درافغانستان را نابود کند. مسکو نمیتوانست اینرا اجازه بدهد. انجام محاکمه 
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ری کمونیستها، همچنانیکه محمد داؤد میخواست، ضرور بود، طوریکه جریان علنی و بیطرفانه رهب
 (168صفحه «)محاکمه در افغانستان فعالیتهای شوروی را برای مردم افغانستان آشکار می ساخت.

بهرحال چنین ثبوتی در دست است که روسها از انجام کودتای پیش »صمد غوث در ادامه می نویسد: 
آنها به نیروی ائتالفی خلق و پرچم باور نداشتند. روسها با برانداختن رژیم داؤد  از وقت متردد بودند.

و بجای آن آوردن یک نظام کمونیستی برای یک حزب مؤثر و حقیقی که خلق و پرچم را بصورت 
مکمل توحید نمایند، سنجش کرده بودند. آنها در قوای مسلح به صالحیت افسران کمونیست مطمئن 

مکاری مشاورین شان کودتای مسلحانه را میتوانند انجام دهند. مگر آن کفایت نمیکرد. بودند که به ه
برای گرفتن یک کشور و اداره کردن آن، به کادرهای فراوان ملکی حزب دموکراتیک خلق افغانستان 
و عناصر وفادار نزدیک به شوروی ضرورت بود. عالوه ازاین اتحاد شوروی متیقن بود که اختالف 

رچم و خلق نه تنها هدایات کمونیستهای اتحاد شوروی را بی اثر می سازد، بلکه رهبر و میان پ
« سرپرست هر دو گروه، اتحاد شوروی را در رقابت های نا مناسب خویش مصروف  ساخته بودند.

 (269)صفحه 

مؤلف کتاب "سقوط افغانستان" ـ صمد غوث پس از تحلیل جوانب سیاست خارجی موضوع به این 
حاجتی نیست تصور شود که شورویها از وقوع کودتا خبر بودند، یا نه؛ در این »نتیجه میرسد که: 

شکی وجود ندارد که شوروی ها براساس عوامل مختلف فیصله کرده بودند که محمد داؤد به سقوط 
مواجه شود. بجز از همراهی آشکار شورویها، هیچکس جرأت گرفتن و کشتن او را نداشت. دراین 

ی وجود ندارد که شورویها نه ِصرف پالنگذار کودتا بودند، بلکه در مراحل مختلف برای عملی شک
 (270)صفحه « کردن آن، مسئولیت های مشخصی را بدوش داشتند.

 ـ نظر فرهاد لبیب: 5

نوشته ای از فرهاد لبیب تحت عنوان "عمق فاجعه" به سایت "کابل پرس" به  2009جنوری  4بتاریخ 

ه بعداً این نوشته در سایت های دیگر نیز انتشار یافت. داکتر سیاه سنگ در کتاب "و آن نشر رسید ک
( قسمت های از این نوشته را اقتباس کرده که بعضی نکات 193تا  189گلوله باران..." )از صفحه 

 مهم آن در اینجا اقتباس میشود: 

به قسم سؤال و جواب مطرح ثور موضوعاتی را  7لبیب در مورد دست داشتن روسها در کودتای 

میکند و میکوشد تا با ارائه جوابها، منطقاً دست روسها را در کودتا به اثبات برساند. در قدم اول او 
منطقاً »در بارۀ انتخاب امام الدین و توظیف او به یک ماموریت سرنوشت ساز از خود می پرسد: 

س جمهور، افراد عادی و غیرورزیده برای ایفای چنین عملیاتها، بخصوص دستگیری یا کشتن رئی
فرستاده نمیشوند. ساده لوحانه خواهد بود، اگر بپذیریم که رهبری کودتا هرقدر احمق هم بوده باشند، 
برای دستگیری داؤد خان، افراد ناآگاه و آموزش نادیده را به داخل ارگ ریاست جمهوری بفرستند. 

ً میدانستند که این عملی ات خاص و مهم در حقیقت سرنوشت کودتا را تعیین زیرا کودتاچیان دقیقا
میکند. به این ترتیب هرانسان دقیق و عاقل باید بپذیرد که افراد فرستاده شده برای دستگیری رئیس 
جمهور وقت، باید از جملۀ ورزیده ترین، قابل اعتماد ترین و همچنان آشنا به رمز و راز عملیات 

 « نظامی بوده باشند.

چرا در جریان چنین حرکت فوق العاده و خونین »لبیب این سؤال را مطرح میکند که: با این توضیح 
تنها و تنها امام الدین مطرح باشد؟ اگر فرض کنیم همراهان وی همان چهار نفر افسر یا چهار نفر 
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عسکر مربوط به اردوی افغانستان بوده باشند، میتوان گفت که در واقع همه آنها قاتالن رئیس جمهور 
ند، نه صرفاً امام الدین. دراینصورت چرا تنها امام الدین پس از شهادت رئیس جمهور به نام و نشان ا

و مقام میرسد و همراهانش همه گمنام می مانند؟ اگر همراهان او از منسوبین اردوی افغانستان بوده و 
ام و امتیاز مصدر چنین خدمت و سرسپردگی برای حزب و رژیم کودتا شده بودند، آیا مستحق مق

رسمی از نوع امتیازات امام الدین نبودند؟ اگر همراهان مسلح او واقعاً افغان و در اردوی افغانستان 
می بودند، آیا طی اینهمه سالها، تذکری یا شکایتی الاقل نزد دوستان و همقطاران خویش به میان نمی 

 «معرفی میشود؟ آوردند؟ چرا تنها امام الدین زخمی شده و بعداً قهرمان داستان

لبیب به استناد قادر که گفته بود: "من و وطنجار به سوی ارگ جمهوری حرکت کردیم، ولی رفقا  
جلو ما را گرفتند و به  دو نفر دیگر ماموریت دادند که نزد داؤد خان بروند"، سؤالهای مهم دیگری را 

رکزی حزب را داشتند، چه این رفقا که صالحیت باالتر از صالحیت کمیته م»به میان می آورد: 
کسانی بودند؟ چرا قادر از افشای هویت مرموز و مجهول این رفقا که حتی حرف مفت شان مافوق 
حکم رهبری حزب دموکراتیک خلق است، رندانه ابا می ورزد؟ چرا این رازها همچنان پنهان می 

 «مانند؟

وی افغانستان هیچگاه به خاطر همچو همه به خوبی میدانند که  منسوبین ارد»فرهاد لبیب می افزاید: 
عملیاتها )هجوم به قصر، دستگیری یا کشتن رئیس جمهور( آموزش ندیده و هرگز تدریس نشده بودند، 
پس این چگونه امکان دارد که چهار یا  پنج مهاجم کودتاچی بتوانند تعدادی بیش از یازده تا هفده نفر 

رسانند و خود شان به استثنای یک نفر )امام الدین( دیگر را که تعدادی شان نیز مسلح بودند، به قتل ب
 هیچیک حتی زخمی نشوند؟

در  1357ثور  8عملیاتی که در اولین ساعات روز »لبیب با این سؤال خود چنین نتیجه میگیرد: 

ارگ رخ میدهد و در نتیجه آن رئیس جمهور و شمار زیادی از اعضای خانواده اش به شهادت 
وۀ این عملیات درتاریخ افغانستان هرگز سابقه نداشته است، به خصوص در میرسند، طرز و شی

قسمت گشایش آتش به روی زنان و کودکان که خارج از محل رئیس جمهور]دراتاق دیگر[ قرار 
ً دست کماندو های روسی ملبس با لباس اردوی افغانستان را دراین عمل  داشتند، مگر اینکه منطقا

گفت که این عملیات از چندین نگاه، شباهت زیادی با عملیات در تپۀ تاج بیگ  ننگین دخیل بدانیم. باید
 «( دارد.1979دسمبر  27) 1358علیه حفیظ هللا امین ونزدیکانش در شام ششم جدی 

امام »لبیب می پرسد که چرا امام الدین از افشای نام همرهانش در عملیات طفره میرود؟ و می افزاید: 
ز کودتای ثور جریان را به من )فرهاد لبیب( چنین بیان کرد: "وقتی برایم امر شد الدین یک هفته بعد ا

که داؤد خان را دستگیر کنم، کسی حاضر نشد با من به دورن ارگ برود. دریوری را که می شناختم، 
 « زرهپوش را به داخل ارگ حرکت داد و چهار نفر عسکری را که نمی شناختم، با من همراه شدند."

بگذریم از اینکه حاال امام الدین همه صحبتها و گفتار خود را انکار میکند و می »ی نویسد: لبیب م
افزاید که همراهانش را بیاد ندارد! نکتۀ جالب و چشمگیر اینست: فتح محمد نام را خوب به یاد دارد 

رد که آنها را که وی را به شفاخانه انتقال داده است، نامها و حتی صحبت های کسانی را هنوز بیاد دا
در عملیات رادیو افغانستان دیده بود، آنهم درحالتی که از دست و شانه اش خون میچکید، ولی 
تفنگداران مهمی را که با او یکجا به آن عملیات "برگشت ناپذیر" رفتند، به یاد ندارد.... جالبتر اینکه 

ب الموت[ حتی میتواند راپور امام الدین درآن حالت وخیم بین مرگ و زندگی] به گفته خودش "قری
 «عملیات موفقیت آمیز خود را بصورت دقیق به رهبری کودتا در عمارت رادیو افغانستان تقدیم کند.
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اینکه اگر امام الدین امر رهبری کودتا مبنی »لبیب به این نکته معترضه اشاره میکند و می نگارد: 
چرا راپور نتیجۀ عملیات مذکور را به برعملیات ارگ را از سوی شهنواز تنی حاصل کرده بود، 

اساس رعایت سلسله مراتب نظامی به خود شهنواز تنی ]در آنوقت مشهور به تورن شهنواز بود و 
تخلص "تنی" را نداشت[ که طبعاً در همان نواحی حاضر بوده است، تقدیم نکرد و به جای آن، خود 

را بدون رعایت سسله مراتب عسکری،  را با چنان وضع وخیم به عمارت رادیو رسانیده و راپور
 «راساً به مقر رهبری کودتا رسانید؟

قاتالن اصلی رئیس جمهور محمد »از بیانات و استدالل فوق، فرهاد لبیب به این نتیجه میرسد که: 
داؤد نه افراد مربوط به اردوی افغانستان و نه هم از منسوبین مؤسسات تعلیمی اردوی کشور، بلکه 

ورزیده و تربیه شده ای سازمان اطالعات شوروی سابق )کی.جی.بی.( و تشکیالت  چهارتن افراد
استخباراتی نظامی آن کشور )جی. آر. یو( بوده اند که به گونۀ حساب شده و طبق برنامۀ خاص با 

حتی لبیب به « امام الدین یکجا شده و پس از انجام عملیات، واپس به محل اختفای شان برگشته اند.
ً در این عملیات وظیفۀ رهنما و ترجمان کوماندوهای روسی را »است که: این نظر  امام الدین غالبا

هرگاه واپسین سخنان شهید محمد داؤد »لبیب به این نکته اشاره میکند که: « بعهده داشته است و بس.
به اسرار را که گفته بود: "من به روسها و کمونیستان تسلیم نمیشوم!"، مدنظر بگیریم، تا حدود زیاد 

 « پنهان ساخته شده ای ]دست روسها در قتل رئیس جمهور و خانواده اش[ پی خواهیم برد.

عالوتاً فرهاد لبیب که خودش صاحب منصب قوای هوائی بود، در کتاب دست نویس خود یحت عنوان 
( در مورد معلمان جدیدالورود 67"چند سطر شکسته دربارۀ تجاوز روس در افغانستان" )صفحه 

در اسرع وقت از طرف سفارت روس برای پیلوتان روسی که در میدان »واز می نویسد که: پر
هوائی بگرام و خواجه رواش ایفای وظیفه مینمودند، بنام معلمین پرواز دستور داده شد که ارگ را 

 قابل تذکر است که قبل از»او می افزاید: « زیر آتش گرفته و تانکهای فرقه ریشخور را نابود کنند.
کودتا در میدان هوائی بگرام صرف دو غند طیاره شکاری وجود داشت که در هرکندک آن دو نفر 

نفر  12پیلوت روسی بنام معلمین پرواز مصروف کار بودند. یک هفته قبل از کودتا براین رقم یعنی 

بودند.  نفر دیگر بنام اینکه دیگران ]معلمان قبلی[ تبدیل شده اند، داخل میدان گردیده 12پیلوت، 

بجه شب الی کشته شدن داؤد خان قومانده و فعالیت کودتا مستقیماً ازطرف  2خالصه بعد از ساعت 

 « سفارت روس و روس ها عملی میگردید.

در پایان این بخش باید خاطر نشان ساخت که سؤالهای زیادی در مورد کفایت و اهلیت مسلکی 
ر ظرف یک روز همه تدارکات کودتا را از آماده نظامیان کودتاچی نیز وجود دارد که چطور آنها د

زرهدار و امر بدست  15زرهدار، خنثی ساختن قوای  4ساختن تانکها و بیرون  کشیدن آنها از قوای 

آوردن تعداد زیاد مرمی و تجهیزات از مؤظفین دیپو ها ، احضار رده های پایان تانکیست ها و آماده 
عملیات، و در نهایت همه کارروائی های یک شخص یعنی ساختن شان در وقت معینه برای انجام 

دگروال عبدالقادردر قوای هوائی که بسیار شباهت به صحنه های فلم های "جیمز باند" دارد، همه و 
همه این ذهنیت را منطقاً تا سرحد واقعیت تقویه میکند که انجام این امور بدون موجودیت یک دست 

 بود. قوی پشت پرده یعنی روسها ناممکن

اینکه گفته میشود که هیچ سند و مدرکی مؤثق برای اثبات این ادعا به نشر نرسیده ودردسترس نیست، 
به هیچ وجه معنی آنرا ندارد که از اشتراک روسها در راه اندازی کودتا چشم پوشیده شود. روسها 

و موضوعات حساس مثل انگلیسها در اجرای چنین عملیات تجارب بسیار فراوان دارند و آنها در همچ
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بخصوص در شرایط جنگ سرد که در آنوقت بین شرق و غرب به شدت جریان داشت، ناگزیر بودند 
تا در همچو عملیات خطیر کمال احتیاط و دقت را رعایت کنند ونگذارند رقبای جنگ سرد علیه آنها 

ز کابل بطرف "بند اعاده سند و ثبوت نمایند. لذا طوریکه گفته میشود که در آن روز سفیر شوروی ا
سرده" و کوتل تخت رفت و از آنجا اوضاع را زیر مراقبت گرفت و اکثر مشاورین شوروی در آن 

رزهدار و نیز در حواشی میدان  4روز از نظر ها پنهان بودند، مگر چند نفر معدود که در قوای 

 هوائی کابل دیده شدند. 

راز ارگ و چه در ساحات قوای مرکز و فرقه عالوتاً پرواز طیارات شکاری در چند مرحله چه بر ف
ثور در امتداد سرک داراالمان با چنان مهارت و تردستی عملیات  8ریشخور و نیز در حوالی صبح 

میکردند که حتی دیپلومات های غربی مقیم کابل از مهارت آنها در حیرت و تعجب بودند. جای شک 
معلم قبلی چند روز قبل   12معلمان پرواز برعالوه نیست که تعداد پیلوتهای روسی که جدیداً به حیث 

 به میدان بگرام آمده بودند، کسانی هم برای همین مقصد به آنجا اعزام شده باشند. )وهللا اعلم(

 

، داکتر نجیب، مشاور روسی و تعدادی ز راست به چپ: نفر دوم جنرال نبی عظیمی، ببرک کارمل، جنرال عبدالقادرا

دیده میشونددیگر در عقب عکس   
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 بخش نهم

 متن فشرده مصاحبه محمد داؤد محمود غازی ـ یک شاهد عینی

 
و تورپیکی داؤد غازی است که از طرف پدر  غازیمحمود ام الدین ظنپسرمحمد داؤد محمود غازی 

نواسۀ سپهساالر شاه محمودخان غازی و ازطرف مادر نواسه شهید محمد داؤد اولین رئیس جمهور 
ثور و سقوط ارگ بدست  8ثور تا  صبح روز  7افغانستان میباشد.  او از حوالی ظهر روز 

سال  39صیبت باربود و بعد از کودتاچیان ناظر و شاهد رویداد های خونبار همان روز وشب م

حاضر شد با تلویزیون "بهار" با گردانندۀ برنامه "نگاه نو" مصاحبه کند و خاطرا ت و چشم دید های 
 خود را ازطریق آن  برنامه با هموطنان شریک سازد.

بدون شک  یادآوری آن لحظات خونبار و خاطره های طاقت فرسا و جواب گفتن به سؤالهای حساس 
ً و مهم ک دهه و با آنکه درد آنرا  4ه با تغییر مسیر تاریخ کشور پیوند دارد، با وجود گذشت تقریبا

چرخ زمان و حوادث بعدی تاحدی تسکین داده، کار ساده نیست. اینکه چرا این عضو خانواده محمد 
 داؤد شهید تا کنون به بیان خاطرات خود از آن رویداد حزین نپرداخته است، جواب این سؤال را
میتوان از سیما و طرز ادای بیانات او درآن برنامه که بامتانت خاص و سادگی کالم و اما پر از غم و 
اندوه بود، به وضاحت دریافت. بدینوسیله ازحضور جناب محمد داؤد نظام غازی )ازاین به بعد ایشان 

ؤد تفکیک شده بتواند.( را در این نوشته با اختصار "داؤد جان" می نامم تا از پدرکالنش شهید محمد دا
دراین مصاحبه پرمحتوا و دلچسپ تاریخی قدردانی میکنم و نیز از گرداننده برنامه کمال امتنان دارم 

 که همچو زمینه را برای آگاهی عالقمندان این موضوع فراهم ساخت.

دقیقاً  من این مصاحبه را یک سند مهم تاریخی می دانم، به این دلیل که مصاحبه شونده )داؤد جان(
کوشیده تا چشم دیدهای خود را، آنچه به نظرش رسیده و آنچه را به گوش خود شنیده، در برابر کمره 
و برطبق سؤال و بدون گریز از مطلب بیان کند و هر آنچه که نمیدانسته، به وضاحت گفته است که 

قایسه میدارم، برایم نمی فهمد. گذشته از آن وقتی اظهارات او را با گفته های دیگر شاهدان عینی م
صحت گفتار و صداقت او در بیان رویدادها به اثبات میرسد. با بررسی و تدقیق مآخذ متعدد دیگر در 
این مورد، هیچ نکته ای را در گفتار داؤد جان پیدا نکردم که نشانه ای از اضافه گوئی و یا پنهان 

ان به نکات مغشوش دیگر راه یافت. لذا کاری دراصل موضوع بوده باشد. حتی با استناد گفتار او میتو
میکوشم این مصاحبه مهم را با دقت هرچه بیشتر، تا جائیکه به مسائل تاریخی کشور ارتباط میگیرد، 
از روی کلیپ ویدیوئی موجود در "یوتیوب" به قید قلم آورم و به حیث یک سند دراین بخش این 

 سلسله بگنجانم.

اشاره کنم که محتوای این مصاحبه را میتوان در سه قسمت از هم جدا قبل از آن میخواهم به این نکته  
کرد: قسمت اول آن بیشتر در بارۀ معرفی اعضای خانواده و قرابت های باهمی ایشان است که یک 
صحبت مقدماتی در موضوع محسوب میشود و قسمت اخیر آن پس از سقوط ارگ بدست کودتاچیان، 

ثورجان بسالمت  7دیگر از اعضای خانواده میگردد که از فاجعه شامل شرح حال داؤد جان و برخی 

بردند و این بخش شکل اختتامیه را دارد. از آنجائیکه قسمت اول و آخر مصاحبه کمتر با موضوع 
بحث ما در این نوشته ارتباط میگیرد، لذا به ذکر خالصۀ آن اکتفا میشود. اما قسمت اصلی و قابل 

دهای داؤد جان است که ازهمان لحظه شنیدن اولین آواز مهیب یک توجه مصاحبه همانا چشم دی
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ثورآغاز میشود و تا لحظاتی که شاهد کشته شدن تعدادی  7انفجار و آمدن به ارگ حوالی ظهر روز 

زیاد اعضای خانواده خود به شمول پدرکالن، مادرکالن، ماما ها و خاله هایش و دیگر رویداد های 
( بوده است، ادامه می یابد. نظربه اهمیت 1978اپریل  28ثور ) 8ه مهم در روز بعد یعنی جمع

تاریخی این قسمت کوشیده ام تا جریان مکمل مصاحبه را از روی کلیپ مذکور به قید قلم آورم، 
طوریکه در آن مختصری از سؤالهای گرداننده برنامه را در داخل براکت}...{ و پاسخ های داؤد جان 

آنچه در بین براکت ]...[ آمده، طبق معمول همیشگی مطالبی توضیحی را در را در ادامه بگنجانم. 
 بردارد که از این قلم عالوه شده است.

 سؤالها و جوابهای تعارفی:

گرداننده برنامه پس از ابراز امتنان از حضور مهمان خود در برنامه، با طرح سؤالهای متعدد از داؤد 
خود معلومات دهد که عصاره همه سؤالها و جوابها چنین جان خواست تا در بارۀ خود و خانواده 

 خالصه میشود:

داؤد جان گفت: نامم محمد داؤد محمود غازی، نا پدرم نظام الدین محمودغازی و نام مادرم تورپیکی 
داؤد غازی است. پدر کالن پدری ام صدراعظم صاحب شاه محمود خان غازی و پدر کالن مادری ام 

میباشد. برادر بزرگم شاه محمود نام دارد که در کابل زندگی میکند و خواهرم شهید محمد داؤد خان 
زهرا که در هندوستان اقامت دارد. فامیل پدرکالنم به شمول مادرکالنم متشکل از سه پسر و چهار 
دختر و تعدادی از نواسه ها بود. ماما هایم هریک: ماما عمرجان، ماما خالد و ماما ویس و خاله هایم: 

ه شینکی، خاله درخانی و خاله زرلشتی بودند. مادرم را خدا ببخشد ـ تورپیکی دختر کالن پدر خال
کالنم بود. خاله شینکی و خاله زرلشتی را خدا ببخشد ـ هر دو درهمان حادثه در قصر گلخانه شهید 
ا شدند و اما خاله درخانی در وقت حادثه در سویس زندگی میکرد و شوهرش توریالی نور در آنج
 داکترطب بود. خاله درخانی دو پسر بنام های اکبر و داؤد دارد و دخترش چند وقت پیش فوت کرد. 

}دوران کودکی تانرا چگونه گذشتاندید، در کجا و با کی بودید؟{: دوران کودکی را درکابل بودم. 
درم و وقتیکه ده ماهه بودم، پدرم ازطرف وزارت خارجه مقرر شد به لندن به حیث دپلومات و پ

مادرم همراه خواهر و برادرم رفتند به لندن و من ماندم پیش پدرکالنم که آنوقت در خانه بودند یعنی 
سال مرا  4ساله بودم. در آن  4از صدارت خالص شده بودند. وقتیکه پدر و مادرم به کابل آمدند، من 

و مادرکالنم را خدا ببخشند  پدرکالنم کالن کرد. من خودم پدرکالنم را "بابه" صدا میکردم. پدرکالنم
 برایم مثل پدر و مادرم بودند.

}خاطرات دوران کودکی تان یاد تان است؟{: چون چوچه بودم، بخاطر ندارم... بخاطر دارم که پدر 
کالنم گاهی قهر می شد، اما بی موجب قهر نمیشد. اگر چیزی میکردم، قهر می شد. آدم عصبانی 

میداد. نمیخواست مغرور شوم. مادرکالنم نام شان زینب داؤد بود. فرشته نبود. نازدانه بودم، اما ناز ن
خانم بود. راستی فرشته زن بود، خانم بسیار مهربان. }بعد از چهار سالگی چطور؟{: باز پدر و مادرم 
آمدند و درعین خانه زندگی میکردیم و خانه پدرکالنم در آنجا می بودیم }در بخشی از قصر؟{ آن 

 ک خانه بود.قصر نبود، ی

 مبحث اصلی از اینجا شروع میشود:

ثور  کتابها و مقاالت به صد ها و هراز ها نوشته شده و هرکس نظر خود را  7}درباره حادثات روز 

 بیان کرده است. اما جالب است که ما از زبان شما یک سلسله گپ ها بشنوئیم؟{
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من در مکتب استقالل نو که در پهلوی ( شما در کجا بودید؟{: 1987اپریل 27) 1357ثور 7}در روز 

بجه بود که یک "َگَرم" ]یعنی آواز مهیب[ شد، یک "گرم"  11ارگ میباشد، آنجا بودم. ساعت های 

بودم. پیش از آن پدرم مقرر شده بود به  7خوب صحیح شد. }آنوقت صنف چند بودید؟{: من صنف 

آمدم، فارسی من هم خراب بود. دیگر  حیث دپلومات به هندوستان. به هندوستان که رفتم و پس که
را  7و  6رفتم، ]صنف[  5بودند. من به صنف  11همصنفی های من کلش ]همه شان[ صنف های 

 ساله بودم. 14امتحان دادم. }چند ساله بودید در وقت کودتا؟{: من 

 }دوباره بر می گردیم به موضوعی که شما در صنف بودید و صدای انفجار را شنیدید!{: صدای
بجه شد  12انفجار شد، چون هوا هم ابر بود، همه فکر میکردند که الماسک ]رعد و برق[ باشد تا که 

و همه ما برآمدیم. من که برآمدم، دیدم که موتروان بود. پیش هیچوقت موتروان نمی آمد؛ خود ما 
وتروان ما می میرفتیم]به مکتب[ یا به بایسکل یا به پای. مگر وقتیکه بسیار خورد بودیم، ما را م

برد.اما وقتی کالن شدیم، خود ما می رفتیم. پرسیدم ]ازموتروان[ که چطور آمدی اینجا؟، گفت که 
خاستن، بسیار زود خاستن ات. مظاهره است باید زود خانه برویم. دگر]بعد[ از همانجا از مکتب از 

بودند. سرک پیش  پیش روی وزارت خارجه تیر شدیم. عسکر های نظامی بین جوی ها سنگر گرفته
روی خانه پدرکالنم بیخی بند شده بود. عسکر های نظامی بین جوی ها سنگر گرفته بودند. دربین 
خانه در آمدم. خانه بیخی خالی بود و}عسکرها از رژیم بودند، تانک و دیگر چیز نبود؟{: نه خیر! خو 

کشا[ بود. پشت سر خانه یک داخل خانه شدم. درخانه هیچ کس نبود. پهلوی خانه ما دلکشا ]قصر دل
دروازه گک چوچه گک بود که آدم می توانست به دلکشا برود. در آنجا رفتم. }شما هیچ ندیده بودید 
ً ندیده بودم. آنجا که رفتم در گلخانه ]قصر گلخانه کمی دور تراز قصر  ارگ را؟{: نی! هیچ قطعا

 باال شدم، همه فامیل آنجا بودند.دلکشا قرار دارد، جائیکه دفتر رئیس جمهور بود[. از زینه 

}پدر و مادر شما در آنوقت در کجا بودند؟{: برادرم در هندوستان بود. مادرم شش هایش آب جمع 
کرده بود، رفتنه بود به سویس. خاله ام به سویس بود. شوهرش داکتر بود در سویس.}اعضای خانواده 

نم بود، مادر کالنم بود، ماماهایم بود هرسه تان کی کی ها بودند در آنجا اگر نام ببرید؟{: پدرکال
مامایم. }نامهای شان؟{: ماما عمرجان، ماما ویس و ماما خالد، خاله هایم بودند. خاله شینکی و خاله 
زرلشتی و دیگر براتیان عرض کنم دیگر خواهرم بود، دخترهای مامایم هیله و غزال خدا ببخشد و 

فتید، خانم های شان هم بودند؟{: بلی! ماما عمر جان دو دختر شان دیگر زیاد بودند. }ماما های تانرا گ
ساله و  15هیله و غزال. }چند ساله بودند؟{: هیله دختر کالن شان یک سال از من کالنتر بود، شاید 

ساله بود و بچه  7ـ  6ساله. ماما ویس پسر کالنش بنام حارث  12غزال دو سال خوردتر از من شاید 

د دو یا سه ساله بوده باشد. ماما خالد بچه اش طارق که بسیار خورد بود، چهار ماه خوردش وایگل شای
بود}وخانم های شان؟{: بلی! }ازخاله ها کی بود؟{: خاله شینکی بود. }اوالدهای شان؟{: نه خیر! 

نم اوالدهای شان به قاهره بودند. }دیگر به خاطر دارید که کی ها بودند در آنجا؟{: نعیم خان بود، خا
شان بود }که کاکا کالن شما میشود؟{: بلی! }اوالدهای شان هم بودند؟{: اوالدهای شان به انگلستان 
رفته بودند. دپلمات بودند به انگلستان و دختر شان زرمینه در ارگ بودند. }همراه اوالد های خود؟ 

؟{: خورشید تقریباً کی بودند اوالد های شان؟{: او سه دختر داشت. خورشید، زهره }چند ساله بودند
ساله و دختر دیگر شان صفورا که از من  15ساله بوده باشد. زهره از من کرده کالنتر شاید  18

ساله بوده باشد. }نعیم  10ساله و اسدهللا]؟[ بچه شان شاید  12سال خوردتر باشد یعنی  2کرده شاید 

آنها کی مانده فعالً؟{: از عزیز جان  خان چند اوالد داشت؟{: دو اوالد ـ عزیز جان و خانم زرمینه }از
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مامایم، ماما می گویم. از او یک بچه بنام نادر نعیم. نمی فهمم که شما او را می شناسید و از خانم 
ساله بود.  12زرمینه که شهید شدند، در آنجا صفورا و سه دختر }عروسی کرده بودند؟{: نه خیر! 

 ند.شیال]؟[، خورشید و زهره...در هندوستان هست

}دوباره می رویم به صحنه: شما رفتید آنجا همین حوادث را مثل قصه بگوئید!{:وقتیکه از زینه ها باال 
شدم، برایتان گفتم که چون دفعه اول بود }در قصر دلکشا داخل شدید!{: در قصر دلکشا داخل نشدم. 

یم گفتند که اینطرف برو. از باغ قصر تیر شدم ]گذشتم[ که آنجا ]در زینه قصر گلخانه[ باال شدم، برا
رفتم که آنجا پدرکالنم بود. آنجا برایم اشاره کرده که برو پشت سر]اتاق عقب[. در پشت سر همه 

و نیم ـ یک بجه ]بعد از ظهر[ بوده باشد.  1فامیل بود }ساعت چند بجه بود؟{: اگر غلط نکنم طرفهای 

هیچ نمی فهمیدیم که چه گپ است. فکر  در آنجا نشسته بودند. کالنها یک کمی گرفته تر، جوان ها
نمیکردیم که یک چیز کالن است. در آنجا نشسته بودیم. گفتم طفل بودیم دیگر قطعه بازی و این 
چیزها. در همان وقت بود که فیر شروع شد و آمدن طیاره ها.}طیاره های ساعت چند آمدند بمب 

بوده باشد. }دراین جریان خانم ها  6و یا  5د تا شای 2انداختند؟{: به ساعت دقیق گفته نمیتوانم بین 

شام؟{: ما در اول از  7بودند در آنجا در عقب و مردها در پیش روی بودند ، گفتید؟ چه میکردید تا 

هر چیز بی خبر بودیم. وقتی فیرها هم شروع شد. ازطرف ارگ هم فیر شد، دلکشا را هم زدند و آنجا 
یک ما، َدرگرفته ]آتش گرفته[ بود، خوب آتش کالن. دراین وقت َدور ارگ آنطور گنبد ها است در نزد

رفتم در دفتر پدر کالنم که از پدرکالنم پرسان کنم که پیلوتها کی است؟ چه می کنند؟ آنجا رفتم. در 
باز پسان که خبر شدم، پسان و بسیار پسان که  پیلوتها فارسی گپ نمی زنند.همان جا احوال آمد که 

پیش از اینکه ارگ را بزنند، پارک شهرنو را زده بودند. غلط کرده بودند. باز از آنجا سر ارگ آمده 
 بودند و فیر کرده بودند.

}خانم ها و همه در پشت سر دفتر رئیس جمهور بودند، در دفتر رئیس جمهور کی ها بودند؟{: قدیر 
دفاع ]وزیر دفاع در آن روز هیچگاه به ارگ نرفته بود[ و سید عبداالله بودند، نعیم خان بود، وزیر 

بودند، نظام محمود غازی پدرم بودند، ماما هایم بودند دیگر }کابینه و دیگر وزیر ها یاد تان نیست؟{: 
اشت، راستش را بپرسید یادم نیست. }وضع چطور بود، یاد تان است که پدر کالن تان چه حالت د

اعضای خانواده و دیگر کسانی را که یاد کردید؟{: از چهره، ُکل ]همه[ شان گرفته بودند. جوان ها هم 
سن من که بودند، فکر نمیکردند که چیزی حقیقت باشد. خانم ها ُکل شان گرفته ]متأثر[ بودند. به خیالم 

 ً یادم نیست. همین قدر می که آنها درک میکردند که چه گپ است. }شما چه فکر میکردید؟{: قطعا
فهمیدم که خوب صحیح ترسیده بودم. درهمی وقت یک بمب بر سر خود ارگ افتید. شام شده بود. 
صدای هلیکوپتر. }گارد ریاست جمهوری بود یا سربازها که آنجا بودند و می آمدند، چه می گفتند؟{: 

دور نگه میکردند، حتی وقت  آنها به درون نمی آمدند. چون در خوردی ما را همیشه ازاین چیزها
خبرها ] که در رادیو[ می شد، می گفتند اوالدها بروید که ما خبر ها را می شنوئیم. چیزی بخاطر 

 ندارم. }سربازها، قوماندانها بودند؟{: بودند، صاحب جان خان ]قوماندان گارد[ بودند، نفر بود.

یزی یک بمب واری افتید سر ارگ، تمام }بعد از آن چه شد، قصه کنید! شب چگونه شد؟{: گفتم یک چ
چیز شور میخورد. پس آرام شد. همه جا تاریکی بود، چراغ نبود، چند دانه شمع بَل ]روشن[ بود. 
اطفال قطعه بازی میکردند. خانم ها... از آنجا در گلخانه ]از منزل باال[ پایان شدیم به منزل اول. 

که باید ُکل ما طرف قندهار برویم. }اینرا کی می  همین جا آوازه برآمد، مثل خواب یادم می آید
گفت؟{: چندی از اطفال شله بودیم که برویم برویم و وزیر آغای عطائی بود، وزیر مخابرات بود }آنها 
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این گپ را می گفتند؟{: نمی فهمم! می گفتند که شما ]خطاب به رئیس جمهور[ مهم هستید باید بروید. 
از خاطریکه مهم هستید. اگر میخواهید بیرق صلح را بلند کنید. پدرکالن شما زنده باشید، باز بروید 

گفت: نی! }بیرق صلح یعنی بیرق تسلیمی یعنی بیرق سفید؟{: بلی! }اینرا کی پیشنهاد میکرد؟{: نمی 
فهمم! }کدام وزیر؟{: صدا را می شنیدم، ولی آوازش را نمی شناختم. گفته نمیتوانم. دیگر پدرکالنم 

رد، مادرکالنم هم قطعاً قبول نمیکرد. پدرکالنم می گفت که شما بروید. من همین جا هستم. قبول نمیک
ما اُشتُک ها ]اطفال[ همه شله بودیم که برویم برویم. خوب آخر پدرکالنم نمی رفتند صدفیصد و ما 

ریکی بیخی در تا موتر که آمد فیر شروع شد از درون]ارگ[.اگر بتوانیم برویم، موتر را آوردند. 
شب فیرها شروع شد. نفر ها شهید شدند، مامایم شهید شد، خاله ام شهید شد.}فیرها از کجا می آمد؟{: 
از بیرون می آمد. ماماعمر جان و ماما خالد که بسیار زخمی شد، دختر مامایم غزال شهید شد، خاله 

ا بودید در آنجا که باید ام زرلشتی شهید شد. }درهمین نیم شب و تاریکی اینرا کی اطالع داد؟ آیا شم
دیده باشید که مرمی آمده؟{: نمیدانم...}خالد جان، عمر جان و ویس جان سالح داشتند؟{: من ندیدم 
}مردم میگویند که به خالد جان  داؤد خان امر کرده بود به بچه خود که بزن فامیل خود را، فامیل خود 

{: خالد مامایم در همان فیر اول بیخی زخمی را زد و کشت و بعد از آن خود را! این واقعیت دارد؟
بود. }یعنی که اینها پیش خود سالح نداشتند؟{: من خودم ندیدم. }هوا روشن بود گرمی بود، می دیدید؟ 

 کالشنکوف و تفنگچه کسی که سالح داشته باشد؟{: من هیچ چیز را ندیدم. 

آز انجا ] از قصر گلخانه[ برایم  شاید دو سه بجه شب شده باشد. من میخواستم از دروازه پشت سر
]بیرون شوم[. پتی کده ]مخفیانه[ از آنجا برآمدم. تنها بودم. از دروازه پشت سر برآمدم. یک عسکر 
گفت: کجا میروی؟، گفتم: من میروم، زیر شاک بودم. گفت: کجا میروی؟، گفتم: از اینجا میروم، 

صر[ تیر شدم. عسکر گفت: پس برو! پس آمدم گفت: جائی رفته نمیتوانی! اینرا گفتم از دروازه]ق
اینطرف، میخواستم دورن بروم. دیدم درهمین جا یک پیاده خانه بود. وزیرها در پیاده خانه بودند. ُکل 
شان در همانجا بودند. }پدرکالن تان آنجا نبود؟{: نی نی! آنها ُکل شان در گلخانه بودند، وزیرها در 

 پیاده خانه همانجا بودند.

خبر شدید که مامای تان شهید شده؟{: من خودم دیدم شان. بعد از آن آهسته آهسته صبح شد. باز  }شما
بجه شده بود. دیدم مامایم بسیار چیز است، چطور بگویم برایتان  6یا  5آمدم در داخل، روشنی شد. 

بودند. به ماما  درد دارد ماما خالد. ماما عمر جان خو شهید شده بود. ماما خالد با ماما ویس دوگانگی
ویس می گفت: مرا بُکش مرا بُکش! ماما ویس گفته میرفت که کشته نمیتوانم، گفته میرفت که نمیکنم. 
اینطرف دیگر غزال بیچاره ـ خدا ببخشش شب پیشتر فوت شده بود، یک رقم شخ مانده بود. }شما که 

دثه چطور بود؟{: بسیار صحنه رفتید ]به داخل گلخانه[ پدر کالن شما هنوز زنده بود بعد از آن حا
خراب بود، گریان بود و چیز بود بوی خون. راستی صحنه چیز بود. یک بار غالمغالک شد که آمدم 
میخواستم که بروم پیش آنها، فکر میکردم که فیر از طرفدارهای پدرکالنم است. باالیم فیر شد. مرمی 

ر ها شروع شد. باز دویدم. آنطرف یک در پایم خورد. چیزی شد که آنجا من ایستاده بودم که فی
دروازه گک بود. طرف دروازه دویدم. خودم را انداختم. در دورن انداختم. یک چیز که به آن مسخره 
بود. اینجا هایم ]اشاره با دست به زیر بغل طرف چپ خود[ بکلی تر شده بود. فکر کردم مرمی 

نیست. وقتی دیدم که آنجا که تر شده، وقتی خورده ام. مگر هیچ درد ندارم و دیدم که هیچ خون هم 
بوده که مرمی به مرکز گرمی خورده و آب مرکز گرمی سرم ریخته و که دیدم زخمی نشدیم، دروازه 
را باز کردم، رفتم که آنطرف دروازه ـ خدا ببخشد وزیر اطالعات و کلتور آقای نوین بودند که یادم 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 152تر 116 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

گفتند که چه شده پایت را؟ سیل کردم که پایم زخمی است.  می آید و چند نفر وزیر دیگر که آقای نوین
 همانجا ایستاده شده نتوانستم. همانجا افتیدم.

}وقتی شما خواستید پدرکالن تان و نعیم خان سالح داشتند ـ پدرکالن شما کدام سالح داشتند؟{: 
ی شما سالح داشتند؟{: پدرکالنم سالح نداشتند. }نعیم خان سالح داشت؟{: من ندیدم. }ماما ها، کاکاها

نه خیر! }دربین خانواده شما کی سالح داشتند؟{: چیزی که یادم می آید، فکر میکنم که وزیر دفاع 
ً درآن روز و شب در ارگ نبود[، وزیر داخله و سیدعبداالله  بخیالم سالح داشت ]وزیر دفاع قطعا

 سالح داشتند. 

یا شش عسکر یا صاحب منصب داخل شده باشد }یاد تان نمی آید که کسی یا صاحب منصبی یا پنج 
در ارگ در دفتر پدرکالن شما و گفته باشد که تسلیم شوید و باز پدرکالن شما فیر کرده باشد سر او؟{: 
اول گفتم که در اول همه در منزل باال بودیم. بعد از فیر ُکل در منزل اول منزل زمین که دروازه 

اما من چیزی که می دیدم، صدا را نشنیدم که تسلیم شو، چیزی درآمد گلخانه است، در دهلیزش آمدیم.
که شنیدم فیر شد و بس و من پدرکالنم را ندیدم که فیر کرده باشد یا کسی از فامیل ما را دیده باشم که 
فیر کرده باشد. }یعنی کودتاچیان که آمدند وداخل شدند یعنی پدرکالن شما سالح نداشت که باالی آنها 

مثالً اعضای خانواده شما؟{: من ندیدم }این را به خاطر دارید که چگونه براعضای خانواده فیر کند یا 
شما فیر کردند؟{: من گفتم که من از آنجا برآمدم. چیزی که می فهمم به خاطریکه....]برای داؤد جان 

مگی در دراین حال نهایت تأثر دست میدهد که حرفش به درستی شنیده نمیشود[ خانم ها و اوالدها ه
گلخانه بودند. اگر پدرکالنم شهید شده در آنجا، نمی فهمم که چه وقت آنها در آمدند و چه شد. پدرکالنم 

 در چی ]ردیف[ اول بود. اگر شهید شد، او شهید شد. نفهمیدم که چه وقت درآمدند.

ن گفته نمیتوانم. }حیدر رسولی، قدیر و عبداالله گفتید سالح داشتند. آنها فیر کردند سرکودتاچیان؟{: م
از خاطریکه وقتی من آمدم، آنوقت گپ از گپ تیر شده بود. }بخاطر دارید که در دفاع از گارد، 
رئیس جمهور بادیگارد داشته در درون؟{: نه خیر! }یعنی کسی از گارد های آونها فیر کرده باشد؟{: 

دید او را در آنجا؟{: در آنجا بود. نه خیر! تنها صاحب جان خان.}شما او را دیدید در آنجا یا که شما دی
من ندیدم کسی را  که ازطرف درون فیر کند. }فیر میکرد؟{: ندیدم! }صاحب جان چه میکرد؟{: 

ازخاطری وقتیکه برآمدم، من فکر میکردم که از طرفدارهای پدرکالنم است. اگر فیر میکردند، خو 
طرفدار رژیم است، درحالیکه این ها می دیدم و من نزدیک نمیرفتم.}یعنی شما فکر میکردید که 

کودتاچی بودند. شما این صحنه که این ها آمدند فیر کردند، در داخل پدرکالن شما را کشتند، مامایهای 
شما را، طفل های خورد را به چشم خود دیدید یانه؟{: من پدرکالنم را، مادرکالنم را، خاله ام را و 

م خان را. آنها در چی ]ردیف[ اول بودند. }جریان فیر را ماماهایم را خودم به چشم خود دیدم. نعی
دیدید که افتادند و کشته شدند... که سربازها آمدند همان لحظه چرا تسلیم نشدند؟{: نمی فهمم. }بخاطر 
دارید که کدام افسر آمده باشد به نام امام الدین و گفته باشد که من از نام فالن حزب یا فالن کس آمدیم 

 ، بخاطر دارید؟{: نه! من دور بودم }می فهمین؟{: نه خیر!و تسلیم شو

}آیا بخاطر دارید که کدام افسر بنام خان آقا یا جان آقا آمده باشد که پدرکالن شما این افسر را مؤظف 
ساخته باشد که تو برو کتی ]همراه[ وطنجار و قادرخان که در راس کودتاچی ها است، گپ بزن و 

شما صحبت کنم یا مالقات کنم، بخاطر دارید؟{: نه خیر! }فقط اینها در داخل  بگو که من میخواهم کتی
ارگ بودند و سالح هم نداشتند، قسمی که از گپ های تان می فهمم و کودتاچی ها آمدند، محاصره 

 کردند، زد و خورد شد، داخل آمدند و اینها فیر کردند و کشتند اینها را!{ بلی!

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 152تر 117 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 7و  5شد، بخاطر دارید ساعت چند روز بود؟{: شاید اگر غلط نکنم بین }پدرکالن شما در روز کشته 
صبح بود. }درهمین جریان اینها کشته شدند؟ درپهلوی پدرکالنت کی زنده ماند در آنجا؟ شما خو دیدید 
کی زنده ماند دربین این تعداد اعضای خانواده تان؟{: همشیره ام زنده بود، دخترکاکایم زنده بود دو 

نفر تعداد خانواده زیاد  17نفر شهید شده بودند. }از  17دیگرش زخمی شده بود. بطور کل  دانه یک

نفر که طفل ها بوده؛ جوان ها  17نفر بوده باشیم. }از  40نفر  35بود در آنجا؟{: شاید کل ما در آنجا 

خلقی ها  بوده و خود رئیس جمهور. این را شما می فهمین که در کتاب ها آکثراً نوشته کرده اند،
بیشتر، رژیم بعد از رژیم جمهوری محمد داؤد که افسری بنام امام الدین رفت و از داؤدخان خواهش 
کرد که تسلیم شود و او تسلیم نشد و آنها اینطور می گویند که خود رئیس جمهور داؤد خان فیر کرد 

بوده، افسر نظامی  سر صاحب منصب و یک سرباز هزاره که در پهلوی امام الدین که لمری برید من
قطعه کوماندو کشته شده و در بازوی چپ امام الدین یک مرمی خورده و او را زخمی و پس فرار 
کرده و پس امر داده که کل را قتل کند. اینطور چیزی را شما دیدید؟{: چی؟ اینکه نفر ازطرف آنها 

! }یا از جانب خانواده شما کسی کشته شده باشد؟ }بلی؟{: هیچ ندیدم. }یا کسی زخمی شده باشد؟{: ندیدم
فیر کرده باشد؟{: گفتم که نی! }ایکه عبداالله و قدیر هم شما فهمیدید که فیر کردن یا نه؟{: ای همان 
چیز اول بود که پدرکالنم بود، مادرکالنم بود، نعیم خان بود، خاله ام بود، مامایم بود و پدرم بود که 

 طرف دیگر بودند.من از آنطرف آمدم. قدیرخان این ها آن

}میگویند وقتی به رئیس جمهور گفتند که تسلیم شو، گفتند که ما به کمونیست ها تسلیم نمی شویم و 
مقاومت کردند. پس شما این را تردید می کنید؟{: اینکه گفته غیر از خدا به کسی تسلیم نمیشوم، 

گوئید که رئیس جمهور بدست  راستش را بگویم من نشنیدم. هیچ نمیتوانم بگویم.}پس شما اینطور می
خود اعضای خانواده خود را نکشته است؟{: نه خیر! هیچ امکان ندارد، هیچ... }و سرباز یا صاحب 
منصب هم که گفته تسلیم شو، سر از او هم فیر نکرده؟{: من ندیدم، نه خیر من ندیدم. اول اینکه خود 

بی اساس[ است و باز که سر او از چی  خانواده را پدرکالنم کشته باشد، بیخی چتی چتی ]کامالً 
 ]افسر[ فیر کرده باشد، من ندیدم.

}کدام وزیر یادتان است که ازآنجا فرار کردند؟ کدام ها زنده بودند؟{: در بندی خانه بودند، آقای نوین 
ی بودند، به خیالم آقای عطائی بودند...وزیر ها در پیاده خانه بودند و خانواده در گلخانه...وزیرها م

خواستند که پدرکالنم از ارگ برود طرف قندهار.}پدرکالن تان می خواستند اینکار را کنند؟{: پیشنهاد 
کردند. }اما پدرکالن شما قبول نکردند؟{: قبول نکردند. }چه می گفتند چه دلیل می آوردند؟{: می گفت 

 اینجا شور نمیخورم. من نمیروم. می گفت که اگر میخواهی خودت برو، من همین جا می باشم  من از

 تا زندان پلچرخی و بعد از آن: 4از ارگ تا شفاخانه و ازقوای 

تار شد، بحث ثور به چه سرنوشتی گرف 8و  7خونبار  یاینکه داؤد جان پس از حوادث روز ها

جدگانه است که مروری کوتاه برآن از زبان خودش بازهم گوشه ای از  داستان دنباله دار تراژیدی 
ثور را  دربر میگیرد. او با آنکه تعداد زیاد اعضای خانواده خود را به شمول پدرکالن کودتای 

نامدارش که او را "بابه" خطاب میکرد، از دست داده بود، ولی این خوشبختی را داشت که از حادثه  
 53باوجود زخم در پایش، جان به سالمت برده و پس از گذشتاندن دوره های دشوار، اکنون با سن 

 سالگی در ایاالت متحده امریکا اقامت دارد.

 اینک مختصری از ادامۀ مصاحبه:
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}بعد کجا رفتید؟ قدم بقدم حادثه چطور شد؟{: بعد من برای دوماه در اتاق تنها ماندم }درهمین اتاق؟{: 
ی[ نه خیر! در اتاق که فیر و اینها شد به اتاق دیگر. آقای نوین مرا گفت که پایت اوگار ]افگارـ زخم

شده، بعد از آنجا تقریباً برای دو ماه تنها ماندم. }درکجا تنها ماندید؟{: در آنجا که عسکر ها آمدند، مرا 
بردند به شفاخانه. در آنجا من زخمی بودم. چیز کردند تداوی کردند. برای یک و نیم ماه در آنجا 

مرده، هیچ خبر نداشتم.  بجه. بخاطری که کی زنده است و کی 4یا  3بودم. یک شب بود ساعت های 

بجه بود.  3}اما می فهمیدید که یک تعداد کشته شده{: بلی! اینکه کی زنده مانده بود، نمی فهمیدم. شب 

رئیس شفاخانه چهارصد بستر آمد و گفت برایت پایواز آمده. راستی خوش شدم که حداقل یک کسی 
م، عسکرها با ماشیندارها، اولچک و زنده است و آمده پشت من. برآمدم با دریشی خواب. پایان شد

زوالنه در پایم کردند، بسته کردند و بردند. از آنجا بردندم به باالحصار. در باالحصار آنجا چند نفر 
 4روز در قوای  20و من تقریباً  4بندی های دیگر را گرفتند. روان شدیم طرف پلچرخی در قوای 

بود....  4است؟{: نام شان یادم نیست. رئیس ارکان قوای  ماندم.}نام یا چهره کسی از قوماندان یاد تان

بود. یکی پرسانم کرد که کی هستی؟ نامم را  4یک وقتی عبدالعظیم محمود کاکایم رئیس ارکان قوای 

گفتم. راستی ترسیده بودم. گفتم: محمد داؤد. گفت: داؤد کی؟ گفتم: داؤد محمود غازی. گفت: 
کایم. گفت: وارخطا نباش. او رئیس ما بود. بسیار آدم خوب بود، عبدالعظیم چه ات میشد؟ گفتم: کا

 وارخطا نباش!

کوک پایم را از پایم پس کردند و از آنجا بردند به بندیخانه پلچرخی. }تا  4در آنجا در شفاخانه قوای 

چه وقت در پلچرخی ماندید؟{: شش ماه. }کی کی ها بودند در پلچرخی؟{: یادم نیست }چیزی که یاد 
نفر بودیم. خواهرم بود،  80تان بوده است؟{: خانم نعیم خان بود، عمه هایم بودند، کاکایم بود. تقریباً 

من بودم، خانم ها ...از مردها کاکایم صالح الدین]محمود غازی[ و باز محمد خان از دوستان 
 پدرکالنم...

ن می پرسد که داؤد جان به این ترتیب گرداننده برنامه چند سؤال دیگر راجع به موضوعات زندا
چیزی را دقیقاً بخاطر ندارد و گرداننده برنامه پس از چند سؤال و جواب مختصر دیگر و با ابراز 

 امتنان از مهمان مصاحبه را پایان میدهد.

این بود فشردۀ از مصاحبه آقای محمد داؤد محمود غازی نواسه دختری شهید محمد داؤد که به دلیل 
روی کلیپ ویدیوئی منتشره "یوتیوب" در قید قلم آورده شد و خدمت عالقمندان  اهمیت تاریخی آن از

 تاریخ معاصر کشور تقدیم شد.
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همدبخش     

 تباهی یک خانواده

 

 ننگ تاریخ:

ثور در داخل قصر گلخانه ارگ ریاست جمهوری و کشتار بدون چون  7برای شرح فجایع کودتاچیان 

جوانان و اطفال بیگناه بطور بسیار بیرحمانه که در تاریخ قدیم و جدید کشور و چرای یک عده  زنان، 
هیچگاه نظیر نداشته است، عنوانی جز "ننگ تاریخ"، دیگر عنوانی را نیافتم که افتضاح این حادثه را 

 بطورکوتاه در یکی دو کلمه بیان کند.

"ننگ تاریخ"، یعنی آنچه که نه در فرهنگ وعنعنه دیرینه افغانستان و نه درغیرت و شهامت تاریخی 
مرد افغان و نه در هیچ معیار دیگر همچو ناروا صورت نگرفته و هیچ جوابی برای ندای آن طفل 
 معصوم دو سه ساله که "گناه من چیست؟؟" و بیموجب بدست گرگان تشنه به خون کشته شده است،

 وجود ندارد. 

"ننگ تاریخ"، برای آنکه کسانی از این ماجرا زخم برداشتند و اما جان بسالمت بردند، بازهم بدون 
گناه به زندان رفتند و از آنجا پس از سپری کردن ماه ها رنج و مشقت رها شدند و نیز چند نفری را 

 از زندان به پولیگون بردند و در آنجا کشتند. 

م برای آنکه حتی اجساد خونبار شهداء را مخفیانه در گودالهای گم نام انداختند و "ننگ تاریخ"، بازه
 به روی شان خاک پاشیدند تا کسی ازمحل دفن آنها آگاه نشود. 

ً شامل قدرت  "ننگ تاریخ"، بازهم زندانی ساختن آنعده از مردان، زنان و اطفال بیگناه که مستقیما
انواده به "آل یحیی" مسمی کردند و آنها را از هرکوی و برزن نبودند، واما هریک را زیر نام یک خ

 جمع کردند و بیموجب به  زندان انداختند. 

"ننگ تاریخ"، برای آنکه جایدادهای شانرا تصاحب نمودند و زنان و اطفال شان را پس از یک دورۀ 
عزیمت بسوی پرمشقت زندان، بدون سرپرست و غمخوار و با دستان خالی مجبور به جالی وطن و 

 بی سرنوشتی ساختند، درحالیکه مردان شانرا برای مدتهای نامعلوم هنوز در زندان نگهداشتند. 

بازهم "ننگ تاریخ"، چونکه سلسلۀ این زجرها تنها به یک گروپ مشخص"آل یحیی" منحصر نماند، 
به عین سرنوشت بلکه همه اقشار ملت را با گذشت روزها، ماه ها و سالهای بعد دربرگرفت و همه را 

گرفتار کردند، به زندان انداختند، کشتند، فراری و مهاجر ساختند و به هزار بدبختی و مصیبت دچار 
 کردند.

در این مبحث میخواهم فقط از یک گوشۀ کوچک و اختصاصی عنوان "ننگ تاریخ" با ذکرنام وپیوند 
ا به شهادت رسیدند، خانوادگی ازهریک کسانی که در فاجعه داخل ارگ در شب و روز کودت

ازکسانیکه جان بسالمت بردند و بعد به زندان رفتند به شمول یک تعداد از اعضای کابینه و نیز 
 ازکسانیکه زیر نام خانواده "آل یحیی" زندانی شدند، یاد کنم. 
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 اسمای شهداء و زندانی های خانواده:

 "انا هلل و انا الیه راجعون"

 

 

ثور درقصر گلخانه ارگ  7تن اعضای خانواده محمد داؤد که در رویداد شوم  18الف ـ اسمای  

)از باال به پایان و ازچپ به راست(ریاست جمهوری بطور بیرحمانه به شهادت رسیدند:   
ساله()عکس باال(؛ 3ساله( با وایگل پسر ویس داؤد ) 68ـ رئیس جمهور محمد داؤد) 1  

ـ خانم محمد داؤد )خواهر شاه سابق اعلیحضرت محمد ظاهرشاه(؛ـ میرمن زینب داؤد  2  

ساله( ـ سابق وزیر امور خارجه )برادر محمد داؤد(؛ 67ـ سردار محمد نعیم ) 3  

ساله( )پسر ارشد محمد داؤد(؛ 43ـ محمد عمر داؤد ) 4  

ساله( )پسر دوم محمد داؤد(؛ 31ـ خالد داؤد ) 5  
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محمد داؤد( ]ویس و خالد دو گانگی بودند[؛ساله( )پسر سوم  31ـ ویس داؤد ) 6  

ساله( ـ )خانم و فرزند ویس داؤد ـ "شیما دختر تیمورشاه  5ساله(  و حارث داؤد) 31ـ شیما داؤد) 8

 آصفی و بلقیس آصفی"(؛
ساله( ـ )خانم زلمی محمود غازی "دختر دوم محمد داؤد"(؛ 38ـ شینکی داؤد ) 9  

رم محمد داؤد(؛ساله( ـ )دختر چها 14ـ زرلشت ) 10  

ساله( ـ )دختر عمر داؤد(؛  13ـ هیله ) 11  

ساله( ـ )دختر عمر داؤد(؛ 8ـ غزال ) 12  

ساله( ـ )دختر عبدالعظیم غازی، "نواسه سردار محمد نعیم"(؛ 13ـ صفورا ) 13  

ساله( ـ )دختر سردار محمد نعیم ـ خانم عبدالعظیم غازی(؛ 41ـ زرمینه ) 14  

داؤد که از دوپا فلج و به روی چوکی عراده دار حرکت میکرد(؛ ـ عایشه )خواهر محمد 15  

ساله( ـ )داماد محمد داؤد، "شوهر تورپیکی دختر ارشد محمد داؤد(؛ 40ـ نظام الدین غازی ) 16  

ـ میرمن بلقیس آصفی )خانم تیمورشاه آصفی، "خواهراعلیحضرت محمدظاهرشاه"( 17  

رآغوش پدر کالنش محمد داؤد ـ عکس باال(؛ساله( ـ )پسر ویس داؤد ـ د 3ـ وایگل ) 18  

ساله( ـ )پسر ویس داؤد ـ درآغوش مادرش شیما داؤد( 5ـ حارث ) 19  

 
از تن از اعضای خانوادۀ محمد داؤد که درقصر گلخانه بودند و اما زخمی و یا سالم  16ب ـ اسمای 

پلچرخی برده شدند:جان به سالمت بردند و همه پس از تداوی از شفاخانه به زندان فاجعه   
ـ گاللی داؤد )خانم عمر داؤد، دخترعبدهللا خان ملکیار(؛ 1  

ـ خورشید )دختر عبدالعظیم محمود غازی، "نواسه سردارمحمد نعیم "(؛ 2  

ـ زهرا )دختر نظام الدین غازی، "نواسه محمد داؤد"(؛ 3  

؛ـ محمد داؤد محمود غازی )پسر نظام الدین غازی، "نواسه محمد داؤد"( 4  

ـ تورن )پسر تیمور شاه آصفی(؛ 5  

ـ  هما داؤد )خانم خالد داؤد، "دختر محمد اسمعیل عثمان"(؛ 6  

ـ زهره )دختر تیمورشاه آصفی(؛ 7  

ـ میرمن زهره )خانم سردار محمد نعیم، "خواهر اعلیحضرت محمد ظاهرشاه"(؛ 8  

مد ظاهرشاه"(؛ـ میرمن سلطانه نور )خانم محمد عمر نور زکریا، "خواهراعلیحضرت مح 9  

ـ طارق )پسر خالد داؤد، "نواسه محمد داؤد"(؛ 10  

ـ یحیی )پسر تیمورشاه آصفی(؛ 11  

ـ تورپیکی آصفی )خانم یحیی آصفی(؛ 12  

ـ احمد شاه )پسر یحیی آصفی(؛ 13  

ـ سلیم )پسر یحیی آصفی(؛ 14  

دربار و شوهر خواهر ـ تیمور شاه آصفی )برادر ملکه حمیرا و پسر ارشد احمد شاه خان وزیر  15

شاه سابق ـ "میرمن بلقیس"(؛ قابل یاد آوریست که تیمور شاه آصفی با وحید عبدهللا معین وزارت 
ثور از راه وزارت خارجه از ارگ بیرون شد و حین رویداد های خونین شب  7خارجه حوالی عصر 

 ثوردر قصر گلخانه نبود. 8و صبح زود 

محمد داؤد،  نیز در گلخانه حضور داشت(. ـ شرین گل )پرستارعایشه خواهر 16  
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تن مندرج در لست "ب"،  درارتباط با عضویت ویا منسوبیت با خانوادۀ  16ـ کسانیکه برعالوه ج 

 مسمی به "آل یحیی" متعاقب کودتا ویا در فاصله های کوتاه در محبس پلچرخی زندانی گردیدند:
 

 ــ گروپ زنان: 
ـ میرمن امینه روکی سلیمان  2ـ میرمن سلطانه نورـ خانم محمد عمر نور زکریا ـ خواهر شاه سابق؛ 1

ـ محبوبه  4ـ روح افزا سلیمان؛  3ـ خانم جنرال عبدهللا روکی، خواهر اعلیحضرت شاه سابق؛ 

محمد  ـ حمیده شیرزاد )خانم غالم 6ـ وریشمینه سلیمان )دختر علیشاه خان سلیمان(؛  5سلیمان؛ 

ـ  11ـ حمیرا غازی،  10ـ محبوبه شیرزاد؛  9ـ شایسته شیرزاد؛  8ـ زرمینه شیرزاد؛ 7شیرزاد(؛ 

ـ هیلی غازی؛  15ـ مروارید غازی؛  14ـ لطیفه غازی؛  13ـ نظیفه غازی نواز؛  12عالیه غازی؛ 

ـ 18ـ ماری نور)خانم گل احمد نور زکریا(؛  17ـ جمیله یوسف )خانم محمد ولی یوسف(؛  16

 ـ  20ـ رمریکه ـ دختر عبدهللا روکی سلیمان؛  19رخشانه آصفی )دختر تیمور شاه آصفی(؛ 

 
 ــ گروپ مردان:

ـ غالم محمد  2ـ انجنیرمحمد ولی یوسف پسر محمد علی خان  ـ پسر کاکای اعلیحضرت شاه سابق،  1

ـ علی  6زالند شیرزاد؛ ـ  5ـ غالم غوث شیرزاد؛  4ـ یحیی شیرزاد؛  3شیرزاد ـ سابق وزیر تجارت؛ 

سالگی وفات  80ـ احمد علی خان سلیمان ـ سابق وزیر دربار)در زندان به سن بیش از  7شیرزاد؛ 

ـ ولی  10ـ جنرال علیشاه خان سلیمان؛ 9ـ عبدالعلی سلیمان ـ پسر احمد علی خان سلیمان؛  8کرد(؛ 

ـ سلیمان  12عین وزارت خارجه؛ ـ غالم محمد سلیمان ـ سابق سفیر و م11شاه )پسر علیشاه خان(؛ 

ـ  14ـ  محمد قادر سلیمان )داماد شاه محمود خان غازی(؛  13سلیمان )پسر غالم محمد سلیمان(؛  

ـ  16ـ فریدون ـ پسر احمد ولی نواسه شاه ولیخان؛  15احمد ولی ـ پسر مارشال شاه ولیخان؛ 

روکی سلیمان از جمله کسانی بود که داکترقیس روکی ـ پسر عبدهللا روکی سلیمان )جنرال عبدهللا 
ـ هارون آصفی  17فردای کودتا بازداشت گردید و روز بعد در پولیگون در جمع دیگران شهید شد(، 

ـ گل احمد نور زکریا ـ رئیس پشتنی تجارتی  18ـ پسر احمد شاه خان وزیر دربار )افسر پولیس(؛ 

ازی ـ پسر شاه محمود خان غازی ـ صالح الدین غ 19بانک، برادر محمد عمر نور زکریا؛ 

)موصوف بعد از گذشتاندن چند هفته در زندان پلچرخی با چند نفر دیگر از جمله محمد اکبر رئیس 
دفتر ریاست جمهوری، باز محمد خان از دوستان وفادار محمد داؤد، و پسرش عبدالمجید باز به 

 21روکی ـ پسر جنرال عبدهللا روکی؛ ـ  محمد  20برده شدند و به شهادت رسیدند(؛  4پولیگون قوای 

ـ اسمای چند نفر از جوانان، ازجمله نواسه های غالم محمد شیرزاد در یادداشت هایم از قلم افتاده 
 است. 

 
 د ـ کسانیکه حین وقوع کودتای ثور در خارج بودند و جان بسالمت بردند:

نسبت مریضی قبالً برای تداوی به  ـ دختر ارشد محمد داؤد، خانم نظام الدین غازی که ـ تورپیکی 1

 به سویس نزد خواهر خود درخانی رفته بود؛
ـ همه منسوبین فامیل اعلیحضرت محمد ظاهر شاه، به شمول شخص اعلیحضرت و ملکه حمیرا، 2

شاهدخت بلقیس و شوهرش جنرال عبدالولی، شهزاده احمد شاه، شهزاده محمد نادر، شهزاده شاه 
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د پشتونیار و شهزاده میرویس با هریک ازخانم ها و فرزندان شان که پس محمود، شهزاده محمد داؤ
 به ایتالیا و بعضی کشورهای دیگر اقامت گزین شده بودند. 1352سرطان  26از کودتای 

ـ سلطان محمود غازی ـ پسر ارشد شاه محمود خان غازی وهمسرش عالیه ـ خواهر اعلیحضرت  3

لیحضرت به روم رفته بودند و از آنجا برای دیدن دختر شان به پادشاه سابق چندی قبل جهت دیدار اع
 ثوربه وقوع پیوست. 7تهران آمدند و هنوز در آنجا بودند که کودتای 

درخانی ـ دختر سوم محمد داؤد )خانم داکتر توریالی نور( که در آنوقت با شوهرش و دو پسرش ـ  4

که چندی قبل وفات کرد )نواسه های محمد  بنام های : محمد اکبر نور و محمد داؤد نور و دخترش
 داؤد(، در سویس زندگی میکرد؛

ـ محمد عزیز نعیم پسر سردار محمد نعیم با خانمش شاهدخت مریم دختر اعلیحضرت شاه سابق ـ  5

عزیز نعیم مامور وزارت خارجه در آنوقت به حیث دپلومات در سفارت افغانستان در لندن ایفای 
 وظیفه میکرد؛

 د نادر نعیم ـ پسر محمد عزیز نعیم با والدین خود در لندن بود و فعالً در کابل اقامت دارد؛ـ محم 6

 
 اسمای اعضای کابینه و سرنوشت شان:

ثور جهت اشتراک در مجلس وزراء  7اعضای کابینه دولت جمهوری افغانستان که همان روز الف ـ 

ور در آنجا باقی ماندند:ث 8برطبق معمول در قصر گلخانه حضور داشتند و تا فردا   

ـ سیدعبداالله ـ معاون رئیس جمهور و وزیر مالیه که در جریان برخورد همان صبح شهید شد؛ 1  

ـ عبدالقدیر نورستانی ـ وزیر داخله، درهنگام شب زخمی شد ویک روز بعد درشفاخانه جان سپرد؛ 2  

ثور از ارگ بیرون شد وفردای آنروز خود  7ـ وحید عبدهللا ـ معاون وزارت خارجه، حوالی عصر  3

بعد در پولیگون شهید شد؛یک هفته دیگر  شش نفررا تسلیم کودتاچیان کرد و با   
ـ داکتر عبدالمجید ـ وزیر دولت، بعد زندانی شد؛ 4  

شد؛ ـ انجنیر عبدالکریم عطائی ـ وزیر مخابرات، زندانی 5  

بعد با جمعی دیگر در پولیگون  یک هفتهـ پوهاند وفی هللا سمیعی ـ وزیر عدلیه، نخست زندانی و  6

به شهادت رسید؛ قابل ذکر است که محمد موسی شفیق آخرین صدراعظم دوره شاهی که روز بعد 
که جنرال در جمع این گروپ  کودتا بازداشت و با همین جمعیت در وزارت دفاع زندانی شده بود، نیز

عبدهللا روکی سلیمان، جنرال عبدالقدیر خلیق، محمد رحیم پنجشیری، امین هللا رئیس شرکت هوائی 
 . نددر پولیگون به شهادت رسیدآریانا )داماد غالم حیدر رسولی( شامل بودند، همه در یک شب 

ـ انجنیر عبدالتواب آصفی ـ وزیر معادن و صنایع، زندانی شد؛ 7  

صفی ـ وزیر زراعت، زندانی شد؛ـ عزیزهللا وا 8  

ـ پوهاند داکتر عبدالرحیم نوین ـ وزیر اطالعات و کلتور، زندانی شد؛ 9  

ـ پوهاند داکتر عبدهللا عمر ـ وزیر صحت عامه، زندانی شد؛ 10  

ـ انجنیر جمعه محمد محمدی ـ وزیر آب و برق، زندانی شد؛ 11  

ی شد؛ـ پوهاند عبدالقیوم وردک ـ وزیر قبایل، زندان 12  

ـ پوهاند داکتر غالم صدیق محبی ـ وزیر تحصیالت عالی، بعد از چند روزاز نظارت آزاد شد؛ 13  

ـ محمد خان جاللر ـ وزیر تجارت، بعد چند روز از نظارت آزاد شد؛ 15  

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 152تر 124 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ـ جکتورن صاحب جان ـ قوماندان گارد ریاست جمهوری که البته در سطح کابینه نبود، ولی نظر  16

او و نیز خدماتیکه درآن شب و روز فاجعه انجام داد، الزم به تذکر است که او با وجود  به اهمیت مقام
صداقت در وظیفه، قربانی دوستی شخصی با بعضی از افسران کودتاچی گردید و پس از تسلیمی 
گارد، او خود را نیز به کودتاچیان تسلیم کرد که گفته میشود روز بعد به هدایت دوستش "شیرجان 

 یار" در محوطه رادیو افغانستان به شهادت رسید.مزدور 

 وزرایی که در همان روز در ارگ و در مجلس وزراء حضور نداشتند:ب ـ  

 7ثورنخست به فرقه  7ـ دگرجنرال غالم حیدر رسولی ـ وزیر دفاع ملی ) او از صبح زود  1
و از آنجا پای پیاده  8 ریشخور رفت و بعد به وزارت دفاع برگشت و پس از فیر وطنجار روانه فرقه

با لوی درستیر جنرال عبدالعزیز بطرف قوای مرکز رفت و با جنرال عبدالعلی وردک ـ رئیس ارکان 

رهسپار و از آن به بعد الدرک  7قوای مرکزحوالی شب به عزم رفتن و بسیج قوای مدافع به فرقه 

 ن اسیر و هرسه شهید شدند.ثور  بدشت کودتاچیا 8گردید تا آنکه با دو جنرال معیتی اش بروز 

 ـ غوث الدین فایق ـ وزیر فوائد عامه برای اجرای امور به پکتیا رفته بود؛ 2

ـ پوهاند داکتر محمد ابراهیم مجید سراج ـ وزیر معارف نیز همان روز درمجلس وزراء حاضر  3

 نبود )شاید به دلیل مریضی(
  

 یحیی":نگاه مختصر به معرفی نََسبِی خانوادۀ مشهور"آل 
نام خانوادۀ "آل یحیی" ورد زبان روزنامه ها، جراید، رادیو و تلویزیون رژیم ثور به بعد  7از روز 

خلقی ـ پرچمی گردید و آنها شعار های مذمت بار را در گردهمآئی ها یا به اصطالح خود شان 
ای که بعد از  "میتنگ" های حزبی و دیگر مواقع حق یا ناحق نثار این خانواده میکردند، خانواده

برگشت از تبعید به وطن در سریر حرمت و قدرت، از مصاحبت با پادشاه تا خود به پادشاهی 
رسیدن، قرار داشتند و همیشه با آسوده حالی و داشتن مقام های عالی گذرانیدند. اولین تیر کودتای ثور 

گر این رخنه بازگردید و قدم نفر دی 17بسوی همین خانواده حواله شد که با شهادت محمد داؤد و تعداد 

 بقدم بساط این خانواده برچیده و ازهم پاشیده شد.
وقتی ازبعضی اشخاص دراین ارتباط نام گرفته میشوند، برای نسل جوان مشکل خواهد بود تا پیوندها 

ره را، البته با تشابه بعضی نامها بشناسد و آنها را ازهم تفکیک نماید. لذا بیمورد نخواهد بود، از شج
 ای نََسبِی این خانواده بزرگ مختصر یادآوری شود: 

 امیرمحمدیعقوب خان بود که انگلیسها براو خان"طالئی" وخسر خان پسرسلطان محمد سرداریحیی
تبعید کردند. وقتی امیرعبدالرحمن برتانوی  به هندم( 1897ش )1276را درسال اومظنون شدند و 

خانواده یحیی خان را نیز از کابل دور کرده ودرهند  از انگلیسها تقاضا کرد تا ،خان به سلطنت رسید

شان  فرزندان بسربردند واکثر ل وبیت درهندآسال را با تمام  23مقیم سازند. این خانواده مدت 

شدت  شدند. با شناآنجا چشم به دنیا گشوده، به مکتب رفتند و با محیط فرهنگی هند برتانوی ادرهم
 مبنی برمراجعت خانواده سردار را گلیسها کوشیدند تا موافقت امیرنامیرعبدالرحمن خان ا مریضی

به اینکارموافقت کرد وهمان بود که  عمرباخرآامیردرگاه شان درهند کسب کنند. یحیی خان از تبعید 
صف خان به شمول خانواده آمحمدیوسف خان وسردارمحمد مذکور هریک سردار دو فرزند سردار

اجازۀ از"دیره دون" هند به وطن م( 1901ش)1280با همه فرزندانش در سالرا کریا خان ز سردار
سراج  بعد از ازدواج امیرحبیب هللا خان گی بخصوص . بعد از وفات امیر فضای خانوادهبرگشت داد

 ملقب به علیا جناب( بسیار یوسف خان)محبوب سلطان نورالحرم بعداً محمدبا صبیه سردار الملة
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فرزندانشان که تعلیم دیده وجوان بودند،  و ردید وهردو برادر به حیث مصاحبان خاص امیرصمیمی گ
این  زیرکی که خاصۀ عز تقرر حاصل کردند. از آن به بعد با احتیاط و هریک به مقام های بلند دربار

را  شان روبه عروج گذاشت ومدارج ومقام های نظامی وملکی خانواده بود، ستاره اقبال همه جوانان
 پیمودند. به سرعت یکی پی دیگر

ینده شان بسوی قدرت آتبعید طوالنی برای این خانواده چند خصوصیت بارز را بار آورد که ممد راه 
سلطنت در افغانستان گردید: آنها به حیث یک اقلیت در سرزمین بیگانه همیشه دریک حلقه خانواده  و

به زبآنهای انگلیسی  تعلیم دیدند و ،مدندآی درونی بار گی فشرده، باهم متحد وپرتفاهم فارغ از رقابتها
برای درک بهتر این موضوع الزم است تا  .شنا گردیدندآ تجدد وافکار عصری اردو مسلط شدند وبا و

 مختصر به سلسله خانوادگی آنها انداخت، با این شرح:نظر

خان "همدم" نام داشت صف آمحمد سردارمحمد یوسف خان وسردار مادرخانم سردار یحیی خان یعنی 
خانم امیرمحمدیعقوب خان  "رقیه" بنام دختران یحیی خانوزیرمحمداکبرخان غازی( ویکی از  )دختر

"محبوب  به اسمیک دختر" شرف سلطانهمسمات "زن اول  . سرداریوسف خان سه زن داشت: ازدبو
ازدواج کرد ویگانه المت  سراجکه با امیرحبیب هللا خان  "( داشتعلیا جناب"ملقب به  بعداً ) "سلطان

 -2 ،شاهپاد محمد نادرخان بعداً  -1 داشت، هریک: فرزندش سرداراسد هللا خان سراج بود وسه پسر
خواهرشاه امان هللا  "،ثمرالسراج" ملقب به "صفیه" اپاریس که ب سفیردرلندن و شاه ولی خان بعداً 

 وزیرحربیه وصدراعظم که با داً شاه محمود خان بع -3 (،پدرسردارعبدالولی)ازدواج کرد  غازی
 . "قمرالبنات" دخترامیرحبیب هللا خان سراج ازدواج کرد " ملقب بهصفورا"

 داشت: )ازنواده های سردار محمد عظیم خان( سه پسر "مستورهبنام " از زن دوم  سردار یحیی خان
 -سفیردرجرمنی اً محمدعزیز خان بعدً  -3 محمد علی خان و - 2  ؛صدرعظم محمدهاشم خان بعداً  -1

وزیر خارجه ( واز  محمدنعیم خان بعداً  و رئیس جمهورو در اخیرعظم اردص د خان بعداً ؤپدرمحمد دا
 -2خانم سردار محمد سلیمان خان  - تاج سلطانه -1 داشت: چهاردختر ی"شمسبه اسم "زن سوم 

ر مالیه که از طرف وزی خانم میرمحمدحیدرحسین هراتی یگانه مرد خارج خانواده وبعداً  " ـشهزاده"
خانم سردار محمد یونس خان  " ـشیرین تاج" -3مادر با سالله امیرشیرعلی خان پیوند داشت، 

، پدر غالم رئیس شورا بعداً  کریازخانم سردار شیراحمد خان  " ـذلیخا" -4 پسرامیرمحمدیعقوب خان 
 (.محمد شیرزاد بعداً وزیر تجارت

چهارزن داشت: نیز  " و بعضی "سلیمان" تخلص میکنند،که احفاد او "آصفی صف خانآسردارمحمد
احمدعلی  پدر)سردار محمدسلیمان خان بنام نواسه امیردوست محمدخان، یک پسر "زینب"از زن اول 

منسوب به همین  "سلیمان"ومتباقی خانواده سلیمان وسفیر وعلیشاه خان  وزیردربار بعداً سلیمان خان 
 "مرواریدبنام "از زن دوم   .خانم سردارمحمدرفیق خان " ـبلقیسبه اسم "شخص است( ویک دختر 

 -1 به نامهای: پدرملکه حمیرا( وسه دختر –وزیردربار  احمد شاه خان بعداً  یک پسر)سردار
 –ملکه  بعداً  رور"پ ماه" -2د خان ومحمدنعیم خان ؤخانم محمدعزیز خان ومادر محمد دا " ـخورشید"

احفاد سلطان  از" ـ خانم سردار عبدالغنی خان گوهر" -3رشاه ظاهمحمدومادر  شاهخانم محمدنادر
نورمحمد خانم  –" صابره" -1، هریک:"هاجره" سه دختر به اسم از زن سومو خان طالئی، دمحم

از زن  و، خان(  خانم عبدالرشید " ـسرداربیگم" -3 ،خانم محمداکبرخان " ـخاور" -2 ،کریازخان 
 یک پسر محمدکریم خان(. " ـصنوبربنام " چهارم
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صف خان کاکایش(  که از " ـ دخترسردارمحمد آماه پرور"محمدنادرشاه فقط یک خانم داشت )ملکه 
پادشاه افغانستان برای چهل سال( وپنج  درجوانی فوت کرد، ومحمدظاهر بعداً  -او دوپسر )محمدطاهر

خانم سردارمحمد نعیم خان  " ـهزهر" -2که درزندان سقوی وفات کرد،  "طاهره" -1ر به نامهای:دخت
 خانم محمد عمر نور ه" ـسلطان" -4رئیس جمهور  د صدرعظم وبعداً ؤخانم محمد دا " ـزینب" -3

  .صفی پسرسردار احمد شاه خان وزیردربار(آخانم تیمورشاه  " ـبلقیس" -5، زکریا

خان )وزیردربار(  ساله( صبیه ارشد سرداراحمدشاه15سالگی باحمیرا ) 17محمدظاهرشاه درشهزاده 
صف خان )عم محمدنادرشاه( آ درارگ کابل ازدواج کرد. ملکه حمیرا نواسه محمدش 1310درخزان 

است وازطرف مادر به خانواده شاغاسی شیردلخان لویناب نسبت دارد. احمدشاه خان دوخانم داشت: 
دخترشاغاسی خوشدلخان )یگانه خواهرعلی احمدخان والی( بود که یک  ـ "زرین"به اسم خانم اول 

صفی که با بلقیس خواهرمحمدظاهرشاه ازدواج کرد( وچهار دختر به دنیا آورد که آپسر )تیمورشاه 
خانم محمد ـ خانم سلطان محمدغازی پسرشاه محمودخان غازی، میمونه ـ هریک: ملکه حمیرا، عالیه 

 "حلیمهبه اسم "خانم دوم احمدشاه خان  بودند. انم جنرال عبدهللا روکی سلیمانخ ـ عتیق رفیق، وامینه
وسه دختر  (صفیآصفی وهارون آهمایون شاه ) بنامهایبود که دوپسر ()نواسه امیرمحمدیعقوب خان

داشت که به استثنای همایون شاه، همه اینها برخالف معمول،  (زهره مریم، لیال وبه اسمای هریک )
 لقه خانوادگی ازدواج کردند.خارج از ح

: ، هریکدبومحمدظاهرشاه دو دختر وشش پسراعلیحضرت  حاصل ازدواج ملکه حمیرا با
مریم )متولد  ؛عبدالولی پسرمارشال شاه ولیخان عموی پادشاه ازدواج باجنرال -1932بلقیس)متولد 

مداکبر )متولد مح ؛خواهرزاده شاه وپسرسردارمحمدنعیم(ـ محمد عزیزنعیم  ازدواج با -1937
دختر سلطانه ـ ازدواج با خاتول نور -1934احمدشاه )متولد ؛سالگی وفات کرد( 9در -1933

 ؛لیلماحسینی که مادرش دخترسردارسلیمان خان بود( ازدواج با 1941محمدنادر)متولد  ؛خواهرشاه(
د ؤدامحمد ؛صبیه شاه محمود خان غازی(ـ ه غازی بمحبو باازدواج  1946شاه محمود )متولد

 1957میرویس )متولد؛ صبیه جنرال محمدعارف(ـ فاطمه عارف  ازدواج با 1949پشتونیار )متولد
مده ودرکابل به مکتب رفته آکه تاحال ازدواج نکرده است(. همه این فرزندان شاه درشهرکابل بدنیا 

چشم از جهان پوشیدند وباقی فرزندان  2003وشاه محمود در 1980پشتونیار در دؤاند. محمد دا
سالگی در روم وفات  86به عمر 2002جون  27نیزبتاریخ  محمدظاهرشاه حیات دارند. ملکه حمیرا
سال اقامت  30و شخص اعلیحضرت پادشاه سابق پس ازتقریباً کرد که جنازه او به کابل انتقال یافت 

م( در کابل چشم از 2007جون  23ش )1386و بتاریخ اول اسد در ایتالیا به  وطن برگشت کردد 
محمدناردشاه بخاک اعلیحضرت بائی شان درتپه مرنجان درجوارمقبره آدرحضیره جهان پوشید و 

کتاب "زنان افغان زیر فشار عنعنه و تجدد"، تألیف: داکترسیدعبدهللا کاظم،چاپ  )دیده شود: سپرده شد.
 (231و  230و صفحه  209تا 207، صفحات 2005کابل،
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 بخش یازدهم

پیدا شدند؟سال چگونه اجساد گم شده پس ازسی   

 

 توظیف کمسیون برای پیداکردن محل دفن اجساد:

و فردای آن در قصر گلخانه جام  ثور 7که در روز  شدتن کسانی نام برده  18در بخش قبلی از 

هیچکس به فکر آن نیفتاد که در پی یافتن می گذرد، سال  30که  2008 شهادت نوشیدند. از آنروز تا

گورستان گمنام این شهداء از ترس رژیم دست بکار شود، چه رژیم خلقی ـ پرچمی هرگز نمیخواست، 
سلسلۀ این جنایت و جنایات بعدی شان برمالء شود و میخواستند خاموشانه برآن سرپوش بگذارند تا 

ن روحیه بعد از سقوط رژیم کمونیستی داکتر نجیب کماکان ادامه گذشت روزگار آنها را از یاد ببرد. ای
یافت و حکومت تنظیمی و همچنان طالبان که همه در ضدیت با جمهوری محمد داؤد و شخص خودش 
قرار داشتند، از پیگیری موضوع طفره رفتند و گذاشتند تا اجساد آن شهداء همچنان نامعلوم و در زیر 

 نهان بماند. خاک پوشیده و از نظر ها پ

اما وقتی صفحۀ تاریخ برگشت، رژیم کمونیستی، تنظیمی و طالبی از قدرت افتادند، این امید پیدا شد 
که شاید نظام جدید دراثر تقاضای رسانه ها و بعضی اشخاص برای جستجوی قبر محمد داؤد به حیث 

شور دست بکار شود. اولین رئیس جمهور افغانستان و یکی از شخصیت های برجسته تاریخ معاصر ک
این آرزومندی هفت سال بعد با دریافت نشانه هایی از محل دفن آن شهداء جامۀ عمل پوشید و حامد 

م( هیئتی را 2008ش )جون  1387کرزی رئیس جمهور آنوقت کشور با صدور یک فرمان درسرطان

 مؤظف اینکار ساخت.

مقام واالی شخصیت ملی کشور شهید به منظور ارج گذاری به »در فرمان مذکور آمده است که: 
با  1357محمد داؤد خان، اولین رئیس جمهور افغانستان که در نتیجۀ کودتای خونین هفت ثور سال 

اعضای فامیل شان جام شهادت نوشیدند، کمسیونی به خاطر جستجو جهت دریافت مدفن و اعمار مرقد 
 «ایشان و خانوادۀ مرحومی به ترتیب ذیل مؤظف میگردد..

ین کمسیون تحت ریاست امرهللا صالح، رئیس امنیت ملی و به اشتراک نمایندگان با صالحیت وزارت ا
های دفاع، داخله، اطالعات و فرهنگ، و نماینده شورای والیتی کابل و محمد نادرنعیم به حیث 
اعضای آن برای عملیات جستجوی مدفن مرحومی توظیف شدند و طوریکه در فرمان ذکر شده است 

نتیجه را همراه با پیشنهادات در مورد اعمار مرقد آن شهید واال مقام طی مدت یک ماه »کمسیون: که 
 «به مقام ریاست جمهوری اسالمی افغانستان ارائه نماید.

ً یک ماه بعد از صدور فرمان فوق به روز شنبه مورخ  اسد  26دراولین گزارش کمسیون که تقریبا

کنفرانس خبری منتشرۀ آژانس پژواک اعالم گردید،  م( ازطریق یک2008آگست  16ش )1387

داؤد خان و اعضای خانواده وی در ساحه شرق کابل، عقب حربی پوهنتون در یک »چنین آمده است: 
مخروبه زیر خاک شده اند. کمسیون بعد از تالش بسیار زیاد و به همکاری کارمندان سابق 

کمسیون در دومین گزارش خود که به  «وده است.استخبارات و اردو این محل را دریافت و نشانی نم
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م(  از طرف دفتر روابط عامه وزارت 2008دسمبر  4ش )1387قوس  14روز پنجشنبه مورخ 

 صحت عامه جمهوری اسالمی افغانستان رسماً به نشر رسید، چنین اعالم کرد:

  

 اعالمیه مطبوعاتی دولت

حامد کرزی رئیس جمهور جمهوری جاللتمآب  645: طبق حکم شماره 1387قوس  14کابل »

اسالمی افغانستان کمسیونی برای شناسائی و تثبیت جسد اولین رئیس جمهور شهید افغانستان سردار 
محمد داؤد خان و اجساد اعضای خانوادۀ مرحومی شان، به ریاست محترم داکتر فیض هللا کاکر معین 

محمدحسن خان رئیس امنیت  مسلکی وزارت صحت عامه و شش تن عضو هریک محترم دگرجنرال
و دفاع ادارۀ امور، محترم جنرال پادشاه میر، محترم داؤد هاشمی، محترم سردار نادر نعیم، محترم 
سردار محمود غازی، محترم قاسم باز و ملک موالگل مؤظف گردید. به کمسیون مؤظف مذکور 

اده از امکانات طب عدلی، وظیفه سپرده شد تا با توجه به عالیم و مشخصات خاص شهداء و با استف
مساعی مشترک خود را به کار انداخته و گزارش مکمل کاری خود را به مقام محترم ریاست 
جمهوری تقدیم نماید، تا طوریکه جاللتمآب ایشان الزم دانند، طی مراسم بلند و شکوهمند دولتی 

 آخرین بزرگداشت و تدفین شهدای مذکور را هدایت خواهند فرمود.

عد از توظیف، کمسیون توانست با درنظرداشت عالیم فارقۀ اسکلیت ها، کلیشه دندانها، لباس "دوماه ب
تن  9و قامت اجساد، قسمت جسد که مرمی به آن اصابت نموده و اطالعات و گفته های واصله اقارب 

 از اعضای خانواده مرحومی شهید سردار محمد داؤد خان را شناسائی نماید"، این سخنان را داکتر
فیض هللا کاکر معین امور مسلکی وزارت صحت عامه و رئیس کمسیون نامبرده اظهار داشتند. ایشان 

جسد در تپه  93جسد در پولیگون پلچرخی و  29عالوه نمودند: "اما بعد از آن کمسیون در مجموع 

و مرنجان را مورد آزمایش قرار داد که این آزمایش شامل به کارگیری شیوه های مختلف مسلکی 
تجربی، مصاحبه ها، دید و بازدید ها با اقارب، دوستان و همکاران و در مورد شخص داؤد خان، در 
آخرین مورد مقایسۀ قالب دندانهای مصنوعی که فعالً در موزیمی در کشور آلمان نگهداری میگردد، 

ربستان ـ را احتمال ما را به یقیین تبدیل نمود، زیرا قبالً نسخه مطالی مصحف شریف ـ تحفۀ شاه ع
 «نیز از بقایای لباس شان دریافت داشته بودیم."

در اعالمیه اسمای شهدای شناسائی شده خانوادۀ سردار محمد داؤد خان به شمول شخص مرحومی وی 
با نام ها و سال تولد شان قرار ذیل میباشد: ]برای جلوگیری ازطوالت و تکرار متن از القاب "سردار" 

لی تذکر یافته است، به دلیل اینکه همۀ آنها "شهید" بوده اند و نیز چون محمد و "شهید" که در متن اص
داؤد از کاربرد لقب "سردار" برای خود و فامیل خود منصرف شده بود، صرف نظر میگردد و تنها 

 سال تولد هریک در بین قوسین درج میشود.[

ـ نظام  3رادر رئیس جمهور؛ ( ب1911ـ محمد نعیم خان ) 2( رئیس جمهور؛ 1909ـ محمد داؤد ) 1

( 1947ـ ویس ) 5( پسر محمد داؤد؛ 1935ـ محمد عمر ) 4( داماد محمد داؤد؛ 1938الدین غازی )

ـ عایشه  8ـ میرمن زینب خانم محمد داؤد؛  7( پسر محمد داؤد؛ 1947ـ خالد ) 6پسر محمد داؤد؛ 

( دختر محمد داؤد؛ 1955شت )ـ زرل 10( دختر محمد داؤد؛ 1940ـ شینکی ) 9خواهر محمد داؤد؛ 

ـ غزال  13( خانم ویس داؤد؛ 1947ـ شیما ) 12( دختر محمد نعیم خان؛ 1937ـ زرمینه ) 11
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ـ حارث  15( دختر زرمینه ، نواسه محمد نعیم خان ؛ 1965ـ صفورا ) 14( دختر عمر داؤد؛ 1965)

 ( پسر ویس داؤد.1975وایگل ) 16( پسر ویس داؤد، 1973)

کمسیون این امر را یک دست آورد بزرگ برای کافۀ ملت افغانستان »میه آمده است: در ادامه اعال
دانسته و آنرا به شخص جاللتمآب رئیس جمهور جمهوری اسالمی افغانستان محترم حامد کرزی، به 
بازماندگان خانوادۀ سردار محمد داؤد خان به خصوص سردار ]محمد داؤد[محمود غازی، هموطنان 

و خارج کشور و در نهایت به تمام تیم کاری کمسیون اعم از متخصصین طب عدلی،  عزیز در داخل
متخصصین شفاخانه ستوماتولوژی، انستیتیوت ملی صحت عامه و سایر همکاران که از هیچ گونه 
تالش های پیهم، خسته گی ناپذیر و شبا روزی دریغ نورزیده، چنین یک رسالت بزرگ ملی را به 

 « اص و خلوص نیت به انجام رسانیدند.وجه احسن، احترام خ

 )پایان اعالمیه وزارت صحت عامه، دفتر روابط عامه(

 

 چگونه محل دفن اجساد پیدا شد؟
ر نظامیان آنها از این موضوع آگاه بودند که می و تعداد انگشت شماچسران خلقی و پرمسلم است که 
ثور را در کجا دفن کرده اند، ولی هیچ یک آنها تا روز زوال خود و از آن به بعد تا  7جنازه شهدای 

در وقت ریاست  30سالهای دیگر زبان به کالم باز نکردند و حرفی در باره نگفتند، تا آنکه بعد از 

ً از محل دفن جمهوری حامد کرزی توجه به این موض وع معطوف گردید، ولی تا آنوقت کسی دقیقا
اجساد معلومات نداشت. بعد از نشر اعالمیه اول شخصی بنام جنرال "پادشاه میر" که در "خوست" 
اقامت داشت، وقتی از رادیو تلویزیون شنید که رئیس جمهور کمسیونی را برای جستجوی محل دفن 

ا کرزی به تماس شد و معلومات دست داشته خود را در ثور تعیین کرده است، فوری ب 7شهدای 

 زمینه بیان کرد. حامد کرزی او را فوری احضار و با اعضای کمسیون همکار ساخت. 

جنرال پادشاه میر یکی از صاحب منصبان اردو بود که در وقت شاهی به حیث افسر تانکیست در 
آنجا به قول اردوی پکتیا تبدیل شد. پس از  زرهدار به رتبه جگتورن ایفای وظیفه میکرد و از 4قوای 

دولت جمهوری به ارتباط هواداری وی از رژیم شاهی بر او مظنون شد و  1352سرطان  26کودتای 

 4او را از بست نظامی بیرون و در بست ملکی و غیرمحارب به حیث آمر حفظ و مراقبت قوای 
ثور صورت گرفت. او  7نکه کودتای رزهدار مقرر کرد. درهمین وظیفه مشغول خدمت بود، تا آ

 رخ داد.  4شاهد رویداد هایی بود که ظرف چند روز متعاقب کودتای منحوس ثور در ساحه قوای 

در آن روز ها پادشاه میر شاهد حوادثی گردید که از اسرار رژیم کودتائی بود. او ترسید تا مبادا 
لذا از جمله اولین کسانی بود که از کابل فرار  کودتاچیان برای اختفای آن رازها، او را از بین ببرند.

و به پاکستان رفت. درآنجا هنوز داعیه جهاد گرم نشده بود که با آمدن حضرت صبغت هللا مجددی به 
پشاور، پاچا میر نیز با او همکار گردید و حضرت صاحب او را در تشکیالت مجاهدین جا داد و تا 

بعداً رتبه جنرالی او را تصدیق نمود. )برای شرح مزید دیده رتبه جنرالی ارتقا کرد و ادارۀ کرزی 
شود بخش دوم مصاحبه جنرال پادشاه میر با "رادیوی آزادی"، برگرفته از کتاب "و آن گلوله باران  

 ( 38تا  29بامداد بهار"، نوشته داکتر صبورهللا سیاه سنگ، صفحه 

بشنوید که طی یک مصاحبه با حمید مهمند ـ حاال جریان موضوع را از زبان خود جنرال پادشاه میر 
( به پشتو 2008جوالی  2ش )1387سرطان 11گزارشگر "رادیو آزادی" )بخش اول( منتشرۀ مورخ 
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انجام داد و داکتر سیاه سنگ در کتاب فوق الذکر خود برگردان دری آنرا به نشر سپرده است که 
 اینک فشرده آن خدمت تقدیم میشود:

کودتا شد، فردایش که روز پایان یافت، ساعت  1357ثور  7پنجشنبه »ی گوید: جنرال پادشاه میر م

زرهدار بودم. امر شد  4شب مرده ها را آوردند. موتر آمد. آنوقت من مدیر حفظ و مراقبت قوای   12

که خود را با عسکرها به پولیگون برسانم. با آنها یکجا به پولیگون رفتم. موتر ها از سوی شهر می 
و چراغهای شان از دور به چشم میخوردند. با خود گفتم: خدایا دراین نیم شب موتر ها از کدام آمدند 

طرف به پولیگون آمدند. اولین موتری که رسید، جیپ وزارت دفاع بود. پس از سالم و مانده نباشی، 
آورده ایم و  پرسیدم: برادر خیریت باشد؟ چطور آمده اید؟ گفتند: مرده های داؤد خان و خانواده اش را

میخواهیم در اینجا که قبالً موضع نظامی )زمین حفر شده برای تانک( بود، برای شان جای پیدا کنیم. 
 (22)صفحه « گفتم: خیلی خوب.

زرهدار بود، میدانست که کدام  4اسلم وطنجار که در کودتا هم نقش داشت و در قوای »او می افزاید: 

ودند. او گفت: اینجا یک موضع قبلی تانک وجود دارد. قسمتهای زمین برای موضع کنده شده ب
گودالها پیشاپیش کنده شده بودند. پس از موتر های جیپ، یک زیس ]موتر الری نوع روسی[ نو آمد و 
به سوی گودال وضع ریورس ]بطرف عقب[ شد. به من گفتند: عسکرها را بگو که مرده ها را پائین 

دن مرده ها شروع کردند. خودم به لحد پائین شدم. اولین کاری کنند. عسکر ها یکی یکی به پائین کر
که کردم، روی اجساد را به سوی قبله گرداندم. وقتی که امروز گور ها را باز کردند، خوشبختانه همه 
اسکلتها رو بسوی قبله دیده می شدند. ترپال یکی از موترها را باز کردم و به راننده موسپیدش گفتم: 

 (23)صفحه « اگر این ترپال را بگیرم و به روی مرده ها بیندازم؟آزرده نمیشوی، 

تقریباً سیزده نفر را زیر »پادشاه میر به جواب سؤالی در بارۀ تعداد مرده ها در این موتر گفت که: 
خاک کردیم ، سیزده نفر... در میان آنها سه زن بود و دیگران همه مردها.  سیزده مرده را همان شب 

ران را شب بعدی. از آنجائیکه سه شبانه روز بیدار خوابی کشیده بودم، به خانه ام به آوردند و دیگ
 25شهر آمدم. به گفتۀ معاونم ضابط شاه ولی خان، شانزده مرده  دیگر را که زیادتر شان زنها بودند، 

ط قدم دورتر در موضع دیگر )کنده شده برای تانک( آورده شدند. فردای آن روز شاه ولی خان ضاب
گفت: آمر صاحب شما دیشب نبودید، مرده های دیگر را هم آوردند. پرسیدم که آیا آنها را شناختی؟ 

 (24و  23)صفحه« گفت: نه، نشناختم. اما دیدم که زنها و کودکان زیاد و مرد ها کم بودند.

 

و بعد از گذشت سی  بودند قبر دسته جمعی شهید محمد داؤد و تعدادی از خانوادۀ او که در پولیگون پلچرخی دفن شده
 سال این گورستان گمنام کشف گردید.
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دروغ گفتن گناه است و »در برابر سؤال دیگر که آنها به چه وسیله کشته شده بودند، پادشاه میرگفت: 
شب بود. چهره ها درست دیده نمی شدند. همه خون آلود بودند. دستهایم در وقت اینسو و آنسو کردن 

ی شدند و آنها یکسره گلوله باران شده بودند. از سوی شب تاریک بود و از شان به خون آغشته م
سوی دیگر می گفتند که مرده ها را به عجله پائین کنید. پس از مرگ چهره ها تغییر میکند. مرده ها 
درست شناخته نمی شدند...ولی از ساختمان بدن، درشتی اندام و کوتاهی قامت، حدس زدم که باید]آن 

 «د خان باشد.یکی[ داؤ

او در پاسخ به سؤال دیگر که اجساد را چه کسانی می آوردند، افسران بلند رتبه یا عسکرهای عادی، 
در راس آنها نوراحمد نور وزیر داخله بود. نمیدانم که او حاال در کدام کشور زندگی میکند. »گفت : 

ار[ پرسید: آیا این افسر که در دیگران وزیر هایی بودند که نمی شناسم. یک از آنها از اسلم ]وطنج
پائین سرگرم کار است، ملگری )رفیق حزبی( است ، یانه؟...آنها میخواستند که این راز فاش نشود و 

 «مرده ها همانجا ناپدید شوند.... بعد یکی آنها گفت که او )اشاره به من( رفیق حزبی نیست!

 

یشتر شان اطفال و زنان بودند و در پولیگون پلچرخی در قبر دسته جمعی برخی از خانواده شهید محمد داؤد که ب
 نزدیکی قبر اول قرار دارد.

بعداً بزرگان و کسانی درسطح وزیرها را آنجا می »جنرال پادشاه میر به این نکته اشاره میکند که: 
آوردند و تیرباران میکردند. وزیرهای خیلی خوب بودند. البته پس ازآنکه میزدند و به شهادت می 
رساندند، می گفتند: به کسی نمی گوئیم، انکار میکنیم و کارمخفی است، زیرا اینها بدون محاکمه کشته 
میشوند... اینها اعضای کابینه داؤد خان بودند. یکی وفی هللا سمیعی وزیر عدلیه بود و دیگری وزیر 

. آنها را هشت شب پس خارجه. برای آنکه می گفتند وزیر خارجه را پائین کنید. جمعاً هشت نفر بودند
 ( 52)صفحه « از کشتن سردار صاحب شهید، زنده آوردند و گفتند از کشتار شان منکر می شویم.

 

 (با ملک مال گل نشان دهنده محل دفن اجساد شاهد عینی حوادث آن شب میر دشاه)جنرال پا
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میگفت: من بسیار یکی دیگر از آن میان موسی شفیق بود. از او هم سؤال میکردند، او در جواب »
بیگناه هستم. درخانه ام سطرنجی هموار است، اوالد چیزی ندارم. چیز دیگر در بساطم نیست. اینها 
گفتند: تو آب هیلمند را فروخته ای. او گفت: تو )به نوراحمد نور گفت: تو(، اناهیتا راتب زاد، ببرک 

ردید و من که صدراعظم آن وقت کارمل و حفیظ هللا امین همه وکیل های شورا بودید. شما پاس ک
بودم، امضا کردم. بحث مستقیماً در همان جا شروع شد. بعد از گفتگو موسی شفیق را کشتند. پس از 
او وزیر عدلیه را از موتر پائین کردند. اینها آتش میکردند و آنها می گفتند: هللا اکبر و به زمین می 

از یکسو تاریکی شب بود و از سوی دیگر فیر کننده گان  افتادند. احساسات آنها را نمی توانستم بدانم.
کاله های داشتند با دو سوراخ برای چشمها. چیزی از چهره شان دیده یا خوانده نمیشد. آنها 
کالشنکوف به دست، از پشت موتر جیپ بیرون می آمدند، از هشت متری فیر میکردند و واپس به 

[ وفی هللا سمیعی وزیر عدلیه را از موتر پایان آوردند و پشت جیپ میرفتند....پس از او ]موسی شفیق
با او مشاجره را شروع کردند. به او گفتند: دیروز شما ما را برلب گور رسانده بودید. امروز خودتان 

 (36)صفحه « بر لب گور ایستاده اید.

نه! نه! »میداد، گفت: پادشاه میر خان در پاسخ به سؤالیکه آیا نور احمد نور خودش امر فیر بر آنها را 
او نه قومانده داده و نه به دست خود کشته است. او بخاطری نکشته است که وقتی گپ هایش ختم می 
شد، همان شخص نظامی کالشینکوف بدست که در پشت جیپ ایستاده بود، می آمد و در پیش روی 

اینها را به شهادت میرساند. جیپ می ایستاد و بدون آنکه کسی به او امر کند، خود بخود فیر میکرد و 
« نور به آنها قومانده نمیداد که بزنید یا خوب یا بد. هر آنچه گفتم در پیش چشم خودم رخ داده است.

]این مشخصه ثابت می سازد که اینها همان کوماندو های روسی بودند که حادثه خونبار قصر گلخانه 
 انجام دادند.[نفر از خاندان محمد داؤد را به همین شکل  18و قتل 

درهمین دشت روسها آمدند و تانکهای شان همه جا را کند و کپر کردند. »پادشاه میر خان می افزاید: 
در دلم گشت که ممکن است روزی خداوند افغانستان را آزاد سازد. من از جایی که داؤد خان در ته 

متر دور از سرک  65: دقیق آن به خاک سپرده شده بود، با قدمهایی به خطوط یک متر اندازه گرفتم

کیلومتری شرق کابل[ آمدم و این  18]در ویرانه های پشت حربی پوهنتون، نزدیک زندان پلچرخی، 

متر را جایی یادداشت کردم. با خود گفتم که شاید روزی افغانستان از چنگال کمونیستها آزاد  65عدد 

مبادا این گورستان که ارامگاه یک شخصیت شود. آنوقت، روسها نبودند، همین کمونیستها بودند. گفتم 
است، گم شود. دراین دوماه گذشته جاهای گوناگونی به اثر گزارشهای نادرست مردم کنده و کشوده 

 (29و  28)صفحه « می شدند و اثری به چشم نمیخورد.

سید حمید مهمند گزارشگر "رادیو آزادی" که با جنرال پادشاه میر مصاحبه داشت، در آخر از او پر
جنرال صاحب! از معدود کسانی که راز جایگاه گور دسته جمعی داؤد خان و خانواده اش را در »که: 

سینه داشتند، یکی شما استید. حاال که این گورستان پیدا شده و مرده ها از آن بیرون کشیده شدند، چه 
دار نادرجان و وقتی به سرخاک سردار داؤد خان میرفتم، سر»احساسی دارید؟ او در جواب گفت: 

سردار محمود جان ]محمد داؤد محمود غازی[ )نواسه های داؤد خان( با من می بودند. آنها به پاس 
گرامیداشت پدر بزرگ شان از سر صبح آنجا میرفتند و خاکها را با انگشتان شان اینسو و آنسو 

ان بسیار میسوخت. میکردند تا استخوانها آسیب ندیده به دست این دو، دل شان برای مرده های ش
استخوانها را به شفاخانه امنیت ملی آوردیم تا نظر به تصمیم رئیس جمهور یا امنیت ملی یا حکومت 

 «شناسائی شوند. البته شناسائی هویت ممکن نیست برای آنکه همه اش استخوان است.
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ن، چه کفر خوش هستم منحیث مسلمان، تا امروز درهر گوشه جها»او در پایان مصاحبه چنین گفت: 
و چه اسالم، اگر رئیس جمهور مرده، جسدش گم نشده است. آنهم رئیس جمهوری مانند داؤد خان که 
بسیاری از مردم افغانستان در مرگش غمگین شدند. با یافت گورش حاال احساس میکنم که داؤد خان 

 «ش بروند.زنده شده است و خیلی خوشحالم که گورش یافت شد و مردم خواهند توانست به زیارت

 انتخاب محل بازدفن رمیم شهداء:

طوریکه دراعالمیه دوم رسمی دولت، منتشرۀ وزارت صحت عامه دولت جمهوری اسالمی افغانستان 
ش به شهادت رسیدند، به تعداد 1357ثور  8نفر از خانواده شان که در روز  18توضیح شد، جمعاً 

رخی دفن گردیده بود، تثبیت و هویت بعضی جسد در دو قبر دسته جمعی در حواشی پولیگون پلچ 16

از آنها به شمول شخص محمد داؤد شهید شناسائی گردیدند. متأسفانه جسد میرمن بلقیس خانم تیمور 
 شاه آصفی و جسد هیله دختر عمر داؤد بدست نیامد.

 

 آرامگاه ابدی شهید محمد داؤد اولین رئیس جمهور افغانستان

از اجساد، قدم دوم همانا باز دفن رمیم شهداء بود، که باید در  پس از کشف و تثبیت هویت بعضی
زمینه تصمیم اتخاذ میگردید. نظریات مختلف از طرف مردم و بعضی شخصیت ها ابراز گردید و 
حتی مردم قندهار تقاضا داشتند که رمیم شان در قندهار به خاک سپرده شود و برخی نظر دادند که در 

در تپه مرنجان دفن شوند و اما با پیشنهاد بسیاراشخاص به شمول چند فرد حضیرۀ آبائی این خاندان 
نزدیک به خاندان با تفاهم ریاست جمهوری  به توافق رسیدند که محل دفن در ساحات غرب کابل بر 

ریشخورتعیین گردد. با تائید این پیشنهاد محلی در  7باالی تپه ای در حواشی بین قوای مرکز و فرقه 

مشخص گردید و رمیم شهداء پس از مراسم خاص و با شکوه که در قصر ریاست  آن قسمت ها
جمهوری بعمل آمد، بدانجا انتقال یافت و طی مراسم رسمی رمیم هر یک در قبرهای جدا گانه بخاک 

عالوتاً درنظر است تا در آن محل بر قبر محمد داؤد شهید و احتماال باقی شهدای خانواده  سپرده شدند.
گنبدی در خور شأن اعمار گردد و به اطراف و ملحقات آن به شکل الزم توجه بعمل آید.  او بزودی

 )کلیپ ویدئوئی این مراسم در یوتیوب قابل دسترسی است(
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 آرامگاره ابدی خانواده محمد داؤد در بلندی های غرب کابل

دفن شهداء و  از معلومات ذیل که محترم محمد قاسم باز یکی از اعضای کمسیون شناسائی محل
انش نیز به شهادت رسیدند، در ستون نظر ادرکسیکه در زندان پلچرخی با ما یکجا بود و پدر و بر

ه فرموده اند، یک جهان سپاس و اینک متن تبصره ئسنجی  پورتال وزین افغان جرمن آنالین ارا
 درج این بخش میدارم: به حیث تکملۀ این نوشته با تشکرشانرا 

 ب داکتر صاحب کاظم!استاد محترم جنا
غرض معلومات بیشتر این چند سطر ذیل را بخاطر غنا تحقیق و ریسرج پربهای تان که زیر دست دارید همرای شما 

شریک میسازم. اولین شخص که به طرفداری و دفاع نظام جمهوری در حصه یکه توت سرک کابل پلچرخی به 
اندان قطعه انظباط شهری ګانیزیون کابل بود که همرای شهادت رسید جګړن خان محمد خان جهانګیری بهسودی قوم

 یک صاحب منصب یک عسکر دریور و یک محافظ به شهادت رسیدند.
ی را در خواجه یهواای دومین کشتار وحشیانه حزب دیموکراتیک ؟ خلق که به ده ها صاحب منصب عالی رتبه قو

 :تیر باران نموده و به شهادت رساندند عبارت اند از ۱۳۵۷رواش میدان هوایی عسکری در روز منحوس هفت ثور
به ده ها صاحب منصب  -۳هوایی،  ایمرتضی قل سر انجینیر قو -۲هوایی،  ایموسی خان قوماندان عمومی قو -ا

 .مهوایی که اسمای شانرا فراموش کرد ایعالی رتبه قو
ورخان چپرهاری قوماندان کندک تانک و کشتار بی رحمانه قطعات ګارد جمهوری به شمول ډګرمن محمد سر ینسوم

 یا پیاده
ـ  ۱   :از  از دست کمونستان به شهادت رسیدند عبارت بودند ۷/۸ګروپ  که در عین روز یعنی شب  ینچهارم

سمونیار  -۳غالم نقشبند دشتی معین وزارت داخله،  -۲س،ییدجنرال طاهرخان لغمانی قوماندان عمومی ژاندارم و پولبر
 ان امنیه والیت کابل.میرګل قوماند

ډګرجنرال غالم حیدر رسولی وزیر  -۱به شهادت رسیدند عبارت اند از.  ۸/۹اشخاص ذیل بتاریخ لیل  ین گروپپنجم
 برید جنرال عبدالعلی خان وردګ. -۳ظمی لوی درستیز، عاعبدالعزیزډګر جنرال  -۲دفاع ملی، 

به باالحصار برده میشدند و از طرف شب در رادیو که از طرف روز  ۱۲/۱۳اشخاص ذیل بتاریخ لیل  ین گروپششم
 -۲جګړن صاحب جان خان قوماندان ګارد،  -۱:افغانستان نګاه داری میشدند به شهادت رسانده شدند. عبارت بودند از
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ولی محمدخان قوماندان غند باالحصار،  -۳ریانا بود، آیس شرکت هوایی ئامین هللا داماد محترم رسولی صاحب ، که ر
جګتورن محمدعالم خان ملک بابا پسر ملک  -۵بود،  ناخشان هاشم یکی وماندو که اسمای کدو قوماندانان کندک  -۴

بابا کنری که چند روز قبل از کودتا هفت ثور در تطبیقات کوماندوی پای شان شکسته بود و در شفاخانه چارصد 
 بستر، بستر بود همرای این ګروپ یکجا به شهادت رسیدند.

های وزارت دفاع به شمول من قاسم باز محبوس بودیم به تاریخ لیل  محبوسین سیاسی که در زیر زمینی گروپین هفتم
 ثور به شهادت رسیدند عبارت اند از. ۱۴/۱۵
جناب سید وحید  -۳پوهاند وفی هللا سمیعی وزیر عدلیه و لوی څارنوال،  -۲جناب محمد موسی شفیق صدراعظم،  -۱

جناب  -۵جناب جنرال عبدهللا روکی سلیمان باجه اعلیحضرت محمد ظاهرشاه،  -۴مور خارجه، عبدهللا معاون وزارت ا
 ب حضور اعلیحضرت محمد ظاهرشاه،حجناب محمد رحیم خان پنجشیری مصا -۶جنرال عبدالقدیر خلیق، 

 جوزا به شهادت رسیدند عبارت اند از. ۲۱/۲۲که در محبس پلچرخی به تاریخ لیل ین گروپ هشتم
سرفراز  -۳محمد حسن باز ولسوال چهاردهی کابل برادرم،  -۲بازمحمد خان پدرم،  -۱لترتیب، او سه برادرم بپدرم 

جګړن  -۶یس دفتر جمهوری، ئمحمد اکبر ر -۵عبدالمجید باز سریاور ریاست جمهوری برادرم،  -۴باز تاجر برادرم، 
سمونیار نصرهللا امرخیل صاحب منصب پولیس،  -۷مرکز،  ییا ډګرمن محمد هاشم خان ببرک زی یاور قوماندان قوا

محترم صالح الدین غازی پسر مرحوم شاه محمود خان غازی سابق  -۹ل ابراهیم خیل والی والیت پکتیا، گمحمد  -۸
 صدراعظم.

 با عرض من قاسم باز و دیګر برادرم بنام عبدالولی باز دوهم بریدمن قطعه کوماندو تقریبآ یک سال در زندان ماندیم.
 ترامحا
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 بخش دوازدهم

اداره و طرز زندگی محمد داؤد ،نگاه مختصر به شخصیت، افکار  
 

جمعاً  1357تا  1311شهید محمد داؤد مؤسس اولین نظام جمهوری در افغانستان مردی بود که از 

سال بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم در صحنۀ سیاسی و اداری کشورنقش داشت و  46برای مدت 

دراین مبحث نمی گنجد، و اما  آنخدمات فراموش ناشدنی را برای اعتالی کشور انجام داد که شرح 
م است دراینجا دربارۀ خصوصیات بارز شخصیت، افکار، طرز اداره و نحوه زندگی او در محیط الز

درفضای رسمی و غیررسمی مختصر صحبت کرد و بخصوص نظری چند نفر را که  ،خانه و بیرون
 در تماس بوده اند، منعکس ساخت.او با 

کمک نماید: محمد داؤد فرزند نگاه کوتاه و فشرده برسوانح اومیتواند درشناخت بنیاد شخصیت او 
محمدعزیزخان )پسرارشد سردارمحمدیوسف خان( و برادر زاده و داماد اعلیحضرت محمد نادرشاه 

ش با اولین گروپ متعلمان 1300(  درکابل متولد ودر سال 1909شمسی )1287بود که درسال 
 9ه اعزام شد ومدت افغانی در دورۀ سلطنت اعلیحضرت شاه امان هللا غازی جهت تحصیل به فرانس

 کاکایش محمدنادرخان وزیرمختارافغانی درپاریس بود، در سال را که پدرش سرپرست محصلین و
( پس از سقوط امیر حبیب هللا کلکانی و م1931) ش1310لیسه "جیسن دوسیلی" درس خواند. در

ال تربیت آغاز سلطنت اعلیحضرت محمد نادرشاه به وطن برگشت، درکورسهای پیاده برای مدت یکس
به رتبه فرقه مشر)جنرال( نائل آمد. ازهمین مقام به بعد حیات سیاسی  ش1311نظامی گرفت ودر 

راس کشورتاهنگام  محمد داؤد آغاز میگردد که گاهی دراوج قدرت، مدتی درکنج عزلت و بعد در
ه سال دوام میکند که آنرا میتوان بطورکل در چهاردوره خالص 46( مدت ش1357ثور 8شهادت )

 کرد:

 ـ دوره جمهوریت. 4ـ دوره "عزلت"،   3ـ دوره صدارت،  2ـ قدمه های اول،  1

تحت عنوان: "نگاهی گذرا  تهریک از دوره های فوق الذکررا اینجانب طی یک سلسله پیهم مقاال
ثور  7تا کودتای 1352سرطان  26)از کودتایبرظهور و سقوط اولین نظام جمهوری در افغانستان 

 14بررسی قرار داده و این سلسله در پورتال وزین افغان جرمن آنالین سر از تاریخ  مورد "(1357

 به نشر رسیده است. عالقمندان میتوانند متن کامل آنرا  در لینک ذیل مطالعه فرمایند:  2015جوالی

http://www.afghan-german.net/upload/elmi_bibliothek/kazem_sa_coup_deta_saratan12345.pdf 

سال و درطی چهار دوره متفاوت )از  46قضاوت دربارۀ کارکردها و شخصیت محمد داؤد درطول 

قدمه های اول گرفته تا دوره صدارت و بعد دوره عزلت و در اخیر در دورۀ ریاست جمهوری( که با 
تمام اخالص و صداقت به وطن خدمت کرد و چهره ای افغانستان را تغییر داد، واقعیتی است که 

س به شمول مخالفانش از آن انکار کرده نمیتوانند. اما طی این مدت طوالنی خصوصیاتی در هیچک
زمامداری او نهفته بود که برای بعضی ها قابل تحمل نبود و با منافع شان اعم از گروپی و انفرادی 

 در تصادم قرار داشت.

موقف سیاسی محمد داؤد به حیث یک "ملیگرای مسلمان" طبعاً با اندیشه های چپ و راست افراطی 
سازگار نبود. این دو گروپ از جمله مخالفان طبیعی او شمرده می شدند، با آنکه برای مدت کوتاه 
 جناح چپ )خلق و پرچم( از او و نظام جمهوری حمایت کردند، ولی برای آنها ثابت بود که این
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همکاری به زودی دریک نقطه تقاطع خواهد کرد و این همان موقعی بود که داؤد خان به تصفیه آن 
جناح از داخل حکومت پرداخت و سپس به صراحت در جمع مردم هرات بر ایدئولوژی های وارداتی  

 تاخت و برلزوم یک ایدئولوژی مبتنی بر خصوصیات ملی و اسالمی در کشورتأکید کرد.

 

دشمنی جناح های چپ و راست افراطی، البته با سرنگونی نظام شاهی همچنان برتعداد برعالوۀ 
مخالفان او که از نظام شاهی حمایت میکردند، افزوده شد و کسانیکه مقامها و امتیازت خود را در 
قبال این تحول از دست دادند، نیز شامل دسته ناراضیان علیه او شدند. کشورهای همسایه که از 

جدد محمد داؤد در راس دولت افغانستان هراس داشتند، نیز بر شدت فعالیت های تخریبی عروج م
خود برضد او و حتی سرنگونی نظام جمهوری دست بکار شدند، چنانکه چند بارتشبث به راه اندازی 
ً ازطرف گروپهای مختلف دست راستی )اسالمگرایان مکتبی( نشانه ای از این  کودتا ها خاصتا

میباشد. رقابت در سطح خانوادگی بخصوص با سردار عبدالولی که درمدت ده سال دوره مخالفت ها 
مشروطیت گرداننده اصلی چرخ قدرت بود و تعدادی از نظامیان عالی رتبه را که بیشتر شان دست 
پروردگان محمد داؤد در زمان صدراتش بودند، بخود جذب کرده بود، با سقوط سلطنت  فضایی را 

محمد داؤد همه آن اراکین نظامی را از حلقه بدور کرد و این خود موجب عقده مندی آنها بار آورد که 
 در برابر نظام جمهوری گردید. عین وضع در ساحه ملکی نیز به نحوی پدیدار گشت. 

با درنظرداشت حاالت فوق قضاوتها در برابر طرز اداره، کارآئی، عاملیت، انتخاب همکاران و سائر 
محمد داؤد از هم دور میروند و نظریات بین موافقان و مخالفان او حتی در خصوصیات شخصی 

سطح برخوردهای ذات البینی به شکل حاد تبلور می یابد. دراین بخش سعی برآنست تا  نظر کسانی 
را دررابطه به شخصیت، نحوه کار، افکار و طرز اداره او از جمع مخالفان و موافقان طور نمونه 

تا باشد از ورای آن خواننده خودش بقضاوت بپردازد. همچنان در پایان این بخش که گردآوری نمائیم 
پایان این سلسله مقاالت و در مجموع این کتاب خواهد بود، به این موضوع که قبل از "انفالق" ثور 
وطن در چه حال بوده و بعد از "انقالق" به کجا رفته است، یک نگاه اجمالی و مختصر به حیث حسن 

 م خواهیم انداخت. ختا
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 نظریات پیرامون شخصیت، کارکردها و نحوه ادارۀ محمد داؤد:

 نظر دگروال عبدالقادر:ـ  1

یکی از مشمولین کودتا بود و بعد ظاهراً به حیث  1352سرطان  26دگروال عبدالقادر که خود در 

ایجنت خاص یک عضو فعال حزب دموکراتیک خلق )وابسته به نورمحمد تره کی( و اما در واقع 
جی.آر. یو)سازمان استخباراتی نظامی اتحاد شوروی( علیه نظام جمهوری و شخص محمد داؤد 
موقف گرفت و کسی بود که با فعالیت های چشمگیر خود در قوای هوائی، کودتای ثور را به پیروزی 

د میکند: )بخش هفده( کتاب خاطرات خود از محمد داؤد با این الفاظ یا 218و  217رسانید، درصفحه

به نظر من، داؤد خان یک وطن پرست بود، یک ناسیونالیست و ملی گرا بود. هدفم از ناسیونالیست »
بودن ملی گرایی است، نه قبیله گرایی. داؤد خان به این خاطر ناسیونالیست و ملی بود که به سعادت 

  «افغانستان عالقه داشت.

اما داوود به دو دلیل نمی توانست جامعه را »وید: دراینجا پایۀ استدالل قادر چوبین میشود و می گ
خوب درک کند. یک دلیل سن و سال داؤد خان بود، داؤد خان پیر شده بود. دلیل دوم تعلق داؤد به 
خاندان شاهی بود. داؤد خان از جامعه بیخبر و نمی توانست جامعه را آن طور که هست، درک کند. 

رین فرد خاندان سلطنتی و آل یحیی بود. پس از هفت ثور ما از نگاه اخالقی داؤد خان با اخالق ت
نتوانستیم هیچ چیزی که دلیل برانحراف داؤد خان از مسایل اخالقی افغانی و اسالمی باشد، پیدا کنیم، 
درحالیکه در خاندان سلطنتی چنین مسایل رایج بود. در البوم ها هیچ عکسی از زن داؤد خان حتا با 

س از کشته شدن داؤد خان هرچه پالیدیم...ما چیزی نیافتیم. هرچه بود در چوکات سربرهنه نیافتیم، پ
وظایف بود. همه اجراآت هم در چوکات وظایف رسمی صورت گرفته بود. داؤد خان در آخر عمر 

 «خود بسیار ناتوان هم شده بود.

هنگام شهادت  قادر توضیح نمیکند که مقصدش از درک جامعه چیست و اینکه او محمد داؤد را که 
سالگی قرار داشت، "پیر و ناتوان" میخواند، و اما از خود نمی پرسد که تره کی را در  68در سن 

سالگی بدون کوچکترین تجربه کاری در امور دولت به حیث رئیس دولت رژیم  می پذیرد و  65سن 

 در خدمتش قرار میگیرد.)یک بام و دوهوا(.

داؤد خان زمانی می گفت که منافع افغانستان »ن بیان میدارد: قادر درباره لزوم سقوط جمهوری چنی
را به خاطر چند ملیون  پول خدشه دار نمی سازد. این زمانی بود که احساس می شد داؤد خان به 
شوروی تکیه دارد. اما در اواخر، وضع تغییر کرد. شاه ایران، داؤد خان را دعوت کرد. داؤد خان 

 «فت. بعد به عراق و کویت و اندونیزیا رفت.برای حج عمره به عربستان ر

درهمان زمان بود که این مفکوره در بین ما چپی های حزب دموکراتیک »قادر اعتراف میکند که :  
پیدا شد که "وقتش فرا رسیده! داؤد خان انحراف کرده است و به اسالمیست ها رو می آورد. همین 

 (158صفحه  سیاسی جنرال عبدالقادر...)کتاب خاطرات « حاال باید چاره اش شود."

این اعتراف جنرال قادر ریشه از همان تصمیم مقامات شوروی میگیرد که برای سرنگونی نظام 
جمهوری در کشور دست به اقدام یازیده و برای سفارت خود در کابل هدایت داده بودند تا برای 

درحزب دموکراتیک خلق  )جناح  تدارک مقدمات یک کودتای نظامی نخست بر سران دو جناج رقیب
خلق و جناح پرچم( فشار وارد کند تا اختالفات خود را کنار گذاشته و به همکاری و تفاهم در ایجاد 

 "حزب واحد دموکراتیک خلق" بپردازند.
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 نظر ضیاء مجید:ـ  2

سرطان  26ولین کودتای مجگرن ضیاء مجید )بعد دگروال در وقت رژیم کمونیستی( که یکی از مش

ش ایفای 1355بود و پس از کودتا به حیث یاور و همچنان قوماندان گارد جمهوری تا سال  1352

وظیفه میکرد و حینیکه در دام داکتر حسن شرق گیر افتاد و بسوی پرچمی ها کشانیده شد، محمد داؤد 
ستان در او را از وظیفه قوماندانی گارد جمهوری برکنار کرد و به حیث آتشه نظامی در سفارت افغان

دهلی مقرر نمود. او که هنوزهم خود را از طرفداران نظام جمهوری و بخصوص گروپ نام نهاد 
"جمهوریخواهان" میداند، در مورد شخصیت محمد داؤد ضمن یک مصاحبه با عبدهللا شادان )پرچمی( 

 منتشره بی بی سی چنین میگوید: 

ر وطنپرست و با احساس بود، یعنی در داؤد خان را طوریکه من از نزدیک می شناسم، آدم بسیا»
وطنپرستی او جای شکی نیست.... شما در دوره صدارت داؤد خان دیدید که بسیار اصالحات بنیادی 
را به وجود آورد، هم در ساحه اجتماعی و هم در ساحه اقتصادی. در ساحه اجتماعی اولین کاری که 

او در پایان مصاحبه خود می افزاید: « .انجام داد، تساوی حقوق زن و مرد و آزادی نسوان بود
مرحوم داؤد خان اینقدر احساسات عمیق وطنی پرستی داشت که در هیچ صورت به یک قدرت »

بیگانه اجازه نمی داد که بر او دیکته کند و امر صادر کند و این نهایت وطنپرستی اش بود. به نظر 
ید شد ... و در افغانستان جنگ و بدبختی آمد، من باید ]از حاکمیت ملی[ دفاع میکرد. با اینکه او شه

چون مرحوم داؤد خان را »؛ ضیاء مجید می گوید: «اما این وظیفۀ وجدانی او بود که باید دفاع میکرد
بسیار از نزدیک می شناختم، برای من ارزش یک پدر را دارد. واقعاً او هیچ نوع امتیازی برای خود 

ی دراین وطن زندگی میکرد. ما در روز اول نظام جمهوری که قایل نبود، یعنی مثل یک انسان عاد
او به رادیو کابل اعالم کرد، اولین چیزیکه او را امتیاز میداد نسبت به دیگر طبقات، کلمه "سردار" 
بود. کلمۀ سردار را دور کرد و تا آخر. او اولین رهبری است در افغانستان که یک پول از بودجه 

پهره داری در عقب ایشان روان نبود. برای من هدایت داد حتی یک نفر  دولت معاش نگرفت و هیچ
)مصاحبه ضیا مجید با عبدهللا شادان؛ « صاحب منصب نمیتواند بحیث پهره دار از پشت سرش برود.

در  2015دسمبر  25متن این مصاحبه به وسیله نصیبه اکرم حیدری به قید قلم آورده شده و بتاریخ 

 جرمن آنالین به نشر رسیده است(پورتال وزین افغان 

 نظر انجنیر عبدالکریم عطائی:ـ  3

کریم عطائی از زمان صدارت تا روز اخیر زندگی محمد داؤد یکی از اشخاص نزدیک به او بود که 
در سه سال اخیر دورۀ ریاست جمهوری به حیث وزیر مخابرات در کابینه محمد داؤد ایفای وظیفه 

قاالت خود تحت عنوان "شناسائی جسد شهید مرحوم محمد داؤد بانی میکرد. عطائی در یکی از م
 2008دسمبر  11جمهوریت و اولین رئیس جمهور افغانستان" ، منتشره افغان جرمن انالین مورخ 

 چنین می نویسد: 

 ملی زعیم یک ولی، باشد می پیچیده عوامل تابع افغانستان مانند کشورهای سرنوشت که نیست شکی»
 نوع ازین های مثال .دهد سوق کشورش ملی منافع بنفع انحا از بنحوی را عوامل این تواند می

 محمد مرحوم .است سراغ قابل نهرو، و ناصر جمال مانند گذشته، دور چندان نه روزگار در اشخاص
 شخصیتها چنین این صف در تعهدم غیر کشورهای عصر در که بودند زعمای از تن یک نیز دؤدا

 در انزوا از غرب، و شرق های سیاست در رقابت از استفاده با را، افغانستان توانست او .داشتند قرار
ً  و جهان کشورهای قطار در را افغانستان جای و دهد سوق انکشاف راه  غیر کشورهای خاصتا
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 میهن به او .میزیست کشورش اعتالی برای و بود ملی منافع دهندۀ رجحان او .نماید تثبیت منسلک
 های زیربنا کننده اعمار شهید دؤدا محمد .بخداوند راسخ عقیدۀ با بود مردی و داشت عشق خود

 صدارت دورۀ در هم زنان نهضت و بود انکشافی های پالن چوکات در کشور صنعتی و اقتصادی
 سیاسی تحول اجتماعی، و اقتصادی تحوالت با همگام که بود معتقد او .آمد بعمل کشور در شان

 .ناپذیراست اجتناب درکشور
 قابل شناخت داشت، دوست بیشتر جان و دل از را آنها که افغانستان مردم و ملک از شهید دؤدا محمد

 و داشت آشنائی نزدیک از بودند، که درهرکجا کشور سفیدان ریش و بزرگان با او .داشت وصفی
 زیاد محبوبیت افغانستان عام مردم نزد او .شناخت می آن خصوصیات با را کشور کنار و هرگوشه

 استفاده سوء خود موقف از که نفوذ صاحب اشخاص و مالک، ک،لِ مَ  خان، از شهید دؤدا محمد .داشت
 میدادند، قرار برداری بهره مورد را مردم مذهب و دین پوشش زیر کسانیکه از همچنان و میکردند

 آنقدر او .نمیکرد اعتماد سلب دیگر او از میگرفت قرار اعتمادش مورد کسی وقتی .بود متنفر سخت
 زیرپا را خود ملی منافع هم گاهی افغان یک کرد نمی تصور که داشت عقیده افغانیت و افغانستان به

 قیمت به که بود او نیت حسن همین شاید. دهد تن وطنفروشی به و گیرد قرار بیگانه درخدمت گذاشته،
 اشتباه از بشر چون و نیستند بشر مافوق بزرگ مردان .شد تمام شان خانواده و اوالد خودش، جان

 نمی اشتباه مرتکب باید مرحوم دؤدا محمد بگویم اگر جاست بی توقع لذا توانند، نمی بوده عاری
 آغوش در مجید قرآن مطالی نسخۀ موجودیت .راسخ مسلمان و کامل ایمان با بود مردی او .گردید
 «.داشت شان راسخ ایمان از مطلق نمایندگی ]حین شهادت[شان

 نظر میر محمد صدیق فرهنگ:ـ  4

(  تحت عنوان فرعی "خوی و خصلت و 700فرهنگ درکتاب "افغانستان در پنج قرن اخیر" )صفحه 

شیوۀ زمامداری محمد داؤد خان" بعد از ختم دوره صدارت و پس از ذکر مختصر سوانح محمد داؤد، 
پیش از جنگ دوم جهانی ]محمد داؤد[ به ارزیابی شخصیت او می پردازد و می نویسد: "درسالهای 

از جمله هواخواهان هیتلر بود و فلسفۀ سیاسی او را مبتنی بر برتری نژادی و دیکتاتوری عصری 
توأم با اطاعت کورکورانه از رهبر حزب دربست پذیرفت و از آن به بعد همواره خود را درزمرۀ 

 «.تالش می ورزیدهمان رهبر ایده آل فاشیستان می دید و جهت رسیدن به آن 

با این حال محمد داؤد خان مانند عمش محمدهاشم خان شخص پرکار و »فرهنگ اعتراف میکند که: 
با انضباط بود، اما برخالف او، به جمع مال و منال حرص و عالقۀ فراوان نشان نداد. زندگی نسبتاً 

ی به نفع اجرای ساده و کم پیرایه داشت و حتی از خوشگذرانی های معمول و استراحت ضرور
وظیفه خودداری میکرد. در ادارۀ امور در حدودی به تفویض صالحیت معتقد بود، اما کمتر واقع 
میشد که همکاران نزدیک خود را از بین اشخاص کاردان و دارای صراحت لهجه انتخاب کند. اگرهم 

ار نظر باقی گاهی چنین اشخاص را به حکم ضرورت در دستگاه می پذیرفت، برای شان جرأت اظه
نمی گذاشت. هیچ سند و قرینه ای موجود نیست که در مقامهای رسمی خود از نائب الحکومگی تا 
صدارت استفاده جویی نموده باشد، اما در مقابل هیچ سند و قرینه ای هم وجود ندارد که به 

رج به داخل کشور بازگشتاندن میراث محمد هاشم خان که تقریباً نیمۀ آن به او تعلق گرفته بود، از خا
( ]تاجائیکه معلوم است محمد داؤد یک مقدار زیاد جایدادهای 701)صفحه « اقدام کرده باشد....

میراثی عم خود را از جمله زمین های چهلتن و به بعضی دیگر را به ملکیت عامه برگردانید و نیز 
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قیقت بود که او وضع زندگی او در جریان سالهای عزلت و همچنان ریاست جمهوری مبین این ح
 هیچگاه در زندگی خود به فکر زراندوزی نبود[.

هرچند محمد داؤد خان به پیشرفت و اعتالی افغانستان عالقمند بود و »فرهنگ در ادامه می افزاید: 
به شیوۀ خودش دراین راه تالش می ورزید، اما چون وابستگی او به جاه و مقام باالتر از هر 

« نهائی کارهای او نمیتوانست به خیر و صالح کشور و مردم آن باشد.وابستگی دیگر بود، نتیجۀ 
بعضی ها او را کمونیست و برخی »]فرهنگ در شرح این موضوع دلیلی نمی آورد[. او  می نویسد: 

سوسیالیت گفته اند، اما شیوۀ کار او در دورۀ طوالنی قدرتش این ادعا ها را تائید نمیکند. سوسیال 
زیرا با دموکراسی و آزادیهای شخصی عمیقاً مخالفت داشت. درمقابل، روش او دموکرات هم نبود، 

در مملکتداری با روش رژیمهای فاشیستی شباهت زیاد بهم میرساند و یا اینکه از داشتن یک حزب 
منظم و با ضبط و ربط همانند احزاب فاشیستی غرب بی بهره بود، مثل ایشان به اصالحات اجتماعی 

بنابراین دور از حقیقت نخواهد بود که یک زمامدار فعال و ترقیخواه با گرایش تظاهر میکرد و 
 (702)صفحه « فاشیستی شمرده شود.

قابل ذکر است که قضاوت فرهنگ بر دو شخصیت تاریخی افغانستان هریک شهید محمد داؤد و شهید 
دوره انتقال و صدارت  محمد هاشم میوندوال بیشتر بر مبنای دالیل انفسی استوار است که خاصتاً از

 داکتر محمد یوسف و نقش فرهنگ در آن دوره نشأت میکند.

 نظر سید قاسم رشتیا:ـ  5

با آنکه میانه رشتیا با محمد داؤد از اول چندان دوستانه نبود، این روابط در دورۀ انتقال و بخصوص 
بیشتر به سردی  قانون اساسی که در گنجانیدن آن رشتیا نقش بارز داشت، 24در موضوع ماده 

گرائید.  اما رشتیا برعکس برادرش فرهنگ چشم از واقعیت نپوشیده، در کتاب "خاطرات سیاسی" 
( ضمن ابراز نظر عمومی، دورۀ صدارت محمد داؤد را چنین ارزیابی 102و  101خود )صفحه 

 میکند: 

م( صورت 1953)ش 1332رویکار آمدن سردار محمد داؤد خان بحیث صدراعظم که در ماه سنبله »

گرفت، در حقیقت آغاز یک دورۀ جدیدی برای افغانستان بشمار میرود. حکومت سردار محمد داؤد 
( یکنوع 1929) 1308خان در قسم خود با مقایسه با حکومتهای سابقه بعد از اغتشاش داخلی 

می آورد، زیرا  حکومت انقالبی بشمار میرفت که از بسا لحاظ ادامه با تجدید دورۀ امانیه را به خاطر
از یکطرف در ترکیب کابینه بصورت بی سابقه که عادتاً بعضی از وزراء تبدیل و برخی در پست 
های دیگر گماشته می شدند، این دفعه تقریباً تمام اعضای کابینه و اکثر کهنه کاران "گارد های قدیمی" 

شده و اکثریت اعضای کابینه  به استثنای علی محمد خان که به حیث معاون صدارت باقی ماند، تجدید
هم از عناصر جوان و تعلیم یافته انتخاب شده بودند. از قبیل داکتر محمدیوسف، داکتر علی احمد 
پوپل، داکترعبدالرؤف حیدر، داکترعبدالمجید، عبدهللا ملکیار و امثال آنها. ازطرف دیگر پروگرام 

ود بی سابقه بود، مخصوصاً سیاست حکومت هم شکل و طرز جدیدی را ارائه میکرد که به ذات خ
خارجی.... که مورد تجدید نظر قرار گرفته با ارزیابی اوضاع جهان روی اساسات متین و ثابتی قرار 

 «داده شد که تا اخیر دورۀ سلطنت کم و بیش به همان اساس دوام کرد.

صدارت محمد رشتیا در ادامه از چگونگی این تحول عمده در سیاست خارجی افغانستان طی دوره 
ً همان سیاست بیطرفی بود که از مدتها پیش بلکه قبل از »داؤد چینن می نویسد:  این سیاست اساسا
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استقالل افغانستان در دوران جنگ اول جهانی آغاز یافته بود و در دوران جنگ دوم جهانی نیز ادامه 
" داشت و بیشتر جلب داشت. اما فرقی که پیدا شد، این بود که این سیاست در سابق شکل "پاسیف

رضائیت همسایگان در آن رعایت می شد و اکنون بیطرفی افغانستان شکل "فعال" و مثبت را به خود 
اختیار نموده روی اساسات ثابت و روشن قرار گرفت که پایه های آن برمنافع ملی خود مملکت و 

ت و معرفی آن به سویه بین قضاوت آزاد مردم افغانستان استوار بود و از همین جهت اتخاذ این سیاس
المللی موقع داد تا افغانستان ازهر کشوری که برای دادن کمکهای بالقید و شرط حاضر باشد، برای 
پیشبرد امور انکشافی خود معاونت بگیرد. چنانچه در مدت کمی افغانستان شکل یک "کشور نمونه" 

ت و تامدت دراز با وجود پیدا را برای جلب امداد خارجی کشورهای مختلف و مخالف به خود گرف
شدن تبدالت بزرگ در جهان، همین حیثیت خود را به حیث یک کشور بیطرف که باهمه کشورها 
عالیق دوستانه دارد، تا اندازۀ زیاد حفظ کرده بود. ازطرف دیگر اتخاذ و تعقیب جدی این سیاست 

ظه افزایش داده و موجب شد که وزن افغانستان را در سیاست منطقوی و جهانی به اندازۀ قابل مالح
کشورهای بزرگ و کوچک توجه خاصی به سوی افغانستان مبذول دارند که بدست آمدن کمکهای 

 « وسیع و مختلف النوع نتیجۀ مستقیم آن بوده است.

حکومت سردار محمد داؤد خان به »رشتیا در بارۀ امور داخلی دوران صدرات محمد داؤد می نویسد: 
حق اولیت قائل بود و اولتر به ساختن شبکه های مواصالتی بحیث زیربنای انکشاف اقتصادی 

اقتصادی با استفاده از کمک کثیرالجوانب خارجی اقدام نموده و در عین زمان سیستم پالنگذاری 
واقعی را برای بار اول در امور انکشافی افغانستان اساس گذاشت که تاختم آن دوره با وصف وقفه ها 

رد و بزرگ بطور پرنسیپ تعقیب گردید و نتایج مثبت از آن حاصل شده است. در و انحرافات خو
سنوات اخیر حکومت خود، سردار داؤد به امور اجتماعی هم توجه بی سابقه مبذول داشته قدم 
استواری از طریق رفع حجاب و قائل شدن حقوق برای زنان افغان برداشت که این اقدام شجاعانه او 

وابق و تجارب تلخ گذشته به ذات خود یک حرکت تاریخی بشمار میرود، و با درنظر گرفتن س
باالخره در آخرین سال صدارت خود موضوع اصالحات عمومی و مخصوصاً دادن حقوق سیاسی را 
به مردم مورد مطالعه قرار داده پیشنهادی به مقام سلطنت تقدیم نمود که عدم موافقه روی اساسات آن 

 (102خاطرات سیاسی سیدقاسم رشتیا...صفحه« ) و از وظیفه شد.منجر به کناره گیری ا

 نظر دگرجنرال متقاعد عبدالرزاق خان:ـ  6

دگرجنرال عبدالرزاق خان ـ سابق قوماندان قوای هوائی و مدافعه هوائی دوران سلطنت که بعداً در 
ی شد و تا آمدن اوایل جمهوری محمد داؤد به دلیل اشتراک در کودتای مسمی به "میوندوال" زندان

ببرک کارمل و قوای متجاوز روس در زندان بود، در کتاب خاطرات خود تحت عنوان "افغانستان 
( راجع به خصوصیت مزاج تند محمد 73ـ  72ش، صفحه 1384درجریان زندگی من" )چاپ کابل ، 

د و داؤد خان که وضع خشن و اعصاب ضعیف داشت و پیشانی اش همیشه ترش بو»داؤد می نویسد: 
زمانیکه یک نا آرامی به مملکت پیش می شد، وی را به چهره دیگر میدیدم. روزی من هم بیاد دارم 
که به دفتر کار شان رفتم و ورقه عرض پیش کردم، همگی را امر اجراء داد. بسیار خوش به نظر 

ی که میرسید. جرأت کردم و برایش گفتم: "سردار صاحب پیشانی شما همیشه ترش است. هرزیر دست
می آید، آنها همان مطلب خود را طوریکه شاید و باید به شما گفته نمیتوانند. من که می بینم بجای 
اینکه کار خوب شود، کار خراب میشود. چه میشود که در وقت کار وقتی یک همکار شما نزد تان 

هدایت بدهید که  می آید، پیشنهاد شانرا به پیشانی باز بشنوید. اگرطرف قبول بود، خوب و اگر نبود،
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اصالح شود."، طرف من دید و خوشش نیامد و گفت: "اللگی من را نکن. تو مردم افغانستان را نمی 
شناسی. من خوب می شناسم. اگر من با آنها با پیشانی باز و لب خند گپ بزنم، صباح سر شانه های 

را خبر نداشتم، اما چیزی  من سوار می شوند."، این گپ را که شنیدم گفتم: خوب من این پالیسی شما
 «که در علم من می رسید، عرض کردم. باقی اش را خود تان می فهمید و بس.

نظر استاد عبدالرحمن پژواک:ـ  7  

دترین مشاورین شهید محمد داؤد در مپژواک یک شخصیت ملی و بین المللی افغان یکی از معت استاد
وصیف اشخاص بزرگ زبان کشوده، اما در امور سیاست خارجی بود و او کسی است که کمتر به ت

قبل ازاینکه من به شهید داؤد خان ارتباط داشته باشم که چگونه »مورد شخصیت محمد داؤد می گوید: 
شخصیت است، از زبان مردم شنیده بودم که وی عصبی مزاج، خودخواه و خودرأی است. روزی 

و صحبت های کاری او را برخالف برای اجرای کاری با ایشان مالقات نمودم. هنگام مالقات 
تصورات قبلی خود یافتم یعنی آدم خیلی مؤدب، باحوصله و آگاه از اوضاع و احوال کشور و یک 
صحبت کنندۀ با منطق و انعطاف پذیر در استدالل های منطقی بودند. برایم گفتند که ازین دیدار با شما 

س های بین المللی در وقت ترجمه در بیانیه و صحبت های علمی و منطقی شما ممنونم، اگر در کنفران
های من نواقص می بینید، خیلی خوش میشوم با جرأت آنرا اصالح و برایم خاطر نشان سازید. ازین 
به بعد میتوانید بدون کار رسمی مرا ببینید که باهم مالقات داشته باشیم. او همچنان مرا به حیث نماینده 

بین المللی می فرستادند. باید صادقانه اعتراف نمایم که در  مخصوص خویش در کنفرانس های معتبر
)برگرفته « تاریخ وعمرم چنین شخصیت ملی ومهربان به مردم را بعد از وزیراکبرخان سراغ ندارم.

 (3، صفحه 2015از رساله "دوران طالئی پنج ساله جمهوریت"، به اهتمام عبدهللا نوابی، کابل، 

 نظر عبدالصمد غوث:ـ  8

غوث یکی از دپلومات های ورزیده افغانستان بود که در دورۀ جمهوری محمد داؤد نخست به صمد 
حیث مدیر عمومی سیاسی وزارت امور خارجه و بعداً به  مقام معین سیاسی آن وزارت ارتقا کرد. او 
در امور سیاست خارجی یکی از شخصیت های معتمد رئیس جمهور محمد داؤد بود و در اغلب 

می رئیس جمهور را همراهی میکرد. او کتاب "سقوط افغانستان ـ بیان یک شاهد عینی" سفرهای رس
را حینیکه به ایاالت متحده امریکا به حیث مهاجر اقامت داشت، به زبان انگلیسی نوشت و ترجمه 

به چاپ رسید. صمد غوث  2000دری آن بوسیلۀ پوهندوی محمد یونس طغیان ترجمه شد و در سال 

(. دریک قسمت این 277تا  272اب مبحثی دارد تحت عنوان "سخنهای آخر")صفحه در پایان کت

مبحث صمد غوث دربارۀ شخصیت محمد داؤد "آنگونه که او بود" شرحی مبسوط و مطالبی قرین با 
 واقعیت ها را نگاشته است که ذیالً نکات عمده آنرا اقتباس میدارم:

در مورد  محمد داؤد نظریات مختلف است. اگر ازیکطرف برخی از سیاسیون در »او می نویسد: 
مورد حکومت مطلق العنان او سخت اعتراض دارند و آنرا مانعی در راه پیشرفت جمهوری افغانستان 
می شمارند، ازجانب دیگر دربارۀ وطندوستی او و اخالص او در زمینه پیشرفت ملت افغان هیچ 

فی وجود ندارد. مردم برای همیشه ازطریقۀ حکومت کردن او خوش نبودند و گاهی هم اتهام اختال
خودستائی و غرور براو وارد شده است. محمد داؤد در زندگی اجتماعی اصراف و خیانت را نمی 
پذیرفت. او کارکنان سخت کوش و خسته گی ناپذیر را میخواست، زیرا که از دوستان خود هم همین 

ا داشت. او حرف دیگران را می شنید، مگر فیصلۀ خود را میکرد. از فیصله خود به بسیار توقع ر
مشکل دست برمیداشت. مگر چنان پیش می آمد که با مشوره های دیگران محمد داؤد فیصله های 
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ابتدائی خویش را ترمیم می نمود. او به آسانی برای کسی صالحیت نمی داد. آن خاصیت برای 
نۀ افغان نو نبود. او مجبور بود که مرکزیت نهائی امور حکومت را دراختیار داشته باشد. خانواده دیری

 «مگر این روش او با آنچه که او میخواست و با تحکیم بیروکراسی عصری همسوئی نداشت.

محمد داؤد نظر خویش را دربارۀ افراد به مشکل تغییر میداد. از »صمد غوث عالوه میکند که: 
ر خوشش می آمد. اگر کسی را از نظر می انداخت، بهر ترتیبی که بود هیچ نیروی نمی دوستان وفادا

توانست نظر او را تغییر بدهد. او در فهم و درک مسائل قابل ستایش بود. از تاریخ افغانستان خوب 
آگاهی داشت. دل نرم داشت. دربارۀ اشخاص غریب و ستمدیده اخالصمند و دلسوز بود. آنگاه که آرام 

سرحال می بود، محمد داؤد از زیر دل می خندید. او مطلق العنان ترشروی بود که ظاهراً معلوم  و
 «می شد. مگر یقییناً وقتیکه کسی با او می نشست و صحبت میکرد، با او انس میگرفت.

در نتیجه سالها مطالعه محتاطانه در مورد جنبش دست چپی ها به »به نظر صمد غوث ، محمد داؤد: 
تیجه رسیده بود که آنها وفادار به کشور نیستند. تمایالت کهنه ملی او با تمایالت انترناسیونالیستی این ن

کمونیست ها مخالف بود. او با چند تن از افسران چپی که در کودتا با او کمک کرده بودند، روابط 
در وفاداری دوستانه داشت، مگر نمی پذیرفت که کمونیست ها افراد وطندوست اند، همانطوریکه 

 «دست راستی ها شک داشت، آنها را نیز نمی پذیرفت.

داؤد مرد با انضباط بود. از بی دسپلینی و خودسری خوشش نمی آمد. »صمد غوث به نظر بود که: 
او اکثراً از فضای ناخوش آیند دوران شاهی )دوره مشروطیت( یاد میکرد و می گفت که وکال بسیار 

م میدادند که اعتبار نظام و فعالیت حکومت را زیان میرساندند. یقییناً او کارهای بی مسئولیت را انجا
خواستار چنان نظامی بود که در آن پراگندگی و خودخواهی جای نمیداشت. او میخواست که همه 

 بدانند که جمهوریت و خودخواهی یک قسم و یک چیز نیست.

را نگهبان آن و آن در صورتی محمد داؤد دموکراسی را یک امانت مقدس می شمرد و مردم »
شگوفان میشد که مردم از ارزش های آن آگاهی یابند و همان گونه عمل نمایند. به گمان او در 
افغانستان به خاطر رسیدن به هدف دموکراسی بعضی شرایط باید آماده شود و به فکر او وقتیکه 

د، فضای مناسب دموکرسی بیسوادی محو شود، انکشاف اقتصادی طبق مراد دریک سطح الزمی برس
 «آماده میشود. بعد این کار مردم است که بگذارند دموکراسی ریشه بگیرد و نمو کند.

محمد داؤد خان در افغانستان طرفدار یک سوسیالیزم میانه رو بود که به ارزشهای عنعنوی افغانی »
داؤد با قضاوت از اجرآات  پابند باشد و مانند آن نظامهای مترقی اقتصاد به نفع همه پدید آید. محمد

گذشته و با به میان آمدن حاالت مناسب، مانند بهبود روابط با پاکستان و کمک گرفتن از منابع 
کشورهای اسالمی و عربی با درنظرداشت وضعیت های نو پیش آمده، میتوانست اگر برای او 

مونی کند. هیمنطور موقف فرصتی داده می شد، افغانستان را در راه پیشرفت اقتصادی، اجتماعی رهن
محمد داؤد در امور خارجی با آرزوها و آرمانهای مردم افغانستان مطابقت داشت. اگر برای او 

 فرصت داده میشد، خط مشی او یقییناً تشخص اسالمی و بیطرفی افغانستان را برازنده می ساخت.

به فکر محمد داؤد »نویسد: محمد داؤد بیطرفی را به حیث یک محافظ در افغانستان می شمارد و می 
بیطرفی محافظی برای بقای افغانستان بود. به هرحال مفکورۀ بیطرفی او با روسها فرق داشت. محمد 

در بلغاریا تصویب شده بود، نه آنگونه که روسها  1962داؤد به آن اصولی سخت پابند بود که در 

را پذیرفته و اعالن میکردند صرف آنکشور را بیطرف می شمردند که در امور خارجی خط مسکو 
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که اتحاد شوروی دوست طبعی کشورهای غیرمنسلک است....محمد داؤد پذیرفته بود که الزم است 
یک مقدار مراعات خاطر شوروی را نگهداشت. مگر در آنطرف مفکورۀ بیطرفی و استقالل 

ا دربارۀ سودمندی افغانستان به مزاج شوروی ها برابر نبود. محمد داؤد گمان میکرد که شوروی ه
 «خط مشی بیطرفی افغانستان آگاه هستند. بدبختانه که چنین نبود.

با شهید شدن محمد داؤد یک »صمد غوث در آخربه این نکته بسیارمهم اشاره میکند و می نگارد که: 
دوره و یک طرزالعمل کاملی از زندگی ختم شد تالش و تقالی دوصد سالۀ زمامداران افغانستان برای 

مینان بخشیدن به بقای کشور و ملت شان پایان یافت و با آن یکجا استقالل کشور نیز اهمیت حایل اط
بودن کشور هندوکش نخست درمیان دو امپراطوری و بعد در بین دو مفکوره و در میان رسم و 
رواجهای زندگی ناگهان فرو ریخت. درنتیجۀ آن نه تنها مشکالت زیادی را نصیب مردم افغانستان 

 «اخت، بلکه یک دنیای خطرناک دیگری را هم به میان آورد.س

 روایتی از داکترعبدالرحیم نوین:ـ  9

ثور  7پوهاند داکتر نوین وزیر اطالعات و کلتور دولت جمهوری، وقتی در حوالی بعد از ظهر روز 

که در لحظاتی »با دیگر اعضای کابینه در ارگ ریاست جمهوری حضور داشت، چنین روایت میکند: 

غرش جت های جنگی و صدای فیر توپهای کمونیستها در فضای کابل، مخصوصا  در مناطق مورد 

توجه شان می پیچید، در حضور رهبر )محمد داؤد( و برادرش سردار محمد نعیم خان نشسته بودیم و 

زندانی دربارۀ اوضاع جاری مذاکره و تبادل نظر داشتیم. قدیر وزیر داخله اصرار میکرد که باید سران 

کمونیستها طی محاکمه صحرائی فورا  اعدام شوند، زیرا اوضاع به جاهای خطرناک رسیده است. اگر 

آنها نجات یابند، فجایع غیرقابل تصور به وقوع می پیوندند و نجات از آن ناممکن خواهد بود. اما 

را نه تنها در برابر سردار]محمد داؤد[ باعصبانیت فرمود: "چنین تصمیم عجوالنه و غیر مسئوالنه ما 

مردم افغانستان، بلکه در مقابل جهانیان جنایتکار می نمایاند. از سوی دیگر از چند نفر وطنفروش و 

نوکر بیگانه، شخصیتهای بزرگ سیاسی می سازد". وزیر داخله از اتاق برآمد. چند دقیقه بعد من 

در گوشه دهلیز با کسی تیلفونی ]داکتر نوین[ نیز نظر به ضرورت از مجلس خارج شدم. دیدم قدیر 

صحبت میکند. از آواز بلندش دانسته می شد که عصبانی بود. 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 

میدهم."؛ بعد از مکث مختصر، نمیدانم از جانب  حیث امر ثبت کن. همین که بیایم برایت سند تحریری

مقابل چه شنید که با صدای بلندتر و خشمگینانه تر داد زد: "من امر میکنم!" و گوشی را با عصبانیت 

 «گذاشت.

طوریکه بار ها شنیده شده است، بعضی ها بنابرحسادت ها، عقده ها و بعضی مؤلفه های دیگر محمد 

"دیکتاتور، ظالم ، خود رأی ، خود خواه، نادان وو... حتی دیوانه" خطاب داؤد را با بی حرمتی بنام 

کرده اند. روایت مستند فوق الذکر ثابت می سازد، کسیکه در لحظات بین مرگ و زندگی به چنین 

تصمیمی مردانه مبادرت می ورزد و از کشتن دشمنان خود و خاک و مردم با چنان تحمل و بردباری 

است که او برعکس نظر بعضی ها، دارای شخصیت رؤف، واقع بین ، با تحمل و  اجتناب میکند، مسلم

با تفاهم ملی و مردمی بوده و درعین زمان متانت یک رهبر واقعی کشور را داشته  که در راه خدمت 

به مردم و وطن از هیچ چیز درطول  زندگی خود دریغ نکرده است. محمد داؤد حاضر شد مردانه جان 

د و کشور را به دشمن تسلیم نکرد. او تا پای مرگ در موقفش استوار ماند و تا  آخرین دهد و اما خو

مرحلۀ زندگی به خود فکر نکرد و به خانواده خود و وزرای خود گفت که شما بروید و خود را نجات 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 152تر 146 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

د را دهید، ولی من دراینجا می مانم و امر داد که برای جلوگیری از قتل جوانان مدافع گارد، بیرق سفی

بلند کنند و به همه آنها که تا دم صبحگاه خونین در خدمت نظام صادقانه جنگیده بودند، اجازه داد  خود 

را تسلیم کنند تا از ریختن خون شان جلوگیری شود. همین شهامت کافیست که او بیک رادمرد تاریخ 

ان را حاصل کند. اینست معاصر وطن مبدل شود و افتخار اولین شهید واقعی جهاد اخیر مردم افغانست

 فرق بین آن ملحدان بعدی واین شهید راه حق؛ روح همه شهداء شاد و یاد شان برای همیشه گرامی بادا. 

 

 سرآغاز مصیبت ها: چه بودیم و چه شدیم! –ثور  "انفالق"

( درافغانستان یک روز سیاه ومصیبت باراست. این حادثه 1978اپریل  27) 1357ثور سال  7روز  

غاز یک آیک نقطه انعطاف و سر ،که درواقع به هدایت و زمینه سازی مقامات شوروی عملی گردید
امروز و شاید تا سالهای  مصیبت نافرجام در تاریخ معاصر کشور محسوب میشود که ازآن به بعد تا

به منظور وضاحت ور آن از صفحه حیات مردم مظلوم ما محو نگردد. آدراز تاثیرات منفی و حزن 
یا این حادثه به زعم گردانندگان آموضوع قبل از همه توجه را به جواب این سوال معطوف میدارم که 

  "؟؟انفالق"یک در واقع بود ویا  "انقالب"آن یک 

 ،نظم اقتصادی و کومت مرکزی مسلط درکشورشداین رویداد که موجب انقراض یک حالبته 
فضای صلح و امنیت همیشگی را مختل و کشور  ،اداری و فرهنگی را ازهم پاشید ی،حقوق ،اجتماعی

تش مبدل ساخت ودرنهایت به منظر با صفای افغانستان یک قیافه عبوس مملو از آرا به میدان خون و
فوق با استناد بررسی مقایسوی ذیل یک "انفالق" بود، نه جواب سوال  ، لذاوحشت و دهشت داد

"انقالب"! نگاهی به اوضاع عمومی کشور قبل از کودتای ثور و بعد از آن حقیقت این "انفالق" را 
 واضح میسازد: 

 : ثور افغانستان قبل از "انفالق"

پایه های عمیق افغانستان کشور عنعنوی نادار متکی براصول ملی واسالمی و همچنان استوار بر
اجتماعی و مصئونیت جمعی بود، بآنکه ازنظر مادی درجمله کشورهای نادارتر جهان محسوب میشد، 
ولی ازنظر معنوی غنای سرشارداشت. باوجود فقر نسبی شیرازه فامیل و حیات اجتماعی طوری 

واره آپناهی از بی سر ،ه ازبی لباسی عریان گشتن، ازگرسنگی مردناتکامل کرده بود که درآن هیچگ
  شدن مثل بعضی کشورهای دیگر مطرح نبود.

حیات  .از لحاظ مصئونیت وامنیت ملی مشکل نداشت و ازنظرسیاسی افغانستان یک کشور مستقل
جمعی و فردی در پناه استقرار سیاسی و سلطه حکومت مرکزی بدون تخریش و اصطکا ک پیش 

وسایل وشیوه های بسیار ابتدائی عیار بود،  ازنظر زراعتی با وجودیکه زندگی روستائی با .میرفت
زاد و بدون قید آمد. ازنظر مواصالت مردم همه بطور آسانی بدست می آنان برای همه به  ۀاما لقم

استفاده از  وهراس از پشته های پلوان تا جاده های اسفلت، ازشمال تا جنوب و از شرق تا غرب، با
تا طیاره د رشب و روز در حرکت بودند. ترک دیار و  حیوان باربردار تا موتر و از کراچی دستی

هیچکس خطور نمیکرد. تقوا و عبادت، خداپرستی و دیانت  رمخیلۀمهاجرت به سرزمین های بیگانه د
تعلیم وتربیه چه در  .اساسی حیات فردی و خانوادگی را می ساخت ءو احترام به رسم کهن جز

 سات تعلیمات عالی نقش خود را کم یا زیاد، سالم یاچاردیوار مساجد و چه در محوطه مکاتب و موس
نقاط  یمسلکی بازی میکرد و مکاتب به روی همه دراقصعالی راه تعمیم سواد و دانش  ناقص در
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ولی این پروسه به  ،کشور باز بود. اگر چه حیات شهری هر روز ازحیات روستائی فاصله میگرفت
ورد و اصطکاک پیش میرفت که ازآن میتوان به حیث یک جریان تکاملی پنداشته شده، بدون برخ

زادیهای فردی استنباط کرد. ناراحتی های روانی آتفاهم عمومی را درقبال تجدد و احترام به  ،سهولت
غیرمترقب، به حاالت  وعصبی کمتر دیده میشد. معلولیت و معیوبیت جز دراثر حوادث طبیعی و یا

واد و رکود مواجه نبود، صادرات و واردات به شکل ندرت به نظر میرسید. حیات روزمره باقلت م
اقتصادی زمان پیش میرفت. صعود قیمتها و سطح شرایط معمول ادامه داشت وتجارت داخلی مطابق 

 ً امنیت سرتاسری را در  ،قابل قبول تحول میکرد. قوای عسکری و پولیس عاید دریک تناسب نسبتا
کشور حفظ نموده و امور ادارات حکومتی با کندی وبعضی نواقص، اما بطور منظم جریان داشت 

خالصه با وجود کمبودها وخالها، همه چرخهای  .می شد همعاش مامورین همیشه سروقت پرداخت
  بدونسوده و آرام و بدون برخورد در مسیر عادی درحرکت بودند و مردم با خاطر آزندگی بطور 

 خود ادامه میدادند. ۀفردا به زندگی یومیاز ترس 

  افغانستان بعد از "انفالق" ثور:

 ـ ازنظر سیاسی: 1

رژیم انفالق زای ثور به زمینه سازیها درراه تهاجم قوای سرخ شوروی استقالل سیاسی کشور، این 
داد ماحاصل شده بود، یکدم گرامی ترین و پرافتخارترین عنصر حیات ملی ما را که بخون بهای اج

برباد داد و کلید کشور را بست قوای متجاوز سپرد تا درپناه آن خود را برصریر قدرت نگهدارد. با 
اینکار امنیت و مصئونیت ملی وتمامیت ارضی معروض به خطر شد، شیرازه حکومت مرکزی از 

م نهاد متمرکز شد و حزبیها از وجود حزب نا هم پاشید وفساد اداری به اوج خود رسید. تمام قدرت در
خود مختاری کامل بهره مند گردیدند. ایدئولوژی بیگانه و الحادی درچوکات دساتیر خشک حزبی 

هرکسیکه شامل حزب نبود ، محروم ازهمه حقوق سیاسی و  جای ارزش های ملی واسالمی راگرفت.
زندان وهرکی با اصول  حتی طبیعی گردید و کسیکه ستایش گر شوروی و نظامش نبود، جایش در

 بیگانه مخالفت میکرد، جایش درچوبه دار بود. مشاوران روسی همه غیرمستقیم و حتی مستقیم در
راس ادارات و مقامات تصمیماتی و اجرائیوی کشور قرار گرفتند وارتش شوروی حاکم مطلق 

میکردند، دربرابر هرکی را می کشتند و یا می بستند و هرکی را تاراج  ؛برحیات یومیه مردم گردید
 آن تاب مقاومت و دفاع فردی و حقوقی وجود نداشت، چون نمیشد با گلوله هم کالم شد.
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دستگاه حکومت برای سرکوبی مخالفان و قیامهای مردمی بیک دستگاه مطلق ملیتاریستی مبدل و 
د، بهمان شتی ناپذیری ملت با حکومت بیشتر عیان می شآمقررات نظامی نافذ بود. بهراندازه که 

نها الذا دیری از انفالق نگذشته بود که زند .ظلم وقتل توسط رژیم افزایش می یافت اندازه فشار، تهدید،
کاربجای کشید که  .نها تبدیل کردنداپراز مردم شجاع و پرمایه شدند، آنها مکاتب را بستند وآنرا به زند

چون شهر و ده همه بشکل یک زندان وسیع و بدون حصار  ،دیگر زندان و زندانی شدن مطرح نبود
تغییر کرد، آن هم نه کشتن  "بگیر و بکش"به اصل  "بگیر و ببند"مدند. اصول مجازات از اصل آدر

چون می گفتند که انسان ضد رژیم ارزش حتی  ،انفرادی، بلکه کشتار دسته جمعی و زنده بگورکردن
 بگورکرد. هرا زند د، لذا باید اویک گلوله را ندارد که با آن کشته شو

 ـ ازنظر بشری:  2

انعکاس منفی اوضاع سیاسی را میتوان درساحه بشری به وضاحت مشاهده کرد که با ازبین بردن 
صدها هزار جوان و انسان با دانش، آنچه را افغانستان ازقوای بشری و مسلکی د رمدت چند دهه با 

این تلفات بزرگترین ضایعه درتاریخ  چند سال از دست داد.مشقت تمام پرورده بود، فقط در عرصه 
 کشور محسوب میشود که نمیتوان آنرا درطول چندین دهه جبران کرد. 

با این وضع مردم شهر و ده از ترس جان وهم به منظور جهاد فرار را برقرار ترجیح دادند، نخست 
داخل و خارج کشور پرداختند.  رصورت دسته جمعی و گروپی به مهاجرت د ببشکل انفرادی و بعد 

غاز و به سرعت به قشرهای روستائی گسترش پیداکرد. پالیسی رژیم آاین حرکت از قشرهای شهری 
 ً می گفتند: فقط یک ملیون برای ما کافی است. دیگران بدرد ما نمیخورند یا  نیز طوری بود که علنا

گردد، چون میدانستند که ملت را نمیتوان  باید کشته شوند یا اینکه زمینه فرار و مهاجرت شان مساعد
 با قبول الحاد و اطاعت به ایدئولوژی بیگانه درقید نگهداشت.

 ً به کشورهای اروپائی و امریکا زخم دیگریست که کودتاچیان  مهاجرت به خارج مخصوصا
ا به هر ثوردرساحه بشری برپیکر ناتوان افغانستان وارد کردند والتیام این زخم کار ساده نیست، زیر

اندازه که مدت اقامت درشرایط هجرت طوالنی ترشود، به همان معیار چانس برگشت ضعیف 
ترمیگردد. معضالت زنان، اطفال، جوانان وپیران دردیار هجرت بخصوص درکشورهای همجوار 

  داستان رقت باردیگریست که بردردهای فراوان این انفالق مدهش می افزاید.

قریه خود بودند، تحت فشارهای  و راترک کنند و مجبور به اقامت درشهرآنهائیکه نتوانستند کشور
ویرانی شیرازه زندگی آنها کامال ازهم پاشید، برخی از روی  مختلف قرارگرفتند که دراثر جنگ و

این اجبار به حزب پیوستند و برخی در صف مجاهدین به جهاد علیه رژیم پرداختند که شرح داستان 
عقوبتی که از ناحیه گسترش دامنۀ جنگ برآنها تحمیل میگردید و مثل کوچی از  بیجا شدگان داخلی و

  ازتوان این مختصر بدوراست. یک محل به محل دیگر پناه می جستند،

 ـ ازنظر اقتصادی:  3

را ازهم متالشی ساخت: ویرانی  چهارده سال جنگ دربرابر رژیم کمونیستی، بنیاد اقتصادی کشور
های ن، انهدام کامل ساختماآبیاری وکلیه منابع طبیعی و صنعتیجنگالت، سیستم  دهات، مزارع، باغها،

ور، فقدان آای مادی و معنوی، سقوط حرفه های عنعنوی، انفالسیون سرسام ه فرار سرمایه ،زیربنائی
مواد سوخت و انرژی، وباالخره کمبود مواد حیاتی وصدها مشکل دیگر، کشور را به یک دشت 

ب سراغ می شد و نه آ عۀنان و نه جر ۀب وعلف مبدل کرد که درآن نه لقمآیک بیابان بی  سوزان و
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آنکه مسئوالن رژیم دراین زمینه ها، سخن از پیشرفت و ترقی  رامش وجود داشت. باآ نشانه ای از
نه برای  ،رژیم بوده ند، ولی اگر کاری صورت گرفته باشد، بیشتر به منظور استحکام حزب ودمیز

وقتی رژیم سقوط کرد، هیچ چیزی ازخود بجا نگذاشت که بدرد مردم بخورد. روی همین دلیل  .مردم
  شدند. غربیهای ده درکشورناست که بعضی ازاراکین حزبی پناه

 

 فقر در شهر کابل در دوران داکتر نجیب برای بدست آوردن یک قرص نان از نانوائی

 ـ از نظر اجتماعی:  4

اد غذائی واز بین رفتن مزارع و وسائل زندگی دردهات موجب شد تا هزارها فقدان امنیت و قلت مو
ورند. انطباق جبری آنها با ی آفامیل روستائی مجبور به ترک دهکده های خود شوند و به شهرها رو

شرایط شهری، مشکالت تازه را برای مردم خلق کرد. تبعیض طبقاتی از نظر وابستگی به حزب و 
بی پدیده جدیدی بود که با خود مشکالت تازه وجدی را درزندگی اجتماعی مردم تقسیم حزبی و غیرحز

روابط ذات البینی آنها بار آورد و فضای اعتماد و صمیمت رابطور کل در بین مردم خدشه دارکرد.  و
روحیات فامیلها  قیود شبگردی دوامدار محیط اجتماعی را به زندان شبانه تبدیل نمود وآنقدر بر

 که اغلب از فرط تنهائی وبیکسی به انواع امراض روانی و عصبی مبتال شدند. فشارآورد 

 

پالیسی تجرید فامیل و  .فضای زندگی خانواده را اندوه بار ساخت ،عزای دوستان گم شده و دور شده
دختر و خواهر و برادر، سالمت و احساس باهمی  پسر، مادر و و روابط پدر ایجاد نفاق و شقاق در

که ازعمده ترین پایه های حیات اجتماعی  مخواری واحترام فامیل را، غهمبستگی .برهم زد رافامیل 
 ازهم پاشیده ساخت. کشوربود، مضمحل و
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ازهمه مهمتر با فرار و کشته شدن بیشمار مردان، وظایف زنان دشوار گردید و آنها مجبور شدند 
گیرند. دزدی، جنگ و جدال و انواع فساد  نقش مادر، نقش پدر و نفقه دهنده فامیل رابعهده ۀبرعالو

 میز تغییر کرد.آنوجوانان بطور فاجعه  رسید و درقبال آن زندگی اطفال وخود اخالقی به اوج 
 گرفت واسلحه حاکم براوضاع شد. جای فرهنگ صلح را ،فرهنگ جنگ

یمها و طالبان برشدت با آمدن تنظ ۀ آنیی از "انفالق" ثور اند که متأسفانه در ادامااینها همه پی آمده
 ه دارد. دنبالاوضاع بیش از پیش افزوده شد که داستان مصیبت بار آن هنوز که هنوز است 

 و تمت بالخیر کتابپایان 

 داکتر سیدعبدهللا کاظم

 2017جون  8مورخ 

 

 

 2017جون  9محمد اکبر بارکزی )ستون نظر سنجی( مورخ

با تمجید از زحمات استاد سید عبدهللا کاظم که زحمت تحقیق در مورد شهر کابل و رویداد های مهم... را بر خود هموار نموده و 
از این طریق خدمت بزرگی به تاریخ کشور میکنند، یاد آوری کوچکی در مورد نقش یکی از مهره های خطرناک خلقی در 

میکنم. من این شخص را از نزدیک دیده بودم و معلومات که در ذیل مینویسم بسیار  کودتای شوم هفت ثور و سالهای متعاقب آن
دقیق است. عبدالحق صمدی یکی از صاحب منصبان مستعجل قوای هوائی افغانستان بود. وی اصالً از مزارشریف بوده و در 

دتا سهیم شد و با گرفتن دو ترفیع به در میدان هوائی خواجه روش وظیفه داشت. وی در این کو ۱۳۵۲سرطان  ۲۶آوان کودتای 
سرعت در ردیف افسران باال قرار گرفت و وظیفه اش از میدان خواجه رواش به بخشهای حساس شفر و استخبارات اردو تغیر 
کرد. وی که راجع به عضویتش در حزب خلق صحبت علنی نمیکرد توانست در حلقهٔ مورد اعتماد داود خان خود را حفظ کند. تا 

ه در سفر رئیس جمهور داود به عربستان صعودی بحیث یاور اش اشتراک داشت. در عکسهای این سفر که در رسانه های حدیک
آنوقت چاپ شد، عبدالحق صمدی در عقب داود خان دیده میشد. یقیناً گزارشات این سفر را بعداً به مشاوران نظامی روس داده 

 است.
یت خویش در شعبه شفر و استخبارات در خدمت کودتا و برای سرنگونی رژیم در کودتای هفت ثور عبدالق صمدی از موقع

جمهوری استفاده نمود. نمیتوان شیوهډ این استفاده را به یقین دانست. اما گفته میشد که همه دساتیر صادره از سوی رئیس جمهور 
اینست که عبدالحق صمدی بعد از کودتای را در جهت معکوس آن تغیر داده و بشکل شفر به قطعات میفرستاد. آنچه روش است، 

درین پُست باقی  ۱۳۶۰هفت ثور به رتبهٔ جنرالی ارتقا یافت و رئیس استخبارات نظامی رژیم هفت ثوری شد. وی تا اواخر سال 
به حیث ماند و بعد از بندی شدن یکی از اقاربش به جرم ارتباط با مقاومت ضد روسی، از اعتماد روسها نسبت به او کاسته شد و 

رئیس کشف وزارت دفاع تقرر یافت. صمدی تا سقوط رژیم دست نشاندٔه روسها در پُست جنرالی و ریاست در داخل این رژیم 
 فعال ماند. پس از سقوط رژیم و آغاز جنگ تنظیمی ها صمدی به پاکستان رفت و در نتیجه افسردگی روانی شدید بمرد. 

 اردو کار میکردند سطور فوق را تائید کنند.  ممکنست هموطنان دیگری که در آن زمان در
 با عرض حرمت
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(2017جون  8"خاطره ای از روز هفت ثور" )منتشرۀ افغان جرمن آنالین، مورخ   

پر از مطالب دلچسپ آنوقت است که البته   ،خاطرۀ یک جوان با تخلص "دودیال" که در آنوقت متعلم لیسه حبیبیه بود

 ثور موصوف را جهت مزید معلومات ذیالً اقتباس میدارم:  7قسمت های مربوط به خاطرات روز 

من متعلم صنف دوازدهم لیسه عالی حبیبه بودم، روز پنج شنبه مانند هر  روز ۱۳۵۷در سال »دودیال می نویسد: 

ردید، ساعت دوم روبه اختتام بود که خالف معمول سروصدا در دهلیز دیګر ساعت  اول درسی طور عادی اغاز ګ

مکتب پیچید، مانند لحظات تفریح ویا رخصتی. درحالیکه هنوز یکساعت مکمل به تفریح مانده بود، همه حییرت زده 

هجوم  شدیم، معلم صاحب هم قهر وهم اشفته ګردید دروازه را ګشود تا  خود را  از وضعیت آګاه  سازد، با دیدن

شاګردان که همه از صنوف بیرون شده اند و در حال خارج شدن از مکتب اند، دوباره برګشت و به اشاره فهماند که 

میتوانیم از صنف خارج شویم، خودش بکس و عینک هایش را برداشت روانه دیپارتمنت شد. صنف ما در منزل 

نګ سمت شرقی بود. خروج شاګردان نخست ازمنزل چهارم بود، درحالیکه مدیریت )ادره( مکتب درمنزل اول در وی

اول آغاز شده بود، حدس زده میشود که اداره تصمیم ګرفته بود تا شاګردان را رخصت نمایند )؟!(، ما بدون اینکه 

  ....«مدیم، آالمان برابدانیم که  چه واقع شده است، به سرک دار
رسانیدیم. موتر های داراالمان در تیمور شاهی توقف مینمودند، درین روز ما با استفاده از سایر بسها خود را به شهر 

بعد از پل باغ عمومی دور میخوردند بالمقابل پشتنی تجارتی بانک اولین ایستګاه شان بود و دوباره  بطرف دارالمان 

همه به شهر نمی  میرفتند. البته تعدادی از هم صنفی های ما بطرفهای دارالمان، کارته سه و سایر نقاط میرفتند، یعنی

آمدند. من در مقابل پشتنی تجارتی بانک  یعنی در اخرین ایستګاه پیاده شدم، ظاهراً وضع شهر ارام بود، ارینکه 

بودوباش ما در کوچه خیابان بود از مقابل سرای عبدالرحمن خان میګذشتم ، درپهلوی سرای عبدالرحمان خان  یک 

ا سرک مقابل فروشګاه وصل میکرد از هیمن نقطه تانک بزرګی را دیدم کوچه ی باریک بود که  سرک لب دریا را ب

که از مقابل هوتل خیبر پیش آمد و نزدیک مدیریت مخابرات توقف نمود. من این تانکها را در روزهای جشن دیده 

 بودم.

به هر ترتیب ، من در آن وقتها از سیاست چیزی زیادی نمیدانستم، ولی با دیدن این تانک و غرش های آن، در ذهنم 

آغاز یک تحول سیاسی خطور نمود، چه یک هفته قبل ازین حادثه مراسم جنازه ی مییر اکبرخیبر واقع شده بود و قبل 

ری افغانستان به پاکستان واقع شده بود که در همین ایام قصه از آن نیز حادثه ی فرار چند تن از مخالفان دولت جمهو

های لشمک وپشمک در شهر پخش ومردم را سخت آشفته و هراسان ساخته بود. هر ازګاهی اوازه های سرچوک نو 

میشد: دردهمزنګ یک زن خر شده!... جبارقاتل باز زنده شده!... درقلعه ی زمانخان ازیک خانه چهل تا مرده 

مجیت )منظور مجید کلکانی بود( طیارای اوغانستانه میبره پاکستان !! وغیره. به این ترتیب ازیکطرف  برامد...

آرمانهای واال ووطندوستانه رهبرجمهوریت و از طرف دیګر خوشباوریها وزنده ګی نهایت ساده اندیشانه ملت که 
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رادیوصدای دوست( پاکستان توسط دو نطاق ازنیرنګها وسیاستهای منطقه بی خبربود.  در پهلوی آن هرشب پروګرام )

پنجابی )کاکاجان وبرخوردار( تبلیغات زهر اګین علیه  نظام جمهوری ما را براه میانداخت و مردم را در وسوسه 

 غرق نموده بود.

طابقت این برنامه پاکستانی  بدو علت درین وقت نشر میشد: یکی اینکه با پروګرام برنامه پشتونستان رادیو افغانستان م

نماید و هم چنان با سرویس خبری هشت شب.  این یکی از نخستین پالنهای ماهرانه پاکستان بود که ما جوانان را در 

وسوسه انداخته بود، همین وسوسه مرا مجبور ساخت تا به ورود  و ظاهر شدن تانک  عسکری در شهر بی تفاوت 

بخاری سازان ګذشتم و از مقابل زیارت کیدانی عبور  ُدنګ-نباشم. خالصه اینکه ازین کوچه ازبین صداهای دنګ

نموده در زیر تعمیر وزارت پالن آن وقت )وزارت عدلیه ی فعلی ( رسیدم. فواره اب چهارراهی پشتونستان خاموش 

بود، تردد موتر ها توقف نموده بود. بادبهاری میوزید وابرهای تیره در کنارهای اسمان سرګردان وپریشان بودند. 

اندکی نزدیک تعمیر مخابرات )اداره پست( آمد، دود غلیظ به هوا پراکند و توقف نمود، نیم تنه ی جوانی زیبای تانک 

که بروتهای سیاه و قد موزون کاله ودریشی  تانکیستها را دربر،داشت سرپوش دایریوی  کلکین تانک را چرخانید 

طرف تر در مقابل پارک کوچک خیبر رستورانت یک ونمایان شد، او به سمت افقهای کوه شیردروازه  خیره شد. آن

صاحب منصب اردو سه تن را خلع سالح نمود و باالی چوکیهای هوتل نشاند. درین اثنا یک موتر جیپ وزارت داخله 

سا داخل آاز سرک مقابل فروشکاه بزر ګ افغان نمایان شد، تانکیست جوانیکه ازباالی  تانک نمایان شده بود، برق 

ماشیندارش را بطرف جیپ نشانه ګرفته، از داخل موتر جیب فیر تفنګچه شنیده شد. در ین محل مردم تانک شد و 

زیادی جمع شدند، همه ترسیدیم، درین اثنا ماشیندار تانک ضربه نمود و صاحب منصب سوار در موتر جیپ را نشانه 

، ولی  غالباً که این اخرین رمق حیات این ګرفت. از داخل موتر جیپ ما دو دست را دیدیم که به عالمت تسلیم بلند شد

صاحب منصب پولیس بود، زیرا ما از دروازه سمت راست موتر قطرات خون را مشاهده نمودیم.  در همین لحظه پی 

بردیم که حادثه جدی است ، ګویاهمه باخود اندیشیدند که این لحظات تماشا نیست که ساده لوحانه بطرف فیر ها دید و 

در خطر انداخت، از همین رو ګریز ګریز شروع شد. همه متواری شدند ، در تمام چهارراهی یک حیات خود را 

تانک ماند و چند صاحب منصب که در مقابل هوتل خیبر بودند. مردم ترسیده بودند که صدای تانک دیګر نیزشنیده شد 

رده بودند، ولی جیپ خون چکان وقتی به عقب دیدیم صاحب منصبان پیشروی هوتل خیبر نیز غایب وخودرا پنهان ک

در حالیکه ماشین ان روشن بود کماکان در جای خود متوقف بود. درین اثنا صدای فیرها شنیده شد ، وضعیت وخیم تر 

شد، مردم در ګریز بودند من بطرف راست دور خوردم در نقطه ی که فعالً شفاخانه رابعه ی بلخی است)باالمقابل 

ربه نظر میرسید یک صنفی خود)حنیف  بکتاش( را دیدم. او نیز در حیرت بود که چه جمهوریت مارکیت( و مصئون ت

 واقع شده است، من توقع نداشتم که او مانند سایرین در حیرت باشد، زیرا او یک اګاه و فعال سیاسی آن وقتها بود.
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