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 ۸۰/۸۰/۸۸1۰            روالګاستاد شهسوار سن
 

 ؟پیل شوه حیرتانو له کودتا یاآ
 

 :هڼپا ېتښد تاریخ یوه او
سته په حیرتانو نیمروز او بیا ورو رهار،ګپه سرحدي سیمو لکه نن وادېد ه ئېبرخه  رهډې ېد دند ېمومن چ جنرال

او بیا د یعقوبي په مرسته  ړک هښوګ ېله دند ید ي،ڼشهنواز ت ېچ ېله مخ ېاوعقد ېکرک ېوه، د هغ ړېک رهېت ېک
اجک د یوه توکمپال ت ېوه چ ېک هټل ېپه د ړینومو و،ش مارلګپه دنده و ېپه حیرتانو ک نجیب الله ته معرفي شو، او

 ي؟ېږته ورس ېموخ ېخپل هګرنڅ هګپه تو
 

او  وندګ ېنه یواز ۍیارښاو ېرډېدرلود، ده په  تښاقتصادي، سیاسي او لوژیستیکي ارز ېچ يټوګارښحیرتانو  د
 .ېلږراکا ېپس انځهم  ېلډ ېتنظیمي وسلوال رېیو شم ېبلک لړمتوجه ک انتهځدولتي چارواکي 

 

 روهګلمن وهله لکه سازا، سفزا، له پخوا نه توکمیزو ناندریو ته  ئېسره  تنوښله پ ېهغه سیاسي سازمانونه چ يړنومو
 .مارلګکار او نور په مهمو دندو و

 

ه فرمانونه ون ېپرلپس ېد نجیب الله در ېنه یواز ېوو چ ړیک ړیدومره پیاو ېد وسلو او پیسو له الر انځخپل  ده
 له جنرال تاج محمد سره ېک «ۍراه ېس»د حیرتانو په  ېچ ې.ان تر دېویل ېسپور ېسپک ئېهغه ته به  ېمنل بلک

 .شو لېکښ ېک بډپه لفظي اخ او 
 

 ئې رډې ېخپل باوري وسلوال چ ېزره په شاوخوا ک« ۸۲»وي د  يړکابو ک ېښېد شمال پ ېلپاره چ ېالله د د نجیب
 .ول مزار ته واستول ريېسرت تانهښپ
 

خو جنرال  دوي،ېږکابل ته را ولد جبار قهرمان وسلوال  ېچ ړېهلمند ته پالن ک ېالوتک رخيڅ ېدر ېچ ېتر د ان
کابل  تنهښپه سپار ېلډد کارمل د  واکونهځد دوستم  ېچ ېشمال ته واستول هټپه پ ېالوتک ېعظیمي هماغه پالن شو

 .ته را ورسوي
 

نجیب الله دومره په  ېچ هړک هږمومن او دوستم ته تر غو ئې ېته فعاله وه، داس وړغا وړدوا ېچ لهډکارمل  د
د دوستم او  ريېسرت تانهښزره پ ۸۲په تاجکو او ازبکو باور نلري  ېناروغیو اخته ده چ« فاشستي او ناسیونالستي»

 .دي ليېږلپاره شمال ته را ل پلوځمومن د 
 

 .لګرا ودان هګاډته په  ېیو د بل مرست ودنهښاو جنرال مومن د کاویاني په  تنهښپه سپار یرګنو جنرال دوستم د پی بیا
 

 ېنه یواز وي،ځرګنه راو ړدوړد دولت یاغیان له بغاوت او ا نيګ ېشمال ته چ لېږجنرال رفیع او جنرال عظیمي ل د
 هګینټوالو ته په  ونڅوه پا خهڅباوري کسانو  روډېله  ېلډد کارمل د  ېعظیمي چ ېبلک ېو ګټې ېب څېه ید دو

 .يړته زور ورک تنوښخپلو غو ېوویل چ
 

 .ول دلېک هښوګجنرال تاج محمد او د نجیب الله د نورو پلویانو  ک،څهغه د ا ېچ ،ېو کارهښ ېتنښغو یهغو د
 

له ولسمشر نجیب الله سره  نه واخست، وادېله ه ئېخپل غچ او کسات  ېچ تنهښد خپل رهبر کارمل په سپار عظیمي
بجو  ېپه در ینښکال( د ماسپ1۰۷۸) هېټن ۸۲په  ېد دلو رئیس زه جمهور ،ېدي چ ليښک اوړپه ت ېلیدن ېد خپل
 :ورته وویل ېنه وروسته م ړاو له روغب تمښوغو

... اوس هم د ده،ړېله تمامیت نه دفاع ک ېاو د خاور ۍله خپلواک وادېد ه ،ېموده ک ولهټدوستم د انقالب په  جنرال
کابل ته  کڅشي... جمعه ا دلېواور اندیزونهړو ید دو ېبه وي چ هښکابل حیرتانو لویه الره ساتي...  ،ګسالن
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نه  ۍپار ډاو د مومن له لن ئړخدا هم وغوا ېب سول. راکئټو ئې یاځ... او زما په ئړک ئېستر جنرال  ئ،ړوغوا
 .شئ رېت
 

 هغه د پخوا په ي،ېږونه در ېاندړدوستم د ده پر و ېباوري کس جنرال رفیع شبرغان ته واستوو چ رډېالله  نجیب
جنرال خوشي وال د جنرال  ېورسره و منل چ وګستر وټاو هغه هم په پ لړه مخته کورت اندیزونهړهماغه و رڅې

 .شي اکلټو یاځد تاج محمد پر  یخدا، او توریال ېد رسول ب یجنرال ساپ ک،څا
 

 يړته دوام ورک ېدند ېخپل ېجنرال مومن باید نه یواز ېکاوه چ ارګینټ ېبیا هم په د ېلوالټسره سره شمالي  ېد له
 .يېږلپاره ول اکلوټفرمان د هغه د بیا  ګړیانځیو  رئیسد هغه د حیثیت لپاره جمهور  ېبلک

 

د  ېچ يېږمزارشریف ته ل رتهېخدا ب ېاو رسول ب کڅجنرال ا ي،ېږغوسه ک رډې دوېپه اور ېخبر ېالله د د نجیب
 او دوهمه لړک هښوګله دندو  ئې يړنومو ېدا وه چ روتنهېت ړۍ. د نجیب لوميځپر مخ بو ېدند ېخپل رڅېپه  رېت
شوي  مارلګپه دندو  هړخپل نوي او زا ېموده ک هږل خوا په دغه ې... له یولېږال ول ئېبیا  ېدا وه چ ئې روتنهېت

، شیخ محمد باور ل،ګمن یوکڼما ئېبیا  ېزور واخست، چ ېلوالټخوا شمالي  ېاو له بل ل،ړک ئېروح ېب رډېکسان 
و ی يځاو پو ونديګون، جنرال باقي، جنرال خندان، جنرال عمر معلم، جنرال عبدالله، جنرال عتیق الله، جنرال کاو

 .لږمزار ته ولی هګدیوه پالوي په تو اکيچارو رېشم
 

و تر لور وړد دوا ایيښ ېچ دهېک رلګېان ېوو، او داس ېپه حال ک ۍد تیارس ونهځپو ولټسره  دوېپالوي په رس ېد د
 .شي تهځرا مین تهښوسلواله ن ځمین

 

 یاځو تنظیمونو سره ی رېسیالي روانه وه، بل لور ته پاکستاني چارواکي، له یو شم يځسیاسي او پو ېپه شمال ک که
 ېب ېبه په راتلونکي حکومت ک یدو ي،ېږواک ته ورس ېزور له الر لوالهټشمالي  ېرېول، که چ ېک هټل ېپه د
 .کول ېدږنکابل ته را  ېد خوست له الر واکونهځخپل  ئې کهځشي، نو  ېبرخ

 

 ېچ ېو ېازګاو ان ېوازآ ولوړد جو ګېجر ئېد لو ېمهمه وه هغه په کابل ک رهډېته  وړغا ولوټ ېخبره چ کومه
 .تنظیمونه مخالف ول رېشم ګڼسره پاکستان او  ېله د ېچ ي،ړپر مخ و ،ېچار وادېپاچا محمد ظاهر به د ه یپخوان

 

ه لري. بله موخه ن يړک ئېتو ېوین ېپه افغانستان ک يړغوا ېنیوله چ وتهګ په وار وار پاکستان ته ېالله چ نجیب
 .ینشو اخست ئېد روان بهیر سم جاج  وېښد پ ېوو چ ړیک یدومره خواشین وېښبیا هم نجیب الله د شمال پ ېول
 

 ېمهال وه چ ېدا داس ي،ړک ړېپیاو ېمورچل يګجن ېخپل ېاندړد دولت پر و ېچ ېکول څېه ېلوالټد شمال  هلته
خبره را  ېئد افغانستان د تجز ئېخبرو  وډاو بربن وڅلو روډېاو په  لړک ولټفعالین را  ونديګ ارښنجیب الله د کابل 

 يړغوا ید ازاد بیک ازبک په لمسون دو ېچ ړک ېورپه دوستم، منصور نادري، او جنرال مومن تور پ ه،ړپورته ک
 .شيېافغانستان وو

 

. د يېږلمسول ک ېاندړکسانو له خوا زما په و رېاو اوس د یو شم «ړدوستم، ما دوستم ک» ېچ هړدا خبره هم وک ده
 .ته هم متوجه وو ېلډد کارمل  خړده د خبرو یو ا

 

 هګسازا، سفزا، همدا رن وندونهګ. د توکمیزو ناندریو سر الري ړیو نه وو ئې هځخو له مین ،ړک ډینجیب مار لن ېول
 ډګ ېاندړد نجیب الله د واک پر و ېشول چ ېک هڅه ېتنظیمونه په د ېاو په بهر ک ېلډد ننه د کارمل  ېپه دولت ک

 .ته الر پرانیزي ونګوسلوال غبر
 

 یباور کول کهځپه جنرال مومن  ېسازایانو په وار وار له مسعود سره ولیدل. خو هغه یواز ېله مخ یکوړپخوانیو ا د
جنرال مومن  ېنه وو. هغه وخت چ ړد باور و رډېادري جنرال دوستم او منصور ن ېهغه تاجک وو. ول ېشو چ

 :وو ړیک ړجو ېداس ئېپالن  لخپ ي،ړپه مزارشریف برید وک هېټن ۸۰کال د حوت په 1۰۷۸په  تلښغو
 

د اسالمي حرکت، د اسالمي وحدت او اسالمي انقالبي حرکت  ولډد علم خان په امر او همد  وندګاسالمي جمیعت  د
 .يځېږپه مرسته مخ په مزار وخو ېفرق« ۰۸»باید د  وندونهګ
 

 .ېو ېپیل شو ېاتر ېخبر ځشاه مسعود، دوستم او سید منصور نادري تر مین نه دمخه د احمد ېد له
 

« بادع»امر  وندګوه. د اسالمي  ړېژبه پیدا ک هګډیوه  ېاندړر مهدي سره د نجیب الله پر ویپه دغه مهال د انجن دوستم
 وهڅته و ه ېمسعود د ،ېکتن ې. له دوستم سره د مهدي، عباد او عاشور پهلوان لیدنېو ړېک ېکتن ېهم ورسره لیدن
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دوستم فاریاب  ېچ يځرګو ړد ده د باور و ېشرط چ ېووایي، خو په د وابځد نادري او دوستم پالوو ته مثبت  ېچ
 .يړد دولت له واک نه ازاد ک هګټاو جوزجان، سید منصور نادري، بغالن د مجاهدینو په 

 

 :دي ليږکا ېله خول يړد نومو ارګینټپه  یکوړا ېد دوستم او مسعود د پرلپس« سید»سید عبدالقدوس  جنرال
 

 انوګونیول. د بغالن او سمن ېاو د نجیب پلویان م ړک ېالند ېپالن له مخ يړد لوم ېمیمنه او جوزجان م سرپل،»
 .ړک ړید پالن جوله نیولو وروسته مو په بلخ د بر

 

د  وڼورو وندګله لوري، د وحدت د  اهګورش د وطن د پر ېومه فرق۷۸ومه او  ۰۸ ،ړالرو مو یرغل وک ېدر له

  )[1](«.لړد علم خان او غالم حیدر خان په قومانده ورته بریدونه شروع ک وندګچمتال او کود برق، د جمیعت 
 

 .وه ېدلېته رس «ۍراه ېدر»شریف او حیرتانو  ومه قومي فرقه هم د مزار ۰۸سید منصور نادري  د
 

خوا  ېاو له بل يړمقابله وک ید هغو ېچ ېنه لرل ېوسل ېییز هګړخوا د سیال لوري په پرتله دومره ج ېله یو دولت
 .هړوک زهېاغ هړمدیریت ناو يځاو نورو تغیر او تبدیل په پو کڅد نجیب الله، له لوري د جمعه ا

 

چارواکو  يځاو د دولت له نورو پو لګمن وکيڼما ک،څله جمعه ا ېک رډګجنرال عظیمي په هوایي  ېخبره دا چ دریمه
له هوایي  ېورته وویل چ ئېاو دا ړېک ېجنرال دوستم سره شریک ئې ۍکمزور يځپو ېولټ یسره ولیدل، د هغو

 .يېږودر ېاندړستاسو پر و ېنه لري چ تیاړو ېد د واکځ يځنه پرته، د دولت پو واکځ
 

ه واک پ ېالوتک رخيڅیوه وتلي جنرال عظیمي ته  ېلډنجیب الله د کارمل د  ېاو حیرانتیا خبره خو دا ده چ تیاښهی د
 يړنومو ې. وليېږته ورس ړېجو ېروغ يځخپل مین ېیو ېچ ويڅته وه ېد لوالهټد شمال  نيګ ېچ ېو ړېورک ېک

 .ېکول وتهګورته په  ئې ۍکمزور يځته لمن وهله او د دولت پو چېکړک ېال د
 

د  یرګوو او پی ېد دولت له واکه ووت عظیمي په پلخمري ک انګکال( سمن1۰۷۸) هېټن ۸۰د حوت په  ېمهال چ هغه
 .باور کاوه وړناست وو. ال دغه وخت نجیب الله په دوا ېدوستم په خوا ک

 

وه  نتڅښامتیازاتو  هګهم د دا رن یرګپی هګدا رن ېو ړېورک ېپه واک ک ېالوتک رخيڅعظیمي ته  ېچ هګرنڅلکه 
 .ېپه شبرغان ک ئې هښوه او بله پ ېپه کابل ک ئې هښیوه پ ېچ
 

ندي د مزار کالب ېچ يړکابل ته وغوا ئې ريګاو مل کڅجمعه ا ېچ هړوک تنهښبیا نجیب الله ته سپار لځیو  یرګپی
 .يېږتوکي له حیرتانو نه کابل ته ورس ینړماته شي، ضروري او ا

 

هم د  یرګاو پی يړبیا کابل ته غوا ئې ريګاو مل کڅجمعه ا ژنيېوپ رهڅې ېتنښر یرګد پی ېچ ېرته له دپ ړینومو
تم زر به جنرال دوس رډې ېورکوي چ ډاډاو خلکو ته  يځپه وسیله له شبرغان نه مزار ته را ېد الوتک هېټن۸۰حوت په 

تم جنرال دوس ېک ی. په پايېږک ودلېښا یکټ ید پا بهبدمرغیو ته  ولوټاو  يځته ننو ارښد مزار شریف  واکونهځ
له حیرتانو وروسته مزار ته  ېچ وريګاو عظیمي سره  یرګاو بیا له پی يځسره را ننو واکونوځمزار ته له خپلو 
 .راستانه شوي وو

 

 شتېم ېک يځنګد رسول پهلوان په استو ېد دوستم لیدلو ته ورغلو، چ یرګزه او پی ېعظیمي پخپله دا مني چ جنرال
 .وو

 

د اسالمي جمیعت  ئېته ننوتل او په دا سبا  ارښد مزار  واکونهځکال( د دوستم او مومن  1۰۷۸) ېټېن ۸۷حوت په  د
 .هړته مخه ک ارښ ۍد محقق په مشر یاليګجن وندګوسلوال د مولوي علم او د وحدت 

 

 ېچ کوم توکي ېبندرونو ک رخانېش د حیرتانو او ېشو، بلک ټارلوښد مزار شریف  ېد دغو وسلوالو له خوا نه یواز
 ېک ړل ېپلویان او په د رېد یاغیانو له خوا چور شول. د حکومت یو شم ولټ ونګډخیره شوي ول د بانکونو په ذ
 .وهل لټې ئېدي ونیول شول او زندان ته  يړد نجیب الله مالت ېنوم چ ېمشران پد تانهښپ
 

 :وویل ېوینا ک ېندان په یوقوم شاوېد مل ېمنصور نادري د اسماعیلیه فرق سید
 

 ړیبرخالف لوم ې. ولوړک هګینټسوله  ېک وادېه ولټپه  ږاوس به مو هړته را نه و وادېنجیب الله ه ېسوله چ هغه
تر  ېزېاغ ېاو ملي غمیز ئېلو ېد همد ېک ی... او په پاارونهښ ید شمال نور لو ېمزارشریف چور شو او ورپس
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

د  شوه او ټیاغیانو له خوا لو ېد همد ۍي شتمنګاو فرهن يځاقتصادي پو وادېد ه ېک یپه پا ېچ ېدېکابله را ورس
 .نسکور شو ېپه شمال او وروسته په کابل ک ړینجیب الله حکومت لوم

 

را  ېالند ښواګژوند تر  یبه د دو چېکړروان ک ېپه کابل ک ېدرلوده چ نهېښاند ېداس ېلډمخه ال د ببرک کارمل  د
مي د اسال ېرې. که چيړوک ېاتر ېد حکمتیار سره خبر يړغوا ید نجیب الله یو پالو رل،ګېان یدو ېچ کهځولي دا 

د امنیت لپاره دوستم سره  ید دو ېبه وي چ هښ نوبرابره شي.  وڅبه  ښواګدا  يځوسلوال کابل ته را ننو وندګ
یو د بهرن ېکابل ته راشي. ول ېشېجوزجان مل ېد کورنیو چارو او د دفاع وزارتونو نه منله چ ې. په سر کيږېږوغ

هرو مرو د جنرال دوستم  ېچ هړوک تنهښکاویاني او مزدک سپار وړغ روېد سیاسي ب وندګچارو وزیر عبدالوکیل، د 
 ېک «افغانستان بعد از پیروزي انقالب اسالمي»په خپل کتاب  ېګیشي... عبدالرؤف ب دولېږته را ول بلکا واکونهځ
الوتکو سره مزارشریف ته راغلو ( 1۸ما او عالم رزم له لسو ) ېټېن ۸۰کال د حمل وري په 1۰۷1په  ېدي چ ليښک

د جنرال مجید روزي په قومانده  لوالسوه تنه وس( ۷۸۸اوه ) ېچ دوېته ورس ړېکېپر ېاو د جنرال دوستم سره د
 یاځپر  یاځ ېاو باالحصار ک رډګایي لکه د کابل هو ایونوځپه موهمو  ونهځهم وشول، پو ېکابل ته واستوو همدا س

 .شول ړیک
 

ه ن ړېکېپر ېله د ېلوالټ دقومندان وو، د شمالي  یسر اعل واکونوځد وسلوالو  وادېتر دغه دمه د ه ېالله چ نجیب
 .خبر نه درلوده

 

ه کال( په هماغ 1۰۷1) ېټېن ۸۰د حمل په : »ېسالکار محمد اسحق توخي لیکلي دي چ رئیسد جمهور  اوړت ېد په
د کورنیو چارو وزیر راز محمد پکتین د  ېزه حاضر وم چ ېشو دولېږکابل ته ول ېشاوېد دوستم یاغي مل ېچ ګړۍ

 د هوایي او مدافع هوایي قومندان وه تلیفون ې، جنرال عبدالفتاح ته چرئیس. جمهور ړورته خبر ورک هښپه کر فونېتل

  [2]«...يړک بډمخه  ګوباسي او د نورو د رات رهډګله هوایي  واکونهځراغلي  ېچ ړوک
 

چارواکي لکه جنرال عظیمي  ونديګاو  يځپخپله د دولت پو ېو نه نیول شوه چ کهځمخه  واکونوځجنرال دوستم د  د
. يړک هړپنوم یوه شورا جو ېلوالټد شمالي  ېشول چ ېک هټل ېپه د یول، دو لېکښ ېکودتا ک ېاو کاویاني... په د

 ېشوه چ هړجو دهېپایته و نه رس ېدغه شورا چ ېمسعود ته ورسوه. په سر ک انځ ۍکټچ ېرډېحقق په هم م هڅکه 
 ېول ېوو، دا چ یشو اکلټمشر جنرال عبدالرشید دوستم  يځمحقق او پو ئېاحمدشاه مسعود، مرستیال  ئې رئیس

دوستم د خپلو  ېپه سر ک ېکا وه چ ښښدا وو، ده کو ئېیو المل به  ایيښ هړوک ونهړسرغ نهېوروسته مسعود له د
غه د ه ېچ ودهښو وېښوروسته پ ې. ولېاندړد حکمتیار په و ولډ يګړانځو کاروي په  پارهموخو ل يځسیاسي او پو

 هګمشر په تو يځد یوه سیاسي او پو ید ېسال ورکوله چ ېداس ئېشتون درلود او هغه ته  ېلډترشا د ببرک کارمل 
 .يېږلځو
 

نه  دواېله ه ېشو چ ېک هټل ېپه د ،ید ینه وتل روتګنور له  ئېواک  وادېد ه ېپوه شو چ ېنجیب الله په د ېچ کله
 .يړک ېسپک ښېپ
 

 ېښېد مزار پ ولډ يګړانځ. په ید ېد افغانستان واک ال اوس هم د ده په الس ک ېچ ودهښ ېهم ده تر پایه داس هڅ که
 .ینرال عظیمي اوس هم د ده د واک سمبول دج ید ده استاز ېورکوه چ ګرن ېهم داس ئېته 

 

ریف د مزارش ېچ ودلهښ ېداس ېک وڼپاځرسانیو، مهالنیو او ور زویی لهډاو د کابل په  ټد خپلو پلویانو پر م يړنومو
 .يګېږعظیمي( ج ېشوي پالوي له خوا )په سر ک لېږبه د ده د ل هډمبارکه جن

 
ي د ليږکا هړد نجیب الله په ا ېک څپه تر ېستاین انځد  اوړهم عظیمي د مزارشریف د دودیزو مراسمو په ت هڅ که
ل وی ېاو وم ړېوک ېم ېخبر ېمهم ده؟ېواور ېوینا د ئېزما رادیو  ېچ ړوک فونېماته دوکتور نجیب الله تل: »ېچ
وام د ېواک ته به تر هغ ې. ولمړاستعفا وک ېدند هبه ل ټپر بنس ېملتو د طرح روګزر سوله راشي، د مل ېچ ومرهڅ

 کسیزه شورا وه( 1١ ئې. )موخه يړېږمهاله حکومت جو ډلن ېچ ېتر هغ مړورک
 

 هښپخپله خو ېموخه زه وم چ ی. د هغوینشي ویل هڅ وکڅعظیمي، ته غم مه خوره، تا او جنرال دوستم ته  یرګمل
 «...صاحب استعفا شما قبل از وقت است اکترډ فتمګ. من برایش هړاستعفاوک ېم
 

دا هم  ېول ،یله وخته ده... خو دا حقیقت د ېاستعفا مخک ېورته ویلي وي چ تیاښده ر ېوي چ ېحقیقت همداس که
د استعفا خبره ده، دا د نجیب الله لویه  ومرهڅ ېاو دا چ ده،ړېمبالغه ک رهډې ېعظیمي پخپله لیکنه ک ېچ یحقیقت د
ر او چو ټاو د تنظیمونو لو هړوک زهېاغ هړناو ئې اکواو ملکي چارو يځد دولت په پو ېوه چ کهځ روتنهېتاریخي ت

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

 

 ځېور ۸۲او شمال له خوا کالبند شو او د مسعود وسلوالو د مزار له سکوت نه  ځکابل له جنوب ختی ېچ کهځ دا
 ېټېن ۸۲وروسته په  ځېاو دوه ور ړک ېاو جبل سراج الند ونهګکال( سالن 1۰۷1) ېتېن ۸۸وروسته د حمل وري په 

 .ووتېپر ېنظار په ولکه ک ید شورا ېپور رامهګتر ب ارښد چاریکار او 
 

( د کابل هوایي هېټن ۸۰) واکونوځاو د دوستم  دلېته ورس رامګب( ۸۲)د حمل  واکونهځولیدل د مسعود  ېنجیب الله چ
له بنین سیوان سره  ېچ لهېنجیب الله وپت ېټېن ۸۷روسته د حمل وري په و ځشول. نو یوه ور یاځپر  یاځ ېک رډګ
د  ېد مخ ې. جنرال مجید روزي او جنرال عبدالرازق چديېږپر وادېپه نیت ه یليډله کابل نه د  ېونیسي، چ یکهړا

جیب الله ن ېوه چ ړېمحمود بریالي، کاویاني فرید مزدک او د بهرنیو چارو وزیر عبدالوکیل له خوا خبرتیا ترالسه ک
 .يځنن له افغانستان نه او ېالوتکه ک ګړېانځد بنین سیوان په 

 

 یهم دا د اندیزړشورا و ېکسیز( 1۲) لسځمهال حکومت د پن ډد لن ېوه چ ړېسیوان هم نجیب ته دا خبره ک بنین
 .يځبه کابل ته ننو ینو دو يځله افغانستان نه وو ید ېچ
 

ستان ته له له کابل نه پاک هګتو ېده: زه په پرلپس ېنیول وتهګ ېته داس ېمسال ېد ېک تونوښولسمشر په خپلو یاد ېول
 تنهښوغ ېک څتر ېاو په د ید یشو ړکار بشپ «ېټېکم»د  ېچ ړراک ډاډوم، هغه ماته  ېک یکهړبنین سیوان سره په ا

 ځور ېد پنجشنب ېشپه وه یان ېپنجشنب ېنجیب الله باید له کابل نه بهر شي، او اوس چ ځپه ور ېد جمع ېده چ ړېک
 ...دغه کار ترسره شي

 

« لمبریک قصر» يځمرستیاالن او دوه سیاسي او یو تن پو ېدي د بنین سیوان در ېدوه بج ېد شپ ېلیده چ ېم وه
ایي شي، ورته و کتهښ ېچ ديېږپر ئېنه  ،یکالبند د ېک رډګبنین سیوان د کابل هوایي  ېویل چ ېته راغلل او و

 .هځوالو رتهېب
 

 .او کار نه کوي ید یشو ېپر فونېتل ېلیده چ ېوم م،ړته ال فونېتل
 

 ېسپاره شووچ یاو توخ یزه، جفسر، احمدز ،ېک رټملتو په مو روګته تم شم، د مل رټخپل مو ېچ ېله د پرته
درولو، و ېک لورالروڅپه  ئې ږبنین سیوان ته اجازه نه ورکوي. مو ېول ېچ وړمعلوم ک وڅشو تر  ړته ال ارنیزیونګ

د  پياڅخو اجازه نشته... نا ،ئېصاحب  رئیس ،ېژندلېپ ېویل وم ئېراته و ژند،ېور وپ ېم انځ ،ړنوم مو ورک ېشپ
 هڅویل: هر ېورته م ،ړپورته ک ږیغو فونېظیمي د تلع ېچ ړوک فونېلټ ېته م ارنیزیونګ م،ړملتو دفتر ته ال روګمل
وي. عظیمي راته وویل:  هړد تاسو په غا ئېکنه مسؤلیت به  ئ،ړخو بنین سیوان ته اجازه ورک ړیک ېو ېکو ېچ

بنین  و،ځته  رډګزه او دالور هوایي  یکوي. دا د هڅ ېچ وېږنپوه ،ید ېر د لوچکانو په الس کډګصاحب! هوایي 
 ...سیوان راولو

 

زره پوش  وڅویل:  ېاو بنین سیوان هم ورسره وه، راته و ړوک ئېرسم و تعظیم  یعظیمي راغ ېچ ېو ېبج لورڅ
 ېپات ېک«اپګاس»زه په  ټبنس ېپد ،ځېملتو له دفتر نه ونه او روګد مل ېبه ستا امنیت ساتي خو پام چ واکونهځاو 

  )[3](«.شوم
 

 :هګدي، د ساري په تو یاځپه خپل  ېتنښپو رېیو شم ېنه دي بلک ېشو وابځ ېتنښپو ېولټ ېله مخ ېلیکن ېد د
 

ر د ده ساتونکي جفس ېیواز ېوه، پکار وو چ یتلیفون قطع شو ېته تم نشو؟، دا چ رټخپل مو ېنجیب الله ول – 1
 .یو یساتل تښده د جمهوري ریاست درن ېاو یا د ده سالکار توخي... غوره به وه چ یو یته تلل ارنیزیونګ
 

 ېشول او پخپله بنین سیوان ته اجازه نه وه، بله دا چ ید بنین سیوان مرستیاالن راتلل ېچ ید ړو ېتنښدا د پو – ۸
 .ملتو دفتر ته راولي روګاو بنین سیوان د مل يځسره  ۍسانآ ېرډېعظیمي په 

 

نه کابل ته  ېپرته د نجیب الله له اجاز ایهځله مزار نه شبرغان ته او له هغه  یرګعظیمي او پی ېهغه مهال چ – ۰
 ېده چ هکارښدا خبره  ېده! ول ړو ېتنښدنده اجرا کوي پخپله د پو ولډد نوکریوال په  ېک ارنیزیونګاو بیا په  يځرا

کاویاني، مزدک، کشتمند، وکیل... ول،  ،یعظیمي او سیاسي کودتا چیان محمود بریال ړیکودتا اصلي لوبغا يځد پو
 ملتو دفتر ته روګد مل ښزره پو ېستا امنیت لپاره م ېعظیمي، ولسمشر نجیب ته وایي چ ېوه چ ېشون هګنڅدا 
 ...؟ید یدرول رمهڅې

 

ه بنین سیوان ب ېنجیب الله، وتل هم چ اکترډد  ېوه، ول ېکودتا له مخه تنظیم شو ېچ يېښنه بر ندونوګرڅ ېد له
 .کار وه یرسوي یو پالن شو ئېته به  یليډبه له کابله باسي او  یاو د يځرا
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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

 

نجیب الله  ېوویل: دا چ ېک وابځپه  ېتنښپو ېخبریاالنو ته د یو ېک لټدا سبا بنین سیوان په انترکانتیننتال هو په
له افغانستان نه د هغه ایستل د  ېشم چ یده، خو دومره ویل ېچلېپ رهډېمساله  ېچ کهځدا  ،ینشم ویل هڅ ؟ید رتهېچ
 .یملتو پالن د روګمل
 

نه د چار اسیاب تر پولو  ځجنوب ختی نه پغمان، ځدیېتر پولو شمال لو ېله شمال نه د خیرخان ېتنظیمونه چ جهادي
 يګړانځاو په  ېلډد کارمل له  ېچ لهګڼغوره و  ېرېحکمتیار له و لبدینګول، احمدشاه مسعود، د  دليېرس ېپور

 .يړد هغه مقابله وک یاځله جنرال دوستم سره یو ولډ
 

د افغانستان د اسالمي جهاد یوه عالي شورا را  ېنیت چ ېوسلوالو تنظیمونو استازي پد لوېالبېد ب ټبنس ېپه همد نو
 ډد یوه لن ېد واک چار ېد کابل د ادار ېجبل السراج ته راغلل چ ونګډاو د دولتي متحدینو په  ید دو ي،ړک تهځمین

 .شوه تهځلپاره را مین ېموخ ېد همد راخو دغه شو کهځنو  ي،ړترالسه ک ېمهاله تشکیل له مخ

 
 مخونه.۴۲۱ – ۴۲۱ سید، عبدالقدوس جنګهای کابل [1]

 .۱۴ ، صفحه۴۷۳۴ توخي محمد اسحق کودتای حمل سال [2]

 کال دومه ګڼه. د نجیب الله خپله لیکنه د وطن یا کفن مهالنۍ لومړی [3]
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