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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  م٢٦/١٢/٢٠٠٨                                "تاجيار" فضل الرحمن
  آمر اوپراسيون گارد  جمهوري 

  

  مدافعۀ ارگ جمهوري افغانستان بمقابل هجوم باغيان خلقي و پرچمي
  ١٣٥٧ توسط قطعات گارد  در جریان کودتاى هفت ثور

 
  :پيش گفتار

  
ش ١٣٥٧( در سال آن مرحوم سردار محمد داؤد خان قرار داشت س أدر ر که،ستانبا سرنگوني دولت جمهوري افغان

 زمانيکـه .ردیدــ ختم گ،ارد جمهوري بودــ اخرین وظيفه رسمي ام که عبارت از آمریت اوپراسيون در گ)م ١٩٧٨مطابق
گان خـلقى و پرچمي، با  ثور که ازطرف عدۀ خاینين و فروخته شد٧بزرگــترین فــاجعۀ تاریخي عصر ما یعنې کودتاى 

 وطن عزیز ما افغانستان واقع ميگردید، من جگتورن فضل الرحمن تاجيار،بحيث آمر  درحمایۀ مستقيم اتحاد شوروي 
اوپراسيون و رئيس ارکان قطعۀ گارد جمهوري، رئيس جمهور شهيد سردار محمد داؤد خان مؤظف بوده، و از آغاز 

هوري،شخصٱ در ترتيب و تنظيم و اجراى مدافعۀ مسلحانۀ ارگ بحيث آمر هجوم کودتاچيان کمونست باالى ارگ جم
اوپراسيون و معاون قوماندان قطعه اشتراک داشته و الى سقوط اسفناک مقعر ریاست جمهوري ناظر و شاهد این واقعۀ 

عيت جریان  از عالقمندان هموطن که در صدد درک واقۀ بهمين منظور عد.المناک،غم انگيز و دلخراش تاریخي بودم
. ند و هستند ه ا شدنم همين واقعه اسفناک ميباشند به دفعات مرا مورد سوال قرار داده و خواهان اظهارات چشم دید

 را بعضې اشخاص ویا نشریه ها تا حال نيز انعکاس داده اند، ولې تا جائيکه مې بينم ١٣٥٧ ثور سال٧جریان وقایع 
با وجودیکه من خاطره و چشم دید همان روز خویش را . ر به نظر مې رسدبعضې تفاوت ها در بيان حقيقت جریان مذکو

ولې هنوز هم بعضې  ابراز داشته ام "مجاهد ولس"  از دوستان و هموطنان عالقه مند حتى در مصاحبه با نشریهۀبا عد
   . جویاي بيان حقيقت از چشم دید اینجانب ميباشندین مورداز متشبثان هموطن در

دانم که هر آنچه را مشاهده نموده ام و در جریان قرار داشتم بدون کم وکاست تا جائيکه هنوز هم  به بنابران الزم مي
  درنظر هموطنان حقيقى این رویداد مهم تاریخى را تا باشد تصویر خاطر دارم با مساعدت حافظه در قيد تحریر بيا ورم

  . باشممجسم کرده  عزیز
  

  "تاجيار"فضل الرحمن 
  

**********  
  

    :ى از مؤظفين گارد جمهورى تعدادىتبصره در مورد بيوگراف
  :ملحوظات ذیل تعين مې گردیدند  به اساس صاحبمنصبان گارد جمهوري

  ازجملۀ نزدیکان جنرالها و متنفذین رژیم جمهوري- 
  از بين اعتمادى هاى شخص رئيس جمهور و وزیر دفاع غالم حيدر رسولى- 
  .و با کفایت در وظایف گذشتهعدۀ ازجملۀ صاحبان با لياقت - 

 در بين این صاحب منصبان،عدۀ از منسوبين سر سخت احزاب خلق و پرچم وجود داشت، که حتى در بين آنها احتما 
  .ب هم موجود بودند.ج.گماشتگان ک

نعبدالحق علومي جگتورن  ویا آمر کشف ) ضيا مجيد(مثآل قومندان گارد جمهوري زیز  محمد عتورن سيد جان  و، جگ
 قرار  گروپ هاى خلق و پرچم گر که یا اصآل در خدمت ی و بعضې هاى د بودندهاى شناخته شدهکمونست حساس از 

بعد از مدتې شخص رئيس .  جزو مؤظفين در گارد بودند، داشتند ارتباط نزدیکاشخاص سر شناس آنهابه داشتند و یا 
 متوجه مقاصد آنها ۀوتا انداز  تردد قرار گرفتند،ارد درقطعۀ گ در موجودیت همچو اشخاص درىجمهور و وزیر دفاع مل

 ارتباط نداشت ى در عوض آن صاحب جان را که به کدام جناح، بهمين رابطه ضيا مجيد را از گارد تبدیل.ندشده بود
  از، به نظر ميرسيد شناسکه ظاهرآ خوش خدمت و وظيفه ) صاحب جان(تعين نمودند،ولې باز هم قوماندان جدید گارد

ن  ( عضو مهم گروه خلق،با یکۀ نزدیک طرف دیگر رابط ممکن این رابطه جنبه . داشت )شيرجان مزدور یارج
و .  تاثير نبودىوجود همچو اشخاص درعدم مقاومت مؤثر و دفاع از ریاست جمهوري ب بهر حال .شخصي داشته باشد
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ن، رول دوجانبه راایفا مې نمودند قرار چشم دید خودم مانند عبدالحق علومي،سيد جاناشخاصبعضي ازین  بياد .  جگ
ن، و عزیز حساس از گارد  دارم که روزې قوماندان گارد نظر مرا در مورد خروج عبدالحق علومي،سيدجان جگ

بعدآ معلوم شده .  شما و جناب رئيس صاحب جمهور تعلق داردۀ من در جواب اظهار نمودم این موضوع به فيصل.پرسيد
 ناگفته نماند که در بين صاحب منصبان گارد بعضى راستگرایان .یلي ایشانرا به تعویق انداخته بودکه رئيس جمهور تبد

  .افراطى نيز موجود بودند
  م١٩٧٨اپریل /٢٧مصادف به ١٣٥٧تشکيل قطعۀ گارد جمهورى، درزمان وقوع کودتاى هفت ثور سال  

ک پياده، و تولى  حمایۀ ماشيندار دافع هوا، و تولى دو ک: قطعۀ گارد جمهورى در آنزمان عبارت بود از قرارگاه قطعه ن
 :مخابره، که قرار ذیل شرح ميگردد

  .قرار گاه غن عبارت بود از گروپ سوق و اداره، و گروپ اکمال
 

  :گروپ سوق و اداره
ن صاحب جان خان-    .قوماندان قطعه جگ
تورن فضل ا) در عين زمان معاون قوماندان قطعه(آمر اوپراسيون-    لرحمن تاجيارج
ن سيد جان، تورن عزت اهللا، تورن ظاهر، و تورن حميداهللا آمر سپورت-    .معاونين اوپرسيون ج
تورن عبدالحق علومى-    . آمر کشف، ج
  .............معاون کشف- 
  .آمر مخابره، جگتورن آقامحمد- 
  .تولى مخابره، قوماندان تولى تورن عبدالفتاح- 
  . بلوک جگتورن فضل احمدبلوک انضباط، قوماندان- 
  .بلوک اطفائيه، قوماندان بلوک تورن  خواجه عبدالمجيد- 
  .ضابط بلوک اطفائيه، بریدمن ببرک- 
  

  :گروپ اکمال
ن عبدالغفور-    .آمر لوژستيک، جگ
ن ذاکر خان-    .آمر تخنيک جگ
  .آمر صحيه جگتورن داکتر الالجان- 
ن عبدالرحيم شادان-    .مدیر پيژند جگ
  . موزیک جگتورن عبدالسميع ابوىولى - 
  .تولى نقليه دوهم تورن عبدالحفيظ- 
  

ک هاى پياده   :کن
  . کندک اول پياده، قوماندان کندک دگرمن محمد سرور

  .ولى اول پياده، قوماندان تولى تورن عزیز حساس- 
ولى تورن غالم ربانى-    .ولى دوم پياده، قوماندان 
ولى-    . تورنً محمد اکبرولى سوم پياده قوماندان 
  .بلوک ماشيندار ثقيل، قوماندان بلوک تورن ضياؤالدین- 
  

ن محمد عزیز ک جگ ک دوم پياده، قوماندان کن   . کن
ولى تورن محمد صدیق-    .ولى اول پياده، قوماندان 
ولى جگتورن محمد ظاهر-    .ولى دوم پياده، قوماندان 
ولى جگتورن م-    .حمد نادرولى سوم پياده، قوماندان 
لمى-    .بلوک ماشيندار ثقيل، قوماندان بلوک 
  

  :جزو تام حمایه
  .ولى ماشيندار دافع هوا، قوماندان تولى جگتورن دایان- 

  .نفر١٦٠٠:مجموع صاحبمنصبان، خورد ضابطان، و افراد قطعۀ گارد جمهورى
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  :١٣٥٧ ثور سال ٧ ۀ شومواقعچشم دید از جریان 
  

طرف اشخاص نامعلوم  از  ثور، مير اکبرخيبر٧وم است که چند روز قبل از وقوع کودتاى براى خوانندگان محترم معل
 که تعداد شان به ،با صف هاى منظم و دسته هاى گل الله  خيبر راۀکمونست ها تجليل مراسم جناز. به قتل رسيده بود

 مرده باد امپریاليزم بطرف ارگ این صفوف از مقابل سفارت امریکا با شعار هاى. ميرسيد برگذار کردندنفرهزارها 
ن، زمانيکه به پيشروى ارگ جمهوري رسيدند. جمهوري در حرکت بودند تورن اوپراسيون، معاون سيدجان ج  ج

گذشتن . مر کشف گارد جمهوري بدون استيذان به دروازه شرقي گارد رفته و جریان را تماشا ميکردندآعبدالحق علومي 
 خيبر،من موضوع را با ۀبعد از دفن جناز.  یک اخطار صریح براى حکومت بودلۀ از پيشروى ارگ بمنزاین صفوف

 این ۀقوماندان گارد، صاحب جان در ميان گذاشتم ولې قوماندان گارد به اساس راپور هاى اخذ شده برایم گفت که از جمل
و تعدادي هم از ) انپسر ارشد باز محمدخان ناظر داؤد خ(،ىصفوف یک تعداد زیاد آنها جواسيس ولسوال چارده

 دستگاهاى استخباراتى اکثرٱ این جميعت را عمدٱ .دن باش مېوزارت داخله، وزارت دفاع و مصئونيت مليگماشتگان 
  .گماشتگان حکومت وانمود کرده وبه این شکل مقامات حکومت را فریب دادند که وضعيت را وخيم تلقى نکنند

، قوماندان گارد برایم دار و دستۀ شانو  ببرک کارمل، ،ىکه محمد تر نور ىبعد از تصویب مجلس وزرا و امر گرفتار
روز  . من به قطعه حاضر بودم دران شببه اساس امر قوماندان گارد. امر داد که همان شب باید به داخل قطعه بمانم

 ، ىکه  ترى نسبت گرفتارىرجنرال غالم حيدر رسولگډى  ثور بود به اساس امر وزیر دفاع مل٧که مطابق  پنجشنبه
  .روز شادیانه اعالن گردیده بود ودار و دستۀ شان ببرک،
 نوکریوالبه طبق معمول از .  ثور صداى موتر هاى اطفائيه را شنيدم که در حرکت بودند٧ بجه روز ٨ ساعت ىحوال

قوماندان گارد من براى .  معلومات کردم، برایم گفت، که در غند باالى حصار حریق واقع شده است والیت کابلاطفائيه
لحظه بعد خودش برایم تيلفون کرد و من موضوع را براى شان . در دفترش موجود نبودتيلفون کردم ولې ) صاحب جان(

 ریشخور قوماندان فرقه جنرال نظيم خان را مورد سؤ قصد قرار دادند، ولې ٧در ضمن برایم گفت که در فرقه . گفتم
 و تيلفون را انتقال داده شدهردیده وبه شفاخانه گروال قاسم خان زخمي دگه نامبرده فرار کرد، مگر رئيس ارکان  فرق

  .گذاشت
  تورنیکنفر عسکر تولىگفتند که با شنيدن صداى فير معلومات کردم، . لحظه بعد صداى فير از داخل گارد شنيده شد

 داخل گارد براى سراسيمه  از طرف کمونست هاى هم به عقيده من فيرکه این. عزیز حساس اشتباهآ فير نموده است
یاور  ،)پسر باز محمد خان ناظر داؤد خان( ثور، بریدمن مجيد، ٧بجه ٩ ساعت ى حوال.ساختن قطعه عمدٱ اجرا شده بود

  :داؤد خان از گلخانه برایم تيلفون کرد و چنين گفت
 بگوئيد که سه عراده  جان، قوماندان گاردمر صاحب، وزیر صاحب دفاع ملي تيلفون کرد و گفت، که براى صاحبآ"

مجيد خان گفت که من قوماندان صاحب را نيافتم "  حرکت کرده وبه استقامت شهر کابل مې آیندىتانک از پل چرخ
  ."موضوع را براى شما اطالع دادم

از دم خو. درین اثنا من در جستجوى قوماندان گارد شدم تا امر وزیر دفاع را برایشان برسانم،ولې ایشانرا یافته نتوانستم
وقتيکه به نزدیک دروازه گارد که مقابل . آمدمبه پائين  و حاضر بودن قطعه براى وظيفه ىدفتر اوپراسيون غرض وارس

  .قوماندان گارد را دیدم وزارت معادن بود رسيدم
یاد  که از پل چرخي بحرکت افتيده بودند از استقامت پل محمود خان بطرف ارگ بحرکت بودند و به سرعت ز هاىانکت  

 بعد ازینکه . فير نمودى ازین تانک ها باالى تعمير وزارت دفاع ملىو یک يشروى وزارت دفاع رسانيدهپخود را به 
 سرطان بحرکت ٢٦تانکها از پيش روى وزارت دفاع ملى گذشتند،از مقابل دروازۀ شرقى گارد به استقامت چاراهى 

  .افتيدند
که ازغند باالى حصار   ارکان قواى مرکز به گارد تيلفون کرده فرموددر همين زمان تورن جنرال عبدالعلي خان رئيس

  .کمک به گارد ميرسد
 قوماندان گارد که شاهد عينى صحنه بود به رئيس استخبارات وزارت دفاع ملى از دروازۀ شرقى گارد تيلفون نموده و 

من فکر ميکردم که " در جواب گفت کهنامبرده. راجع به آمدن تانک ها و انداخت باالى وزارت دفاع معلومات خواست
بعدٱ معلوم گردید که این تانک ها مربوط به اسلم وطن جار بوده و ميگویند که فير اول را ." تانک ها را شما خواسته اید

بعد ازان سه عراده تانک ازاستقامت پل محمود خان به پيشروى .  اجرا نموده بود وطنجار شخصٱ باالى وزارت دفاع
 چون .را توقف بدهم انک هات قوماندان گارد بمن امر داد که باید .  و بطرف چاراهي پشتونستان مې رفتندارگ رسيدند

براى افراد تانک گفته شده بود که شما براى خاموش ساختن مظاهره در داخل شهر کابل مؤظف شده اید و از کودتا 
ه امر من اطاعت نمودند که از تانک ها خارج شوند، و توقف نموده، وب معلوماتى نداشتند لذا تانک ها به اشارۀ دست من

که خورد ضابطان بودند و از کودتا معلومات انک ت من آنها را براى بازپرسى بداخل گارد فرستادم ، مگر دریوران
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داشتند با تانک هاى خود فرار کرده در پيش روى وزارت پالن موضع گرفته توسط ماشينداریکه باالى تانک نصب بود 
 درین حال من تنها بودم و عقب درخت که به پيشروى زیارت متصل به بانک موقعيت داشت .ى من انداخت کردندباال

بعدٱ . پناه گرفته ، و در وقفۀ انداخت ماشيندار به زیارت داخل،بعدٱ از دیوار زیارت خيز زده و داخل صحنۀ گارد شدم
چون وضع حالت اضطرارى داشت من امر حبس . قيق بعمل آیدقوماندان گارد امر داد که یک هيئت تعين و از افراد تح

 بطرف دروازه شرقي بحرکت افتيدیم که صداى حرکت ماشين هاى  یکجا قوماندان گاردو بعدٱ من. ایشانرا دادم
چند لحظه بعد معلوم شد که ماشين هاى .  سرطان بطرف ارگ بگوش ميرسيد٢٦ از استقامت چاراهي ىمحاربو
  .نمبر چهار زرهدار ميباشند از قواى ىمحاربو

گرمن محمد دوقتيکه اینجانب با . ف بدهمق را توىقوماندان گارد به من امر کرد که باید ماشين هاى محاربو
ک اول گارد بطرف قطار ماشين خان،سرور حرکت افتادیم، دیدم که نشانزن ماشين ى به محاربوهاىقوماندان کن
 پروت کردیم،  راکت ماشين  فورٱمن و محمد سرور خان. ى مانشان ميگيرد باال ميل سالح خود را دور دادهىمحاربو

اصابت نمود، که در نتيجه آن )  آمده بودبراى حمایه که  از باالى حصارىتول ( ىمحاربوي فير و به دروازه زره پوش
 این جریان را . غالم صدیق که ضابط نظام قراول بود زخم برداشتډگروال سردار پسر بریدمن، غالم عثمانىپيشان

را دادم " اور" من به اساس امر قوماندان گارد امر. قوماندان گارد به چشم دید،و بعدآ برایم امر کرد که تانک ها را بزنيد
 ىماشين هاى محاربودر نتيجه  فير کردند،و ى باالى ماشين هاى محاربوىو مسلمان گارد جمهور افراد غيور،دلېر. 

ازین ماشين هاى محاربوى عمربرادر زادۀ جنرال عارف خان قرار داشت که مکمل با ده در بين یکې ( ند،   گرفتآتش
من .  و بعدآ گروپ تانک هاى عقبي به حرکت و پيشرفت خود بطرف گارد ادامه دادند)نفر مرتبات طعمۀ آتش گردید

د حرکت ميکند آنرا از بين  که بطرف گارى محاربوۀبراى جزوتامها امر داده بودم که تا امر ثاني هر تانک ویا واسط
د "  در تصادمات فوق، قطعۀ گارد هشت عراده تانک کودتاچيان را در پيشروى وزارت معادن،قریب زیارت کنج .ببرند

 سرطان حریق و امحا کردند که الشه هاى ان ها تا چندین روز ٢٦و چاراهى  ودروازۀ شرقى ارگ " افغانستان بانک
  .درانجا دیده ميشدند

مات و آغاز کرد،و قرار معلى سرطان دوباره بطرف پل محمود خان به عقب نشين٢٦ ىانک وطنجار از چاراه کندک تو
 تانک ها را از بين ى بود اطالع دادند که گارد جمهورىهاى بعدي، براى قادر که دران وقت رئيس ارکان قواى هوائ

 ى و مدافعه هوایىید تذکر داده شود که قوماندان هوایدرینجا با.  مېکنيمىنيم و عقب نشينابرده و ما مقاومت کرده نميتو
ن عنایت اهللا توخى از طرف کمونستهاى داخل قواى هوایىرجنرال موسي خاندگ ، در آغاز روز کودتا  با یاور خود جگ

 زود  به عمل آورده و براى شان وعده داد کهى شان جلوگيرىولې قادر خاین از عقب نشين. ندبه شهادت رسانيده شده بود
  .طيارات به حمایه شان ميرسد

  طور نشانى وزیر صاحب راۀ تفنگچ)جاغور( گارد آمد،و شارژورىدر عين زمان دریور وزیر دفاع به دروازه شرق
  :آورده برایم گفت که

 که پریشان ه، براى قوماندان گارد ارسال نمود ى خود را طور نشانۀ تفنگچ)جاغور( شارژورىوزیر صاحب دفاع مل"
  ! امر داده ام که طيارات پرواز کرده و تانک هاى با قيمانده را از بين ببرندى هوایىبه قوماندان" وزیر دفاع"من نباشد 

  .را براى قوماندان گارد برسانممهم  ىشارژور را اخذ نموده که این نشان) نویسنده(من 
 منزل رئيس ى  که محا فظ دایمىان غالم رب تورن  ساعت سه یا چهار بجه بعد از ظهر یک نفر عسکر از تولىىحوال

جمهور بود نزد من آمده درخواست کمک و صاحب منصب را نمود، من از نزدش پرسيدم که صاحب منصبان شما کجا 
 من بریدمن معاذاهللا خان را از تولى اول کندک اول به حيث وکيل تولى عوض .هستند؟ برایم گفت که همه فرار کردند

 ى غالم ربان.خان اعزام نمودم ولې بریدمن مذکور بعد از اخذ امر از قطعه فرار کرده بودربانى تورن، به منزل داؤد 
 صاحبمنصبان مورد اعتماد درجه اول قوماندان گارد و شخص رئيس جمهور بودند و در ۀتورن با ضابطان آن از جمل

لى،تورن غالم ربانى نامهاى ضابطان و متٱ سفانه، بجز از قوماندان تو. ت نشان نميدادند چندان جدیىپيشبرد امور وظيفو
  .خورد ضابطان آن تولى را بياد ندارم

 کمونستها ى تولى خودرا به یک خط مستقيم داخل موضع نموده بود،که بمباردمان قواى هوایىدر روز کودتا غالم ربان
  .اکثر افرادش را به شهادت رسانيد

 بعد از ظهر صداى ىحوال.  رسيد،منتظر آمدن طيارات بودم برایمى تفنگچه وزیر دفاع مل جاغورىبعد ازین که نشان
 انداخت و ىگروپ طيارات عوض کمک براى ما، برعکس باالى جزوتام هاى گارد جمهور. غرس طيارات را شنيدم

 از طيارات باالى قصر دلکشا انداخت نموده که در نتيجه آن از طرف بلوک دافع ىیک. دبمباردمان خودرا شروع کردن
، که از اثر آن یک طياره مورد  ضربه متقابله به عمل آمده ، شاه محمود  بود دوهم بریدمن که قوماندان آنردى گاهوا

  . جرا ميکردند طيارات باالى قصر گلخانه بمباردمان خود را اىمتباق. اصابت قرار گرفته در ریشخور سقوط نموده بود
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 منتظر امر و قومنده ى در مدافعه خویش با یک روحيه عالدرین حال همه جا را سکوت فرا گرفته بود و عساکر گارد
 گارد تيلفون کرده ىدرین اثنا خودش به دروازه شرق. در جستجوى قوماندان گارد بودم) آمر اوپراسيون(من .  بودندىبعد

  . رفتم برایم چنين امر دادىوقتيکه به قوماندان.  خواستىو مرا به قوماندان
( بنا بران شما . و کابل را بگيریمی راد ستيشن که ما باید به هر قدرت که مېشودرئيس صاحب جمهور امر داده"

 نفر را گرفته و ٨-٧راکت انداز را از هر تولى یک یک نفر جمله چند عسکر) منظورش شخص من آمر اوپراسيون
که در هرتولى یک نفر در حاليکه قوماندان گارد ميدانست ."  براى اشغال ستيشن رادیو طورى که هيچکس نداند  بروېد

راکت انداز موجود بوده و با تعين نفر و اعزام آن به ستيشن رادیو صاحب منصبان حزبى اصل قضيه را به آساني درک 
   .کرده مېتوانستند

 آقا محمد خان  از  جگتورن.را برایم ميداد، آمر مخابره گارد که آقا محمد نام داشت نيز موجود بود در موقعيکه امر خود
  . داشتندى رفت و آمد فاميل که حتى باهم نزدیک و مورد اطمينان صاحب جان قوماندان گارد بودىتان خيلدوس

،که بود اشغال گردیده بود اسلم وطنجاررادیو کابل از طرف کندک زرهدار مربوط قواى چهار زرهدار که قوماندان آن
زدوریار نيز از همصنفان و رفقاى مورد اعتماد شخص باید عالوه کرد که  م. شيرجان مزدور یار نيز درآنجا موجود بود

 .  داشتى و هم بخانه قوماندان گارد رفت و آمد فاميل هميشه رفت و آمد ميکرد، به گاردخودشصاحب جان بود که 
یاور قوماندان .  یکى از روزها من غرض اجراى امور به قوماندانى گارد رفتم  ثور٧چنانچه چند ماه قبل از کودتاى 

ن شير جان مزدور یار نزد قوماندان گارد است برایم گفت شما ميتوا نيد داخل شویدار من بعد از . د برایم گفت که جگ
ن مزدوریار برایم  گفت،  آمر صاحب اوپراسيون، بعضى " دق الباب داخل قوماندانى شدم بعد از عرض احترام،جگ

عساکر شما از من اسم شب را مېپرسند و مرا اجازۀ شب ها  من غرض مالقات صاحب جان خان، به گارد مې آیم و 
  .من در پاسخ  گفتم". دخول نمى دهند

شما خود یک صاحب منصب با تجربه هستيد و مقررات و دسپلين عسکرى را مېدانيد، چطور شده ميتواند که : محترم
 رفيق را ميشناسند که منمزدوریار  گفت  همه م.  هرکس داخل گارد شود و اشخاص مؤظف از ایشان پرسان نه کنند

. من اینرا ميدانم که شما با قوماندان صاحب رفيق و همصنف هستيد. اظهار عقيده کردممن دوباره . صاحب جان هستم
اگر قوماندان صاحب یک امر رسمي برایم بدهد که مانع آمدن شما نه شوم، من آن امر را به جزوتامها تبليغ و شما ازین 

  .لبته، قوماندان گارد هرگز چنين  امرى را داده نمى توانستا. تکليف خالص مې شوید
  :جواب قوماندان گارد عرض کردمدر مورد وظيفۀ اشغال ستيشن رادیو به 

وقتيکه من براى گرفتن رادیو . قوماندان صاحب، من یک عسکر هستم شما هرچه امر ميدهيد به چشم من اجرا ميکنم" 
 با خود فکر کرده ظه ایلح". يد که سوق و اداره گارد را به عهده بگيردبروم لطفآ یک شخص را عوض من امر بده

  ".من در زمينه فکر ميکنمگارد را سوق  و اداره کنيد، شما " . " نخير شما نروید" گفت که
را حبس کنيد که تمام فساد زیر پاى عبدالحق علومي وقتيکه از اطاق خارج ميشدم، دوباره صدا کرده گفت که آمر کشف 

  . البته در آن حالت اضطرار، حبس نمودن او ممکن نبود. استوى
توقف داده شده و افراد آن بداخل قطعه فرستاده شده بودند،  صبح ىکه به جوار دیوار گارد جمهورئيین وقت تانک ها ادر

 بطرف گارد  به پهلوى وزارت پالن جابجا شده و به انداخت هاى خودو دریوران با تانک هاى خود فرار نموده بودند،
  .ادامه ميدادند

 خارج نمودن بطریهاى  گارد جمهوري با ۀ گارد آقامحمد خان در فلج نمودن سيستم مخابرۀقابل تذکر ميدانم که آمر مخابر
ى بریدمن وسایط بى سيم با    . بودندسر سخت هاى ى سهم فعال داشت و هردوى شان از جمله خلقمخابرهجمعه خان لم
 مشاهده کردم که وضعيت خطرناک شده ميرود و باید گارد خارج شدم دوباره به داخل قطعه آمدم ىوقتيکه از قوماندان

از جمله . ، امر دادم که جمله افراد و صاحبمنصبان باید بم دستي بگيرندافراد را براى محاربۀ مشت و یخن حاضر نمایم
ه و از ابتدا الى ختم وظيفه، تمام وظایف تورن محمد نادرخان ولد فقير خوشدل خان بطور فوري امر را بجا آوردگج

  .  کامل انجام داده استىمتانت و ایماندار خویش را به کمال صداقت،
ولې آمر . اکمال ميگردیددوباره  شده بود و باید از دیپوى غند مصرفها  تام  جزو)تخصيصيۀ جبخانۀ( برخ جبخانه

 شخص قوماندان گارد ميدانست و  امر دیپوى غند را مربوط بهباز نمودن تعلل نموده، نگذاکر خان ج  ، گاردىوسله پال
  دادم تا از برخ ى برایش امر تحریر به مسئوليت خودمن.  توزیع کندها جبه خانه  تام و  خواست که براى جزىنم

  .توزیع بداردمهمات ها  تام و جبخانه غند براى جز
 ولې قوماندان گارد را نيافتم،. قوماندان گارد هدایت بگيرم  ازتا. بعد ازین واقعات غرض اخذ هدایت به قصر گلخانه رفتم

خود را " ىکه هست" فرمود .  رسم  تعظيم نمودم برایشطاق قدم ميزداو جناب رئيس صاحب جمهور داؤد خان بداخل 
شما به حيث یک . " پرسيدند از من ایشان. را حضور شان عرض کردم و وظيفه خود  ، رتبه،من اسم.  کنىمعرف

  . کردمحضور شان عرض  را پيش خود مجسم نمودهمن  وضعيت" عسکر راجع به وضعيت چه فکر ميکنيد
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  :محترم رئيس صاحب جمهور
  

 دفع و طرد شده، و تانک هاى متعرض ىهاى گارد جمهور تام و ها و قطعات زرهدار از طرف جز تام و حمالت جز
 سرطان از بين برده شده ٢٦و چهاراهي  زه سينماى کابل به پيشروى دروازه هاى شرقي، دروازه قصر دلکشا، دروا

 تنها سه عراده تانک آنها از پيشروى وزارت پالن انداخت هاى منفرد .اند، و ما باالى وضعيت فایقيت و حاکميت  داریم
و طرد هوایى را دفع   ولې ضربات قواى.را اجرا ميکنند که شاید جبه خانۀ کافي نداشته باشند و زود خاموش گردند

اگر امکان داشته باشد که کسې از جمله قطعات گارنيزون . که سالح و وسایط ضد هوایي نداریم نموده نميتوانيم، زیرا
يشنکابل به منظور گرفتن رئيس صاحب جمهور . اهللا موفقيت بطرف ما خواهد بودأ رادیو وظيفه دار شود انش س

  ".به قندهار امر داده ام که به کمک بيایدبچيم پریشان نباشيد من براى عظيم جان : " فرمودند
رجنرال عظيم خان قوماندان قول اردوى قندهار بود، که باید به طيارات گمنظور داؤد خان از عظيم جان، عبارت از ډ

ر گولې بعدآ معلوم گردید که عظيم خان ډ. ندامر ميداد که پرواز کرده و براى از بين بردن تانک هاى متعرض مي آمد
  . اش که اکرم نام داشت مجبور به تسليم شدن گردیده بودپرچمىوسط یاور جنرال ت

 حزب ى کشته شدن داؤد خان و کامياب،درین زمان رادیو کابل . بعد ازین رسم تعظيم نموده و از قصر گلخانه خارج شدم
آتش  و حرم سراى دیموکراتيک خلق را اعالن ميکرد که دفعتآ یک گروپ طيارات باالى حرم سراى بمباردمان کردند

 و هم . حرم سراى اقدام نمایمۀفون کرد که باید براى تخليلين ت دانم که قوماندان گارد در کجا بود براى مىمن نم. گرفت
درین اثنا ډگرمن محمد سرورخان قوماندان کندک اول شدیدٱ . طيارات باالى قصر گلخانه بمباردمان خود را ادامه ميدادند

 به من راپور رسيد، من فورٱ موتر قوماندان گارد را مؤظف نمودم که اورا به شفاخانه از موضوع. زخمي گردید
آمر صاحب " قبل از اعزام به شفاخانه وقتيکه سرور خان را در حالت وخيم دیدم برایم گفت . چهارصد بستر انتقال دهند

دي ه، دا کمونستان ما او تا نه پری ان احتياط وک بعدٱ معلوم شد که در راه به حق رسيده . ماندو از گپ زدن ." د خپل د 
  .وى یک صاحب منصب نهایت شجاع و وطن دوست بود روانش شاد باد. بود

 تعميرات ارگ آمده ترميم تولى قواى کار که براى  به کمکها در محالت خویش داخل موضع بودند، من  تام و چون جز
خاموش و ) ى افراد عسکرى نانخورهاى سطل(سط قروانه ها  آتش حرم سراى را تو،گارد و یکې دو بلوک از  ،بودند

 . حرم سراى الى نصف شب قوماندان گارد را ندیدم که در کجا بودۀبعد از تخلي.  کردم تخليه رایک قسمت اموال آن
  به قصر گلخانه بفرستم زیراىحوالي نصف شب که من به دروازه شرقي ارگ بودم برایم تيلفون کرد که یک عراده الر

 از پسران آن مې خواست که از دروازه قصر ى یکدرین وقت  .قرار بود که رئيس صاحب جمهور از گلخانه خارج شود
 و در عين زمان دو نفر محافظين دروازه قصر ،  داده شد مورد اصابت گلوله قرار توسط کمونست هاخارج شود ولې

راى عزیز حساس، که بعدٱ به حيث قوماندان گارد ببرک قراریکه درین اواخر هم. ندنيز مورد اصابت گلوله قرار گرفت
در اثنائيکه " به رتبۀ دگرجنرالى ارتقا یافته بود صحبت نمودم، نامبرده چنين قصه کرد کارمل انجام وظيفه نموده، و 

عمر جان پسر داؤد خان مې خواست از قصر گلخانه خارج شود، از طرف بریدمن ببرک، ضابط بلوک اطفائيه به قتل 
  ."س بود زخمى گردیدندرسانيده شد، و نيز دو نفر پهره داران دروازۀ قصر گلخانه که مربوط تولى عزیز حسا

قرار اظهار بعضى صاحب . بریدمن ببرک بعد از سقوط جمهوریت داؤد خان، به حيث یاور تره کى مقرر گردیده بود
منصبان حزبى، ببرک از جملۀ خلقى هاى مربوط به تره کى بوده و در منازعه بين تره کى و امين، از طرف طرفداران 

  .امين گرفتار وبه قتل رسيد
 با یک نفر از قوماندان هاى تولى سابق گارد جمهورى داؤد خان، و دو نفر صاحب منصبان که در شعبات همچنان،

تورن عبدالمجيد : " موضوع را مطرح نمودم، که آنها  اظهار نمودند٢٠٠٨مصروف وظيفه بودند در ماه سپتمبر 
ى عسکرغرض حمایه برایش طور خدمتى قوماندان بلوک اطفائيه به یکى از تولى ها رفته و خواهش نمود که یک دلگ

قوماندان تولى موصوف یک دلگى عسکر را غرض حمایۀ بلوک اطفائيه تحت امرتورن عبدالمجيد ارسال ."  داده شود
وقتيکه بمباران قواى هوایى صورت مې گيرد در همين اثنا ضابط خواجه عبدالمجيد که ببرک نام داشت از تاریکى . نمود

ى حمایه که از تولى دیگر اعزام شده بود امر شب استفاده نموده به  عقب بته هاى نزدیک مسجد خود را پنهان و به دل
دلگى مشریکه این عمل را انجام داده . اور را ميدهد، که از اثر آن دگرمن سرورخان قوماندان کندک اول زخمي شده بود

  .بود، غالم رسول نامداشت و از والیت فراه بود
دیشب بعد ازینکه من با دلگى !  تورن صاحب: " وماندان تولى خود واقعه را چنين بيان کرده بودغالم رسول نام به ق

خود به تحت امر تورن صاحب عبدالمجيد خان رفتم، نصف شب مرا به قصر گلخانه برد، در حاليکه همه جا را تاریکى 
نتيجه ندانستم که کى کشته و کى ها زخمي شده فرا گرفته بود، به من امر اور داد، که من هم امر را اجرا نموده ،  در 

از اظهارات فوق معلوم ميشود که در شهادت عمر جان پسر داؤد خان، دگرمن سرور خان و دو نفر پهره داران ." اند
  .قصر گلخانه، قوماندان بلوک اطفائيه تورن عبدالمجيد، و ضابط آن ببرک مستقيمٱ دست داشته اند
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 من با آمر سپورت سابق گارد جمهورى داؤد خان صحبت نموده و از جریان ٢٠٠٨ سپتمبر  ماه٢١ همچنان قراریکه در
  :فير قصر گلخانه معلومات خواستم که چنين شرح داد 

آمر . تورن خواجه عبدالمجيد قوماندان بلوک اطفائيه، و ضابط موصوف ببرک باالى قصر گلخانه فير نموده بودند" 
از عقب به کمر غالم سرور ) خواجه عبدالمجيد(که من ."لمجيد چنين حکایت مېکندسپورت از گفتار شخص خواجه عبدا
  ."خان چنان فير نمودم که دو قات شد

براى وى گفته بود، که من ) فضل الرحمن آمر اوپراسيون(همچنان خواجه عبدالمجيد راجع به از بين بردن اینجانب 
برم، ولې او بسيار تند تند به هر طرف در گردش بود و در یکجا بسيار کوشش کردم که آمر اوپراسيون را نيز از بين ب

 .ثابت نمېماند
از زندان پلچرخى نسبت عفو عمومى زندانيان سياسى از طرف رژیم دست نشاندۀ ) آمر اوپراسيون(بعد از آنکه من 

ضيرۀ قول آبچکان رفته شوروى به امر ببرک کارمل رهایى یافتم چندى بعد در مراسم تدفين جنازۀ یکى از دوستان به ح
نى ارتقا یافته بود دیدم. بودم ني را . روى تصادف در آنجا خواجه عبدالمجيد را که به رتبۀ جگ بعد از سالم رتبۀ جگ

نامبرده بعد . در همين اثنا تورن حميداهللا خان که در گارد جمهورى وظيفه داشت نيز تشریف آورد. برایش تبریک گفتم
پرسيدم که چطور؟ برایم جواب . آمر صاحب،  خواجه مجيد زندگى شما را خریده است: ن گفتاز کمى صحبت برایم چني

داد که خواجه مجيد مى گوید که قوماندان تولى تشریفات، عزیز حساس مې خواست که شما را از عقب هدف ماشيندار 
  .فتم البته اجل من پوره نبودمن تشکر نموده گ. قرار داده از بين ببرد، ولې خواجه مجيد مانع این کار شده بود

، من شخصٱ با قوماندان تولى سابق گارد، عزیز حساس، تيلفونى صحبت کردم، و در موردیکه مى ٢٠٠٨در ماه سپتمبر 
. در جوابم گفت که اص خواجه مجيد در صدد از بين بردن شما بود. خواست در شب کودتا من را از عقب بزند پرسيدم

اما شواهد نشان ميدهد که خواجه مجيد که اص حزبى . ن راست مې گویند به خداوند معلوم استاینکه کدام یکى از ایشا
نبوده ولې شخص مرتجع و فرصت طلب بود، و اوضاع را مطالعه مېکرد که در یابد پلۀ ترازو بکدام جانب سنگين 

  ..تراست که به آنطرف خود را ملحق سازد
 نام که یک خلقى عقيدوى بود در شب کودتا براى خواجه گفته بود که باید از طرف دیگرچون ضابط خواجه مجيد، ببرک

لذا به اساس این دالیل  و شواهد، شهادت عمرجان پسر داؤد خان، سرور خان ) خواجه مجيد هم مفکوره باشد(با وى 
انب، توسط شخص قوماندان کندک اول، زخمي شدن دو نفر پهره داران قصر گلخانه،  و تشبث براى از بين بردن اینج

  .تورن خواجه مجيد و ضابط  او ببرک نام به اثبات رسيده مېتواند
از طرف مقامات باال کدام اقدامى بعد ازین واقعه، الى ساعت یک بجه شب قطعه گارد منتظر کمک و هدایت بود ولي 

ول راه عبدالحق علومي در ط.  ساعت یک شب غرض اخذ هدایت دوباره به قصر گلخانه رفتمى حوالدر و . بعمل نيامد
نو دو نفر فوق الذکر باالیم فشار مي آوردند که قوماندان گارد نا پدید شده و . من یکجا شدند  سيدجان نيز با جگ

  .، یعنى قطعه را تسليم نمائيداست شما باید قرار بدهيد) منظور آمر اوپراسيون( صالحيت قومانده بدست شما
قوماندان گارد خود را به   نادر خان ، جگتورنقرار اظهار.  نبودىوماندان گارد درکاز ق وقتيکه داخل قصر گلخانه شدم،

درین اثنا داؤد خان از وضعيت بازهم معلومات خواست، در جواب عرض  .  باغچه پنهان نموده بودىزیر زميني کوت
  . کمک براى ما نرسيده استهمکردم که در وضعيت کدام تغير قابل مالحظه رخ نداده ، و

چنين گزاف گویى ن معاون اوپراسيون و عبد الحق علومي آمر کشف گارد براى داؤد خان گرین اثنا سيد جان جد
 هر دو  بود ، در حقيقتولې این عهد و پيمان دروغ " خون خود از شما دفاع ميکنيمۀما تا آخرین قطر" .منافقانه نمودند

  . ارتقا یافتندىبه هاى بلند حتى رتبه هاى جنرال و رتمقاماتپرچمي بودند و بعد از شهادت داؤد خان به 
لحظه بعد صاحب . من و عبدالحق علومي از گلخانه خارج شدگ من با معيت سيد جان ج،بعد از تقدیم راپور به داؤد خان

 بلوک  ، من فورٱ به باید به قصر گلخانه ارسال نمایماسلحهبرایم گفت که یک تعداد  و جان قوماندان گارد تيليفون کرد 
 ، وزیر ماليه سيد عبداالله، نورستانىدر داخل قصر گلخانه، وزیر داخله قدیر. انضباط امر دادم و اسلحه تسليم داده شد

، معاون ى، وزیر صحت عامه مرحوم عبداهللا عمر، وزیر زراعت عزیزاهللا واصفىدن و صنایع تواب آصفاوزیرمع
  .حضور داشتند  وزیر عدليه و دیگر اعضاى کابينه ، وفى اهللا خان سميعیوزارت خارجه وحيد عبداهللا 

 توسط جگتورن نادرخان اطالع . شنيده شدىذان محمدا صداى ىنيم صبح شد و از مسجد جامع پل خشت و ساعت سه 
وقتيکه . برومآنجا غرض اخذ هدایت به ش  و تصميم گرفتم که دوباره باید نزدگرفتم که قوماندان گارد باز به گلخانه آمده

. درهمين وقت، وزراى ماليه و داخله هردو نزد من آمده و معلومات خواستند. خل قصر شدم، دفعتآ داؤد خان را دیدمدا
 وزیر ماليه عبداالله ، وزیر داخله قدیر نورستانى، و معاون وزارت خارجه .برایشان گفتم که وضعيت مانند سابق است

بچيم . "  داؤد خان بمن نزدیک شده چنين فرمود. در اطاق دیگر بودندسيد وحيداهللا همراه داؤد خان و دگر اعضاى کابينه
درین اثنا صاحب جان قوماندان گارد نيز برایم گفت ". را گرفته ام بروید خود را تسليم کنيد من تصميم خود جوان هستيد،

اي خود را تحویل شما بروید قطعه را جمع و امر بدهيد سالح ه. که رئيس صاحب جمهور تصميم خود را گرفته است
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  تماميت ارضي وطن ،اما براى من به صفت یک شخص مسلمان و افغان که براى دفاع از ناموس، اسالم . دیپو ها کنند
  .و  حفظ نواميس ملي به خدا و قرآن سوگند یاد کرده بودم قبول چنين امر طاقت فرسا بود

  
  :خوانندگان محترم و گرامي

براى شما نقل با نقل مينویسم، خداوند یکتاه واحد و شاهد من است که اشک غم و اندوه، همين اکنون که امر داؤد خان را 
، ى وزیر دفاع چند نفر مسلمان هاى واقعىاى کاش داؤد خان و حيدر رسول.  از چشمان من روان استىیآس و نا اميد

ۀ شوم و فاجعۀ دثحا ز وقوع این مقرر ميکردند تا ا مهم از قطعاتىوطن دوست و با ناموس را در گارد و یا در بعض
  . به عمل مې آمدى  جلو گيرملى

درین اثنا، که در قصر گلخانه بودم صاحب جان قوماندان گارد مرتبه دوم برایم گفت، که این امر رئيس صاحب جمهور 
  .من احترام نموده خارج شدم .بروید و انجام بدهيد است، 
، به اساس امر رئيس بود در آسمان کابل  طلوع کرده و کفر کمونيزم  ثور، که آفتاب ظلمت ٨ بجه صبح روز ٦حوالي 

بعد ازینکه قطعه گارد همه تجمع .  گارد را از مواضع شان به محل اجتماع دادمۀ امر تجمع قطعجمهور و قوماندان گارد،
ن پرستي برایم نمودند در حاليکه حب وطن عزیز، دین، غيرت افغانيت، آبروى ناموس مسلمانان افغانستان، حس وط

قطعه گارد . را نميداد و گلویم را عقده غيرت فشار ميداد، امر رئيس صاحب جمهور را اعالن کردمۀ تعميل این امر اجاز
  . کرده و سالح را به زمين نمې گذاشتندبرازهمه به یک آواز عدم موافقت خودرا ا

فوق العاده ضيق ومقاومت بجز از خونریزى بى درینجا باید به عرض رسانيده شود که،  در محاربات وقتيکه شرایط 
فایده کدام نتيجۀ دیگر به بار آورده نتواند، درهمچو حاالت در تاریخ حرب بسى مثالها موجود است که قوماندانان از 

 تسليم شدن جنرال ١٩٧١مثال واضح آن در زمان کنونى در جنگ بنگله دیش سال . مقاومت بى فایده دست مې کشند
لذا سردار . اکستان با یک لک نفر فوج بدون قيد وشرط به جنرال سک هندوستانى، جنرال ارورا مې باشدنيازى از پ

  .محمد داؤد خان نيز به این شکل تصميم گرفته و امر داد که مقاومت بى فایده را توقف بدهيم
 داؤد ىانيکه در گارد جمهورجوان بجز از عدۀ محدود کمونست و خائنين به وطن، دین و ناموس ینجا الزم ميدانم  ادر

 صادقترین، پاکترین و با ناموس ترین اوالدهاى ۀ شانرا داشتم از جملىمن همکار بودند و من شرف همکار خان با
خوشا به حال پدران و مادران همچو فرزندان نيک، اگر زنده هستند خداوند ایشانرا از جمله مصيبت ها . افغانستان بودند

  .ت کرده اند به رحمت حق به پيوندندمحفوظ بدارد و اگر فو
 من افراد و صاحب منصبان ند و بودفرستاده شده گارد غرض تقویۀ به  از باالى حصارتولى حمایه که در شروع کودتا

همان تولى که صاحب منصب آن یکنفر به نام لعل  . شانرا خلع سالح نموده و بداخل تولى مخابره محبوس نموده بودم
  کنترول بودندىمن به مصر رفته بود، هر دو پرچم  که با، رسول تورنهمدیگرى  مستعجل بود و محمد از دوره سوم

 و به ما امر دادند که دستهاى تان باالى سر تان و به شکل یک قطار یک یک نفر از دروازه گارد بدست گرفتندگارد را 
ن که همصنف من بود رو به گ بودم با نوراهللا ج پشتونستان رسيدیم نفر اول قطار که منىوقتيکه به چاراه. خارج شوید

 که ىهمين تو بود.  کنم هنوز هم کم استى را به شکمت خالىحاال که یک هزار مرم: رو شدم و بمن چنين خطاب کرد
در جنگ نان و حلوا .  بکنىمن در جواب گفتم، هرچه ميخواه. ى، و تانک ها را در دادى را شهيد کرد"عمر جان"

  ..تقسيم نميشود
هر کس که کودتا کند ما باید .  طرف قضاوت کنيد، که من باید چه ميکردمىشما به حيث یک شخص ب: خواننده محترم

   تسليم کنيم؟برایشبدون قيد و شرط خود را
 ارتقا یافت، و ى قواى هوایى پوهنتون و به قوماندانى بود به حيث معاون حربىنوراهللا که از جمله صاحب منصبان خلق

 و فعآل در مملکت دنمارک از پول امپریاليست ها عيش و نوش ، فرار نمودرژیم منفورکمونستى از ميهنسقوط بعد از 
  .ميکند

 خيبر تحت ى فواره آب، پيشروى کافاطراف در از داخل گارد خارج شدندبعد ازینکه همه افراد و صاحب منصبان 
  . شدیمهدایتریانا آبداخل سينماى   آنجا  ازًاو بعد . نظارت ملحدین و کمونست هاى لعين قرار گرفتيم

. ریانا خواسته شده و رها گردیدندآ از سينماى زگر در عين روی هاى دى پرچمى، و بعضىعزیز حساس، عبدالحق علوم
 بس به قواى نمبر چهار زرهدار ى ثور، توسط سرویس هاى مل٨ صاحب منصبان ساعت چهار بجه همان روز، ىمتباق

  .یمانتقال داده شد
حاليکه دو نفر پهره دار مسلح با من وظيفه دار بودند از اطاق بطرف تشناب  در سه روز بعد من غرض رفع معذرت 

دیدم که توفيق احمد . که دفعتآ چشمم به موتر جيپ گارد که صاحب جان آنرا سوار ميشد افتيدميرفتم  ىهاى صحرائ
تورن که در مکتب باهم همصنف بودیم، به پيشروى م معلوم شد که وى . ستاده و هدایت ميدهدیوتر خویش اعزیزي ج

. سي  او وطن فروش، او. " به مجردیکه چشمش به من افتاد چنين خطاب کرد . بحيث قوماندان گارد انتخاب شده است
، ىو ادامه داده گفت چرا افراد را کشت" ؟ى در دادىرا در پيشروى گارد جمهور اې امریکا، او خاین، چرا تانک ها. آى
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امر کرد که اصآل من از اطاق به هيچ عنوان خارج شده نميتوانم و ده .  برویم زدىو بدون توقف به من حمله نموده به سل
  .نفر پهره دار باید باالى سر من مقرر باشد

 در هند، در مسکو، و ى هاى آتشه نظامى در افغانستان به چوکى بعد از رویکار آمدن رژیم کمونستىتوفيق احمد عزیز
زمانيکه به حيث آتشه نظامي .  ترفيع نموده بودىر جنرالدگو باآلخره به رتبه . گردیده بودمقرر حيث مفتش اردو به

در سال . ددرهند وظيفه دار بود محصلين و مردم باالى سفارت حمله ور شده و توفيق احمد را لت و کوب نموده بودن
ه امریکا وارد گردید و خبر آمدن آن به امریکا از رادیو آقاى امریکا ، از یوگوسالویا، ب. اې. آى.  به کمک  سي١٩٨٩

جنرال توفيق احمد، سابق آتشه نظامي در مسکو،هند و یکې از صاحب منصبان ارشد ."فاروق تميز چنين اعالن گردید
 ىکا زندگدر شهر سانفرانسسکوى امری ، به امریکا آورده شد، و فعآل اې. آى.  افغانستان به کمک ، سيىاردوى کمونست

 همعلوم است که دستگا .گر در جاى کار کرده نميتواندی که موجود است موصوف مانند افغانهاى دىقرار اطالع ." ميکند
 قراریکه دو ماه قبل از . دهندى ها انجام داده به وى معاش مى امریکا به پاس خدمات صادقانه که براى امریکائىجاسوس

م آغاى حسن اميرى شنيدم، یک خانم تيلفون کرد و گفت که توفيق احمد عزیزى، تلویزیون آغاى مسکينيار، در پروگرا
  .قوماندان سابقۀ گارد جمهورى، صاحب جان را از ستيشن رادیو برد  و بدست خود بقتل رسانيد

  
  . هستىک. اې. آى. و مخبر سيکيست  است، خاین ى وطن فروش کهحاال شما بگوئيد ک: خواننده عزیز
 بلکه نوراهللا نيز خاین به وطن، خاین به ملت بوده و  عزیزى،ه صراحت گفته شود که نه تنها توفيق احمدبنابران باید ب

  .بې نيز مې باشند .جې .ابلکه جاسوس هاى درجه یک، ک. اې. آى. احتماآل نه تنها مخبر سي
 دارم، از خداوند کریم کامل ور زده است، چون من مسلمان هستم و به عقيده و ایمان خود با که به روى من راىو این سل

  . جزاى خود را ميبيند خود را برویش بزند و انشااهللا کهىآرزو مندم که خداوند سل
  

 شدن دو ىدر قواى چهار زرهدار که ما تحت نظارت گرفته شدیم، بعد از سپر : حاال دوباره بر گردیم به اصل موضوع
غالم   شير محمد خان ،جگتورن تورن محمد نادر،گو من با ج . دندهفته تقریبآ تمام صاحب منصبان و افراد گارد رها ش

 آمد و مارا ى  شب سرویس عسکر١:٣٠بعد از دو هفته ساعت  .  غالم مصطفى محبوس ماندیم دوهم بریدمنعثمان، و
ع  چه شرایط باالى ما گذشت موضوىازینکه در محبس پلچرخ .  انتقال دادىاز قواى چهار زرهدار به محبس پل چرخ

الى اشغال افغانستان  ابتداى کودتاى منحوس ثور از اینجانب . را بگيرمگان گرامىجداگانه بوده که نميخواهم وقت خوانند
  . بودمى بندىبه تخت نشاندن ببرک کارمل توسط روس ها به زندان پلچرخ و ، ى شوروىاز طرف قواى کمونست

راجع به سرنوشت وزیر دفاع غالم حيدر رسولى مې . ز کردممن درینجا چشم دید خود را در ارگ و گارد جمهورى ابرا
 قرغه رفت که در راه موترش تصادم نموده و مجروح ٨گویند که نامبرده بعد از فير به محل کارش، به فرقۀ نمبر 

 چون بازهم عرصه را باالى خود تنگ یافت به خانۀ باغبان. از آنجا به داراالمان، قرارگاه قواى مرکز رفت. گردید
صاحب خانه که رفيقش هم بود، از او خوب پذیرائى نموده، بعدٱ به . باشى که در ساحۀ داراالمان موقعيت داشت پناه برد
  .آنها خانه را محاصره و رسولي را دستگير و به قتل رسانيدند. کودتا چيان از موجودیت اش در خانۀ خود راپورداد
  .وى درستيز نيز با رسولى یکجا بود، که او هم با او یکجا از بين رفتهمچنان مې گویند که دگرجنرال عبدالعزیز خان ل

، در قصر گلخانه ١٣٥٧ ثور ٨ صبح روز ٣:٣٠طوریکه ذکر شد من شهيد سردار محمد داؤد خان را بار آخر ساعت 
م دو مرتبه تکرار در حال قدم زدن  دیدم که برایم امر توقف مقاومت را دادند و امر شان دوبار توسط قوماندان گارد برای

  . بجۀ صبح، یعنى بعد از دونيم ساعت تعميل نمودم٦من امر فوق را ساعت . و تائيد گردید که باید عملي شود
 صبح ، امام الدین نام ٦چنين تصور مې شود که بعد از ختم مقاومت و خارج شدن ما از ساحۀ گارد  بعد از ساعت 

الى حصار به ارگ مؤظف شده، با یک عده افراد مسلح با تفنگ هاى  مقيم با٤٤٤بریدمن،از قطعۀ کوماندوى نمبر 
کالشنکوف داخل قصر گردیده، گستاخانه سردارمحمد داؤد خان و دیگر مقامات بلند رتبۀ رژیم جمهورى را مخاطب 

م الدین و چون سردار از امر اما! به فرمان کميتۀ مرکزى شما محکوم هستيد و خود را تسليم کنيد: قرار داده مې گوید 
فرمان به اصطالح کميتۀ مرکزى اطاعت ننمود و توسط تفنگچۀ دستى خود باالى امام الدین فير مېکند، امام الدین و افراد 

 ٣٩معيتى اش یکجا باالى خانوادۀ سردار محمد داؤد خان و اعضاى کابينۀ او فير کرده، واین یزید منشان خلق و پرچم 
حمد داؤد خان، برادرش سردار محمد نعيم خان ، اعضاى فاميل شان و اعضاى کابينه نفر را که مشتمل بود به سردار م
شهيد سردار محمد داؤد خان که ارمان هاى زیاد راجع به ترقى و پيشرفت وطن داشت و . وحشيانه به شهادت مې رسانند

ان روس با فاميل و رفقا و در طول سالها خدمات فراموش ناشدنى براى ميهن و مردم خود بجا آورده بود توسط مزدور
بجاست که در  .همکاران خود بې رحمانه قتل عام گردید، ولې سر تسليم را به دشمنان وطن ، دین و مردم فرو نياورد

گفته شده، ) رض(مصرع مشهوریکه در حق حضرت امام حسين . تاریخ بنام یک افغان شجاع، غيرتمند و شهيد یاد گردد
  ."جان داد و نه داد دست، در دست یزید"ز صدق مينماید که در مورد  سردار داؤد خان ني

  



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 
 

 
  ١١از  ١٠ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 نفر اعضاى فاميل سردار داؤد خان، رئيس جمهور افغانستان و وزیران کابينه اش، ٣٩امام الدین روسياه و جانى، قاتل 
هيچکس از آن جنایت فجيعيکه مرتکب شده از او . حال در مملکت دنمارک، زندگى آرام و خوشى را ميگذراند

همچنان وظيفۀ هر . جامعۀ جهاني باید اورا به محاکمه و عدالت بکشاند که به جزاى عملش برسد. بازخواست نميکند
 .افغان با مسئوليت است که اگر توان داشته باشد انتقام شرعى این مظلومان بې گناه را از نزدش بگيرند

. رکات تدابير و پيش بينى هاى الزم اتخاذ نگردیده بودچون در مقامات مهم نظامى و امنيتى مملکت ، به مقابل اینچنين ح
لذا در برابر بغاوت گروهاى خلق و پرچم حمالت متقابل منظم و هم آهنگ و دوامداریکه هجوم این لشکر کفر و الحاد را 

اجرا البته، در قطعات قوماندانها به ابتکار شخصى خود حرکات متقابل را . دفع و طرد مينمود تاسيس شده نتوانست
کردند، اما چون عمليات از قبل پالن گذارى نشده و در بين قطعات مذکور تشریک مساعى موجود نبود لذا به مقابل 

  .حرکات منظم و پالن شدۀ کمونستها به موفقيت نرسيدند
وال  ریشخور دگر٧ ننگرهار تحت قوماندانى جنرال محمد یونس خان سوقيات نمود، و در فرقۀ نمبر١١مث فرقۀ نمبر 

متاسفانه .  حملۀ متقابلۀ شدیدى را اجرا نمود، و چند نفر از کمونستان را به قتل رساند٥٥محمد هاشم خان قوماندان غند 
سر انجام هر دوى این قوماندانان شجاع و وطن دوست بدست این ملحدین . که ازین عمليات کدام نتيجۀ بدست نيامد

يز به ابتکار خود داخل محاربه شده به مقابل حمالت شدید هواېي و قطعۀ گارد جمهورى ن. وحشى به شهادت رسيدند
 ساعت با ٢١ ثور، براى مدت٨روز٦ ثور تا ساعت ٧  بجۀ روز٩ضربات قواى زميني تانک کودتاچيان از ساعت 

نى را  نفر تلفات  جا٥٠ عراده تانک آنها را تخریب نموده و هم در حدود ٨متانت و شجاعت مقاومت نموده که در نتيجه 
ليکن موجودیت نه نفر صاحب منصبان خلقى و پرچمى و . بر آنها وارد ساخته و حتي آنها را به عقب نشينى وادار نمود

تعدادى از هوا خواهان فرصت طلب آنها در گارد و نه رسيدن کمک و تقویه از قدمه هاى باال سوق و اداره و تشریک 
 منافقانه ظاهرٱ وفادارى خود ها را با رژیم جمهورى و سردار محمد داؤد آنها. مساعى قطعه را شدیدٱ مختل ساخته بودند

خان اظهار مېنمودند، ولى در خفا آگاهانه مقاومت و مدافعۀ قطعه را تخریب و خاینانه تسليم نمودن قطعه را به رفقاى 
اسفانه به این بدبختى هاى فاجعه تمام این نواقص و کمبود ها یکجا شده که مت. ملحد و کمونست خود تبليغ و تلقين ميکردند

 .آميز منتج گردید
 

در قواى مسلح افغانستان یک گروپ متشکل با پشتيبانى مستقيم شوروى، بصورت ناگهانى کودتاى پالن شده مسلح و 
ر آنها حکومت و قواى مسلح و اورگانهاى امنيتي مملکت را غافلگير نموده و مملکت را به زو. خونين را به راه انداختند

بعدٱ تشکيالت اردو را به سرعت تغير داده در مقامات مهم و قوماندانيت ها نفرهاى خود را بدون . برچه مطيع ساختند
با وجود . تا از حرکات مقابل مخالفين خود جلوگيرى کنند. در نظر گرفتن رتبه، لياقت و صالحيت آنها تعيين نمودند

ان آرام نه نشسته با روحيۀ از خود گذرى و جانبازى در هر کنج صاحب منصبان مسلمان و وطن دوست اردوى افغانست
و کنار مملکت به مقابل این وطن فروشان المذهب قيامهاى مسلحانه نموده که در نتيجه تعداد زیادې ازین ملعونان 

 درینجا از من. همچنان عدۀ کثيرى ازین غازیان از جانب این ملحدین نيز به شهادت رسيدند. کمونست را از بين بردند
  :جملۀ قيامهاى مسلحانۀ اردوى مسلمان افغانستان چند حرکت آنرا نام ميبرم

  
 هزار نفربه شهادت ٤٠، گفته مېشود که دران به تعداد ١٣٥٧ حوت سال٢٤ هرات در ١٧قيام مسلحانۀ فرقۀ نمبر . ١

درین . ز نموده بمباردمان ميکردندبراى سرکوب نمودن این قيام طيارات روسى از ميدان هوایى عشق آباد پروا. رسيدند
عمليات تعداد زیادى ازخلقى ها و پرچميها و اربابان روسى آنها نيز به قتل رسيدند و شهر هرات طور مؤقت از ادارۀ 

  .حکومت کمونستي خارج گردید
کنر، و چند  ، که در آن همه خلقى هاى مربوط غند، والى والیت ١٣٥٨قيام غند کوهى اسمار، در اول ميزان سال . ٢

  .غند بصورت مکمل با سالح  و وسایط خود با مجاهدین پيوست. نفر مشاورین روسى هالک گردیدند
  . ریشخور بمقابل رژیم خلقى٧قيام فرقۀ نمبر . ٣
  . مزار شریف در دهدادى١٨قيام فرقۀ . ٤
  ١٣٥٨ اسد سال ١٧قيام لواى باالى حصار در . ٥
  قيام فرقۀ حسين کوټ . ٦
   بغالن قيام فرقۀ. ٧
  .ننگرهار  که در آن قوماندان فرقه بهرام الدین ، و تعداد زیاد خلقيان و پرچميان کشته شدند١١قيام  فرقۀ نمبر . ٨
قيام کندک تقویه شدۀ قالت در دروازگى، که صاحب منصبان مسلمان دران تمام حزبى ها را کشتند و خود شان مکمل . ٩

  .ندبا سالح و وسایط خود به مجاهدین پيوست
  . نفر صاحب منصبان قبل از آنکه اقدام نمایند١٥٠در خوست گرفتارى . ١٠
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قيامهاى مسلحانۀ فوق به ابتکار صاحب منصبان اردو اجرا شده، که در آنها به صدها نفر از کمونست ها و مشاورین 
ت گرفته شده که در جهاد از  همچنان، درین قيامها به مقدار زیاد سالح  و مهمات به غنيم .روسى به قتل رسانيده شدند

تفنگ هاى اتوماتيک کالشينکوف بار اول توسط صاحب منصبان اردو در صفوف مجاهدین راه پيدا . ان استفاده گردید
آن عده از صاحب منصبانيکه ازین قيامها زنده ماندند، بعدٱ در صفوف مقاومت داخل شده، در بخش تعليم و تربيه و . کرد

ن خدمات ارزنده اجرا کردند، با وجودیکه مغرضين بيگانه که باالى جهاد ملت ما کنترول داشتند سوق و اداره به مجاهدی
در زمان حکومت خلق و . در مورد داخل شدن صاحب منصبان اردوى افغانستان در جهاد ملت شان رضائيت نداشتند

يستم استخبارات داخلى و دستگاه پرچم و اشغال وطن توسط قواى شوروى منسوبين اردو زیر کنترول  و نظارت شدید س
جاسوسى شوروى واقع بودند،  ليکن باز هم صاحب منصبان مسلمان و وطن دوست با شجاعت و ایثار بى نظير قيامهاى 
فوق را به راه انداختند که در نتيجه معنویات حکومت کمونيستى و روسها را تخریب و عوامل شکست آنها را فراهم 

  .نمود
  

، از روز اول کودتا الى رهایى ام بعد از رویکار آمدن ببرک کارمل، از احوال فاميل خود هيچ در دوران محبوسيت
 ساله اش این بى وجدانان ملحد به شهادت ٢٦وقتيکه از محبس رها گردیدم خبر شدم که کاکایم را با پسر . اطالعى نداشتم
  .رسانيده بودند

 من، فاميل و دوستانم به منزلۀ یک معجزه تلقى گردیده، و به اساس ازینکه این خونخواران ملحد مرا چرا نکشتند، براى
  :عقيدۀ اسالمى باید حکم نمایيم که از طرف خالق الیزال اجل من تعيين نگردیده بود چنانچه شاعرى ميگوید که

  
  اگــر تــيــغ عــالــم بجنبد ز جاى         نه بــُرد رگــــی تا نخواهد خداى

  
  قو من اهللا التوفي

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 


