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 ۳۰/۰۱/۲۰۱۶                                     زی عبدالرحیم ملک بهاؤل
 

 پرچم و خلق کودتای -زندان ارمغان  

 قسمت نهم

در این جریان بعد مظاهرۀ که توسط حزب خلق و پرچم برهبری نور محمد ترره کرو و ببررا کارمرل  رورت  رحرت  محمرد 

کرار خرود تشرلیل جلسره داده  حلرم مبنرو برر بازداشرت  نرور محمرد ترره کرو و ببررا   داود خان با کابینۀ پوشرالو در ار  کابرل مِر 

 کارمل را  ادر نمودند. 

دو نفر مزبور)نور محمرد ترره کرو و ببررا کارملعبرا عردۀ دی رری از ایرن دو حرزب کره تعرداد  1357ثور  6شام  چهار شنبه 

خرود کردام مِراومتو مجموعو اوشان به هفت نفر مو رسید  در توقیف والیت موقوف قرار داده شدند. ایشان بوقت بازداشت نه از 

 دحتر ها و اسناد اوشان نیز م ادره شده بدست دست اه پولیسو و امنیتو داودی احتاد.  .نشان دادند و نه قدرت آنرا داشتند

احسران قلیل  از قوای زرهدار مِیم پل چرخو در لست  حزب خلِو و پرچمو شامل بودند  با خود اندیشیدند که  شاید متعاقرب  

اسم و ُکنیه ایشان نیز بر مال  ردد و داود این احسران را بعد براز داشرت بره شردید تررین وجره شرلنجه نمروده  بعرد  بازداشت آن عده

  رحتن اعتراف به حجیع ترین شلل اعدام  ردند. بنابرین ترس و دلهره ایشان را حرا  رحت.

خان با  ارتِاء چند رتبه باالتر از جانب سردار این احسر و عبدالِادر درکودتای داود عدۀ تحت  قیادت  ج رن اسلم وطن جار ) 

ع و به تشویق وی  شر  تانرک ثِیرل  مزبور  از رتبه های پائین در همان روز اول کوتاه به رتبه ج رنو و د رمنو رسیده بودند.

سرتین آتر  حاوی توپهای یل د ملو متری را با خود برداشته  دیوانره وار برا یرک حرکرت متحدانره  سروی ار  یرور  بردنرد. نخ

 واقع بود   ورت  رحت.« مِر داود خان»تانک باالی عمارت وزارت دحاع ملو که  در پنجاه متری دروازه شرقو ار  کابل 

غالم حیدر خان وزیر  دحاع که یک جنرال  نارسیده بود و محض در کودتای داودی بدون لیاقت چندین رتبه باال رحته بود  بو  

احراد عسلری موجود قطعۀ  ارد که در چند متری همان محل  مجهز به انواع سالح مدرن موجود  آنله چارۀ کار را بسنجد و از

بود  مفرزۀ برای دحع آن ش  تانک تشلیل دهد و خود به حیث جنرال  هم وزارت دحاع و هم ار  را از تهاجم آن چند تانک  قلیل 

قبل از ظهرع و بعد از آن  تا ساعت های دو بجرۀ بعرد  8ساعت نجات دهد  خا تاً با حمایه و کمک  قوای هوائو که در آن وقت )

از ظهر  در دسترس  ایشان بود  تانلهای مزبور را تخریب کند  بر خالف وزارت  دحاع ملو را ترا  فته  حرارکنران خرود را بره 

 حرقۀ قرغه رسانید.

راکت های ضد  تانک و هوائو بود.  با بری  ع ملو متری و هم چنان 122این حرقه که مجهز به تانلهای متوسط و توپخانه ) 

 از هشت هزار احراد  جن و  نوف مختلفه با حمایۀ قوای هوائو  براي سرکوبو یک غند تانک و چندین کندا هم بسنده بود.

ول به غالم حیدر خان ا ر واقعاً جنرال و یا ال اقل به همان سویۀ قبلو از ارتِاء جنرالو  د روال ورزیده مو بود  بعد  و  

قرغه  در همان حوزۀ چهار دهو  به مساحت پنج یا ده کیلو متری ار   کابل  بیست ودوهزار  عساکر  نوف مختلف  دو حرقه 

ملو  200و  150ملو متری و 100»یک غند توپخانه سن ین مجهز به توپهای  حرا و ابوس « درقرغه و ریشخور» پیاده 

کوهو « در مهتاب قلعه» و هم چنان راکت های رهبری شده ثِیل« متری و سه مرکز  راکت های سام « حسین کوت»و یک غند 

در حومۀ دار االمان  خیر آباد چار آسیاب و حسین کوت را در دست داشت. وی همچنان سمت  قوماندانو قوای مرکز و هم  6

و یک  د و بیست میل راه  خود را پست  وزیر  دحاع ملو را داشت.   طوریله جنرال سوهارتو  با پای زخمو از جاکارتا  بعد ط

به باندونگ رسانید و باالوسیله یک مفرزۀ ضربتو که از قوای موجود در باندونگ تشلیل داد  پس به جاکارتا باز  شته  احراد 
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 کودتایو  ارد داکتر سوکارنو را با قوماندان و احسران احاطه کرده  درهم کوبید.

ر هم کوبیدن آن عدۀ قلیل که در وهلۀ نخست  بی  از یک  د نفر احسر و عسلر غالم حیدر خان هم جهت احاطه کردن و د 

نمو شد  مفرزۀ تشلیل میداد و از معبر های )باغ باال   ذر اه  سنگ  نوشتهع بسوی شهر کابل و ار  سوق میداد. خا رتاً  حرقره 

و حیرر  « بجه و الحاق  عبدالِادر با کودتاچیران پس از ساعت دو»ریشخور آمادۀ جنگ بود و احسران آن با همه بمباری های هوائو 

راکت انداز های مِیم خیر آباد چار آسیاب بر ایشان  ترا آخررین لمحره زنرد و بره جنرگ و دحراع پرداختنرد. ایرن حرقره برا سرالح ضرد  

 را نیز سر ن ون کرد. 21هوائو خود چهار طیاره میگ 

حدائو  ارد جمهوریرت نتوانسرت از خرود در مِابرل یرک قروه بسریار نرا چیرز چنانله خود سردار محمد داود خان با داشتن یک غند   

 دحاع کند.
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 1950عبدالرحیم زی در دوران تح یالت ارکان  حرب در استانبول                                    

 

ه بود  در همان وهلۀ اول حرار را بر قرار ترجیح داده  از ار   ریخت. اما  ویند قوماندان  ارد که از احسران کم سن و بو تجرب

عساکر ما با سالح  ضد  تانک  دو تانک معاون  ارد كه یك د رمن  ورزیده و احسر  با تجربه بود  چند بار به داود پیشنهاد کرد که  

ابل بلرنم  ترا بدینوسریله هرم مرورال و معنویرات  عسراکرم مهاجم را تخریب کردند. ب ذار که با یک کندا  تِویه شده یک تعرض  متِ

تِویه شده و هم آن قواء ناچیز متمرد را در هم کوبم. اما داود چون ا الً عسلر نبود و باز بنام جنرال  فته مو شرد  نتوانسرت در 

مزبرور از ن راه تلتیرک و همره  چنین یک حالت بحرانو  پیشنهاد آن احسر را هوکو ب وید. در حالیلره آن قررار و پیشرنهاد  د ررمن  

 .محسابات عسلری بسیار بجا و معِول بود

غالم حیدر خان نیز از حرقۀ قرغه به مِر  قوماندانو قوای مرکز واقع در ق ر  تپۀ تاج بیگ رحته  با همه مساعدت هرا و وسرائلو  

ن حربیه ا  )تورن جنرال عبدالعلو خرانع که برای  میسر بود  هیچ کاری را بسر رسانیده نتوانست. علیهذا خود  و رئیس ارکا

از بو جرأتو و بو کفایتو  بدست عدۀ قلیل از طرحداران  د روال عبدالِادر و ج رن محمد اسلم وطن جار احتراده  بره وضرع حجیرع 

برود  بره  کشته شدند. بعضو ها  ویند عبدالعلو خان که در مِر  قومانردانو قروای مرکرز در اثرر بمبراران طیراره هرا مجرروح  ردیرده

همان وضع  بدست احراد  طرحدار کودتا احتاد. غالم حیدر خان از قرار اه قوای مرکز نیز پا به حرار  ذاشته  در چهلستون به خانۀ 

یک زن  بیوه که در آنجا حارم مرغداری داشت پناه برده  در آشیانه مرغان پنهان شد. ولو احراد کودتاهو تا آنجرا تعِیرب  كردنرد و 

)جائیکه  ووشهان دو و هت سهودوو  ان  اه بیرون  ساخته  با رئیس ارکان حربیه مِروح ا  به پولی ون انداخت پلچرخرواز آن پنه

محمد دوود خان بسیاوی کساِن بیگنها  و مبهاونین م ها وو بنهاحر تیهو بهاوون مها کودنهد و دو حههو سائیکه  بوسهی   بولهدونو مها 

 نِل داده شده  تیر باران و در حفرۀ بوسیله بولدوزر زیر خاا  ردیدند.  عکاویدند و ب  شکل فجیع نیو خاک ما کودند

باری داود و هملاران  بدین وجه  محض در ظرف  ده ساعت مبارزه بسیار قلیل مغلوب و به حجیع تررین یرک وضرع معردوم 

مد اسلم وطن جار. البته شروع شدند. اما دستۀ دی ری که در این معرکه پیروز شد  عبارت بود از د روال عبدالِادر و ج رن مح

 این کار بوسیله محمد اسلم وطنجار و چند احسر و عسلر  محدود که تعداد آن بی  از یک  د نفر نمو شد   ورت  رحت.

عبدالِادر که در کودتای داود خان با ارتِاء چند رتبه  د رمن شد و بعد به د روالو ارتِاء یاحته بود  از آن احسران جاه طلبرو 

 وینرد )هم خدا خواهو و هم دنیرای دون   ایرن خیالسرت و محرال اسرت و جنرون.ع. ه  ا الً بر نفس  خود هم حاکمیت نداشت بود ک

وی جهت  ارضای خواهشات نفسو خود  ا ل مسرلک وشرق خرود را کره پیلروتو قروای هروائو و وظرایف مربروط بره آن شرق باشرد 

)ایرن کرار در اردو وظیفره احسرران لروازم و لو سرتیك اسرت.  ز مسرلک چاپیرد  ملیونهرا احغرانو ا  ذاشته  بحیث آمرر مسرلک کابرل شرده

سرال عاطرل برودن و بیلرار مانردن آن  13بودم همین مسلک را بعرد از  (QMG)چنانچه وقتو که من رئیس لوازمات عمومو اردو 

ری مانرده اسرتع. روی تحِیرق بلار انداخته و بوضع مؤثر و مفید آن را در آوردم. و روی همین اساس ترا بحرال تحرت ادارۀ عسرل

دوسیه هایله برای  ساخته شده بود  چندی به بیلاری  انتظار محاکمه را مو کشید. تا آنله غالم حیردر خران وزیرر دحراع ملرو در 

 بدل  چند لک احغانو  او را رئیس ارکان قواي هوائو ساخت و تا وقت  قیام محمد اسلم  وطن جار بهمین وظیفه قرار داشت.

آغاز شده بود  اما تا ساعت دو بجه بعد از ظهرر  1357برج ثور  7بجه روز  8 رچه تهاجم و قیام اسلم وطنجار از ساعت  

آنروز قواي هوائو زیرر قیرادت د رر جنررال محمرد موسرو خران  بطرحرداری داود خران حعالیرت میلررد. و براز وقتیلره عبردالِادر برا 

ن قیام و کودترا را بدسرت  رحرت  وی برا عردۀ احسرران هروائو همدسرت خرود  نخسرت ج رن اسلم وطنجار هم پیمان شد و ریاست ای

جنرال محمد موسو خان و جنرال عبدالستار خان و عردۀ دی رر از احسرران هروائو طرحردار داود خران را بره قترل رسرانید. بعرد همرۀ 

 حِیت و پیروزی ایشان را تسریع داد. قوای هوائو را بر علیۀ داود خان و عساکر زمینو طرحدار وی بلار برد و همین چیز مو

عبدالِادردرنخستین اعالمیۀ خوی  که  از طریق رادیو تلویزیون کابل پخ  کرد  خود را رئیس کودتا و از این طریق رئیس 

دولت معرحو کرده  کودتا را محض کودتای عسلری اعالن نمود. چنانچه عساکر و احسرانو که برا یرک تانرک در  رل خانره ار  

ا به مِر  سردار محمد داود خان رسانیده و وی را با برادر و اعضای حامیل  در سالون  بزر    لخانه یاحت  بره مرومو الیره خود ر

دستور داد تا  به امر د روال عبدالِادر خود را تسلیم کند. داود در اینوقت ا رار داشت کره  د رروال عبردالِادر خرود نرزدم بیایرد. 
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  وی اکنون رئیس دولت اسرت و ترو دی رر آن مِرام و منزلرت را از دسرت دادی و مجبرور بره تسرلیم ولو احسر مزبور به   فت که

 هستو. در غیر آن عساکر بحلم  عبدالِادر مزبور بر رویت آت  خواهند کشود.

جرروح  ویند چون در این هن ام برادر  داود خان )سردارنعیم خانع دست به اسرلحه بررده و ترورن مزبرور را در ناحیرۀ سرینه م

ساخت. وی هم با اسلحۀ که در دست داشت  بر داود خان و نعیم خان و خانوادۀ هردو برادر  آت  کشوده و شاجور حاوی هفتاد و 

نفرر اعضراء و رئریس خرانواده مزبرور آن  20یک مرمو اسلحۀ خود را تهو کرده و بدین شلل برا قترل و مجرروح سراختن بری  از 

 سالون را به حوض خون مبدل ساخت. 

باری بدین شلل و وضع کودتا علیۀ سردار محمد داود خان  بوسیله همان احسررانیله وی برا وعرده از سره ترا پرنج رتبره ارتِراء 

را که علیه  1343استخدام کرده بود  بعمل آمد. او مو خواست توسط این احسران قانون اساسو  1352رتبه  اوشانرا در کودتای 

دید  از طریق  کودتای نظامو از  حنه برداشته و بعد زیرر  حلرم اضرطرار و اعرالن  حلومرت  مناحع و اهداف شوم  خانوادۀ خود می

عسلری  همۀ مخالفین خانوادۀ مزور خرود را از برین برردارد. چنانچره از طریرق اسرتخدام یرک عرده احسرران جروان و جراه طلرب و 

ی از اشخاص وطن پرست و روشنفلر واقعو را بیرحم  در مِامات مورد توجه خوی   در ظرف پنجسال دیلتاتوری خود  بسیار

بعد بازداشت بیرحمانه و شلنجه های چن یزی و ظالمانه معدوم ساخت. اما سر انجام وی نیز طعمره آن آتشرو  ردیرد کره خرود برر 

 . احروخته بود

یظ هللا امرین و سرایر این احسران بوسیله یک تانلو که به توقیف  والیت کابل سوق نمود  نور محمد تره کو  ببرا کارمل  حف

باز داشت شد ان  خلق و پرچم را که مجموعاً  هفت نفر مو شد  از توقیف  والیت کابل بیرون آوردند. اینله نور محمد ترکو بعداً 

اعالم کرد که  دستور عملیات و عسلری و تهاجم انِالبو را خود وی  ادر کرده و یا به هردایت وی داده شرده اسرت  کرامالً غلرو 

از حِیِت بعید است. زیرا در حالیله ایشان آنِردر نرا تروان بودنرد کره  ال اقرل آن دسرت بنرد  را کره پرولیس بدسرت هایشران بسرته بوده 

بودند  از خود دحع کرده نمو توانستند. باز چ ونه در چنان یرک وقرت تنرگ و بلردام وسریلۀ ایرن چنرین یرک دسرتور مهرم را  رادر 

یک قدرتو را حایز بودند  پس چرا عوض تسلیم شدن به پولیس خود به محل ادارۀ محاربه خود کردند.  باز ا ر ایشان واقعاً چنین 

 را نرسانیدند و از همان جا به حضور خود و به دستور خوی   عملیات و اوامر جن و مزبور را  ادر و آنرا اداره نلردند. 

امر بازداشت  1357یمه  شب  روز چهار شنبه ثور حِیِت کار و این جریان چنین بود که سردار محمد داود در ساعت های ن

هفت نفر متذکره را  ادر کرد  روی آن اداره پولیس کابل از یلسو خود این احراد را در خانره هایشران  رحترار نمروده و از سروی 

جرا زین شرده  دی ر اسناد و اوراق حزبو آنها را م ادره کرد. این عده در همان شب باطاقهای توقیرف خانرۀ کابرل ب رورت مِفرل

 بودند و حردای آن شاید بند به دست و کند )زوالنهع بپای مغلول و شلنجه مو شدند .

حردای شب  بازداشت این عده  نزد من آمرده چنرین حلایرت  1357ثور  7د رمن محمد موسو خان نعیمو در ع ر پنجشنبه  

منیه  ج رن میر  ل خان بمن تیلفونو دستور دادند تا هفت قبل از ظهر والو کابل عبدالحلیم خان و قوماندان  ا 8کرد: )در ساعت 

زوالنه ممنوع قررار داده  1343جفت زوالنۀ سن ین وزن را به توقیف  سیل دارم. من بجوابشان  فتم که طبق  قانون اساسو سال 

یدند  محربس و برو زوالنره  شده  ازینرو در محبس حعالً هیچ زوالنۀ وجود ندارد. والو و قوماندان مزبور بر من عتاب کررده پرسر

من باز بجوابشان  فتم که سه ماه مو شود که من مدیر عمومو محبس شده ام  در حالیله از سرالها پری  محربس روی حلرم قرانون 

)این چیز ها همه  وری بوده  در عمل هم شلنجه ها و هم بند و کنرد و غلهرا وجرود داشرته  بره . اساسو از زوالنه تهو شده است

والرو و قومانردان بمرن  فتنرد کره  حروری هفرت جفرت اسو و عادی  بیرحمانه و بیدریغ مورد تطبیق قرار مرو  رحرت.ع محبوسین سی

زوالنه سن ین وزن را در دست اه آهن ری خود بساز و به زود ترین حر ت نزد ما بیار. وی احزود من بره شرعبه  رنعتو محربس 

دقیِه ن ذشته بود که والو کابل از طریق تیلفون مرا به والیت حررا خوانرد.  دستور ساختمان زوالنه های مزبور را دادم. هنوز چند

وقتیله من بآنجا رسیدم و با والو و قوماندان در  فت و بودم   دای توپ را شنیدم. متعاقباً خبر رسید که  مظراهرۀ رویلرار اسرت 

ده مزنرگ براز  شرتم. در محربس شرنیدم کره بعرد  و مظاهره چو ها باال ح ار را آت  زدند. والو مرا رخ ت داده  پس به محبس 

مراجعه من یک تانک  ثِیل حاوی توپ یل رد ملرو مترری بره والیرت در آمرده  راسراً بره سروی توقیرف حرکرت کررده  دیروار آن را 

جروده تخریب نموده  بعد هفت نفر بازداشت شد ان را از آنجا با خود بیرون آورد. بررای ترسرانیدن احرراد پرولیس و  انردارمری مو

در قشلۀ والیت  یک حیر هوائو از توپ تانک رها کردند که  قسماً آهن چادر پوش  قشله مزبور را  همان مرمرو تروپ تانرک برا 

 خود برداشتع.
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 ویا والو و قوماندان بدون آنله بوسریله احرراد یرک کنردا آنجرا ترتیبرات مداحعره را ب یررد و یرا در مِابرل  ایرن قیرام کره در اول 

مخت ر بود  از دو غند ضربتو که در چمن حضوری و ده مزنگ کابل آماده خدمت داشت کار ب یرد  حررار را  بسیار کوچک و

 بر قرار ترجیح داده در  وشۀ پنهان  ردیدند. 

تانک جن و که نور محمد تره کو و ببرا و رحِاء او را با خود نِل مو کرد  طبق دسرتور ج ررن اسرلم وطنجرار آنهرا را بره 

کابل که قبالً در ت رف اوشان بوده و دو اعالمیه از طریق آن نخسرت بزبران اسرلم وطنجرار و بعرد بوسریله د رروال  استیشن رادیو

 عبدالِار پخ  و اعالم شده بود  انتِال دادند. 

عبدالِادر که در اینوقت خود را رئیس شورای انِالب و از اینطریق رئریس دولرت مرو  فرت و بره همرین مِ رد و دلیرل بزبران 

از رادیو اعالمیۀ هم نشر کرده بود  بو آنله متوجه این  حنه  ردد و عواقب این کار و مسئولیت تاریخو خود را بیندیشد و خود 

جهت تدویر این چنین یک کار ستر  شورای دحاعو قوی ترری برا شرمول احسرران ذی رالحیت و مِتردر کره هرم در اردو و هرم در 

حس خودخواهو و جاه طلبو بیباکانه و باز بدون محاحظین و  ارد امنیترو از  محبس سیاسو وجود داشت تشلیل دهد. محض روی

 یلجا بدی ر جا  شت و  ذار مو نمود.

پی  ازین  فته شد که عبدالِادر و اسرلم ا رالً احسرران خرورد رتبره بروده  روی معاهردۀ کره برا سرردار محمرد داود خران نمروده  

 20ه چند رتبه باالتر ارتِا کردند.  ویا آن مراحرل را کره بایسرت از پرانزده ترا بودند  در یک شب کودتای سردار مو وف دحعتاً ب

سال بمدارج طو مو کردند محض در یک شب عبور نمودند ازینررو عِرل و حراسرت و تجربره دور اندیشرو یرک احسرر ورزیرده را 

 نداشتند. 

معراون  از برین رحتنرد و شرهر کابرل برا مِرر   بعد از آنله سردار محمرد داود خران و بررادر و وزرای دحراع وداخلره و هرم چنران

رئیس جمهور و همه قشله های  ارنیزون کابل در ت رف  عبدالِادر و اسلم وطرن جرار و احسرران و هملرار و هرم رزمشران قررار 

 رحت. روی توطئره کره ج ررن اسرلم وطرن جرار بررای انتِرال قردرت از دسرت عبردالِادر بره نرور محمرد ترره کرو طررح کررده برود  

لِادر خان را به بهانۀ اینله از سالون  رادیو کابل دیدن مو کنیم  بدون محاحظ و  ارد با خرود برداشرته  وارد آن سرالون کره در عبدا

 آن تره کو و رحِای  قرار داشت  شدند.

لِادر بر طوریله  فته شده  در این اثنا اسلم وطنجار  طپانچۀ خود را که در جیب پطلون پنهان داشت  بر روی د روال عبدا 

کشیده  به  دستور داد که  وظیفه خرودت انجرام یاحرت  اکنرون بره نفرع نرور محمرد ترره کرو از مِامرات )ریاسرت شرورای انِالبرو و 

ریاست دولتع استعفا بده! عبدالِادر به طوریكه بعداً اظهار کرده بود  خرود را  رحترار  دام  و تزویرر ج ررن اسرلم  وطرن جرار دیرده  

هدف من از بین بردن قردرت آل نرادری برود  اکنرون کره آنران از »ستور او نداشت. ازینرو در آن  حنه  فته: چارة جز تسلیم به د

بین رحتند  نزد من حرق نمو کند که  کو قدرت را در دست داشته باشرد. در  رورتیله شرما مرو خواهیرد کره  نرور محمرد ترره کرو 

 «.عفو شدمقدرت را بدست ب یرد  من نیز به نفع وی از این مِام مست

 ویا بدین ونه قدرت کشور بدست یک عده اشخا یله نه سابِه کار و نه تجربۀ کار حرمائو را داشتند  روی خیانت دو احسرر 

)ج رن اسرلم وطرن جرار و د رروال عبردالِادرع انتِرال یاحرت. کشرور و مرردم آن بجرای آنلره بعرد از سرالها محرومیرت هرا و اختنراق 

اسو واقعي و از این طریق حق مشارکت وآزادی سیاسرو حا رل نمایرد  بره انرواع برد بخترو هرا و سیاسو نفس آرام بلشد و دموکر

اختناق سیاسو و سلب آزادی ها سر دچار شد. بطوریله در پی  از این  فتم  باید انِالب مو آمرد و براز وقروع انِرالب کراری برود 

 زیر ناوه خود را قرار میدادع. طبیعو و الزمو ! اما نه به وجهو که به ا طالح )از باران برخاسته

عبدالِادر و اسلم وطن جرار  برا اینلرار عاقبرت نااندیشرانه خرود از یلسرو اردو را پیررو یرک حرزب مارکسیسریتو سراخته  بردین 

 وسیله شامل سیاست نمود  از سوی دی ر آنرا تابع مارکسیست ها نمود. 

هیچ وجه شامل احزاب  سیاسو شرده نمیتوانرد. زیررا شرمول اردو  بایدواضح کرد به غیر از جهان  کمونیستو  احراد  عسلری به

در سیاست  مفهوم آنرا دارد که  قدرت باید همیشه در دست  یک عده باقو مانده  همه بایست  یروغ همران عرده محردودی را بردو  

ً داشته  مجال  اختالف نظر و تنِید بر کار   دست اه دولت به هیچ کس باقو نخواهد ماند. ا ر احی عدۀ بخواهد بر انحراحات یا خطا  انا
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های دست اه حاکمه تنِید یا اعتراض کند  بشدت سرکوب شده  خواهو نخرواهو زمرام امرور بدسرت عردۀ خرود خرواه و خرود پرسرت 

 قرار  رحته  بازار ظلم و بیداد و دیلتاتوریت و استبداد در جوامع بشری  رم شده و رونق مو یابد. 

پیروی از ا ل دموکراسو  احزاب مختلف  روی رأی اکثریت مردم  قردرت را بره نوبره در دسرت  در جاپان و هندوستان  به

مو  یرد. هیچ اه عسلر تابع و پیرو حزب معین قرار ن رحته  بلله همواره دستور  حزب منتخب ملت را بتأسو از  احترام ا ل 

 ملت بر انتخاب شان رای داده اند  اطاعت مو کند و بس. حاکمیت ملو و ارادۀ ملت  آنهم در همان دوره معین که  اکثریت احراد

در کشور های ان لستان  حرانسه  آلمان غربو  ایتالیا  امریلا و غیره نیرز هیچ راه دیرده نشرده کره عسراکر بره نفرع یرک حرزب   

 معین قیام کند و مخالفین آنرا سرکوب نمایند.

دامیلره تفرقره احرزاب سیاسرو کشرور را بره خطرر تجزیره یرا بحرران ما»در ترکیه عساکر آن از اتراترا چنرین دسرتور دارنرد:  

متوجه کند  عساکر باید بنام کاحۀ ملت تررا از قشرله هرا برر آمرده  بره اخرتالف احرزاب از طریرق عرزل کرردن حلومرت برو کفایرت 

 معطرل انتخابرات پرداخته  موقتاً خود زمرام کشرور را در دسرت  یررد. امرا وقتیلره وضرع سیاسرو از مرحلرۀ بحرران مرو  رذرد  برال

عمومو را به اشرتراا همره احرزاب اعرالن کررده  زیرر مراقبرت خرود  آزادی مبرارزات سیاسرو را بطوریلره در آن رعایرت ا رل 

آزادی سیاسو شده و هم احدی بر دی ری تجاوز کرده نتوانرد آنررا بسرر برسراند. براز وقتیلره نماینرد ان منتخرب مرردم  روی اسراس 

حلومت را به نمایند ان مردم تفویض کند...اکثریت تشلیل حلومت میدهد  «.   عساکر پس به قشله ها بر شته  امور 

عساکر ما بر علس عنعنات  ملو این کشور باستانو و کذا بر خالف حلم  ریح قوانین اساسو آن  داخل حرزب شرد و اکنرون 

ان زمرام قطعرات محراربوی را بره دسرت  عردۀ عدۀ برعساکر حرمانروائو دارنرد کره  نره از عسرلریت و نره از سیاسرت آ راه انرد. ایشر

جوانرران کررم رتبرره و کررم تجربررۀ  جرراه طلررب و بیرررحم سررپرده و برردینطریق  مراحررل امررر و قومانررده و سرروق و اداره اردو را از بررین 

 برداشتند.

لاترب عرالو از همه جالب تر آنست  عدۀ دی ری از پیروان دو آتشۀ حزبو که نه مراحل تح یلو عالو را در پوهنتونها یرا م 

طو نموده و نه از عسلریت حهمو دارند  بنام کمیساران سیاسو در همه جزو تام ها و مِامات اردو جا  رحته اند. ایرن عردۀ جروان 

و حاقد تجربه اداری و تعلیم خود ها را بنام و نیابت حزب  کنترولر و حاکم هر یک از جزو تام ها و مِامات منسوبه میداند و براز 

 اید به همه عساکر و احسر ها درس سیاسو بدهند و مربو و امر و مراقب آنها خود را بدانند. ایشانست که ب

یلو از علل نا رضایتو هرا در اردو  مرداخالت همرین اشرخاص  نرا جرنس بروده  بنرا  پیوسرته در اردو ت رفیه هرا بعمرل مرو آیرد. 

باز ا ر احیاناً کدام احسر   احراد رسیده و ورزیده موجود نیست.جنرال ها را مانده امروز در اردو  بدرجۀ د روال یا د رمن  واقعاً 

ارشد در بعضو جا ها باشد  آنهم حاقد  رالحیت و قردرت ! روی ایرن وضرعیت در هرر قدمره مشراورین روسرو را بلرار بررده  در 

. و این کار بوسیله همان عمل زمام سوق و اداره اردو  بدست مشاورین روسو در آمده  اردوی احغانو عمالً اردوی استعماری شد

ثرور  7یک عده احسران خاین کره تحرت قیرادت ج ررن اسرلم وطرن جرار و د رروال عبردالِادر در مرحلرۀ نخسرت کودترا و قیرام روز 

 را انجام دادند  جامعه عمل یاحت. 1357

 ....ادامه دارد
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