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 ۲۲1۳ لیرپا ۲۶ / 1۳۹۲ روث۷ تاجیار  فضل الرحمن

 آمر اوپراسیون گارد جمهوري 

 خاطره های تلخ تأریخ
 مدافعۀ ارگ جمهوري افغانستان بمقابل هجوم باغیان خلقي و پرچمي

 1۳٣۷گارد در جریان کودتاى هفت ثورتوسط قطعات 
 

 :پيش گفتار
ش  1۳٣۷در سال ) د خان قرار داشتووآن مرحوم سردار محمد داس أدر ر که، با سرنگوني دولت جمهوري افغانستان

زمانیکه  ختم گردید. ،خرین وظیفه رسمي ام که عبارت از آمریت اوپراسیون در گارد جمهوري بودآ م(1۹۷١مطابق 
لقى و پرچمي، با نین و فروخته شدگان خئخا ه ایطرف عد ثور که از ۷ریخي عصر ما یعنې کودتاى أبزرگترین فاجعۀ ت

بحیث آمر  گردید، من جگتورن فضل الرحمن تاجیار، وطن عزیز ما افغانستان واقع مي درحمایۀ مستقیم اتحاد شوروي 
 چیان کمونیست باالى ارگ جمهوري، ؤظف بوده، و از آغاز هجوم کودتامن و رئیس ارکان قطعۀ گارد جمهوري اوپراسیو
تراک داشته و الى و اجراى مدافعۀ مسلحانۀ ارگ بحیث آمر اوپراسیون و معاون قوماندان قطعه اش در ترتیب و تنظیم  ا  شخص

  بودم. ریخيأغم انگیز و دلخراش ت ر ریاست جمهوري ناظر و شاهد این واقعۀ المناک،سقوط اسفناک مق
باشند به دفعات مرا  اسفناک مي ۀاقعمندان هموطن که در صدد درک واقعیت جریان همین وه از عالقه ای همین منظور عده ب

  ند و هستند. ه اشد نم و خواهان اظهارات چشم دید ال قرار داده ؤمورد س
یا نشریه ها تا حال نیز انعکاس داده اند، ولې تا جائیکه مې بینم بعضې  را بعضې اشخاص و 1۳٣۷ثور سال ۷جریان وقایع 

 ه ایبا وجودیکه من خاطره و چشم دید همان روز خویش را با عد تفاوت ها در بیان حقیقت جریان مذکور به نظر مې رسد. 
ولې هنوز هم بعضې از متشبثان   ابراز داشته ام  " مجاهد ولس" از دوستان و هموطنان عالقه مند حتى در مصاحبه با نشریه

  باشند. جویاي بیان حقیقت از چشم دید اینجانب مي ین موردهموطن در
به خاطر کاست تا جائیکه هنوز هم  و در جریان قرار داشتم بدون کم و بنابران الزم میدانم که هر آنچه را مشاهده نموده ام 

مجسم  عزیز نظر هموطنان در ریخى راأحقیقى این رویداد مهم ت تصویرتا باشد  ورما مساعدت حافظه در قید تحریر بیادارم ب
           فضل الرحمن "تاجیار"  باشم. کرده
      

********************** 
 

 :ىاز مؤظفین گارد جمهور ىتعداد ىتبصره در مورد بیوگراف
 

 مې گردیدند: تعیینملحوظات ذیل  به اساس  منصبان گارد جمهوري صاحب
 ها و متنفذین رژیم جمهوري جملۀ نزدیکان جنرال از 
 از بین اعتمادى هاى شخص رئیس جمهور و وزیر دفاع غالم حیدر رسولى 
 جملۀ صاحبان با لیاقت و با کفایت در وظایف گذشته. از ه ایعد 

 

 آنها احتماال   داشت، که حتى در بینو پرچم وجود  از منسوبین سر سخت احزاب خلق  ه ایعد در بین این صاحب منصبان،
 هم موجود بودند. .ب ج. گماشتگان ک.

محمد عزیز  تورن وسید جان  ، جگړنعبدالحق علوميجگتورن یا آمر کشف  و «ضیا مجید» گارد جمهوري قوماندان مثال  
قرار  و پرچم  گروپ هاى خلق  در خدمت  گر که یا اصال  یو بعضې هاى د  بودند هاى شناخته شدهکمونیست حساس از 
بعد از مدتې شخص رئیس جمهور  جزو مؤظفین در گارد بودند.  ،داشتند ارتباط نزدیک شناس آنهااشخاص سربه داشتند و یا 

 ند.متوجه مقاصد آنها شده بود ۀتا انداز و  تردد قرار گرفتند، قطعۀ گارد در در موجودیت همچو اشخاص در ىو وزیر دفاع مل
 نمودند، تعیینارتباط نداشت  ىعوض آن صاحب جان را که به کدام جناحدرو  ،گارد تبدیلهمین رابطه ضیا مجید را از ه ب

ۀ از طرف دیگر رابط ،میرسید به نظر شناسخوش خدمت و وظیفه  ا  )صاحب جان( که ظاهر ولې باز هم قوماندان جدید گارد
 بهر حال شخصي داشته باشد. ۀرابطه جنبممکن این  داشت. یار(شیرجان مزدورجګړن ) عضو مهم گروه خلق، با یکنزدیک 

قرار چشم دید  اشخاصتاثیر نبود. و بعضي ازین  ىوجود همچو اشخاص درعدم مقاومت مؤثر و دفاع از ریاست جمهوري ب
بیاد دارم که روزې قوماندان گارد نظر مرا  ایفا مې نمودند.  جانبه را سید جان جگړن، رول دو خودم مانند عبدالحق علومي،

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/tajyar_fr_kjaterahaye_talkhe_tarikh.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/tajyar_fr_kjaterahaye_talkhe_tarikh.pdf
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من در جواب اظهار نمودم این موضوع   .و عزیز حساس از گارد پرسید جان جگړن،  سید ورد خروج عبدالحق علومي،در م
را به تعویق انداخته  که رئیس جمهور تبدیلي ایشان بعدا  معلوم شدو جناب رئیس صاحب جمهور تعلق دارد.  شما  ۀبه فیصل

 گرایان افراطى نیز موجود بودند. بعضى راستناگفته نماند که در بین صاحب منصبان گارد   بود.
 :٧٧١١اپريل  ٧١مصادف به ٧٥٣١تشکيل قطعۀ گارد جمهورى، در زمان وقوع کودتاى هفت ثور سال  

حمایۀ ماشیندار دافع هوا، و تولى و تولى  قطعۀ گارد جمهورى در آنزمان عبارت بود از قرارگاه قطعه: دو کنډک پیاده، 
 گردد: شرح ميمخابره، که قرار ذیل 

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

 گروپ سوق و اداره:
 قوماندان قطعه جگړن صاحب جان خان. 
 )در عین زمان معاون قوماندان قطعه( جګتورن فضل الرحمن تاجیار آمر اوپراسیون 
 ظاهر، و تورن حمیدهللا آمر سپورت.معاونین اوپرسیون جګړن سید جان، تورن عزت هللا، تورن  
 آمر کشف، جګتورن عبدالحق علومى.  
 . . . . . . . . . . . . معاون کشف. 
 محمد. آمر مخابره، جگتورن آقا 
 تولى مخابره، قوماندان تولى تورن عبدالفتاح. 
 بلوک انضباط، قوماندان بلوک جگتورن فضل احمد. 
 خواجه عبدالمجید.وک اطفائیه، قوماندان بلوک تورن بل 
 ضابط بلوک اطفائیه، بریدمن ببرک. 
 

 گروپ اکمال:
 آمر لوژستیک، جگړن عبدالغفور. 
 آمر تخنیک جگړن ذاکر خان. 
 آمر صحیه جگتورن داکتر الالجان. 
 مدیر پیژند جگړن عبدالرحیم شادان. 
  ټولى موزیک جگتورن عبدالسمیع ابوى. 
 تولى نقلیه دوهم تورن عبدالحفیظ. 
 

 کنډک هاى پياده:
 کندک اول پیاده، قوماندان کندک دگرمن محمد سرور. 

 ټولى اول پیاده، قوماندان تولى تورن عزیز حساس. 
 ټولى دوم پیاده، قوماندان ټولى تورن غالم ربانى. 
 محمد اکبر. وماندان ټولى تورنټولى سوم پیاده ق 
 ماشیندار ثقیل، قوماندان بلوک تورن ضیاؤالدین.بلوک  

 کنډک دوم پیاده، قوماندان کنډک جگړن محمد عزیز. 
 ټولى اول پیاده، قوماندان ټولى تورن محمد صدیق. 
 ټولى دوم پیاده، قوماندان ټولى جگتورن محمد ظاهر. 
 ټولى سوم پیاده، قوماندان ټولى جگتورن محمد نادر. 
 ثقیل، قوماندان بلوک ځلمى.بلوک ماشیندار  
 

 جز و تام حمايه:
 ټولى ماشیندار دافع هوا، قوماندان تولى جگتورن دایان. 

 نفر. 1٠۲۲ منصبان، خورد ضابطان، و افراد قطعۀ گارد جمهورى: مجموع صاحب
 

 :٧٥٣١ثور سال  ١ ۀ شومواقعچشم ديد از جريان 
طرف اشخاص نامعلوم به قتل  از خیبر ثور، میر اکبر ۷از وقوع کودتاى براى خوانندگان محترم معلوم است که چند روز قبل 

 مينفر که تعداد شان به هزارها  ،با صف هاى منظم و دسته هاى گل الله خیبر را ۀرسیده بود. کمونیست ها تجلیل مراسم جناز
امپریالیزم بطرف ارگ جمهوري در حرکت این صفوف از مقابل سفارت امریکا با شعار هاى مرده باد . رسید برگذار کردند

مر کشف آعبدالحق علومي  جګتورناوپراسیون،  معاونجان  سید جګړن، روى ارگ جمهوري رسیدند بودند. زمانیکه به پیش
ه از پیشروى ارگ ب کردند. گذشتن این صفوف گارد جمهوري بدون استیذان به دروازه شرقي گارد رفته و جریان را تماشا مي

من موضوع را با قوماندان گارد، صاحب جان در میان  خیبر، ۀاخطار صریح براى حکومت بود. بعد از دفن جناز یک منزلۀ
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 وظیفه داراناین صفوف یک تعداد زیاد آنها  ۀگذاشتم ولې قوماندان گارد به اساس راپور هاى اخذ شده برایم گفت که از جمل
وزارت دفاع و  وزارت داخله،  مأمورانخان( و تعدادي هم از  ودداوخان ناظر  )پسر ارشد باز محمد ،ىولسوال چارده
گماشتگان حکومت وانمود کرده و به این شکل  ا  این جمیعت را عمد ا  دستگاهاى استخباراتى اکثر د.نباش مې مصئونیت ملي

 مقامات حکومت را فریب دادند که وضعیت را وخیم تلقى نکنند.
، قوماندان گارد برایم امر دار و دستۀ شانو  ببرک کارمل، ،ىکه نور محمد تر ىگرفتاربعد از تصویب مجلس وزرا و امر 

که  روز پنجشنبه من به قطعه حاضر بودم. در آن شب داد که همان شب باید به داخل قطعه بمانم. به اساس امر قوماندان گارد
و دار و دستۀ   ببرک، ،ىکه تر ىنسبت گرفتار ىلجنرال غالم حیدر رسو رگډى ثور بود به اساس امر وزیر دفاع مل ۷مطابق 
 روز شادیانه اعالن گردیده بود.شان 
 اطفائیه نوکریوالثور صداى موتر هاى اطفائیه را شنیدم که در حرکت بودند. به طبق معمول از  ۷بجه روز  ١ساعت  ىحوال

ه است. من براى قوماندان گارد )صاحب جان( معلومات کردم، برایم گفت، که در غند باالى حصار حریق واقع شد والیت کابل
بعد خودش برایم تیلفون کرد و من موضوع را براى شان گفتم. در ضمن ای . لحظه در دفترش موجود نبودتیلفون کردم ولې 

گر ریشخور قوماندان فرقه جنرال نظیم خان را مورد سؤ قصد قرار دادند، ولې نامبرده فرار کرد، م ۷برایم گفت که در فرقه 
 و تیلفون را گذاشت. انتقال داده شدهبه شفاخانه  ردیده وگروال قاسم خان زخمي دگرئیس ارکان فرقه 

عزیز  تورن یکنفر عسکر تولىگفتند که بعد صداى فیر از داخل گارد شنیده شد. با شنیدن صداى فیر معلومات کردم، ای لحظه 
از طرف کمونیست هاى داخل گارد براى سراسیمه ساختن قطعه  هم به عقیده من فیر فیر نموده است. که این ا  حساس اشتباه

خان از  داوودیاور  خان(، داوودثور، بریدمن مجید، )پسر باز محمد خان ناظر  ۷بجه  ۹ساعت  ىحوال عمدا  اجرا شده بود.
 :گلخانه برایم تیلفون کرد و چنین گفت

بگوئید که سه عراده تانک از  جان، قوماندان گارد و گفت، که براى صاحبمر صاحب، وزیر صاحب دفاع ملي تیلفون کرد آ»
م موضوع را براى من قوماندان صاحب را نیافت» :مجید خان گفت«. به استقامت شهر کابل مې آیند حرکت کرده و ىچرخلپ

شما 
اطالع 
 «دادم.

اثنا  درین 
من در 

و   جست
جوى 

 ىاز دفتر اوپراسیون غرض وارسخودم را یافته نتوانستم.  ولې ایشان یشان برسانم،قوماندان گارد شدم تا امر وزیر دفاع را برا
قوماندان  آمدم. وقتیکه به نزدیک دروازه گارد که مقابل وزارت معادن بود رسیدمبه پائین و حاضر بودن قطعه براى وظیفه 

 .گارد را دیدم
که از پل چرخي بحرکت افتیده بودند از استقامت پل محمود خان بطرف ارگ بحرکت بودند و به سرعت زیاد خود  هایی انکت

بعد ازینکه تانک ها از  فیر نمود. ىازین تانک ها باالى تعمیر وزارت دفاع مل ىو یک یشروى وزارت دفاع رسانیدهپرا به 
 سرطان بحرکت افتیدند. ۲٠قى گارد به استقامت چاراهى پیش روى وزارت دفاع ملى گذشتند، از مقابل دروازۀ شر

حصار کمک به که ازغند باال در همین زمان تورن جنرال عبدالعلي خان رئیس ارکان قواى مرکز به گارد تیلفون کرده فرمود
 رسد. گارد مي

 
ى گارد تیلفون نموده و راجع به قوماندان گارد که شاهد عینى صحنه بود به رئیس استخبارات وزارت دفاع ملى از دروازۀ شرق

آمدن تانک ها و انداخت باالى وزارت دفاع معلومات خواست. نامبرده در جواب گفت که "من فکر مي کردم که تانک ها را 
شما خواسته اید." بعدا  معلوم گردید که این تانک ها مربوط به اسلم وطن جار بوده و مي گویند که فیر اول را وطنجار شخصا  

اجرا نموده بود.  بعد از آن سه عراده تانک از استقامت پل محمود خان به پیشروى ارگ رسیدند و بطرف   ى وزارت دفاعباال
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چون براى افراد تانک گفته شده بود  را توقف بدهم. انک هاتقوماندان گارد بمن امر داد که باید  چاراهي پشتونستان مې رفتند.
ر داخل شهر کابل مؤظف شده اید و از کودتا معلوماتى نداشتند لذا تانک ها به اشارۀ که شما براى خاموش ساختن مظاهره  د

توقف نموده، و به امر من اطاعت نمودند که از تانک ها خارج شوند، و من آنها را براى بازپرسى بداخل گارد  دست من
با تانک هاى خود فرار کرده در پیش روى  که خورد ضابطان بودند و از کودتا معلومات داشتندانک ت فرستادم، مگر دریوران

درین حال من تنها بودم و  .وزارت پالن موضع گرفته توسط ماشینداري که باالى تانک نصب بود باالى من انداخت کردند
عقب درخت که به پیشروى زیارت متصل به بانک موقعیت داشت پناه گرفته، و در وقفۀ انداخت ماشیندار به زیارت داخل، 

از دیوار زیارت خیز زده و داخل صحنۀ گارد شدم. بعدا  قوماندان گارد امر داد که یک هیئت تعیین و از افراد تحقیق بعدا  
بطرف دروازه  یکجا قوماندان گارد و بعمل آید. چون وضع حالت اضطرارى داشت من امر حبس ایشان را دادم. بعدا  من

رسید.  سرطان بطرف ارگ بگوش مي ۲٠از استقامت چاراهي  ىشرقي بحرکت افتیدیم که صداى حرکت ماشین هاى محاربو
 باشند. از قواى نمبر چهار زرهدار مي ىچند لحظه بعد معلوم شد که ماشین هاى محاربو

خان، گرمن محمد سروردم. وقتیکه اینجانب با ف بدهقرا تو ىقوماندان گارد به من امر کرد که باید ماشین هاى محاربو
میل سالح  ىزن ماشین محاربو حرکت افتادیم، دیدم که نشانى به محاربوهاى قوماندان کنډک اول گارد بطرف قطار ماشین 

پروت کردیم،  راکت ماشین محاربوي فیر و به  فورا   گیرد. من و محمد سرور خان نشان مي باالى ما خود را دور داده
 بریدمن، غالم عثمان ىآمده بود( اصابت نمود، که در نتیجه آن پیشان براى حمایه که از باالى حصار ى)تول ىازه زره پوشدرو
 ا  و بعد غالم صدیق که ضابط نظام قراول بود زخم برداشت. این جریان را قوماندان گارد به چشم دید، ډگروال سردار پسر

و مسلمان گارد  دلېر به اساس امر قوماندان گارد امر" اور" را دادم. افراد غیور، برایم امر کرد که تانک ها را بزنید. من
ند، ) در بین یکې ازین ماشین گرفت  آتش ىماشین هاى محاربودر نتیجه و  فیر کردند، ىباالى ماشین هاى محاربو ىجمهور

گروپ  ا  و بعد رتبات طعمۀ آتش گردید(هاى محاربوى عمر برادر زادۀ جنرال عارف خان قرار داشت که مکمل با ده نفر م
ها امر داده بودم که تا امر ثاني هر  تام تانک هاى عقبي به حرکت و پیشرفت خود بطرف گارد ادامه دادند. من براى جزو

در تصادمات فوق، قطعۀ گارد هشت عراده  کند آنرا از بین ببرند. که بطرف گارد حرکت مي ىمحاربو ۀیا واسط تانک و
 ۲٠و چاراهى  دروازۀ شرقى ارگ  قریب زیارت کنج " د افغانستان بانک" و تانک کودتاچیان را در پیشروى وزارت معادن،

 شدند. نجا دیده ميآن ها تا چندین روز درآحریق و امحا کردند که الشه هاى  سرطان
مات وو قرار معل آغاز کرد، ىن دوباره بطرف پل محمود خان به عقب نشینسرطا ۲٠ ىکندک تانک وطنجار از چاراه و

تانک ها را از بین برده و ما  ىبود اطالع دادند که گارد جمهور ىن وقت رئیس ارکان قواى هوائآ بعدي، براى قادر که در
جنرال  ردگ ىو مدافعه هوای ىهوای کنیم. درینجا باید تذکر داده شود که قوماندان مې ىنیم و عقب نشیناتو مقاومت کرده نمي

، در آغاز روز کودتا به شهادت با یاور خود جگړن عنایت هللا توخى از طرف کمونیستهاى داخل قواى هوایى موسي خان
طیارات به  زود به عمل آورده و براى شان وعده داد که ىشان جلوگیر ىن از عقب نشینئ. ولې قادر خاندرسانیده شده بود
 رسد. حمایه شان مي

آورده  طور نشانى وزیر صاحب را ۀتفنگچ )جاغور(و شارژور گارد آمد، ىدر عین زمان دریور وزیر دفاع به دروازه شرق
 برایم گفت که:

که پریشان نباشد من  ه،براى قوماندان گارد ارسال نمود ىخود را طور نشان ۀتفنگچ )جاغور(شارژور ى"وزیر صاحب دفاع مل
 !قیمانده را از بین ببرندو تانک هاى با امر داده ام که طیارات پرواز کرده  ىهوای ىن"وزیر دفاع" به قوماندا

 را براى قوماندان گارد برسانم.مهم  ىمن )نویسنده( شارژور را اخذ نموده که این نشان
منزل رئیس جمهور  ىفظ دایمکه محا ىغالم ربان تورن ساعت سه یا چهار بجه بعد از ظهر یک نفر عسکر از تولى ىحوال

بود نزد من آمده درخواست کمک و صاحب منصب را نمود، من از نزدش پرسیدم که صاحب منصبان شما کجا هستند؟ برایم 
من بریدمن معاذهللا خان را از تولى اول کندک اول به حیث وکیل تولى عوض ربانى تورن، به منزل  گفت که همه فرار کردند.

 ۀتورن با ضابطان آن از جمل ىغالم ربان بریدمن مذکور بعد از اخذ امر از قطعه فرار کرده بود. خان اعزام نمودم ولې داوود
ت چندان جدی ىمنصبان مورد اعتماد درجه اول قوماندان گارد و شخص رئیس جمهور بودند و در پیشبرد امور وظیفو صاحب

 هاى ضابطان و خورد ضابطان آن تولى را بیاد ندارم. ى نامتورن غالم ربان سفانه، بجز از قوماندان تولى،أدادند. مت نشان نمي
ها  کمونیست ىکه بمباردمان قواى هوای را به یک خط مستقیم داخل موضع نموده بود، تولى خود ىدر روز کودتا غالم ربان

 اکثر افرادش را به شهادت رسانید.
 شبعد از ظهر صداى غر ىآمدن طیارات بودم. حوال منتظر برایم رسید، ىتفنگچه وزیر دفاع مل جاغور ىبعد ازین که نشان

انداخت و بمباردمان  ىتام هاى گارد جمهور طیارات را شنیدم. گروپ طیارات عوض کمک براى ما، برعکس باالى جزو
که  ى گارداز طیارات باالى قصر دلکشا انداخت نموده که در نتیجه آن از طرف بلوک دافع هوا ى. یکدرا شروع کردن خود
، که از اثر آن یک طیاره مورد اصابت قرار گرفته در ضربه متقابله به عمل آمده ،بودشاه محمود  دوهم بریدمن اندان آنقوم

 . کردند جرا ميطیارات باالى قصر گلخانه بمباردمان خود را ا ى. متباقریشخور سقوط نموده بود
 ىبعد ۀندامنتظر امر و قوم ىمدافعه خویش با یک روحیه عالین حال همه جا را سکوت فرا گرفته بود و عساکر گارد در ا در

گارد تیلفون کرده و مرا  ىجوى قوماندان گارد بودم. درین اثنا خودش به دروازه شرقو  بودند. من )آمر اوپراسیون( در جست
 رفتم برایم چنین امر داد. ىخواست. وقتیکه به قوماندان ىبه قوماندان
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و کابل را بگیریم. بنا بران شما ) منظورش یراد ستیشن شودی که ما باید به هر قدرت که م داده"رئیس صاحب جمهور امر 
نفر را گرفته و براى اشغال  ١  ۷راکت انداز را از هر تولى یک یک نفر جمله  شخص من آمر اوپراسیون( چند عسکر

انست که در هرتولى یک نفر راکت انداز د ستیشن رادیو طورى که هیچکس نداند  بروېد."  در حالیکه قوماندان گارد مي
 نفر و اعزام آن به ستیشن رادیو صاحب منصبان حزبى اصل قضیه را به آساني درک کرده مې تعیینو با  موجود بوده 

  توانستند.
آقا محمد خان  از  جگتورن را برایم میداد، آمر مخابره گارد که آقا محمد نام داشت نیز موجود بود. در موقعیکه امر خود

 داشتند. ىرفت و آمد فامیل که حتى باهم نزدیک و مورد اطمینان صاحب جان قوماندان گارد بود ىدوستان خیل
که  ،بود اشغال گردیده بود اسلم وطنجار رادیو کابل از طرف کندک زرهدار مربوط قواى چهار زرهدار که قوماندان آن

مزدوریار نیز از همصنفان و رفقاى مورد اعتماد شخص وه کرد که . باید عالودآنجا موجود ب شیرجان مزدور یار نیز در
چنانچه داشت.  ىو هم بخانه قوماندان گارد رفت و آمد فامیل کرد، همیشه رفت و آمد مي به گارد خودشصاحب جان بود که 

رفتم. یاور قوماندان ګارد برایم گفت یکى از روزها من غرض اجراى امور به قوماندانى گارد   ثور ۷چند ماه قبل از کودتاى 
نید داخل شوید. من بعد از دق الباب داخل ان گارد است برایم گفت شما میتواکه جگړن شیر جان مزدور یار نزد قوماند

من غرض آمر صاحب اوپراسیون، بعضى شب ها جگړن مزدوریار برایم  گفت، "  قوماندانى شدم بعد از عرض احترام،
پرسند و مرا اجازۀ دخول نمى دهند". من در  و عساکر شما از من اسم شب را مې خان، به گارد مې آیم مالقات صاحب جان 

 پاسخ  گفتم.
شما خود یک صاحب منصب با تجربه هستید و مقررات و دسپلین عسکرى را مېدانید، چطور شده میتواند که هرکس  محترم: 

شناسند که من رفیق صاحب جان  همه مرا مير  گفت .  مزدوریاکنندو اشخاص مؤظف از ایشان پرسان ن داخل گارد شود
من اینرا میدانم که شما با قوماندان صاحب رفیق و همصنف هستید. اگر قوماندان  من دوباره  اظهار عقیده کردم.  هستم. 

ها تبلیغ و شما ازین تکلیف خالص مې  تام من آن امر را به جزو شوم، برایم بدهد که مانع آمدن شما ن صاحب یک امر رسمي
 امرى را داده نمى توانست.البته، قوماندان گارد هرگز چنین شوید. 

 :جواب قوماندان گارد عرض کردمدر مورد وظیفۀ اشغال ستیشن رادیو به 
رادیو بروم  وقتیکه من براى گرفتن " قوماندان صاحب، من یک عسکر هستم شما هرچه امر میدهید به چشم من اجرا میکنم. 

با خود فکر کرده گفت که" نخیر  ظه ایلطفآ یک شخص را عوض من امر بدهید که سوق و اداره گارد را به عهده بگیرد". لح
 من در زمینه فکر میکنم".گارد را سوق  و اداره کنید، شما نروید" . " شما 

را حبس کنید که تمام فساد زیر پاى وى علومي عبدالحق وقتیکه از اطاق خارج میشدم، دوباره صدا کرده گفت که آمر کشف 
 البته در آن حالت اضطرار، حبس نمودن او ممکن نبود. است.
توقف داده شده و افراد آن بداخل قطعه فرستاده شده بودند، و صبح  ىکه به جوار دیوار گارد جمهور ییین وقت تانک هاا در

ى وزارت پالن جابجا شده و به انداخت هاى خود بطرف گارد ادامه به پهلو دریوران با تانک هاى خود فرار نموده بودند،
 میدادند.

هاى  خارج نمودن بطري گارد جمهوري با  ۀمحمد خان در فلج نمودن سیستم مخابر گارد آقا ۀقابل تذکر میدانم که آمر مخابر
 بودند. سختسرهاى  ىخلق سهم فعال داشت و هردوى شان از جمله مخابرهجمعه خان لمړى بریدمن وسایط بى سیم با 
مشاهده کردم که وضعیت خطرناک شده میرود و باید افراد را  گارد خارج شدم دوباره به داخل قطعه آمدم ىوقتیکه از قوماندان

تورن گمنصبان باید بم دستي بگیرند. از جمله ج ، امر دادم که جمله افراد و صاحببراى محاربۀ مشت و یخن حاضر نمایم
ولد فقیر خوشدل خان بطور فوري امر را بجا آورده و از ابتدا الى ختم وظیفه، تمام وظایف خویش را به کمال محمد نادرخان 

 کامل انجام داده است.  ىمتانت و ایماندار صداقت،
 ىاکمال میگردید. ولې آمر وسله پالدوباره شده بود و باید از دیپوى غند  مصرفها  تام جزو تخصیصیۀ جبخانۀ() برخ جبخانه

خواست  ىشخص قوماندان گارد میدانست و نم امر باز نمودن دیپوى غند را مربوط بهتعلل نموده،  ړنگذاکر خان ج  ،گارد
 و دادم تا از برخ جبخانه غند براى جز ىبرایش امر تحریر ولیت خودؤبه مس .  منتوزیع کندها جبه خانه  تام و که براى جز

 توزیع بدارد.مهمات ها  تام
و  قوماندان گارد هدایت بگیرم. ولې قوماندان گارد را نیافتم، واقعات غرض اخذ هدایت به قصر گلخانه رفتم. تا ازبعد ازین 

 ى" خود را معرفى" که هست فرمود تعظیم نمودم. رسم  برایش طاق قدم میزداخان بداخل  داوودجناب رئیس صاحب جمهور 
. " شما به حیث یک عسکر راجع به پرسیدنداز من  . ایشانکردم را حضور شان عرض و وظیفه خود ، رتبه،من اسم کن. 

 کردم. حضور شان عرض را پیش خود مجسم نموده وضعیت چه فکر میکنید" من  وضعیت
 محترم رئيس صاحب جمهور:

دفع و طرد شده، و تانک هاى متعرض به  ىهاى گارد جمهور تام و ها و قطعات زرهدار از طرف جز تام و حمالت جز
ما سرطان از بین برده شده اند، و  ۲٠و چهاراهي  پیشروى دروازه هاى شرقي، دروازه قصر دلکشا، دروازه سینماى کابل 

تنها سه عراده تانک آنها از پیشروى وزارت پالن انداخت هاى منفرد را اجرا میکنند   داریم.باالى وضعیت فایقیت و حاکمیت 
که  هوایى را دفع و طرد نموده نمیتوانیم، زیرا ولې ضربات قواى که شاید جبه خانۀ کافي نداشته باشند و زود خاموش گردند.

 سټیشن سالح و وسایط ضد هوایي نداریم. اگر امکان داشته باشد که کسې از جمله قطعات گارنیزون کابل به منظور گرفتن
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بطرف ما خواهد بود. رئیس صاحب جمهور فرمودند: " بچیم پریشان نباشید من براى هللا موفقیت أرادیو وظیفه دار شود انش
 عظیم جان به قندهار امر داده ام که به کمک بیاید".

رجنرال عظیم خان قوماندان قول اردوى قندهار بود، که باید به طیارات امر گخان از عظیم جان، عبارت از ډ داوودمنظور 
ر جنرال گمعلوم گردید که عظیم خان ډ بعدا  . ولې ندى از بین بردن تانک هاى متعرض مي آمدمیداد که پرواز کرده و برا

 اش که اکرم نام داشت مجبور به تسلیم شدن گردیده بود. پرچمىتوسط یاور 
ب حز ىخان و کامیاب داوودکشته شدن  ،درین زمان رادیو کابل و از قصر گلخانه خارج شدم.  بعد ازین رسم تعظیم نموده 

گرفت. آتش یک گروپ طیارات باالى حرم سراى بمباردمان کردند و حرم سراى  ا  اتیک خلق را اعالن میکرد که دفعتدیموکر
و هم طیارات باالى  حرم سراى اقدام نمایم. ۀفون کرد که باید براى تخلیلین تدانم که قوماندان گارد در کجا بود براى م ىمن نم

قصر گلخانه بمباردمان خود را ادامه میدادند. درین اثنا ډگرمن محمد سرورخان قوماندان کندک اول شدیدٱ زخمي گردید. از 
موضوع به من راپور رسید، من فورا  موتر قوماندان گارد را مؤظف نمودم که اورا به شفاخانه چهارصد بستر انتقال دهند. 

شفاخانه وقتیکه سرور خان را در حالت وخیم دیدم برایم گفت " آمر صاحب د خپل د ځان احتیاط وکړه، دا قبل از اعزام به 
کمونیستان ما او تا نه پریږدي." و از گپ زدن ماند. بعدا  معلوم شد که در راه به حق رسیده بود. وى یک صاحب منصب 

 نهایت شجاع و وطن دوست بود روانش شاد باد.
تعمیرات ارگ آمده  ترمیمتولى قواى کار که براى  به کمک ا در محالت خویش داخل موضع بودند، من ه تام و چون جز

( خاموش و یک ىافراد عسکر ىنانخور هاى آتش حرم سراى را توسط قروانه ها )سطل ،گارد و یکې دو بلوک از  ،بودند
حوالي نصف  .ماندان گارد را ندیدم که در کجا بودحرم سراى الى نصف شب قو ۀ. بعد از تخلیکردم تخلیه را قسمت اموال آن

به قصر گلخانه بفرستم زیرا قرار بود که رئیس  ىشب که من به دروازه شرقي ارگ بودم برایم تیلفون کرد که یک عراده الر
توسط  از پسران آن مې خواست که از دروازه قصر خارج شود ولې ىیک درین وقت .صاحب جمهور از گلخانه خارج شود

و در عین زمان دو نفر محافظین دروازه قصر نیز مورد اصابت گلوله قرار  داده شد، مورد اصابت گلوله قرار کمونیست ها
قراریکه درین اواخر همراى عزیز حساس، که بعدا  به حیث قوماندان گارد ببرک کارمل انجام وظیفه نموده، و به رتبۀ . ندگرفت

خان مې خواست از قصر  داووددم، نامبرده چنین قصه کرد " در اثنائیکه عمر جان پسر دگرجنرالى ارتقا یافته بود صحبت نمو
گلخانه خارج شود، از طرف بریدمن ببرک، ضابط بلوک اطفائیه به قتل رسانیده شد، و نیز دو نفر پهره داران دروازۀ قصر 

 گلخانه که مربوط تولى عزیز حساس بود زخمى گردیدند."
خان، به حیث یاور تره کى مقرر گردیده بود. قرار اظهار بعضى صاحب  داوودبریدمن ببرک بعد از سقوط جمهوریت 

منصبان حزبى، ببرک از جملۀ خلقى هاى مربوط به تره کى بوده و در منازعه بین تره کى و امین، از طرف طرفداران امین 
 گرفتار وبه قتل رسید.

، و دو نفر صاحب منصبان که در شعبات مصروف جمهورىریاست ان هاى تولى گارد سابق همچنان، با یک نفر از قوماند
موضوع را مطرح نمودم، که آنها  اظهار نمودند: "تورن عبدالمجید قوماندان بلوک اطفائیه  ۲۲۲١وظیفه بودند در ماه سپتمبر 

ور خدمتى داده شود."  قوماندان تولى به یکى از تولى ها رفته و خواهش نمود که یک دلگى عسکرغرض حمایه برایش ط
موصوف یک دلگى عسکر را غرض حمایۀ بلوک اطفائیه تحت امرتورن عبدالمجید ارسال نمود. وقتیکه بمباران قواى هوایى 
صورت مې گیرد در همین اثنا ضابط خواجه عبدالمجید که ببرک نام داشت از تاریکى شب استفاده نموده به عقب بته هاى 

خود را پنهان و به دلګى حمایه که از تولى دیگر اعزام شده بود امر اور را میدهد، که از اثر آن دگرمن  نزدیک مسجد
سرورخان قوماندان کندک اول زخمي شده بود. دلگى مشریکه این عمل را انجام داده بود، غالم رسول نامداشت و از والیت 

 فراه بود.
را چنین بیان کرده بود: " تورن صاحب!  دیشب بعد ازینکه من با دلگى خود به غالم رسول نام به قوماندان تولى خود واقعه 

تحت امر تورن صاحب عبدالمجید خان رفتم، نصف شب مرا به قصر گلخانه برد، در حالیکه همه جا را تاریکى فرا گرفته 
ه و کى ها زخمي شده اند." از اظهارات بود، به من امر اور داد، که من هم امر را اجرا نموده ،  در نتیجه ندانستم که کى کشت

خان، دگرمن سرور خان و دو نفر پهره داران قصر گلخانه، قوماندان  داوودفوق معلوم میشود که در شهادت عمر جان پسر 
 بلوک اطفائیه تورن عبدالمجید، و ضابط آن ببرک مستقیمٱ دست داشته اند.

صحبت نموده و از جریان فیر جمهورى ریاست سابق من با آمر سپورت گارد  ۲۲۲١ماه سپتمبر  ۲1همچنان قراریکه در
 قصر گلخانه معلومات خواستم که چنین شرح داد :

" تورن خواجه عبدالمجید قوماندان بلوک اطفائیه، و ضابط موصوف ببرک باالى قصر گلخانه فیر نموده بودند. آمر سپورت 
گفتار شخص خواجه عبدالمجید چنین حکایت مېکند."که من )خواجه عبدالمجید( از عقب به کمر غالم سرور خان چنان فیر از 

 نمودم که دو قات شد."
همچنان خواجه عبدالمجید راجع به از بین بردن اینجانب )فضل الرحمن آمر اوپراسیون( براى وى گفته بود، که من بسیار 

 سیون را نیز از بین ببرم، ولې او بسیار تند تند به هر طرف در گردش بود و در یکجا ثابت نمېماند.کوشش کردم که آمر اوپرا
بعد از آنکه من )آمر اوپراسیون( از زندان پلچرخى نسبت عفو عمومى زندانیان سیاسى از طرف رژیم دست نشاندۀ شوروى 

ۀ یکى از دوستان به حضیرۀ قول آبچکان رفته بودم. روى به امر ببرک کارمل رهایى یافتم چندى بعد در مراسم تدفین جناز
تصادف در آنجا خواجه عبدالمجید را که به رتبۀ جگړنى ارتقا یافته بود دیدم. بعد از سالم رتبۀ جگړني را برایش تبریک گفتم. 

ز کمى صحبت برایم چنین در همین اثنا تورن حمیدهللا خان که در گارد جمهورى وظیفه داشت نیز تشریف آورد. نامبرده بعد ا
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گفت: آمر صاحب،  خواجه مجید زندگى شما را خریده است. پرسیدم که چطور؟ برایم جواب داد که خواجه مجید مى گوید که 
قوماندان تولى تشریفات، عزیز حساس مې خواست که شما را از عقب هدف ماشیندار قرار داده از بین ببرد، ولې خواجه مجید 

 بود. من تشکر نموده گفتم البته اجل من پوره نبود.مانع این کار شده 
، من شخصٱ با قوماندان تولى سابق گارد، عزیز حساس، تیلفونى صحبت کردم، و در موردیکه مى ۲۲۲١در ماه سپتمبر 

نکه خواست در شب کودتا من را از عقب بزند پرسیدم. در جوابم گفت که اصٱل خواجه مجید در صدد از بین بردن شما بود. ای
کدام یکى از ایشان راست مې گویند به خداوند معلوم است. اما شواهد نشان میدهد که خواجه مجید که اصٱل حزبى نبوده ولې 

ت که به آنطرف شخص مرتجع و فرصت طلب بود، و اوضاع را مطالعه مېکرد که در یابد پلۀ ترازو بکدام جانب سنگین تراس
 خود را ملحق سازد.

ابط خواجه مجید، ببرک نام که یک خلقى عقیدوى بود در شب کودتا براى خواجه گفته بود که باید با چون ض از طرف دیگر
خان، سرور خان قوماندان  داوودو شواهد، شهادت عمرجان پسر س این دالیل وى )خواجه مجید هم مفکوره باشد( لذا به اسا

راى از بین بردن اینجانب، توسط شخص تورن خواجه کندک اول، زخمي شدن دو نفر پهره داران قصر گلخانه،  و تشبث ب
 مجید و ضابط  او ببرک نام به اثبات رسیده مېتواند.

از طرف مقامات باال کدام اقدامى بعمل بعد ازین واقعه، الى ساعت یک بجه شب قطعه گارد منتظر کمک و هدایت بود ولي 
 جگړن صر گلخانه رفتم. در طول راه عبدالحق علومي وساعت یک شب غرض اخذ هدایت دوباره به ق ىحوال در و . نیامد

من یکجا شدند. دو نفر فوق الذکر باالیم فشار مي آوردند که قوماندان گارد نا پدید شده و صالحیت قومانده  سیدجان نیز با
 ، یعنى قطعه را تسلیم نمائید.)منظور آمر اوپراسیون( است شما باید قرار بدهید بدست شما

قوماندان گارد خود را به زیر  نادر خان ، جگتورن نبود. قرار اظهار ىاز قوماندان گارد درک قصر گلخانه شدم،وقتیکه داخل 
خان از وضعیت بازهم معلومات خواست، در جواب عرض کردم که در  داووددرین اثنا  باغچه پنهان نموده بود.  ىزمیني کوت

 براى ما نرسیده است. کمک همر قابل مالحظه رخ نداده ، ویوضعیت کدام تغی
چنین گزاف گویى منافقانه خان  داوودړن معاون اوپراسیون و عبد الحق علومي آمر کشف گارد براى گدرین اثنا سید جان ج

هر دو پرچمي بودند  ، در حقیقتبود ولې این عهد و پیمان دروغ کنیم" خون خود از شما دفاع مي ۀ" ما تا آخرین قطرنمودند.
 ارتقا یافتند. ىو رتبه هاى بلند حتى رتبه هاى جنرال مقاماتخان به  داوودو بعد از شهادت 

. لحظه بعد صاحب مړن و عبدالحق علومي از گلخانه خارج شدگمن با معیت سید جان ج ،خان داوودبعد از تقدیم راپور به 
، من فورا  به بلوک انضباط  باید به قصر گلخانه ارسال نمایم اسلحهبرایم گفت که یک تعداد  جان قوماندان گارد تیلیفون کرد و
دن و اوزیرمع ، وزیر مالیه سید عبداالله،نورستانى . در داخل قصر گلخانه، وزیر داخله قدیرامر دادم و اسلحه تسلیم داده شد

وزارت خارجه وحید معاون  ،ى، وزیر صحت عامه مرحوم عبدهللا عمر، وزیر زراعت عزیزهللا واصفىصنایع تواب آصف
 حضور داشتند.، وفى هللا خان سمیعی  وزیر عدلیه و دیگر اعضاى کابینه عبدهللا

توسط جگتورن نادرخان اطالع گرفتم که  شنیده شد. ىذان محمداصداى  ىنیم صبح شد و از مسجد جامع پل خشت و ساعت سه 
خل قصر بروم. وقتیکه داآنجا غرض اخذ هدایت به ش د نزدو تصمیم گرفتم که دوباره بای قوماندان گارد باز به گلخانه آمده

خان را دیدم. درهمین وقت، وزراى مالیه و داخله هردو نزد من آمده و معلومات خواستند. برایشان گفتم که  داوود ا  شدم، دفعت
سید وحیدهللا همراه وزیر مالیه عبداالله ، وزیر داخله قدیر نورستانى، و معاون وزارت خارجه  وضعیت مانند سابق است.

بروید  خان بمن نزدیک شده چنین فرمود. " بچیم جوان هستید، داوود خان و دگر اعضاى کابینه در اطاق دیگر بودند. داوود
را گرفته ام". درین اثنا صاحب جان قوماندان گارد نیز برایم گفت که رئیس صاحب جمهور  خود را تسلیم کنید من تصمیم خود

ته است. شما بروید قطعه را جمع و امر بدهید سالح هاي خود را تحویل دیپو ها کنند. اما براى من به تصمیم خود را گرف
حفظ نوامیس ملي به خدا و قرآن تمامیت ارضي وطن و   ،ان که براى دفاع از ناموس، اسالمصفت یک شخص مسلمان و افغ

 سوگند یاد کرده بودم قبول چنین امر طاقت فرسا بود.
 

 محترم و گرامي: خوانندگان
و اندوه،  خان را براى شما نقل با نقل مینویسم، خداوند یکتاه واحد و شاهد من است که اشک غم  داوودهمین اکنون که امر 

، وطن ىوزیر دفاع چند نفر مسلمان هاى واقع ىخان و حیدر رسول داووداز چشمان من روان است. اى کاش  ىس و نا امیدأی
  ۀ شوم و فاجعۀ ملىدثحا مقرر میکردند تا از وقوع این مهم از قطعات ىگارد و یا در بعض دوست و با ناموس را در

 به عمل مې آمد. ىگیرجلو
ین اثنا، که در قصر گلخانه بودم صاحب جان قوماندان گارد مرتبه دوم برایم گفت، که این امر رئیس صاحب جمهور ا در

 ارج شدم.من احترام نموده خ بروید و انجام بدهید. است، 
، به اساس امر رئیس جمهور بودطلوع کرده در آسمان کابل ثور، که آفتاب ظلمت و کفر کمونیزم  ١بجه صبح روز  ٠حوالي 

گارد را از مواضع شان به محل اجتماع دادم. بعد ازینکه قطعه گارد همه تجمع نمودند در  ۀامر تجمع قطع و قوماندان گارد،
ۀ تعمیل این امر حالیکه حب وطن عزیز، دین، غیرت افغانیت، آبروى ناموس مسلمانان افغانستان، حس وطن پرستي برایم اجاز

گارد همه به یک آواز عدم  ۀا اعالن کردم. قطعس صاحب جمهور رغیرت فشار میداد، امر رئی ۀرا نمیداد و گلویم را عقد
 کرده و سالح را به زمین نمې گذاشتند. برازموافقت خودرا ا
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در محاربات وقتیکه شرایط فوق العاده ضیق ومقاومت بجز از خونریزى بى فایده کدام جا باید به عرض رسانیده شود که، درین
ها موجود است که قوماندانان از مقاومت بى فایده  ریخ حرب بسى مثالأت درهمچو حاالت درنتیجۀ دیگر به بار آورده نتواند، 

تسلیم شدن جنرال نیازى از پاکستان با یک  1۹۷1دست مې کشند. مثال واضح آن در زمان کنونى در جنگ بنگله دیش سال 
خان نیز به این شکل  اووددلک نفر فوج بدون قید وشرط به جنرال سک هندوستانى، جنرال ارورا مې باشد. لذا سردار محمد 

 تصمیم گرفته و امر داد که مقاومت بى فایده را توقف بدهیم.
 داوود ىجوانانیکه در گارد جمهورو خائنین به وطن، دین و ناموس ها بجز از عدۀ محدود کمونیست  ینجا الزم میدانم ا در

، پاکترین و با ناموس ترین اوالدهاى افغانستان صادقترین ۀشانرا داشتم از جمل ىمن همکار بودند و من شرف همکار خان با
بودند. خوشا به حال پدران و مادران همچو فرزندان نیک، اگر زنده هستند خداوند ایشانرا از جمله مصیبت ها محفوظ بدارد و 

 اگر فوت کرده اند به رحمت حق به پیوندند.
من افراد و صاحب منصبان شانرا  ند وبود فرستاده شدهگارد  غرض تقویۀبه  حصاراز باال تولى حمایه که در شروع کودتا

محمد از دوره صاحب منصب آن یکنفر به نام لعل  خلع سالح نموده و بداخل تولى مخابره محبوس نموده بودم. همان تولى که
 ست گرفتندبدگارد را  کنترول بودند ىمن به مصر رفته بود، هر دو پرچم که با ،رسول تورن همدیگرى سوم مستعجل بود و 

وقتیکه به .  و به ما امر دادند که دستهاى تان باالى سر تان و به شکل یک قطار یک یک نفر از دروازه گارد خارج شوید
ړن که همصنف من بود رو به رو شدم و بمن چنین خطاب گپشتونستان رسیدیم نفر اول قطار که من بودم با نورهللا ج ىچاراه

، و ىرا شهید کرد "عمر جان"که  ىکنم هنوز هم کم است. همین تو بود ىبه شکمت خال را ىکرد: حاال که یک هزار مرم
 .بکن. در جنگ نان و حلوا تقسیم نمیشود ى. من در جواب گفتم، هرچه میخواهىتانک ها را در داد

ما باید بدون طرف قضاوت کنید، که من باید چه میکردم. هر کس که کودتا کند  ىخواننده محترم: شما به حیث یک شخص ب
 تسلیم کنیم؟ برایشقید و شرط خود را

ارتقا یافت، و بعد از  ىقواى هوای ىپوهنتون و به قوماندان ىبود به حیث معاون حرب ىنورهللا که از جمله صاحب منصبان خلق
 ش میکند.و فعآل در مملکت دنمارک از پول امپریالیست ها عیش و نو ،فرار نمود کمونیستى از میهن رژیم منفورسقوط 

خیبر تحت نظارت  ىفواره آب، پیشروى کاف اطرافدر  از داخل گارد خارج شدندبعد ازینکه همه افراد و صاحب منصبان 
 شدیم. هدایتریانا آبداخل سینماى   آنجا از ا  و بعد ملحدین و کمونیست هاى لعین قرار گرفتیم. 

ریانا خواسته شده و رها گردیدند. آاز سینماى  زرو گر در عینیهاى د ىپرچم ى، و بعضىعزیز حساس، عبدالحق علوم
بس به قواى نمبر چهار زرهدار انتقال  ىثور، توسط سرویس هاى مل ١صاحب منصبان ساعت چهار بجه همان روز،  ىمتباق

 .یمداده شد
ف تشناب هاى حالیکه دو نفر پهره دار مسلح با من وظیفه دار بودند از اطاق بطر در سه روز بعد من غرض رفع معذرت 

چشمم به موتر جیپ گارد که صاحب جان آنرا سوار میشد افتید. دیدم که توفیق احمد عزیزي  ا  که دفعتمیرفتم  ىصحرائ
ستاده و هدایت میدهد. معلوم شد که وى بحیث قوماندان یجګتورن که در مکتب باهم همصنف بودیم، به پیشروى موتر خویش ا

امریکا، او  .. آى. اېسي ه چشمش به من افتاد چنین خطاب کرد. " او وطن فروش، اوبه مجردیک گارد انتخاب شده است. 
، و بدون توقف به من ى؟" و ادامه داده گفت چرا افراد را کشتىدر داد ىرا در پیشروى گارد جمهور خاین، چرا تانک ها
برویم زد. امر کرد که اصآل من از اطاق به هیچ عنوان خارج شده نمیتوانم و ده نفر پهره دار باید باالى  ىحمله نموده به سل

 سر من مقرر باشد.
در هند، در مسکو، و به  ىهاى آتشه نظام ىدر افغانستان به چوک ىبعد از رویکار آمدن رژیم کمونیست ىتوفیق احمد عزیز
ترفیع نموده بود. زمانیکه به حیث آتشه نظامي درهند وظیفه  ىر جنرالدگگردیده بود. و باآلخره به رتبه مقررحیث مفتش اردو 

به کمک  سي.  1۹١۹. در سال ددار بود محصلین و مردم باالى سفارت حمله ور شده و توفیق احمد را لت و کوب نموده بودن
آقاى فاروق تمیز چنین اعالن  یو خبر آمدن آن به امریکا از رادیو آى. اې. امریکا ، از یوگوسالویا، به امریکا وارد گردید
افغانستان به  ىهند و یکې از صاحب منصبان ارشد اردوى کمونیست گردید."جنرال توفیق احمد، سابق آتشه نظامي در مسکو،

که موجود  ىقرار اطالع میکند."  ىدر شهر سانفرانسسکوى امریکا زندگ به امریکا آورده شد، و فعآل   .اېسي. آى.  کمک
امریکا به پاس خدمات  ىجاسوس همعلوم است که دستگا کار کرده نمیتواند. ییگر در جایهاى د است موصوف مانند افغان
قراریکه دو ماه قبل از تلویزیون آغاى مسکینیار، در پروگرام  دهند. ىها انجام داده به وى معاش م ىصادقانه که براى امریکائ

ى شنیدم، یک خانم تیلفون کرد و گفت که توفیق احمد عزیزى، قوماندان سابقۀ گارد جمهورى، صاحب جان را آغاى حسن امیر
 از ستیشن رادیو برد و بدست خود بقتل رسانید.

 ؟هست ىو مخبر سي. آى. اې. ک ؟کیستخاین  ؟است ىوطن فروش ک هخواننده عزیز: حاال شما بگوئید ک
بلکه نورهللا نیز خاین به وطن، خاین به ملت بوده و  عزیزى، شود که نه تنها توفیق احمدن باید به صراحت گفته آ بر بنا

 نیز مې باشند. .بې جې. .ااحتماآل نه تنها مخبر سي. آى. اې. بلکه جاسوس هاى درجه یک، ک
رم، از خداوند کریم دا کامل زده است، چون من مسلمان هستم و به عقیده و ایمان خود باور که به روى من رای ایو این سل

 .جزاى خود را میبیند خود را برویش بزند و انشاهللا که ىآرزو مندم که خداوند سل
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  حاال دوباره بر گردیم به اصل موضوع: 
تمام صاحب منصبان و افراد گارد  ا  شدن دو هفته تقریب ىدر قواى چهار زرهدار که ما تحت نظارت گرفته شدیم، بعد از سپر

غالم مصطفى محبوس  دوهم بریدمن غالم عثمان، و ،شیر محمد خان جگتورن تورن محمد نادر،گو من با ج رها شدند. 
انتقال  ىآمد و مارا از قواى چهار زرهدار به محبس پل چرخ ىشب سرویس عسکر  1:۳۲ بعد از دو هفته ساعت ماندیم. 
را  گان گرامىخواهم وقت خوانند چه شرایط باالى ما گذشت موضوع جداگانه بوده که نمي ىپلچرخ ازینکه در محبس داد. 

به تخت نشاندن  و ، ىشورو ىالى اشغال افغانستان از طرف قواى کمونیست ابتداى کودتاى منحوس ثور از اینجانب بگیرم.
 بودم. ىبند ىببرک کارمل توسط روس ها به زندان پلچرخ

 

ینجا چشم دید خود را در ارگ و گارد جمهورى ابراز کردم. راجع به سرنوشت وزیر دفاع غالم حیدر رسولى مې ا من در
قرغه رفت که در راه موترش تصادم نموده و مجروح گردید. از  ١گویند که نامبرده بعد از فیر به محل کارش، به فرقۀ نمبر 

زهم عرصه را باالى خود تنگ یافت به خانۀ باغبان باشى که در ساحۀ آنجا به داراالمان، قرارگاه قواى مرکز رفت. چون با
صاحب خانه که رفیقش هم بود، از او خوب پذیرائى نموده، بعدا  به کودتا چیان از  داراالمان موقعیت داشت پناه برد. 
 دند.داد. آنها خانه را محاصره و رسولي را دستگیر و به قتل رسانی موجودیت اش در خانۀ خود راپور

 جنرال عبدالعزیز خان لوى درستیز نیز با رسولى یکجا بود، که او هم با او یکجا از بین رفت. همچنان مې گویند که دگر
، در قصر گلخانه در 1۳٣۷ثور  ١صبح روز  ۳:۳۲خان را بار آخر ساعت  داوودطوریکه ذکر شد من شهید سردار محمد 

را دادند و امر شان دوبار توسط قوماندان گارد برایم دو مرتبه تکرار و تائید  دیدم که برایم امر توقف مقاومتحال قدم زدن 
 بجۀ صبح، یعنى بعد از دونیم ساعت تعمیل نمودم. ٠گردید که باید عملي شود. من امر فوق را ساعت 

از  دین نام بریدمن،صبح ، امام ال ٠بعد از ساعت ومت و خارج شدن ما از ساحۀ گارد چنین تصور مې شود که بعد از ختم مقا
کوف داخل قصر یشنک عده افراد مسلح با تفنگ هاى کلحصار به ارگ مؤظف شده، با یالمقیم با 444قطعۀ کوماندوى نمبر 

: به فرمان هورى را مخاطب قرار داده مې گویدخان و دیگر مقامات بلند رتبۀ رژیم جم داوودگردیده، گستاخانه سردارمحمد 
کمیتۀ مرکزى شما محکوم هستید و خود را تسلیم کنید! چون سردار از امر امام الدین و فرمان به اصطالح کمیتۀ مرکزى 
اطاعت ننمود و توسط تفنگچۀ دستى خود باالى امام الدین فیر مېکند، امام الدین و افراد معیتى اش یکجا باالى خانوادۀ سردار 

مشتمل بود به سردار تن آن  1١ نفر را که  ۳۹کابینۀ او فیر کرده، واین یزید منشان خلق و پرچم  خان و اعضاى داوودمحمد 
خان، برادرش سردار محمد نعیم خان ، اعضاى فامیل شان وحشیانه به شهادت مې رسانند. شهید سردار محمد  داوودمحمد 
ها خدمات فراموش ناشدنى براى میهن و  در طول سالخان که ارمان هاى زیاد راجع به ترقى و پیشرفت وطن داشت و  داوود

، ولې سر تسلیم را مردم خود بجا آورده بود توسط مزدوران روس با فامیل و رفقا و همکاران خود بې رحمانه قتل عام گردید
 ب نیاورد. د، دین و مردم فروبه دشمنان وطن
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که در حق  غیرتمند و شهید یاد گردد. مصرع مشهوريفغان یک ابنام یک افغان شجاع، افغانستان و جهان ریخ أجاست که در ت
نماید که "جان داد و نه داد دست، در  خان نیز صدق مي داوودمحمد گفته شده، در مورد  سردار  )رض(حضرت امام حسین 

 دست یزید."
و و وزیران کابینه اش، خان، رئیس جمهور افغانستان  داوودنفر اعضاى فامیل سردار  ۳۹امام الدین روسیاه و جانى، قاتل 

که مرتکب شده  حال در مملکت دنمارک، زندگى آرام و خوشى را میگذراند. هیچکس از آن جنایت فجیعيحاضران آن شب، 
سد. همچنان وظیفۀ هر کند. جامعۀ جهاني باید اورا به محاکمه و عدالت بکشاند که به جزاى عملش بر از او بازخواست نمي

 ه اگر توان داشته باشد انتقام شرعى این مظلومان بې گناه را از نزدش بگیرند.ولیت است کؤافغان با مس
، به مقابل اینچنین حرکات تدابیر و پیش بینى هاى الزم اتخاذ نگردیده بود. لذا در مقامات مهم نظامى و امنیتى مملکتچون در 

که هجوم این لشکر کفر و الحاد را دفع و  اريهاى خلق و پرچم حمالت متقابل منظم و هم آهنگ و دوامده برابر بغاوت گرو
ها به ابتکار شخصى خود حرکات متقابل را اجرا کردند، اما  شده نتوانست. البته، در قطعات قوماندان تأسیسنمود  طرد مي

پالن چون عملیات از قبل پالن گذارى نشده و در بین قطعات مذکور تشریک مساعى موجود نبود لذا به مقابل حرکات منظم و 
 ها به موفقیت نرسیدند. شدۀ کمونیست

ریشخور دگروال محمد  ۷ننگرهار تحت قوماندانى جنرال محمد یونس خان سوقیات نمود، و در فرقۀ نمبر 11مثٱل فرقۀ نمبر 
ازین  سفانه کهأان را به قتل رساند. متحملۀ متقابلۀ شدیدى را اجرا نمود، و چند نفر از کمونیست ٣٣هاشم خان قوماندان غند 

عملیات کدام نتیجۀ بدست نیامد. سر انجام هر دوى این قوماندانان شجاع و وطن دوست بدست این ملحدین وحشى به شهادت 
رسیدند. قطعۀ گارد جمهورى نیز به ابتکار خود داخل محاربه شده به مقابل حمالت شدید هواېي و ضربات قواى زمیني تانک 

ساعت با متانت و شجاعت مقاومت  ۲1ثور، براى مدت ١ روزصبح  ٠ا ساعت ثور ت ۷روز صبح ۹تاچیان از ساعت کود
جانى را بر آنها وارد ساخته و حتي آنها نفر تلفات  ٣۲موده و هم در حدود عراده تانک آنها را تخریب ن ١نموده که در نتیجه 

اهان فرصت طلب دادى از هوا خورا به عقب نشینى وادار نمود. لیکن موجودیت نه نفر صاحب منصبان خلقى و پرچمى و تع
 مختل ساخته بودند. آنها ا  داره و تشریک مساعى قطعه را شدیدرسیدن کمک و تقویه از قدمه هاى باال سوق و اآنها در گارد و ن
نمودند، ولى در خفا آگاهانه  خان اظهار مې داوودوفادارى خود ها را با رژیم جمهورى و سردار محمد  ا  منافقانه ظاهر

کردند.  ت و مدافعۀ قطعه را تخریب و خاینانه تسلیم نمودن قطعه را به رفقاى ملحد و کمونیست خود تبلیغ و تلقین ميمقاوم
 سفانه به این بدبختى هاى فاجعه آمیز منتج گردید.أتمام این نواقص و کمبود ها یکجا شده که مت

 

ى، بصورت ناگهانى کودتاى پالن شده مسلح و خونین را در قواى مسلح افغانستان یک گروپ متشکل با پشتیبانى مستقیم شورو
به راه انداختند. آنها حکومت و قواى مسلح و اورگانهاى امنیتي مملکت را غافلگیر نموده و مملکت را به زور برچه مطیع 

در نظر گرفتن  ر داده در مقامات مهم و قوماندانیت ها نفرهاى خود را بدونیساختند. بعدا  تشکیالت اردو را به سرعت تغی
رتبه، لیاقت و صالحیت آنها تعیین نمودند. تا از حرکات مقابل مخالفین خود جلوگیرى کنند. با وجود صاحب منصبان مسلمان 

نشسته با روحیۀ از خود گذرى و جانبازى در هر کنج و کنار مملکت به مقابل این وطن ان آرام نو وطن دوست اردوى افغانست
 ه ایرا از بین بردند. همچنان عد ى مسلحانه نموده که در نتیجه تعداد زیادې ازین ملعونان کمونیستها فروشان المذهب قیام

هاى مسلحانۀ اردوى مسلمان  ینجا از جملۀ قیاما کثیرى ازین غازیان از جانب این ملحدین نیز به شهادت رسیدند. من در
 افغانستان چند حرکت آنرا نام میبرم:

به شهادت رسیدند.  هزار نفر ۲۲، گفته مېشود که دران به تعداد 1۳٣۷حوت سال ۲4هرات در  1۷نمبر . قیام مسلحانۀ فرقۀ 1
براى سرکوب نمودن این قیام طیارات روسى از میدان هوایى عشق آباد پرواز نموده بمباردمان میکردند. درین عملیات تعداد 

قتل رسیدند و شهر هرات طور مؤقت از ادارۀ حکومت کمونیستي ها و اربابان روسى آنها نیز به  خلقى ها و پرچمي زیادى از
 خارج گردید.

، که در آن همه خلقى هاى مربوط غند، والى والیت کنر، و چند نفر 1۳٣١هى اسمار، در اول میزان سال . قیام غند کو۲
 مشاورین روسى هالک گردیدند. غند بصورت مکمل با سالح  و وسایط خود با مجاهدین پیوست.

 مقابل رژیم خلقى.ه ریشخور ب ۷قیام فرقۀ نمبر  .۳
 مزار شریف در دهدادى. 1١. قیام فرقۀ 4
 1۳٣١اسد سال  1۷. قیام لواى باالى حصار در ٣
 . قیام فرقۀ حسین کوټ ٠
 . قیام فرقۀ بغالن ۷
 پرچمیان کشته شدند. که در آن قوماندان فرقه بهرام الدین ، و تعداد زیاد خلقیان وننگرهار  11. قیام  فرقۀ نمبر ١
ن تمام حزبى ها را کشتند و خود شان مکمل با آ . قیام کندک تقویه شدۀ قالت در دروازگى، که صاحب منصبان مسلمان در۹

 سالح و وسایط خود به مجاهدین پیوستند.
 نفر صاحب منصبان قبل از آنکه اقدام نمایند. 1٣۲. در خوست گرفتارى 1۲
 

ابتکار صاحب منصبان اردو اجرا شده، که در آنها به صدها نفر از کمونیست ها و مشاورین روسى هاى مسلحانۀ فوق به  قیام
ه ن استفادآغنیمت گرفته شده که در جهاد از  ها به مقدار زیاد سالح  و مهمات به همچنان، درین قیام  به قتل رسانیده شدند.



 

 

 11تر 11 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په نپه 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

 

بان اردو در صفوف مجاهدین راه پیدا کرد. آن عده از کوف بار اول توسط صاحب منصینگردید. تفنگ هاى اتوماتیک کلش
ها زنده ماندند، بعدا  در صفوف مقاومت داخل شده، در بخش تعلیم و تربیه و سوق و اداره به  که ازین قیام صاحب منصباني

مورد داخل شدن مجاهدین خدمات ارزنده اجرا کردند، با وجودیکه مغرضین بیگانه که باالى جهاد ملت ما کنترول داشتند در 
صاحب منصبان اردوى افغانستان در جهاد ملت شان رضائیت نداشتند. در زمان حکومت خلق و پرچم و اشغال وطن توسط 

و نظارت شدید سیستم استخبارات داخلى و دستگاه جاسوسى شوروى واقع بودند،  شوروى منسوبین اردو زیر کنترول  قواى
هاى فوق را به راه انداختند که در نتیجه  ن دوست با شجاعت و ایثار بى نظیر قیاملیکن باز هم صاحب منصبان مسلمان و وط

 معنویات حکومت کمونیستى 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 فامیل خود هیچ اطالعى در دوران حبس
ساله اش این بى وجدانان ملحد به شهادت رسانیده  ۲٠داشتم. وقتیکه از محبس رها گردیدم خبر شدم که کاکایم را با پسر ن

 بودند.
ازینکه این خونخواران ملحد مرا چرا نکشتند، براى من، فامیل و دوستانم به منزلۀ یک معجزه تلقى گردیده، و به اساس عقیدۀ 

 از طرف خالق الیزال اجل من تعیین نگردیده بود چنانچه شاعرى میگوید که:اسالمى باید حکم نماییم که 
 

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