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 کودتا،شېبه په شېبه ثور د
 

د ماښام په تیاره کې، کله چې میر اکبر خیبر په مکرویانو کې دولتي مطبع ته مخامخ ووژل شو. په هماغه شپه د 
افغانستان د خ ـ د ـ ګ مرکزي کمېټې د نور محمد تره کي په کور کې غونډه وکړه، چې د خیبر د ښخولو دود او رسم 

 له خوا د سیاسي موخو پر بنسټ تر سره شي.د یوې تدارکي کمېټې 
د خیبر په جنازه کې او د هدیرې پر ځای د ګوند رهبرانو د حکومت ضد شعارونه ورکړل او بیا یې توندې خبرې 

  وکړې او په دولت یې تور پورې کړ، ګنې د خیبر په وژلو کې الس لري.
نېټې په ماښام یې د رادیو  ۸۲ او د اپرېل د د دوئ د دغو شعارونو پر وړاندې محمد داود سخت غبرګون وښود

 ینانو یوه اوه کسیزه ډله ونیوله، چې نومونه یې دا دي:ئافغانستان له الرې اعالن وکړ، چې حکومت د ملي خا
نور محمد مشهور په تره کي، ببرک مشهور په کارمل، ډاکتر شاه ولي، دستګیر پنجشېري، عبدالحکیم شرعي 

 له دغه اعالن نه دمخه ال، ی او حفیظ الله امین) که څه هم دی وروسته ونیول شول(. .جوزجاني، ډاکتر ضمیر ساپ
و لوی څارنوال وفی الله د دوئ د نیولو په تړاو جمهور رئیس محمد داود د خیبر له ښخولو وروسته د عدلیې وزیر ا

لرو چې سرغړوونکي محاکمه  قانوني سال او مشورې لپاره وغوښت او ترې وپوښتل، چې آیا موږ د دې حق سمیعی د
  کړو؟

  څو ورځې وروسته ولسمشر ته سال ورکړه شوه، چې د دوئ محاکمه قانوني جواز لري باید محا کمه شي.
د افغانستان د خ ـ د ـ ګ مشران د ثور په پینځمه شپه د هغې پوځي او امنیتي شورا په سپارښتنه چې څارنه یې د کابل 

  والي، د امنې عمومي قومندان او لوی څارنوال له خوا کیده ونیول شول.
 ارګ نه د عدلیېپدې تړاو په ارګ کې بېړنۍ غونډه وشوه، چې یاد کسان ونیسي. وفی الله سمیعی درې بجې له »

وزارت ته تیلفون وکړ او سپارښتنه یې وکړه، چې د تفتیش رئیس کرام الدین خان، د څارنوالي د جرایمو د تعقیب 
ورو او یو شمېر ن« دلیل»پولیس فیض محمد فیضي، د لوی څارنوالۍ مرستیال عبدالهادي هدایت، د څارونوالي نایب 

ړ شي... د ترافیک رئیس حفیظ الله خان او د چاردهي ولسوال محمد ته دنده سپارل کېږي، چې کابل والیت ته ال
حسن بازداتو عملیاتي ډلو له یو شمېر ساتونکو سره یو ځاې ګمارل شوي وو، چې نور محمد تره کی او سلیمان الیق 

و خونیسي. محمد عیسی چې د عبدالقدیر نورستاني د خور لېور وه ګمارل شوی وه، چې حفیظ الله امین ونیسي. 
نوموړی هغه شپه ونه نیول شو. عیسی د کابل د ښاروال د انجینر نورزاد ورور کېده. هغه وخت داسې انګېرل کېده، 

  چې دی د ګوند غړی وه.
د اکبر نورستاني په قول د کورنیو چارو وزیر قدیر نورستاني له ګلخانۍ ماڼۍ نه د ورځې اوه بجې مخابرې ته په 

 [1]«ړ که هغه درنه ژوندی ووت تا ژوندی نه پرې ږدم.لیکه عیسی نورزاد ته ګواښ وک
دا چې امین ولې د شپږو تنو سره یو ځای ونه نیول شو ښایي یو المل یې دا وي، چې ده د خیبر په هدیره کې خبرې 
ونه کړې. وروسته چې سلیمان الیق او بارق شفیعی هم نیول کېږي، په دا سبا د ثور په شپږمه سهار وختي د حفیظ 

امین کور کال بندېږي. دا هغه وخت دی، چې د امین زوی عبدالرحمن د نور محمد تره کي د بند خبر چې په  الله
  همدې )د ثور په پینځمه( شپه نیول شوی وه. خپل پالر ته ورکوي.

ولې بنسټیزه خبره دا ده، چې حفیظ الله امین پدې پوهېده، چې د خیبر له جنازې وروسته ولسمشر محمد داود هرو 
د ګون»مرو کوم عکس العمل ښیي نو ځکه یې د ګوند د مرکزي کمېټې د تېرې سپارښتنې له مخې که چېرې د 

هن کې وه. دا چې پوهان حسن کاکړ د یوه تن ذکودتا نقشه یې په  نیول کېږي باید پوځي پاڅون وشي، د« رهبران
 غني ساپي له قوله کښلي دي چې:

ته د حفیظ الله امین د نیولو لپاره خوشال مېنې ته ورسېدو. هغه چې کله خبر په نیمه شپه د شاه ولي له نیولو وروس»
  شو د ګوند نظامي تشکیل یې خپلې مېرمنې ته ورکړ... له قومندان غني نه یې دوه غوښتنې وکړې:

 ـ پولیسان دې هغې کوټې ته نه ننوځي، چې ښځې او ماشومان پکې ویده دي .1
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بجو دې حاضر کړل شي: امین ته مې په خندا ووېلې د  ۲ ـ همدغه اوس بندي خانې ته بو نه تلل شي بلکې سبا تر۸
د نوموړي څرګندونې له مبالغې خالي ندي نو ځکه چې د نور محمد تره [2] «تا ټولې هیلې او غوښتنې مې ومنلې...

  کي په اړه وایي:
ما ورته ووېل ولې ډوډۍ نه خورې؟ هغه وویل: د کورنیو چارو وزیر  تره کي د ډوډۍ د نه خوړلو اعتصاب وکړ...»

ته ووایه... موږ سیاسي بندیان یو موږ ته دوا، چپرکت او ښه خواړه... ساپي په تعجب وپوښته: تاسو چې د زیارکښو 
   [3]«او د کارګرو د طبقې رهبر استی... د چرګانو او د ښکار غوښې درته څنګه تهیه کېږي؟ 

ي د چلن دغه توپیر چې د ګوند له مشر سره یو ډول او د ګوند د مرکزي کمېټې له یوه عادي غړي سره بل د نوموړ
 حال داچې غني پخپله د پرچم ډلې غړى وو.  ډول، د تامل وړ دی!؟

 په هر حال حفیظ الله امین د کودتا په کولو کې د ګوند د مرکزي کمېټې د نورو غړو په پرتله ټاکوونکی رول درلود.
خوا  د امین له« د هغه د مېرمنې یو خپلوان چې سرمعلم عبدالغفور نومېده»پدغه شپه کې چې ال امین نیول شوی ندی 

هغه ته دنده سپارل کېږي، چې د کابل ښاروالي ته الړ شي، د ښاروالۍ مامور فقیر محمد فقیر ته ووایي، چې په بیړه 
 ن د امین کورته رسوي او هغه ته د کودتا قومانده ورکوي.نوموړی هغه شپه ځا [4] «د امین کورته ځان ورسوي.

دوئ ال په همدې خبرو کې دي، چې د ګوند یو بل غړی انجینر ظریف هم رسېږي. له هغې سره هم د کودتا په تړاو 
 خبرې کوي.

دا  رسوي.د کوند دواړه غړي د خپلو ګوندي اړیکو له مخې د امین له خوا د کودتا د سپارښتنې دستور نورو غړو ته 
چې پولیس د حفیظ الله امین پر وړاندې ټینګ دریځ ونه نیوه. یا خو ښایي چې د حکومت چارواکي دومره کمزوري 
ول، چې د سیاسي پېښو سم جاج یې وانخستلى شو او یا یې د هېواد په پوځي ځواک، واک نه درلود او خپل باور یې 

  له السه ورکړی وه.
کودتاچیان دومره فعال او ډاډمن ول، چې ځانونه یې برالسي ګڼل. ولې د کودتاچیانو  بل لوري ته د حکومت سیاالن او

  بری او د حکومت د بې پروایي په لړکې څو الملونه د پام وړ دي:
 

ـ کودتاچیانو د محمد داود په پینځه کلن واک کې د یوه منظم پالن له مخې ځانونه پیاوړي کړي ول او حکومت یې 1
  پنوم بې باوره کړ.« دوستۍ»په مینځ کې د  په لوی الس د خلکو

ـ د میوندوال په پېښې ترې ډېرو دوستانو مخ واړوه او دی یې دومره یوازې کړ، چې مخ به یې اړوه نو سترګې به ۸
  یې د نستوړي په مار حسن شرق لګېدلې.

  ـ محمد داود یو مغرور انسان وه تل یې پخپلې سپېڅلتیا ویاړ کاوه.۳
  ري او د وزیرانو خپل سري د ماتې یو بل ستر المل وه.ـ د ټیم کمزو۰
  ـ د دفاع او د کورنیو چارو وزیرانو ځانګړې بې کفایتي د پام وړ ګڼلی شو.۲
 وده او پرمختګ او کودتا ته چمتووالۍ.« وسله وال بریدونه د کمونستانو»خوانیانو ا ـ د۶
  یادولی شو. ـ بهرنۍ السوهنې، چې پاکستان او شوروي د ساري په توګه7
  ـ د هېواد اقتصادي کمزورتیا، چې تل بهرنیو مرستو ته سترګې په الر وو.۲
 ـ د شوروي په دوستۍ له سره غور کول او له لویدیزې نړۍ په سر کې امریکا سره د محمد داود د دوستۍ هوډ.۹
 

نو برخلیک په تړاو پداسې له ټولو موهمه دا، چې د دولت چارواکي د افغانستان د خلکو دموکراتیک ګوند د مشرا
محمد داود خان پدې اند وو او ان عبدالقدیر نورستاني ته یې سپارښتنه کوې ، »حساسو شېبو کې په یوه خوله نه وو. 

  چې نیول شوي کسان ارګ کې وساتي، چې زموږ تر نظر او ګروت الندې وي.
دوئ د شهرت المل شي. پرېږدی چې دوئ د نورستاني ورته وویل: که چېرې دوئ په ارګ کې بندیان کړو، دا به د 
 [5] «نورو جنایي مجرمینو په څېر د کابل والیت په توقیف کې وساتل شي.

 د ثور اومه نېټه
که خبره له همدې ځایه پیل کړو، چې فقیر محمد د ثور د کودتا قومانده، چې له حفیظ الله امین نه یې د یوه لیک په 

 ته ورسوله.« پوځې سازمان»ترڅ کې ترالسه کړې وه د ګوند 
دولت چارواکو له یوې خوا د ا ـ د ـ خ د ګوند هم پوځي او هم ملکي غړو د کودتا لپاره چمتووالی نیوه او له بلې خوا د 

ملي »فکر کاوه، چې د څو تنو په نیولو ټوله ستونزه حل شوه، په دېرو ځایو کې چې ګنې موږ د دولت په مالتړ او د 
پر وړاندې د هغوئ غندنه کوو، غونډې جوړې کړې وې، چې ان د پوځ ډېرو غړو او چارواکو په اتڼونو « ینانوئخا

ي هم غازي ستودیم ته ورغلی وه. له دې سربېره د کودتا په بري کې د دغې خوښۍ لمانځنه کوله او غالم حیدر رسول
  څو ټکي نور هم د پام وړ وه:

 

ـ د څلورمې زغروالې قوې قومندان سرور نورستانی شوروي اتحاد ته تللی وه او پوځي چارې د هغه مرستیال 1
ترالسه کړې وه، چې ټانګو نه د  جګړن محمد رفیع، چې د ګوند )پرچم( غړی وه په غاړه وې. ده له وزیر نه اجازه

  بټریو د پاکولو په پلمه فعال وساتي. وطنجار پدغه وخت کې د ټانګ د لومړی کنډک قومندان وه.
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ـ رسولي فکر کاوه، چې محمد داود به پدغو کودتاچیانو ووېروي او د دولت واک به پخپله ولکه کړي. ځکه چې د ۸
نوموړي د هرات، کندهار او غزني له  څرګند شوې وو او ال کله چې ده هلې ځلې او نیت د لوې جرګې په مهال هم

 را پورته شوې وې. وازېآپوځي مشرانو سره ولیدل. د کودتا 
ـ مخکې له دې چې رسولي خپل دفتر او یا ارګ ته الړ شي خبر یې ترالسه کړ، چې د اومې فرقې یوه افسر چې ۳

محمد نعیم ووژني ولې بریالی نشو. خو وروسته یې د فرقې د  عبدالغني نومېده غوښتل یې د فرقې قومندان جنرال
  ارکان رئیس وواژه.

پدې حساس وخت کې بیا هم دغې پېښې رسولي اوښیار نکړ چې د دې وژنې ترشا هرو مرو کوم لوی الس شتون 
  لري او کنه؟

  ـ ارګ د پوځي او بشري ځواک له امله ځواکمن وه. خو هوایي او مدافعی هوایي وسلې یې په واک کې نه لرلې.۰
  که څه هم د کابل په یوه واړه ښار کې د ډېرو پوځي ځواکونو شتون دا پخپله د اندېښنې وړ خبره وه.

خورو اومه فرقه، څرخی پله ته څېرمه د ساري په توګه د ارګ په څو کیلو متري کې قوای مرکزي، شا ته یې د ریش
فرقه، د باال حصار کوماندو او نورې لوې او وړې قطعې  ۲ قطعه، د قرغې ۲۲ د څلورمې او پینځلسمې قوا شتون،

  پرتې وې.
ـ له دغو ځواکونو نه کودتاچیانو ډېره ګټه واخسته. د ا ـ د ـ خ ـ ډ پوځي غړو چې د خپل ګوند خلقي قومانده تر السه ۲

محمد اسلم وطنجار، د ځمکني پوځ د قومندان په توګه، » د دوئ ګوندي تشکیل د کودتا په تړاو داسې وو:  کړه.
عبدالقادر د مدافع هوایي د رستیزوال د هوایي پوځ د قومندان په توګه. اسلم وطنجار، شیر جان مزدوریار او اسدالله 

جید او مصطفی د شوبلو د پینځلسمې لیوا د قومندانانو په پیام د شوبلو د څلورمې لیوا د قومندانانو په حیث، عبدالم
فرقې د قومندان  ۲ اومې فرقې د قومندان په توګه، عالوالدین د 7 ګارد د قومندان په توګه، اصیل د غا محمد دآتوګه، 

دان، لواتو پچي قومندان، شهنواز تڼی د کوماندو قومن ۲۲ غونډ قومندان، شیخ محمد د ۳۸ په توګه، محمد دوست د
، سردار محمد د څرخي پله د تخنیکي خدمتونو د قومندان په  انضباطشرف الدین د پراشوټ قومندان. نیک محمد د 

توګه، انځر ګل د ملي دفاع د وزارت د قرارګاه قومندان، بهرام د ننګرهار د یوولسمې فرقې مسؤول، نظر محمد د 
، «خ د هوایي ډګر د قومندان په توګه، میر نجیب الله د کندهارخواجه رواش، هاشم د بګرام، بهرام د شینډنډ، اعظم د بل

 [6]«عبدالحق د هوایي مدافع، علیشاه پیمان د راکټ د لوا د مسؤولینو په توګه ټاکل شوي ول.
بجو په شاوخوا کې څلورمه لېوا  (1۴ -۹کال( د سهار د نهو او لسو ) 1۳۲7نېټه ) (7د قومندې له مخې د ثور اومه )

 طنجار، محمد رفیع او د ګوند د نورو غړو پر مټ د پنځلسمې لوا په ملتیا د ښار په لور خوځېږي.د اسلم و
  دا هغه مهال دی، چې په ارګ کې بېړنۍ غونډه روانه ده.

د سترګو لیدلې کیسه د محمد داود له سریاور عبدالمجید باز له خولې اورو، چې په څرخي پل زندان کې خپل ورور 
  ه کړې وه:محمد قاسم باز ت

په ارګ کې د محمد داود تر مشرۍ الندې د وزیرانو بېړنۍ غونډه پدې تړاو روانه وه، چې د پېښو جاج واخلی. که »
څه هم د دفاع وزیر د جنرال بابا جان د تلفون له مخې وتلی وو، چې پدغه وخت کې د دفاع په وزارت د ټانګ ډز 

نډې را ووت د سریاور )عبدالمجید باز( دفتر ته راغی او د کابل وشو. د کورنیو چارو وزیر قدیر نورستانی له غو
امنیتي قومندان ته یې تلفون وکړ، چې د جمهوري ریاست د مقام په هدایت تاسو ته امر کوم، چې د افغانستان د خلک 

 [7] «دموکراتیک ګوند هغه ټول مشران چې تاسو سره بندیان دي له مینځه یوسئ.
منیتي چارواکي پداسې موهم وخت کې چې حکومت د ګواښ سره مخ وه د تنبلي په خوب له دې سربېره د هېواد ا

قومندان جنرال بابا جان د جمهوري  د ورځې نږدې یوولس بجې وې د حربي پوهنتون»ساري په توګه  اخته ول. د
  ریاست دفتر ته تیلفون وکړ او د ولسمشر سریاور سره وغږېد:

د دفاع وزیر غالم حیدر رسولي ته تیلفون کوم، چې ورته ووایم شېبه مخکې  سریاور صاحب! زه په پرلپسې توګه»
  شپږ عرادې ټانګونه په ډېره بیړه مخ په ښار ځغاستل. ولې وزیر صاحب مې پیدانګړ چې ده اجازه ورکړې ده؟

زیر دفاع و سریاور پرته له ځنډه غونډې ته ننوځي، پخپله جمهور رئیس ته د پېښې خبر ورکوي او هغه وایي آیا د»
 خبر نه دی؟

رسولي له ځایه پاڅېد ځواب یې ورکړ زه نه یم خبر ما چا ته اجازه نده ورکړې. د جمهور رئیس له دفتر نه ووت او 
 [8] «د د فاع وزارت ته الړ.
مخه هم یو شمېر کسانو خبر ورکړی وه، چې په اردو کې غیر طبعي خوځښتتونه روان دي.  رسولي ته یوه ورځ د

  خه یې ونیول شي. ان تر دې چې د څلورمې زغره والې لېوا په اړه یې ځانګړې یادونه ورته هم کړې وه.باید چې م
خبره تر خوست پورې رسېدلې وه. لوی ولسوال محمد ولي هم ولسمشر ته د کودتا خبر ورکړی وه. خو رسولي بیا 

څرګندونو په تړاو د ټانګ څلورمې لېوا ډاډ ورکړی وه، چې کوم څه نه شته د دفاع وزیر د محمد داود د سریاور د 
کفیل او رئیس ارکان محمد رفیع ته د پېښې په تړاو خبر ورکړ او هغه ورته وویل: دوه ټانګونه د لېوا له انګړ نه 

  وتلي ول خو بېرته ونیول شول.
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دې کې وو، چې لکه څنګه چې رفیع له رسولي سره لنډ پاري وکړه دا رنګه ده له محمد داود سره. خو دی ال په هم
په وزارت یې برید وشو. سمدستي له لوی درستیز عبدالعزیز خان سره یو ځای له وزارت نه د شا له خوا ووت. د 
دې پر ځای چې د قوماندې ځای محل چنار ته الړ شي ولې مخ په قرغه روان شو. د رسولي په شمول د کابینې ټول 

رنیو هېوادونو په سر کې امریکا او برېتانې هم د افغانستان د غړي دومره د روان کړکېچ نه نا خبر ول، چې ان به
  پېښو په تړاو اندېښنه لرله. خو افغان چارواکي الس تر زنې ول.

کال د مارچ په میاشت  1۹7۲په )« دبز Adolph Dubz «ادولف دبس»په کابل کې د امریکا نوی ټاکل شوی سفیر
 کې د امریکا چارواکوته لیکلي ول:

 «سیاسي پېښې د جمهور رئیس محمد داود په ولکه کې دي. دی په پېښو برالسی دی، له کوم ګواښ سره مخ نه دی.
تلی ه کې سادا خبره ډېره د پام وړ ده، چې د پېښو په اړه به د دولت رئیس خبر نه وه!؟ خبروه خو رسولي دی په تیار

د هېواد د هوایي ځواک د قادر په قومانده په ارګ پرلپسې  څلورمه لوا د وطنجار په مشرۍ او وه. په هر حال د ټانګ
  ځمکني او هوایي بریدونه پیل کړل.

 د ارګ مقاومت او د ماتې الملونه
نومېږي په یوې مرکې کې « تهران اطالعات»د هوایي ځواکونو قومندان قادر د ایران له یوې ورڅپاڼې سره چې د 

  ویلي دي:
همې نقطې نیولې وې. د برېښنا په څېر یې زما تر قوماندې الندې هوایي عملیات م  په باګرام کې زموږ حزبي ملګرو 
 [9]«تر اور الندې ونیوله... اوولس وارې مو په ګارد بمونه وغورځول.پیل کړل او د داود خان ماڼۍ مو

چټکۍ یې خپل  ل کال( د څرخي پله د څلورم زغرورې قوا له خوا پیل شوه. په ډېرې 1۳۲7 نېټه 7 کودتا چې )د ثور
  ټانګونه له غرمې مخکې د پنجشنبه ورځ د ارګ مخې ته ورسول او بریدونه یې پیل کړل.

بجو )د ده په وینا( پر ارګ پرلپسې  (7د ارګ وسله وال ځواک تر هغې مقاومت وکړ، چې بیا قادر د ماښام په اووه )
« مرع»مه د سر ډېر زیانونه اړولي ول، چې انهوایي بریدونو ته زور ورکړ. د ارګ سرتېرو کودتاچیانو ته تر دې د

هم د دوئ له خوا ووژل شو. په سر کې د ارګ او د دفاع وزارت مخې ته درې ټانګونو سیال لورى د اور الندې 
 نیولی وه، چې ټانګستان یې وطنجار، مزدوریار او فتح محمد ول. صمد غوث پدې اند دی چې:

زرهدارې قوا صاحب منصب وطنجار د شوروي اتحاد په برکت کودتا  د هوایي ځواکونو مرستیال قادر د څلورمې
  نو ځګه خو ارګ تر اور الندې ونیول شو.  [10] «پیل کړه.

داسې انګېرنې شتون لري، چې د ارګ قومندان صاحب جان پدې پلمه چې د محمد داود لور چې د پوهنتون محصله 
دار محمد نعیم خان مېرمن سره بوخت وه، چې هغه په نوي وه د هغې پسې تللی چې رایې ولي او وروسته بیا د سر
 ښار کې د اړتیا وړ توکو د رانیولو لپاره هلته تللی وه.

  نو پدې بنسټ د ارګ ځواکونو پخپل سر د کودتاچیانو پر وړاندې مقاومت کاوه.
  ولې د هغه وخت لومړی بریدمن مصباح الله دا خبره نه مني، چې ګنې صاحب جان ناغېړي کړې ده.

نېټې  (۳۴کال( د قوس پر دېرشمې ) 1۳۹۸نوموړی ما ته )سنګروال( چې ولې باز او عمر باز هم حاضر ول. په )
  کال( د تیلفون په کرښه چې د ورځې یوه بجه وه وویل: ۸۴1۳ ـ 1۸ ـ ۸1)
ان او ملګري یې تر هغې وجنګېدل، چې په پای کې مرمۍ خالصې شوې. بیا سردار صاحب ته ورغی صاحب خ»

  او هغه ورته وې ویل:
سپین ټوکر پورته کړئ ځانونه تسلیم کئ خو زه نه تسلیمېږم. ولې بیا هم په ارګ کې دوه ډلو شتون درلود. لومړی 

انو پر وړاندې تر هغه مهاله جنګېدل، چې په پای کې ووژل هغه ډله وه، چې د جمهور رئیس پلویان ول او د کودتاچی
  شول، چې موږ محمد سرور خوګیاڼۍ، سلطان چوپان او نور په لسګونه کسان د بېلګې په توګه یادولی شو.

په ارګ کې دویمه ډله د هغو کسانو وه، چې یا خو د کودتاچیانو پلوي او یا بې پرې ول. پرچمي افسران په سر کې 
وه خبر خو پدې خبر ول، چې رهبر یې بندي دی. نو زر یې خپل لوری بدل کړ. دغه خبره د تامل وړ ده،  په دې نه

  چې یو شمېر انګېري چې ګنې:
د جمهوري ارګ ځواکونو د پرچمیانو په مالتړ د څلورمې لوا پر ټانګونو د ټانګ ضد ګولۍ وورولي... او خلقي »
 [11]«لي( افسر عمر شهید کړی شو.چې کشتمند او نبي عظیمي هغه پرچمي بو)

که داسې وګڼو نو بیا ولې د څلورمې لوا کفیل محمد رفیع له وطنجار او نورو کودتاچیانو سره مرسته کوله؟ بله کومه 
خبره چې د ارګ په ماتې کې د پام وړ وه هغه د پرچمي او خلقي غړو شتون وه. که څه هم دوئ ته قومانده نه وه 

دل، چې د ګوند رهبران یې بندیان دي. ښایي یو عکس العمل وښودل شي. چې موږ د ارګ د رسېدلې ولې پدې پوهې
ټولي یو قومندان عبدالکریم شادان ) پرچمي ( نور الحق علومي، ګل آغا د ګارد د اپراسیون امر، عزیز حساس د 

ې. اچیانو د بري لپاره هڅې کولتشریفاتو د ټولي قومندان او نور یادولی شو. دوئ د ارګ دننه په پټه او ښکار د کودت
که څه هم په سر کې پرچمیان د کودتاچیانو پر ضد وه . ولې وروسته یې خپل لوری بدل کړ. او له خلقیانو سره یو 

همه وه هغه د جنرال بابا جان د زوم جګړن ځای بریدونه پیل کړل. کومه خبره چې د ارګ د نیولو په تړاو ډېره م
لوا افسر وه او پدې پلمه چې ګنې غواړي د ارګ مالتړ ته ننوځې. کله  (1۲پیځلسمې) شهزاده ټانګ وه، چې دی د
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چې ننوتل نو بیا دوئ د کودتاچیانو په مالتړ د ټانګ میل خوله سیال لوري ته واړوله. کنه ارګ تر دې دمه بریالی 
لوا چال هر څه بدل کړل له  (1۲ځه ټاکونه له مینځه یووړل او نور یې په شا وتمبول. خو د )نوو او د کودتاچیانو پی

یوې خوا ځمکني ځواکونه ارګ ته اړم شول او له بلې خوا د هوایي ځواکونو پرلپسې بمبارۍ وې. چې په ارګ کې 
  روان مقاومت یې په ډېرې بېرحمۍ وځپه.

همات م که څه هم د ارګ وسلوال ځواک شمېر لږ نه وو، دوه زرو تنو ته رسېده. خو کوم جګړه ییز توکي وسلې او
چې د کودتاچیانو سره ول. د دوئ په واک کې هغو امکاناتو شتون نه درلود. نو ځکه په پای کې له ماتې سره مخ 

  شول.
غا محمد، د مخابرې د امر خیانت وه، چې له محمد داود سره آد ارګ په ماته کې چې بل کوم څه پېښ شول هغه د 
کړ. کوم هدایتونه چې باید پوځي ټولګیو ته رسیدلي وي ونه  یې وکړ. ځکه چې د هغه د خبرو لوری یې ناڅرګند

 رسېدل. د جمهور رئیس ټولې هلې ځلې یې بې ګټې کړې.
 د دفاع د وزیر برخلیک

مصطفی د پینځلسمې لوا مسؤول چې یو شمېر ځواکونه یې په ارګ او کورنیو چارو وزارت کې په عملیاتو بوخت 
فرقې د برید مخه ډب کړي د باغ باال په کوتل کې او هم د ریشخورو  (۲) ول. یو شمېر نور ټانګونه یې چې د اتمې

  فرقې د مخنیوي لپاره چهلستون او داراالمان کې په دندو وګمارل. (7او د اومې )
فرقه دې ته وهڅوي  (۲که څه هم د دفاع وزیر او لوی درستیز ال پخوا خپل ځانونه قرغې ته رسولي ول، چې اتمه )

چې د کودتاچیانو مخه ونیسي. پدغه وخت کې د فرقې قومندان جنرال محمد صدیق خان ال د حمل په میاشت کې د 
جنډې مراسمو ته د مزار شریف زیارت ته تللی وه. رسولي او لوی درستیز عبدالعزیز پداسې حال کې چې شونډې 

ېې له یوې ټکسي سره هم ټکر کړی وو فرقې ته یې د حرکت یې وچې وې او قرغې ته په الره یې له ډېرې ورختا
  امر ورکړ.

هلته یې د ټانګ او توپچي ټولګي ته وویل، چې د ارګ په لوري وخوځېږي. توپچي د ډګرمن محمد علي محمد زی »
 [12]«په قومانده، چې د غالم حیدر رسولي تربور او له نږدې خپلوانو څخه وه مخ په ارګ وخوځېد.

له دې څخه یوه بل قومندان عالوالدین د پلتخنیک انستیوت درې الرې کې خپل ځواکونه ځای پرځای کړي خو مخکې 
  فرقې په ځواکونو یې ډزې پیل کړې. (۲ول او د اتمې )

فرقې  (7کله چې د دفاع وزیر له پېښې خبر شو، چې محمد علي پرته له کوم مقاومت نه تسلیم شو نو مخ په اومې )
  روان شو.

د پینځلسمې لېوا ځواکونو د کورنیو چارو د وزارت له نیولو وروسته د کابل د والیت دېوال ونړوه او بیا  هلته
  کودتاچیانو خپل مشران له زندان نه راووېستل او رادیو افغانستان ته بوتلل.

ر وخوځېدل. کله چې د دفاع وزیر ولیدل، چې د اتمې فرقې ځواکونه له افشارونه وړاندې نشول نو مخ په ریشخو
لومړی تاج بېک ماڼۍ ته الړل، چې د مرکزي قواو له ځواکونو په سر کې له جنرال عبدالعلي وردګ سره وغږېږي. 
پدغه وخت کې د مهتاب قلعه د پوځ له خوا د خلیل الله په قومانده په دوئ برید کېږي، چې بیا دری واړه د دلکشاه 

فرقه کې ګډوډي  (7ځي په داسې حال کې چې د ریشخورو په اومه )ماڼۍ د یوه باغوان کور ته چې مجید نومېده ور
روانه وه. خو سره د هغې هم د ډګرمن محمد هاشم خان کندهاري په قومانده د ارګ د دفاع لپاره یو کنډک روان شوی 

 وه. نوموړی د ابن سینا تر روغتون پورې ورسېد خو د یوې نښتې په ترڅ کې ووژل شو.
ا خپل مشران له زندان نه راووېستل او له بلې خوا یې په ارګ کې بریدونه روان ول... د دفاع کودتاچیانو له یوې خو

  وزیر او د هغه ملګري یې هم ونیول، چې بیا پرته له محکمې نه ووژل شول.
همداراز په باال حصار کې یوې ډیپو اور واخست، د کابل مرکزي قوا، اتمې او اومې فرقې هم کوم ځانګړی مقاومت 

  نکړ... په پای کې دا ټول هغه څه ول، چې کودتاچیان بري ته ورسېدل.و
 د ولسمشر محمد داود وژنه

د کودتا لومړی ګواښ هغه ډز او برید وه، چې د دفاع په وزارت وشو. دغه وخت کې محمد داود د کابینې په ټولو 
  غړو غږ وکړ، چې هر څوک کولی شي له ارګ نه ووځي او ځانونه خوندي کړي.

وموړی له دې سره جوخت د ګارد قومندان ته هدایت وکړ، چې د کورنۍ غړي یې هر چېرې وي په سر کې یې یو ن
  زوی یې چې په رادیو افغانستان کې کار کاوه او لور یې چې پوهنتون کې محصله وه ارګ ته ورسوي.

  شول.د دولت یو شمېر چارواکي په ارګ کې دننه وه له ارګ نه ووتل ولې یو شمېر پاتې 
یو شمېر وزیرانو محمد داود ته سال او مشوره ورکړه، چې له ارګ نه ووځي، کومې مرکزي » د کبیر سراج په اند: 

قواته ځان ورسوي او اداره پخپل الس کې ونیسي. جمهور رئیس دا خبره ومنله غوښتل یې په موټر کې سپور شي. 
 [13] «ي له خوا پرې ډز وشو او عمر جان ولګېد...زوی یې محمد عمر ورپسې وځغاستل، چې د ګارد د کوم ټولګ

د نوموړي په قول محمد داود بېرته د ګل خانۍ ماڼۍ ته را ننوځې او وایي چې د دې ټولو بدمرغیو المل زه یم!؟. که 
چېرې د محمد داود د وتلو موخه ریښتیا هم دا وه، چې غوښتل یې کومې فرقې ته الړ شي او د پوځي ځواکونو قومنده 

  س کې واخلي، ښایي یو څه حقیقت ولري او که خبره دا وي، چې ده غوښتل ځان وباسي حقیقت نلري.پال
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پدې تړاو د سترګو لیدلې کیسه بیا هم د ده د سریاور عبدالمجید باز له خولې، چې د څرخي پله په زندان کې خپل 
په ارګ ډزې روانې وې د منګلو د قوم مشران » ورور ته کړې وه او ماته بیا په لندن کې عبدالولي باز داسې وویل: 

  :زما پالر باز محمد خان منګل ته راغلل او ورته وې ویل
حاالت خړپړ دي سردار صاحب ته زموږ له خوا همدا اوس ووایئ موږ چمتو یو، چې تاسو پکتیا ته ولېږدوو... پالر 
مې عبدالمجید باز ته د تیلفون په لیکه همدغه پیغام ورسوه... خو سردار صاحب په سړه سینه ځواب ورکړ. ما د 

پت او عزت نه د ژوند تر پایه ساتنه کوم... دا زما لوړه  افغانستان له خلکو سره ژمنه کړې ده، چې زه به د دوئ له
 [14] «ده! یوازې دعا را ته کوئ.

د باز محمد خان منګل کورنۍ د محمد داود خان لپاره ډېره قرباني ورکړه نو ښایي چې پدې خبره کې حقیقت وي. 
  ولې دغه خبره له حقیقت نه را ته لرې ښکاري، چې ویل کېږي!

کې د خلک دموکراتیک ګوند پوځي سازمان د دوو الرو نه نفوذ وکړ. یو شمېر د ننګرهار ملګرو  په جمهوري ګارډ» 
د زوی نیک محمد له الرې د پېژند ګولۍ او ملګرتیا له مخې په ګارډ کې نفوذ  [15] د داود د ناظر باز محمد

 [16] «وکړ...
زوی یې نه الره ) د ده زامنو  محمد پنوم کوم دا خبره ما ته د تامل وړ ځکه ده لومړی خو باز محمد منګل د نیک

نومونه دا دي: محمد حسن، سرفراز، عبدالمجید، عبدالولي، ډاکتر کریم، محمد قاسم، محمد عمر( دویم دا چې درې 
زامن یې او پخپله باز محمد خان منګل هم د محمد داود خان د الرې قرباني شول او د څرخي پله په زندان کې پرته 

محکمې نه ووژل شول. محمد داود سره د هغې هم نهیلی نه وه په ځغرده یې خپلو پلویانو ته سپارښتنه کوله، له کومې 
چې د کودتاچیانو پر وړاندې وجنګېږي. تر هغې چې مخابره یې فعاله وه قومانده یې ورکوله او صاحب خان هم خپلو 

ري ګارد د دفاع لپاره را خوځېدلي دي. ولې دغو کسانو ته ډاډ ورکوه، چې د اومې فرقې یو شمېر ځواکونه د جمهو
  کارته کې د کودتاچیانو له خوا سخته ماته وخوړه. ۳ ځواکونو ابن سینا روغتون ته څېرمه او

له یوې خوا په کابل کې د مېشتو پوځې ځواکونو په وړاندې الرې بندې شوې، چې له ارګ میشتو مقاومت کوونکو 
وطنجار له صاحب جان سره اړیکه نیولې وه. خو هغو ورته ځواب ورکړی وه.  سره مرسته وکړي. که څه قادر او

  تر هغې چې ستاسو ټانګونه زما په سینه تېر نه شي تر محمد داود پورې نشی رسېدلی.
له بلې خوا د رادیو له الرې د کودتاچیانو د بري اعالمیه خپرېده. دا ځکه چې دوئ رادیو نیولې وه ستار خټګر چې 

  ننووت خیال کټوازي د ټانګ په سر خبرې وکړې او مامورینو ته یې ډاډ ورکړ. رادیو ته
  همه وه هغه هوایي بریدونه ول، چې په پرلپسې توګه یې ارګ تر اور الندې نیولی وه.درېیمه کومه خبره چې ډېره م

 د فرهنګ د څرګندونو له مخې، چې د لبیب له قوله وایي:
بمباري د شوروي پلوټانو له خوا کېده. کومو الوتکو « وو، چې نه یې غوښتل ووایي د قادر دروغ ښایي د دې لپاره» 

وې. د دفاع د وزارت د یوه تن له خولې ) فرهنګ یې نوم ندی اخستی( هغه وخت  «۸1»چې بمبار کاوه هغه میګ 
  کې یوازې د ګوتو په شمېر پلوټان ول، چې دغه مهارت یې درلود، چې یو هم قادر وه.

تنو ته ورسېدل. په غالب ګومان دوئ  «۸۰»تنه شوروي ښوونګي ول، چې په وروستیو کې  «1۸»ام کې په باګر
 [17]«الوتکې له باګرام نه جګېدې ارګ یې تر اور الندې نیولی وه.  «۸1»ول، چې )د لبیب په قول( میګ 

کنه  ور کودتا کې ونډه درلوده اویو شمېر کورني او بهرني لیکواالن د شوروي پلوټانو د بمبارۍ په تړاو چې ګنې د ث
وېشل شویدي. یو شمېر انګېري، چې پدې کې شوري پلوټان ښکېل ول. ولې یو شمېر دا نه مني. د کبیر سراج په 

  فکر:
ټولې الوتکې او هلیکوپترونه د افغان پلوټانو له خوا سوق او اداره کېدل. د باګرام په هوایي ډګر کې روسي پلوټانو » 

 «هېڅ شتون نه درلود. 
 په ارګ کې ټوله شپه ډزې روانې وې د اقبال وزیري په اند:

ي، څو تنه افسران او سرتېري سهار وختي د باال حصار د کوماندو قطعه جمهوري ارګ ته په ننوتو بریالئ کېږ» 
امام الدین تر قوماندو الندې د ګل خانۍ ماڼۍ ته ننوزي او د داود خان او د هغه د ملګرو څخه هیله کوي، چې ځانونه 
تسلیم کړي... داود خان په هغو ډزې کوي او امام الدین په الس زخمي کېږي. د مقابلو ډزو په نتیجه کې محمد داود، 

 [18] «او ملګري وژل کېږي او د جمهوري ارګ کنترول د خلقي افسرانو په الس کې لوېږي. د هغه د کورنۍ غړي
هغه څو تنه کودتاچیان د ګل اقا په الرښودنه د محمد داود مېشت ځایته ننوځي، عالوالدین او ګل اقا ورته ګواښ کوي، 

زې پرې کوي او عالوالدین په چې وسله پر ځمکه کېږدي، کنه وبه وژل شي. پدغه وخت محمد داود د تومانچې ډ
الس ټپې کېږي. دوئ بیا پرې د اور امر کوي، د جمهور رئیس محمد داود په شمول ټول وژل کېږي، چې د وژل 

  شوو شمېر پدې ډول دی:
  ـ افغان ولسمشر محمد داود.1
  ـ سردار محمد نعیم.۸
  ـ زینب داود، د باچا محمد ظاهر خور.۳
  میرمن د ظاهر شاه خور.ـ بلقیس د تیمور شاه اصفی ۰
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 ـ محمد عمر داود.۲
  ـ ویس داود.۶
  ـ خالد داود.7
 ـ شینکۍ داود.۲
  ـ زرلښت داود.۹
  ـ شیما د ویس میرمن.1۴
 ـ هیله د عمر خان لور.11
 ـ غزاله د عمر خان لور.1۸
  ـ حارث د ویس زوی.1۳
 ـ وایګل د ویس زوی.1۰
 ـ زرمینه د محمد نعیم خان لور د عبدالعظیم غازي میرمن.1۲
 ـ حضورا د عبدالعظیم غازي لور.1۶
  ـ عایشه د محمد داود او سردار نعیم خور.17
 ـ نظام الدین غازي د محمد داود خان زوم.1۲

 یادونه:
قدیر نورستانی هم په ارګ دوه تنه لوړ رتبه چارواکي د جمهور رئیس معاون عبداالله او د کورنیو چارو وزیر عبدال

  کې ووژل شول.
 د پېښې ټپیان:

  ـ ګاللۍ د سردار عمر میرمن د عبدالله ملکیار لور.1
 ـ خورشید د محمد نعیم لمسۍ د عبدالعظیم غازي لور.۸
  ـ زهرا د محمد داود خان لمسۍ د نظام الدین غازي لور.۳
 ـ داود د نظام الدین غازي زوی د محمد داود لمسی.۰
  صفي لور د ظاهر شاه خورزه.آـ زهره د ۲
  صفي زوی د پاچا ظاهر شاه خورایي.آـ تورن د ۶
 ـ شیرین ګل د عایشه جان پر ستاره.7
 صفي د محمد ظاهر شاه اوښی.آـ تیمور شاه ۲

 بله یادونه:
دار وځړول  د محمد داود د کورنۍ دوه نور غړي عبدالله روکی او صالح الدین غازي د څرخي پله په زندان کې په

  شول. او احمد علي خان سلیمان د څرخي پله په زندان کې مړ شو.
له دغو وژنو سربېره په ارګ کې دننه او بهر نور ډېر پوځې او ملکي وګړي هم ووژل شول. پخپله امام الدین هم 

ګارد ته ننوتم  (۲) البته د فرهاد لبیب په قول، چې له هغه نه یې روایت کړیدی ویلي دي، چې کله زه د ثور په اتم
 سره د دې، چې سپین بیرغونه هم تر سترګو کېدل. ولې خال خال ډزې هم اورېدل کیدې.

که څه هم محمد داود غوښتل چې له قادر او وطنجار سره خبرې وکړي. خو دا چې ولې هغوئ دېته چمتو نشول ښایي 
که تره کي دوئ ته اجازه ورنکړه. یا ښایي یو المل یې پخپله د خلقي او پرچمي مشرانو خپل مینځي اختالف وي. ځ

دوئ پدې پوهېدل چې محمد داود هغه څوک ندی، چې تسلیم شي. لکه چې ولیدل شول. هغه په ځغرده امام الدین ته 
  وویل:

زه مزدورو کمونستانو ته نه تسلیمېږم... او بیا یې په هغه برید وکړ. قادر هم د یوي مرکې په ترڅ کې، چې دمخه 
ره شوېده ویلي دي، چې زه او وطنجار ور روان وو، چې له محمد داود سره وغږېږو. خو ملګرو زموږ ورته اشا

 مخه ونیوله او پرېنښودو.
د ثور کودتا کې ډېره مرګ ژوبله د ارګ ساتونکو ته واوښته، چې ښایي شمېر یې سلګونو کسانو په شاوخوا کې وي. 

فرقې، په باګرام، قوه مرکزي، باال حصار، د ننګرهار  (۲ ـ7اتمې )ولې له دې سربېره په خواجه رواش، په اومې او 
د فرقې هغه وسله وال چې تر تنګي پورې رسېدلي وو او لږوډېر نور وسله والو ځواکونو ته په کابل او والیاتو کې 

 درنه مرګ ژوبله واوښته او د ثور د اومې نېټې کودتا هم پدې ډول بري ته ورسېده.
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