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 11تر 1 له :د پاڼو شمیره

 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

 

 سالم ها و احتراماتم را بپذیرید.« افغان جرمن آنالین»دوستان و عالقه مندان گرامی وبسایت 

ده پُربیننیکی از « افغان جرمن آنالین»از آنجائیکه همه میدانید پورتال ملی 

ترین رسانه های افغانی در جمع همه وبسایت های فعال کنونی افغانی در جهان 

انترنت بوده و همیشه سعی و تالش دارد تا مردم و ملتش را با نشر حقایق، 

بدون هر نوع تبعیض و جهت گیری از حزب و یا مذهبی، در روشنی نگهداشته، 

ف با چهره های پیشوا ها و حاالت و اوضاع سیاسی کشور را در ادوار مختل

پنج دهۀ اخیر مورد بحث و بررسی قرار  –زمامداران مختلف خاصتاً در چهار 

دهد. بدون شک این بررسی و تحلیل هیچگاهی بی اساس نبوده و مبنی بر نوشته 

های مستند از نویسندگانی که هنوز در قید حیاتند، و یا آنانی که خود با تأسف 

ولی گواهانی هنوز حیات دارند و شاهد واقعات و حوادث  دیگر در بین ما نیستند

های شان را بصورت تحریری  آن ادوار بوده اند و هنوز توانائی بیان چشم دید

اهی دارند، به خوانندگان و تاریخ نویسان این پورتال  با امانت داری فو یا ش

که عمریست با اسارت ها و اظالم نابخشودنی بیگانگان  کامل،  ارائه نماید. تا باشد که افکار و اذهان هموطنان ستمدیدۀ ما

به کمک اشخاص سست عنصر خود فروخته به بیگانگان و خارجیان از جمع خود ما، دست و پنجه نرم میکنند، روشن 

 شده و به صورت عادالنه قضاوت نمایند.

ه ؟( کط دولت جمهوری سرخ یا سیاه)کودتای پنجم در سقواینک این بار اندوخته ای بسی مهم و تأریخی را معنون به 

نویسندۀ آن به لطف خدا هنوز در قید حیات تشریف دارند، جهت جلوگیری از طوالنی شدن مطلب در یک بخش، به چند 

از خاطر  ،بخش تنظیم شده خدمت شما عزیزان تقدیم می نمانیم و امید میبریم تا در قضاوت های تان روی موضوعات

اده نموده، بیطرفانه و عادالنه موضوع را مورد بحث و بررسی و تحلیل قرار دهید و اگر جمع و خونسردی کامل استف

سؤالی در اذهان روشن بین تان خطور میکند همه را فوراً بیرون نویس و یادداشت نمائید تا بعد از ختم رساله با جناب 

 مطرح ساخته، پاسخ تان را بدست آرید.  انهنویسندۀ مطلب صادقانه و بیغرض

 15صفحه به  155صفحه است و این  155رساله یا کتاب مورد بحث نوشتۀ محترم )داکتر حسن شرق( بوده دارای 

صفحه میباشد. مسؤولیت هر جمله و کلمۀ درج شده در کتاب را جناب  10.5قسمت تنظیم گردیده که هر قسمت حاوی 

ن کتاب از جانب خوانندگان کتاب مطرح خواهد داکتر صاحب شرق خود عهده دار میباشند. سؤاالتی که بعد از ختم ای

 گردید به خود داکتر صاحب راجع میگردد و خود ایشان مسؤولیت پاسخ دهی خواهند داشت. 

در زمینۀ نشر موضوعات سیاسی و یا کلتوری فقط و فقط نقش یک وسیلۀ دیجیتال « افغان جرمن آنالین»پورتال ملی 

 .و بصر مطالعه کنندگان و عالقه مندانش میرساند را بازی نموده آگاهی وارده را به سمع

 مهدازدو قسمت
 

  

 2016/ 06/ 27 صالحه واهب واصل

http://www.afghan-german.de/
mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/wasel_s_w_kodutaye_panjum_surkh_yaa_siah_12.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/wasel_s_w_kodutaye_panjum_surkh_yaa_siah_12.pdf


  

 

 

 

 11تر 2 له :د پاڼو شمیره
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 م(هدیاز سیاه نوشتۀ داکتر حسن شرق )قسمت کودتای پنجم .... سرخ یا 

 م ....هدیازقسمت به ادامۀ 
 

 
رئیس دولت را در دیدار با سران کشورهای دیگر جهت توضیح اهداف جمهوریت، و جلب کمک بنابرآن، نماینده گی 

د و معاشی.  زیرا وظیفه ای بود هم خدمت به وطن و هم سهل و ساده و بدون ای خارجی می پذیرد.  آنهم بدون مزه
درد سر، که ساالنه برای یکی دو بار، آنهم برای دو سه روز اتفاق می افتاد.  و بنابرآن در دعوت های سران 

 کشورهای خارجی در افغانستان هم شرکت می کرد و باقی والسالم.
ش بود که در سه دهۀ اخیر سیاست 1357ثور  7با شهادت وی در شورش  متأسفانه در اثر حملۀ جنایتکاران بی خرد،

 خارجی و بیطرفی فعال افغانستان در زیر چکمه های بیگانگان َشتَنَک می زند.
*** 

 کرده و می گویند: سرطان بی رحمانه مرا سرزنش 26در بارۀ وقوع حادثۀ هفت ثور، بعضی از همسنگران کودتای 
اگر تو در رفتن به جاپان برای آرامی خود و خانوادۀ خویش تن در نمی دادی، جلوگیری از چنین مصیبتی امکان پذیر 

گریز  بهمرا بود.  با اینکه این موضوع چند بار تکرار شده، اما نه برای برائت خویش، بلکه جهت اطمینان آنانی که 
ی شود که : بدبختانه زمانی که در رأس قدرت )کودتاچیان( سوء تفاهم ایجاد می شود، پایی متهم می کنند، یادآوری م

  .هم مقاومت و هم پایداری، و هم دوری جستن از قبول مسئولیت )به شهادت سرگذشت کودتاها( ایجاد مصیبت می کند
 بودند، برای منافع ملی وو برای جلوگیری از حوادث شوم، بایستی یکی از دو نفری که در رأس قدرت قرار گرفته 

نسق اداری مملکت، عقب نشینی می کرد.  و از آنجایی که سوء تفاهم یک جانبه بود، به آسانی می شد طرف معتقد 
 به اصل حاکمیت دسته جمعی کنار رود.

از آنرو بدون فشار احمد و یا محمود، محض برای فروکش کردن افواهات جنجال برانگیز و جلوگیری از برخورد 
حتمالی کودتاچیان با یکدیگر شان کنار رفتم.  ورنه ایجاد خرخشه و تولید درد سر، نه پولی کار داشت و نه هم توپ ا

 و تفنگی.
وجود اتهامات ُدم به ُدم و تعقیبات پیگیر در کابل هم می بودم تنها چیزی که می شد اضافه شدن یک نفر  با بناًء اگر

ی هیچ.  از جانب دیگر در آن روزها آزادی مطبوعات و فعالیت های سیاسی ثور می بود و باق 7در جمع قربانیان 
، در خطاب به مردمکه زیر نظر حکومت نظامی قرار داشت و در پهلوی آن طرف مقابل هم همان اهداف مشترکی را 

تا مردم از وعده داده شده بود، پیروی می کرد.  و برای تأمین عدالت اجتماعی، طرقی را برگزیده بودند  به مردم
 طریق یک حزبی و سپس دو حزبی بتوانند با کسب رأی اکثریت، زعیم مورد نظر خویش را برگزینند.

لجاجت تشویق می کردند، مفهوم رده بندی در اردو را داشت، نه یک مبارزۀ  پیروی از خواست آنانی که مرا به بناءً 
، غیر از یک جاه طلبی جود می آمد چه مفهومی رابو بندیمشروع و مصلحیت آمیز.  اگر به فرض محال چنین دسته 

و چه فرقی می داشت با تشکیل "حکومت موازی سمت شمال با حکومت کابل" در زمان   ؟افاده می کرد احمقانه،
 ریاست جمهوری داکتر نجیب هللا به همکاری دو سه نفر از رهبران جمعیت اسالمی.

ناگفته نماند که اگر کمیته مرکزی، خصوصاً چند نفر مؤثر آن در اردو، پاچاگل وفادار، فیض محمد، احمد ضیاء اما 
مجید و عبدالحمید محتاط از تماس و ادارۀ قطعات شان محروم نمی شدند، و ارتباطات رهبری با محمد سرور 

 26می داد تا باز مانند هنگامۀ صبحگاه  نورستانی، یوسف خان و موالداد برهم نمی خورد، و روزگار هم اجازه
سرطان دور هم حلقه زنیم، در آن صورت می شد گفت که نفوذ حفیظ هللا امین در قوای هوایی و زرهدار و کوماندو 

 و انضباط به جایی نمی رسید که جرئت حمله به ریاست جمهوری و گارد جمهوری را داشته باشد.
غییر داد، اما بازهم دنیا محل اسباب است و اشخاص فوق در آن روز و روزگار، با اینکه نصیب و قسمت را نمی شود ت

بهترین وسیله برای جلوگیری از حادثۀ شوم هفت ثور به شمار می آمدند.  چنانچه خنثی کردن کودتاهای قبالً یاد شده 
بستگی کمیته ردیفان شان، گواهی است بر حقانیت وحدت و همهمبرای تخریب جمهوریت توسط اشخاص فوق و 

 مرکزی جمهوریت.
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 بناًء بازهم تکرار می شود که خود ما، برخود ستم کردیم نه ابر قدرت امریکا یا روسیۀ شوروی و یا کشور دیگری.
برای باور به چنین پیشامدی در کشور، با عالقه مندی خاصی که در تغییر نظام شاهی به جمهوری، و داشتن یک 

مردم، توسط انتخابات بوجود آمده باشد داشتم، مرا واداشت تا بیشتر از دیگران در حکومت ملی و مردمی که از بطن 
 جستجوی آن شوم که چرا و برای چه، در اوج قدرت، اما در نیمه راه رسیدن به هدف سقوط کردیم؟

یم سه برای رسیدن به چنین هدفی ایجاب می کرد تا گفته ها و حدس و گمان آقایانی را که نه در تأسیس جمهوریت
در داخل کمیته مرکزی جمهوریت و دولت جمهوری می گذشت آگاهی که آنچه  از بودند و نه موقف آنرا داشتند تا

و  سقوط دولت جمهوری، راهی سفر شد، و تک و تنها در پی کشف ماجرای ،داشته بوده باشند پشت سر گذاشت
 جریان قضایا قرار داد. در ،مامداران شورویدر مالقات با ز دیدهای خویشده را از گفت و شنیدها و چشمخوانن

 سنبله( به دعوت رسمی "ریژکوف" صدراعظم شوروی وارد مسکو شدم. 30تا  26ش )1367در سنبلۀ 
مصمم بودم تا توجیهات رهبران شوروی را در بارۀ حمالت طرفداران نورمحمد تره کی و حفیظ هللا امین و سقوط 

 .بشنومدولت جمهوری به شکلی از اشکال از زبان آنها 
ناگفته نماند که سقوط دولت جمهوری توسط خلقی ها )به رهبری حفیظ هللا امین( و برهم زدن دارو دستۀ خلقی ها 

عساکر شوروی به افغانستان و کشتن حفیظ هللا امین( از بیخ و بُن دو موضوع جداگانه اند و به جز صحنه )تجاوز 
 در آنها دیده نمی شود.دیگری  وجوه مشترکسازی های سیاسی 

به هر صورت، در مالقاتی که با میخائیل سرگیویچ گرباُچف رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی در یک فضای 
شده بود، گرباچف در حالیکه دوبرینین رئیس روابط بین المللی حزب کمونیست و شوارد نادزه وزیر  دوستانه تنظیم

 خارجه، و یک منشی حزب کمونیست با یک ترجمان حضور داشتند، گفت:
من به شخصیت و عالقه مندی و سابقۀ نیک و مساعی شما در حفظ روابط و تحکیم مناسبات دو کشور، چه در زمان 

ه در دورۀ ریاست جمهوری محمد داود احترام و معلومات دارم، و نظریات شما را در بارۀ ختم جنگ صدارت و چ
در افغانستان به دقت مطالعه کرده ام.  بنابرآن خواهشمندم تا جاللتمآب شما یک بار دیگر، بازهم صمیمانه و دوستانه، 

م افغانستان با مردم شوروی ما را در روشنی در بارۀ خروج عساکر شوروی از افغانستان و اعادۀ روابط نیک مرد
 بیشتر قرار دهید.

او اضافه کرد: و از اینکه روابط نیک کشورهای ما در اثر سهو زمامداران گذشتۀ اتحاد جماهیر شوروی به سردی 
 گراییده است، نهایت متأسفم.

، و به این بودنویسنده از نوآوری های شان در نظام شوروی که با استقبال مردم شوروی و حتی جهانیان مواجه شده 
، با قدردانی و احترام م خونین" شفا و جنگ افغانستان فاتح نداردم خویش و جهانیان نشان داد که "زخوجیزه به مرد

از افغانستان و اعادۀ روابط نیک دو کشور )البته با در بارۀ خروج عساکر شوروی  موضوعات . ولییادآور شد
وضاحت و دالیل بیشتر( کم و بیش همان چیزهایی بود که قبالً به اطالع حکومت اتحاد شوروی رسانده شده بود 

 افغانستان(. کتاب تأسیس و تخریب جمهوری 353نت  349)صفحۀ 
اتحاد جماهیر شوروی و سردمداران حکومت کابل )که عساکر شوروی  ناز اینکه گرباچف برخالف ادعای رهبرا

منشور ملل متحد و به درخواست حکومت کابل مشروع می پنداشتند، نه تجاوز( آنرا  51را در افغانستان مطابق مادۀ 
 گی داشت.ده، تجاوز می پنداشت، برایم تازسهو زمامداران اتحاد جماهیر شوروی و یا به تعبیر نویسن

درک و تأثر گرباچف از مداخلۀ بی مفهوم نظامی کشورش در افغانستان، موقع آنرا یافتم تا از کمک ها و مساعدت از 
ش قدردانی کرده، و از رشته های عمیق 1357تا  1333غانستان در سال های های اتحاد جماهیر شوروی برای اف

ود، و در ضمن از رنج و مصیبت هایی که بعداً دوستی که میان دو کشور و مردمانش در سال های فوق بوجود آمده ب
به مردم کشورم توسط رهبران ح.د.خ و عساکر شوروی در افغانستان، بدون موجب، رسیده بود توضیحات داده و یاد 

 آور شوم که:
جاللتمآب، جنگ خانمانسوز در افغانستان، آنچه کمک های چشم گیر کشور شما و دیگر کشورهای دوست و کارهایی 

خاک یکسان کرد.  و امروز  باهم، با آنچه از گذشته داشتیم باود افغان ها پی ریزی و اعمار کرده بودند، همه را که خ
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حکومت ما برای احیای مجدد ویرانی های کشور شان، به حیث حکومت جنگ زده و نیازمند، از همه کشورهای 
 جهان خصوصاً کشور بزرگ شما تمنا دارد تا ما را یاری کنند.

که از ویرانی افغانستان دارند در آبادی آن بیشتر  ین دارم دولت اتحاد جماهیر شوروی، با درک و احساس بیشتریقی
با شوروی ها داشتند، هرگز نتوانستند که سهیم خواهند شد.  زیرا مردم افغانستان با آنهمه روابط نیک و دوستانه ای 

 آنان را از حکومتی که مردم آنرا قبول نداشتند، درک کنند. دلیل حضور عساکر شوروی را در افغانستان و پشتیبانی
متأسفانه با فراموشی این که در کجا قرار دارم و مخاطبم کیست، حین توضیح مصیبت های وارده و ویرانی های 

 گسترده در افغانستان، ناخود آگاه هیجانی شده و گلویم را عقده گرفته بود که گرباچف با تأئید گفته هایم گفت:
مردم افغانستان حق به جانب اند، زیرا کشور ما بهترین روابط نیک را با کشور شما، خصوصاً در دورۀ صدارت و 

 ریاست جمهوری محمد داود که شما دوست و همکار نزدیک شان بودید، داشت.
ودی از طریق گرباچف گفت: به شما اطمینان می دهم که کمک های همه جانبۀ ما برای اعمار مجدد افغانستان، به ز

 دفتر صدرالدین آقا خان )ملل متحد( آغاز خواهد شد.
فردای روز مالقات اطالع دادند که حکومت اتحاد جماهیر شوروی پرداخت هشت صد میلیون دالر را جهت کمک به 

ه بعالوه بر سیصد میلیون دالر کمک بالعوض  ،مردم افغانستان توسط دفتر ملل متحد در کابل )صدرالدین آقا خان(
روز مالقات با گرباچف، هیئت افغانی در مجلسی اشتراک کردند  یفرداشام منظور کرده است.   ،حکومت افغانستان

 برای نان شام دعوت شده بودند.که از جانب ریژکوف صدراعظم شوروی در قصر کرملین 
در ختم نان بایکدیگر جهت نوشیدن چای به میز دیگری نشسته بودیم که ریژکوف پرسید: چه شد با آنهمه مناسبات 

 گی مردم افغانستان برضد اتحاد جماهیر شوروی شوریدند؟دو کشور ما وجود داشت به یک بارنیکی که بین 
فیظ هللا امین بر ارگ ریاست جمهوری، که آیا از حملۀ طرفداران ح ده از موقع، برای پیداکردن سرنخیمنهم با استفا

 واقعاً به هدایت شوروی بوده است یا خیر، پرسیدم که: مردم افغانستان هم عین سوال را از شما دارند که چرا با آن
همه مناسبات پسندیده که کشورهای ما با یکدیگر داشتند، زمامداران شوروی به حفیظ  همه آرامی در کشورما، و با آن

  امین کمک کردند تا همه چیز را در کشور ما دگرگون کند.هللا
او با اندک آشفتگی گفـت: اینها دروغ و اتهام اند که دشمنان شوروی به ما می بندند که گویا در اقدامات ماجراجویانۀ 

بعد از  امین ما همکاری و اطالع قبلی داشتیم.  حقیقت امر این است که دولت شوروی مانند دیگر کشورهای جهان،
مطلع شد، نه اینکه در آن درگیر بوده باشد.  اما سهو زمامداران شوروی در این بوده است حدوث حادثۀ هفت ثور 

ند، دیکه، بدون پی بردن به اصل ماجرا، محض به نام اینکه حفیظ هللا امین و دارودسته اش خود را کمونیست می نام
 ماجرا می شوند. سر از پا گم کرده در حمایت از دولت آنها شامل

برای آرامی خاطرش گفتم:  امیدوارم با روشی که جاللتمآب میخائیل گرباچف در بارۀ احیای مجدد روابط نیک میان 
مردمان دو کشور در پیش گرفته اند، با آمدن یک حکومت مورد قبول مردم از طریق انتخابات و تحت نظر ملل 

 متحد، دو باره همه چیز به حال عادی بر گردد.
 و سپس با تبادلۀ کلمات بدون مشاجره، خوش و خوشحال با هم خداحافظی کردیم.

*** 
هللا امین در شام  ش را در افغانستان دنبال کرده اند به خوبی می دانند که حفیظ1357ثور سال  7کسانی که مصیبت 

رای ته بودند، دستگیر نشده بود.  بناًء بپنج ثور، همراه با دیگر رهبران ح.د.خ. از جانب پولیس به نام اینکه او را نیاف
گرفتاری اش دقیقاً خانۀ وی را زیر مراقبت گرفته بودند، و اما او که با مهارت خویش یا به همکاری احمد و یا محمود 

ثور توانسته بود تا توسط فرزندش به سید محمد گالب زوی عضو رابط وی، به  6در خانه اش پنهان شده بود، صبح 
ان خلقی اطالع دهد تا مسلحانه برای سقوط دولت جمهوری اقدام نمایند و سپس خود را به پولیس تسلیم صاحب منصب

 می کند.
در این مرحلۀ حساس و زمان نهایت کوتاه، و وسایل اطالعاتی آن روزی، قابل باور هم نیست که او توانسته باشد بناًء 

 ایت کند.تا موضوع را به اطالع مقامات شوروی رسانده و کسب هد
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ولی با آنهم کمتر کسی وجود خواهد داشت که بپندارد که سفارت شوروی در کابل از دار و دستۀ نظامیان حفیظ هللا 
امین در اردو بی خبر مانده باشد.  در غیر آن نمی شد به هدف مندی اقدامات حفیظ هللا امین در جلب اعتماد و دخیل 

گذاشت.  او برای جلب اعتماد بازهم بیشتر، کار را به جایی کشانیده ساختن شوروی در یک ماجرای سردرگم ، صحه 
بود که سفیر شوروی در کابل به جای مشوره در تعیین اعضای کابینه سفارش می کرد و نورمحمد تره کی و حفیظ 

 هللا امین، "بلی قربان" گفته، تعمیل می کردند.
یانات روی. اما بهللا امین تمایل به غربی ها دارد تا به شو اگرچه رفته رفته در گوشه و کنار شنیده می شد که حفیظ

ی و در رأس اتحاد جماهیر شوروی، نه تنها شوروی ها را عالقه مند و نگی اش به سوسیالیزم جهاآتشین و سرسپرد
 روی.ودلباختۀ خود ساخته بود، بلکه اعمالش هم نمایانگر آن بود که او یک کمونیست بود و عاشق، هم بسته و پیرو ش

بناًء دلیلی وجود ندارد که شوروی ها در جنایات نورمحمد تره کی و حفیظ هللا امین در زیر پا کردن دین و آیین مردم 
 و کشتارهای دسته جمعی در افغانستان، شریک و همکار و هم عقیده نبوده باشند.

که حفیظ هللا امین آنان را غوالنده آوانی که پی می برند عالوه برآن جنایات نابخشودی شوروی ها در این است که 
است برای انتقام از حفیظ هللا امین به افغانستان لشکرکشی می کنند و بیش از دو میلیون افغان بیگناه و بی وسیله را 

 قتل عام، و چندین میلیون دیگر را معلول و معیوب و یا مجبور به فرار می نمایند.
که به حیث رئیس جمهور تکیه بر اریکۀ قدرت داشتند، اعالم فرموده بودند که بنابرآن، با اینکه استاد ربانی، زمانی 

چون تجاوز اردوی شوروی بر افغانستان در زعامت اتحاد جماهیر شوروی سابق صورت گرفته است، از آنرو دولت 
ومت حک موجود روسیه در جبران خسارات عساکر شان در افغانستان مکلفیت ندارد، وجیبۀ هر وطن پرست، خصوصاً 

افغانستان، است تا به دولت موجود روسیه که وارث همه مسائل ملی و بین المللی اتحاد جماهیر شوروی سابق است، 
ایند تا و رهبری همان اردوی متجاوز را به عهده دارد، به جای کلمۀ تاوان جنگ )شاید خوش آیند نباشد(، یادآوری نم

 افغانستان سهیم گردند.دولت موجود روسیه مسئوالنه در اعمار مجدد 
از آنها که بگذریم، در واقع تعقیب و کنجاوی های سر در گم از احمد و محمود در بارۀ سقوط دولت جمهوری بود که 
هر قدر بیشتر می شد، پیچیده تر می شد و بایستی هم می شد، زیرا ناخود آگاه از دیگران گله سر می دادیم، در حالیکه 

 ی و بی اعتنایی به همسنگران خویش بیچاره شده بودیم.ما بودیم که از بی تفاوت
ش سیاستمداران نامی کشور و جنراالن نظام گذشته با اشتراک  54و  53، 1352ورنه، چهار بار در سال های 

بعضی از علما و روحانیون کشور، برای سقوط دولت جمهوری اقدام به کودتا و شورش در نقاط مختلف کشور کردند 
گی مؤسسین شد و همان کاسه.  اما آگاهی و همبستر افغانستان به جای نظام جمهوری همان آش باتا دو باره د

جمهوریت و اتفاق نظر ایشان در بقای جمهوری بود که دسائس گفته شده را قبل از آنکه بر دولت جمهوری حمله ور 
 شوند، کشف و خنثی می کردند.

سرطان کورکورانه  16ی ما بود که باعث شد تا بعضی از کودتاچیان بناًء ناسازگاری و خودخواهی های بعدی در رفقا
 به دنبال کلبی و مقصود رفته و احمقانه به رفقای خویش حمله ور شوند.

 ی و امین کجا و سقوط دولت جمهوری کجا؟تره کورنه، 
جسارت صاحب منصبان این داستان را نورمحمد تره کی و حفیظ هللا امین بهتر از همه کس می دانستند که: اگر 

ً قادرخان، محمد رفیع، اسلم وطنجار، شیرجان مزدوریار، سید محمد گالب زوی و اسدهللا  ناراضی شده خصوصا
جمهوری نمی بود، موفقیت و کامیابی آنان در کسب قدرت سیاسی بیشتر به شاخ آهو بسته  سروری از رهبری دولت
 بود تا در زیر نعلین شان.
احب منصبان مذکور از روی عقده مندی و حس حقارت در مقابل کارمندان دولت جمهوری از جانب دیگر، چون ص

جمع شان پیوسته بودند، نه اینکه علماً با فلسفۀ کمونیزم و سوسیالیزم علمی آشنایی داشته و فهمیده گرویدۀ  بهبا بلهوسی 
ارتباط صاحب منصبان مذکور را در اردو  آنها شده باشند، بناًء هر دوی آنها از همان ساعات اول در پی آن شدند تا

 مغشوش نمایند.
زیرا قادرخان پیلوت و محمد رفیع تانکیست و چهار نفر دیگر در عین زمانی که نورمحمد تره کی و حفیظ هللا امین 

 را رهبران انقالب ثور می شمردند، توقع آنرا هم داشتند تا آنان هم متقابالً ایشان را ناجی خویش بشمارند.
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ابرآن دیری نگذشت که قادرخان در صف صاحب منصبان قوای هوایی و محمد رفیع در جمع تانکیست ها در مقابل بن
تره کی و امین قد بلندک می کردند و بیشتر متوجه همبستگی هم ردیفان خویش بودند تا فرمانبرداری از نورمحمد تره 

ده شوند، در قدم اول قادرخان و محمد رفیع را به جرم کی و حفیظ هللا امین.  از آنرو برای این که از شر شان آسو
می نمایند و با تعداد زیادی از بهترین و شایسته ترین صاحب منصبان اردو سرنگونی نظام نوین انقالب ثور متهم 

 دستگیر و زندانی می کنند.
بود که توسط قادرخان از آنجمله تورن جنرال ارکان حرب شاهپور خان قوماندان حربی پوهنتون در دولت جمهوری 

 نړ)وزیر دفاع ملی در کابینۀ تره کی( به حیث لوی درستیز اردوی افغانستان مقرر شده بود، و پس از آن همراه با جگ
صاحب منصبان کوماندو دستگیر و در همان روزهای  ځدرانهدایت هللا، تورن سلطان، تورن هاشم و تورن سلطان 

پورخان، چهار صاحب منصب دیگر در تغییر نظام شاهی به جمهوری در کودتای اول کشته می شوند.  به استثنای شاه
 سرطان سهم ارزنده و فراموش ناشدنی به جای مانده بودند. 26

وزی که ش نه اشتراک داشتند و نه هم تا ر1357ر کودتای هفت ثور ولی هیچ کدام آنها، به شمول شاهپورخان، د
 سیاسی شامل شده بودند. ش( در احزاب1356عازم جاپان شدم )ثور 

به دنبالۀ همین بگیر و ببند و بُکش ها حفیظ هللا امین امر توقیف محمد اسلم وطنجار وزیر مخابرات، شیرجان مزدوریار 
وزیر هوانوردی ملکی، سید محمد گالب زوی وزیر داخله و اسدهللا سروری رئیس عمومی استخبارات کابینۀ تره کی 

درخان و محمد رفیع را اعالم صادف بود به روزهایی که محکمۀ نظامی حکم اعدام قاادر می کند.  و این مرا ص
، ولی هنوز عملی نشده بود که هر چهار نفر مذکور به صورت عجیب و غریبی از چنگال حفیظ هللا امین فرار کرد

سرطان در تغییر  26می کنند.  و اما محمد رفیع تانکیست، از جملۀ تانکیست هایی بود که در صف اول کودتاچیان 
 نظام شاهی به جمهوری اشتراک مساعی کرده بود.

زرهدار( بود و چون  4زرهدار معاون محمد سرور نورستانی )عضو کمیته مرکزی و قوماندان قوای 4او در قوای 
  زرهدار را در دست داشت. 4محمد سرور موصوف جهت تداوی به خارج رفته بود، بنابراین محمد رفیع ادارۀ قوای 

او دوست و هم مسلک غالم حیدر رسولی وزیر دفاع بود.  و همین نکته باعث شده بود تا اجازۀ خروج تانک ها را 
از گاراج های مخصوص و مهر شده )در روز شش ثور برای روز هفت ثور( به بهانۀ پاک کاری و تمرین، از وزیر 

 دفاع به دست داشته باشد.
 امین بود و همین قرابت باعث شده بود تا محبت و اعتماد حیدر رسولی را محمد رفیع از اقارب نزدیک حفیظ هللا

قربان اهداف ناپاک حفیظ هللا امین نماید.  زیرا بدون اجازۀ وزیر دفاع ملی، خروج تانک ها، مطابق مقررات اردو، 
می ماند و شاخ از گاراج های پل چرخی در روز هفت ثور ناممکن و غیر عملی بود.  و در آنصورت انقالب ثور 

 آهو، و بیچاره شدن ما از ستم بر خود ما.
خلقی ها با همه آوازه به دروازه انداختن ها در شورای ملی افغانستان )ولسی جرگه و مشرانو جرگه( از جملۀ سیصد 

ود.  و به عبارت ساده تر، خلقی ها با آنهمه آزادی عملی که در نظام شاهی بو سی عضو آن، دارای یک عضو 
فیصد از مردم افغانستان را فریفتۀ خویش کرده بودند.  آنهم منحصر به شهریان کابل.  و  33داشتند، صفر اعشاریه 

 فیصد در شهریان کابل نفوذ داشتند. 66پرچمی ها با داشتن دو نماینده در شورای ملی صفر اعشاریه 
)منفی جمهوری خواهان گمراه شده( در اردو، بهتر و اما در بارۀ توانمندی و نفوذ نورمحمد تره کی و حفیظ هللا امین 
 است از زبان شخص نورمحمد تره کی شنید تا از احمد یا محمود.

هنوز از به قدرت رسیدن حفیظ هللا امین و نورمحمد تره کی چند ماهی نگذشته بود که متوجه می شوند نظام شان در 
 ستان، گیر مانده است  و دست و پا می زند.طوفان عظیمی از بی اعتمادی مردم و خصوصاً اردوی افغان

 خواست کمک نظامی می کند.  و ربناًء در یک گفتگوی تلیفونی، نورمحمد تره کی از کاسیگین صدراعظم شوروی د
اثر خویش "اردوی سرخ در افغانستان"،  44جنرال گروموف قوماندان اردوی شوروی در افغانستان، در صفحۀ 

 کاسیگین و نورمحمد تره کی را چاپ کرده است.لمه به کلمه گفته های ترجمه شده به زبان دری، ک
آنانی که آرزومند درک بیشتر از بیچاره گی و عجز تره کی در دفاع از انقالب باشند، بهتر است به اصل اثر مذکور 

 مراجعه کنند.
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تکرار و تکرار و  ب ثورو اما به جواب اینکه نورمحمد تره کی بیچاره شدن حکومت خویش را در دفاع از انقال
سد: رفیق تره کی، از گفته های شما بر می آید که در اردوی افغانستان طرفداران ربازهم تکرار می کند، کاسیگین می پ

 شما یا نیست و یا خیلی کم اند.  اما صدها افسر شما که در اتحاد شوروی تحصیل کرده اند به کدام سوراخ خزیده اند؟
کاسیگین، تعداد زیاد آنها یا مسلمانان مرتجع و یا اخوانی هایی اند که ما نه به آنها باور داریم و نه هم تره کی: رفیق 

 می شود به آنها تکیه کرد.
این گفت و شنودها مصادف به روزهایی است که قادرخان، محمد رفیع و دارودستۀ شان را که به شوق کمونیست 

بودند، تقریباً به اشارۀ تره کی و احکام حفیظ هللا امین، کشته یا حبس و یا  انداختهراه شدن مصیبت هفت ثور را به 
 فراری شده بودند.

با  د( نامناسب می دانبا آنهم دولت شوروی در آن موقع با آنکه لشکرکشی را به افغانستان )جهت دفاع از انقالب ثور
اسلحۀ ثقیل و خفیف و طیاره های جنگی،  فرستادن صدها مشاور نظامی واستخباراتی )جهت حزبی ساختن اردو( و

 د.قویۀ اردوی افغانستان سهیم می شوبی دریغانه در ت
به هر صورت، بهتر است مغازلۀ شوروی ها را با انقالبیون ثور، به توجیه آنکه عشق کور است، برای چند لحظه 

 کردیم. خود بر خود ستمما پشت سر گذاشت و به دنبالۀ کار خویش سرگردان شد که چگونه 
*** 

کمک های سرسام آور شوروی، برای بقای انقالب ثور و تحکیم موقف تره کی و امین، در واقع برای تبلیغات پی 
می کردند اسنادی شده بود تا به یک آواز گیر و بی امان غربی ها، به همه آنانی که در سیاست بازی سر و کله نرم 

گان شوروی اند که بر ارگ ریاست رورده های حفیظ هللا امین گماشتپنعره زنند که: پیروان نورمحمد تره کی و دست 
 ند، نه احمدی و نه هم محمودی.وط زعامت محمد داود حمله ور شدجمهوری جهت سق

بنابرآن، در آن شرایط، داد و بیداد ما اذان مالی غریب شده بود که نه شنونده داشت و نه هم نمازگزاری.  اما برعکس، 
هریسن" در روزنامۀ  سلیگه انداخته شده )در بارۀ هفت ثور( بود که محقق مشهور امریکایی "های و هوی به را

 میالدی می نویسد: 1979می سال  13واشنگتن پست، شمارۀ 
ریسن، ه سلیگاین شاه ایران بود، نه برژنف، که زنجیر حوادت افغانستان را تا سقوط محمد داود کش نمود.  به عقیدۀ 

سفر محمد داود رئیس جمهور افغانستان به ایران، زمینۀ همکاری استخباراتی دو جانبه بین افغانستان و ایران را مهیا 
 ساخت.

بناًء ساواک )دستگاه استخباراتی دولت ایران( با صرف پول زیاد توانست افراد و شبکه های استخباراتی متعددی نه 
 یات افغانستان هم تأسیس نماید و بر نفوذ سیاسی و فرهنگی اش در افغانستان بیفزاید.تنها در کابل، بلکه در دیگر وال

پس از بازگشت محمد داود از دیدار با شاه ایران به کابل بود که بعضی از جراید معتبر غربی ها نوشتند که: جهت 
ساواک برای کشف کارمندان  مبارزه با کمونیست ها در اردوی افغانستان بین سران دو کشور موافقه شده است تا

 طرفدار شوروی در اردوی افغانستان همکاری کند.
 بازهم هریسن:

به نظر او توسعۀ نقش ساواک مصادف بود با اخراج چپی هایی که قبالً از موقف باالیی در دولت جمهوری برخوردار 
 بودند.

سعی در دور ساختن  اصالً تحقق نیافت(او می نویسد که: وعدۀ کمک های اقتصادی ایران و کشورهای عربی )که 
دولت افغانستان از اتحاد شوروی بود.  او عالوه می کند که دور کردن چپی های متمایل به مسکو )رفقای هم سنگر 

 محمد داود( در افغانستان به اشارۀ شاه ایران صورت گرفته بود. ختم
ینان یافته بود که حکومت افغانستان به جاسوسان و مسکو از قبل از روابط نیک با افغانستان برخوردار بود و اطم

خرابکاران ضد شوروی در افغانستان اجازۀ فعالیت نمی دهد.  از آنرو روزنامه نگارانی که از روابط دیروزی 
افغانستان با اتحاد جماهیر شوروی آگاهی داشتند، از همبستگی حکومت افغانستان به حکومت ایران در ساحۀ 

هم بر ضد شوروی، بی گمان باور پیدا کرده بودند که کودتای هفت ثور به حمایت و اشارۀ شوروی استخباراتی و آن
 در افغانستان پیاده شده است.
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از آنجمله شخص هریسن هم با اینکه به وضاحت نوشته است که این شاه ایران بود، نه برژنف که زنجیر حوادث 
ازهم به پیروی یا زیر تأثیر دیگران نوشته است که: یکی از دالیل افغانستان را تا سقوط محمد داود کش نمود، ولی ب

عمدۀ کودتای مورد حمایت مسکو )کودتای هفت ثور( سفر محمد داود رئیس جمهور وقت افغانستان به ایران و زمینۀ 
 همکاری استخباراتی دو جانبه بین ایران و افغانستان بود.

امریکا در کابل نشان می دهد که گویا سفارت امریکا در کابل از  اوراق سفارت اما پس از گذشت چهل سال و نشر
حدوث حادثۀ هفت ثور بی خبر مانده بود.  اما آگاه شدند که ساواک ایران از وقوع چنین حادثه ای در افغانستان مطلع 

 بوده است.
ن امریکا، پاکستان و ایران ش در زمانی است که نظامیا1357شتن ساواک از حادثۀ هفت ثور ناگفته نماند که اطالع دا

همکاری مشترک نظامی و استخباراتی در منطقه داشته اند.  و همین نکته مرا واداشت تا از میان گفتۀ ده ها و حتی 
می توان گفت صدها خبرنگار خارجی، نوشتۀ دو پهلوی هریسن را به حیث روزنه ای بر آنچه خود ما برخود کردیم، 

 برگزینم.
که سلیگ هریسن و دیگران از فعالیت های تخریبی ساواک در افغانستان دیده بودند، همنواست.  اما نویسنده با خوابی 

تعبیر نویسنده با تعبیر هریسن و دیگر هم ردیفانش از خواب دیده شده در بارۀ فعالیت های ساواک در افغانستان 
ک در کابل با رئیس پولیس افغانستان قرار نمایندۀ ساوامتفاوت است، زیرا این نویسنده بود که در جریان مذاکرات 

 همین نوشته(. 59تا  52داشت و دقیقاً ناظر اعمال ساواک در کابل بود، نه کلبی و نه هم مقصودی )صفحات ... 
بنابر دعوت شاه ایران عازم تهران می شود، آنهم به روزگاری که جمهوری شدن افغانستان  1354محمد داود در ثور 

آیندی در ایران، برای بقای سلطنت ایران، نداشت.  و همکاری ساواکی ها با استخبارات پاکستان در تأثیرات خوش 
 سقوط جمهوری و بازگشت سلطنت به افغانستان قابل فهم بود.

ولی با آنهم برای رفع سوء تفاهمات بین دو کشور مسلمان، برادر و همسایه، و در ضمن جلب کمک های اقتصادی 
 ی نمود تا دعوت شاه ایران دوستانه و محترمانه پذیرفته شود.ایران، ایجاب م

محمد داود رئیس جمهور پس از بازگشت از ایران از مالقات دوستانه و برادرانۀ شاه ایران و کمک های اقتصادی 
افقه ایران به افغانستان نهایت راضی بود، و در ضمن طوری که خوانده آمدید به تبادلۀ اطالعات مورد عالقه هم مو

 شده بود و نویسنده را موظف نمود تا اطالعات هر دو جانب را دقیقاً زیر نظر داشته و سپس با اوشان مشوره کنم.
اما متأسفانه پس از بازگشت از ایران عالقۀ و اعتمادش از هم سنگرانش کاسته می شد و دیگر به ریاست خویش در 

ت کمیته حاضر نمی شدند و مانع نصاب کمیته می گردیدند کمیته مرکزی دلبستگی نداشت و از کسانی که در جلسا
ش که رفقایتبلیغات  تحت تأثیر اینکه محمد داود از همان روزهای اول تأسیس جمهوریت،  اینکهحمایت می کرد.  از 

با  دو خواسته باش، ه باشدبا شخص دیگری تعویض خواهند کرد در تشویش بودرا دیر یا زود وی )کمیته مرکزی( 
د، و یا اینکه شاه ایران از را بدون کش و گیر از نصاب بیندازحضور دو سه نفر از اعضای کمیته، کمیته عدم 

صالحیت های کمیته مرکزی وی را به تشویش انداخته باشد، سندی در دست نیست.  اما چون پاشیده شدن کمیته و 
بازگشته بود، روزنامه نگاران خارجی واویال به  ترمیم کابینه مصادف بود با روزهایی که از دیدار شاه ایران به کابل

راه انداختند که دور کردن چپی های متمایل به مسکو )بیچاره رفقای همسنگر محمد داود( از قدرت در افغانستان به 
 اشارۀ شاه ایران صورت گرفته است.

ارۀ و اما در ب دشمنان جمهوری. دی بود بر افواهاتخموشی مطبوعات افغانستان در تردید جعلیات گفته شده، مهر تأئی
 فعالیت های ساواک در افغانستان:

حکومت ایران در آن روزها )دیدار رئیس جمهور افغانستان از ایران( به صورت آشتی ناپذیری با توده ای ها )حزب 
کمونیست ایران( درگیر شده بود و حتی به هر مخالف سیاسی، خصوصاً طرفداران مرحوم دکتر محمد مصدق 

 شخصیت مبارز و ملی ایران، به نگاه توده ای نگریسته و بیرحمانه برخورد می کردند.
بناًء فعالیت های سیاسی مخالفین دولت ایران که محدود بود، محدودتر شده بود.  و در چنین روزگاری تغییر نظام 

صاً توده ای های ایران شاهی به جمهوری توسط اردوی افغانستان، مشوق خوبی برای مخالفین دولت ایران و خصو
 جهت سرنگونی نظام از طریق قیام مسلحانه شده بود.
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سرطان سهیم بودند،  26بنابرآن در مقامات ایرانی تشویش بوجود آمده بود که گویا صاحب منصبانی که در کودتای 
ه تیده اند.  در حالیکدر تشویق نظامیان توده ای در ایران، برای سرنگونی شاه ایران به اشارۀ شوروی ها در تالش اف

 چنین اقدامی در اردوی افغانستان وجود خارجی نداشت.
ولی با آنهم محمد داود رئیس جمهور افغانستان جهت رفع تشویش و نگرانی شاه ایران در تبادلۀ چنین اخباری با هم 

رد به افغانستان، و موافقه می کنند که:  خبرهایی که حکومت ایران در بارۀ موضوع فوق در ایران به دست می آو
 حکومت افغانستان خبرهایی که باعث تحریک نظامیان ایرانی شود به دسترس ایران بگذارند.

اما این مبادلۀ خبری حاوی هیچ نوع تشکیالت استخباراتی ایران در افغانستان و از افغانستان در ایران، خارج از 
در اردوی افغانستان اجازۀ فعالیت استخباراتی داشته باشد.  محوطۀ سفارتخانه ها نبود، چه رسد به آنکه ساواک ایران 

زیرا چنین مراوده ای در نزد دولتمداران آن روزی، خصوصاً محمد داود، خیانت به پاسداران وطن )اردوی افغانستان( 
 و نفی حاکمیت ملی تلقی می شد و غیر قابل پذیرش بود.

غانستان عبدالقدیر نورستانی تا جایی که درگیر بودم در صفحات گذشته از دید و وادید نمایندۀ ساواک با رئیس پولیس اف
شروع شده بود، بعد از  1354، و از طرف دیگر ماموریت ساواک که در جوزا یا سرطان استبه آن اشاره شده 

 آمده بودند خاتمه یافت. 1355حمالت بر تهانه جات غربی افغانستان از جانب عناصری که از ایران در ثور 
ما شگفت انگیز اینکه در همان روزهای اول ماموریت نمایندۀ ساواک در کابل بود که عبدالقدیر نورستانی برایم گفت ا

عالقه مندی خاصی، همکاری طرفداران خویش را با که نمایندۀ نورمحمد تره کی و حفیظ هللا امین نزدش آمده بود و 
مین به مالقات نورستانی می آید و به گفته های نمایندۀ خویش مهر به دولت جمهوری وعده دادند و هفتۀ بعد حفیظ هللا ا

 تأکید می زند.
، از جانب حفیظ هللا امین، هم زمان با  حضور نمایندۀ ساواک آیا همکاری خلقی ها برای جلب اعتماد رئیس پولیس

روزها متوجه چنین زد طراحی شده، سندی در دست نیست و نه هم در آن  از قبل در کابل، یک امر تصادفی بود یا
 و بندهایی بودم.

و افشای اطالع داشتن ساواک از کودتای هفت ثور، مرا سرگیجه و  اسناد سفارت امریکا در این روزهاولی نشر 
متوجه روزهایی می کند که با چنان موضوعات برخورد بی خردانه و طفالنه داشته و با یک محاسبۀ سیاسی غلط، 

 ترک معرکه کرده بودم.
 اما حفیظ هللا امین:و 

نظر به اینکه دوائر استخباراتی دولت جمهوری از جانب رئیس جمهور اداره می شد، بنابرآن پس از اینکه فعالیت 
ً خاتمه یافته بود، دیگر سر و کاری با  رسمی ساواک در سفارت ایران، بنا به درخواست وزارت خارجۀ ما موقتا

دای سردمداران حزب انقالب ملی در ضدیت با پرچمی ها و مخالفت نکردن مسائل استخباراتی نداشتم.  اما سر و ص
 با فعالیت خلقی ها، نشانه ای بود از همکاری حفیظ هللا امین با پولیس، اما نه مستند.

تا اینکه محمد سرور نورستانی، محمد یوسف و موالداد، اعضای کمیته مرکزی، مرا در جریان فعالیت خلقی ها 
کیست هایی که از رهبری روگردان شده بودند، گذاشتند.  بنابرآن، موافقه شد تا هر سه نفر شان خصوصاً جذب تان

رئیس جمهور را دیدار کنند.  ولی با تعجب پس از دیدار با رئیس جمهور می گفتند:  هنگامی که به رئیس جمهور 
صفحۀ این تبلیعات پرچمی هاست )گفتیم که اسلم وطنجار در جذب تانکیست ها فعالیت می کند با برآشفتگی گفت 

155.) 
متأسفانه فردای روز دیدار با محمد سرور و رفقایش، عازم جاپان شدم.  و بنابرآن سر کالوۀ گفت و شنودها از هم 

موضوع مرا واداشت تا دو باره در جستجوی سرنخی شوم که به گسیخته می شود.  اما پس از بازگشت عالقه مندی 
 .بودمین آنرا به دست و پای رفقایم گره زده می گفتند حفیظ هللا ا

اما متأسفانه نورمحمد تره کی و حفیظ هللا امین پس از کسب قدرت سیاسی نه تنها گزارشات "محرم" وزارت داخله 
را، بلکه پرارزش ترین اسناد مصونیت ملی و دفتر پربهای خانۀ محمد داود را هم توسط یکی از گماشتگان خویش 

ورنه در آن اوراق اسنادی وجود داشت که هویت تره کی و امین را برعکس آنچه   آتش زده بود.در محضر عام 
 شعار می دادند هویدا می کرد.
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احتماالً به استناد همان اسناد بوده باشد که عبدالقدیر نورستانی به ضدیت حفیظ هللا امین با کمونیست های دل بسته به 
ورنه مبارزۀ پیش کاران حزب انقالب ملی ضدیت با کمونیست های پیرو شوروی )پرچمی ها( باور کرده بود، 

شوروی، خصوصاً خلقی ها و پرچمی ها، بود نه مغازله و معاهده با آنها و یا تقویۀ یکی برضد دیگری، آنهم در 
 اردو.

ا خواست دولت بناًء پی بردن به ُکنه موضوع، آنهم بدون اسناد و شواهد و آنهم برای سقوط دولت جمهوری، که آی
ار و دسته اش، و یا مهمتر از همه شوروی بود یا منافع امریکا ایجاب می کرد و یا منحصر به حفیظ هللا امین و د

 غرور و خودخواهی و بیخبری خود ما، کاری بود دشوار و مشکل و آنهم در نبود اسناد محرم و شهود آگاه از قضایا.
از کارمندان نظامی و سیاسی اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان و  از نوشتۀ ده ها تن ،بعد ولی در سال های

 دانشمندان و روزنامه نگاران غربی و محققین افغانی در بارۀ سقوط دولت جمهوری بر می آید که:
حفیظ هللا امین لتۀ سیاه را در جامۀ سرخ با چنان مهارتی آستر کرده بود که حتی دولت مداران شوروی با همه طول 

و احمقانه تر از همه   ض شان، او را کمونیست پنداشته دیوانه وار می ستودند و بر جنایاتش کف می زدند.و عر
اینکه پس از آنکه پی می برند که هم پیمان شان با کشورهای دیگری هم رابطه داشته است، برای کشتن وی سر از 

 ۀ اتحاد جماهیر شوروی.پا گم کرده به افغانستان لشکر کشی می کنند.  آنهم به بهای تجزی
به گفتۀ سفارت امریکا در کابل، ساواک از حدوث حادثۀ هفت ثور آگاهی داشته بوده باشد، بایستی به هر صورت اگر 

این را هم گمان برد که همکاری حفیظ هللا امین با استخبارات وزارت داخله، همزمان با حضور ساواک در کابل، یک 
 حی شده بوده است.ارامر تصادفی نه، بلکه از قبل ط

چنانچه در کوچه و بازار از زبان دوستان شنیده و گاهی هم از برداشت مخالفین فهمیده می شد که روز شش ثور که 
همه رهبران ح.د.خ. را وزارت داخله دستگیر کرده بود، حفیظ هللا امین در خانه اش بدون مزاحمتی کودتا  طراحی 

 می کرد.
وزارت داخله نخواسته بود که حفیظ هللا امین مانند دیگر رهبران ح.د.خ. که مقررات به احتمال نزدیک به باور، 

ایجاد شورش  او را برای نه اینکهحکومت نظامی را در جنازۀ میر اکبر خیبر برهم زده بودند محاکمۀ نظامی شود، 
سرحد همکاری، آنهم در ضدیت با .  زیرا شاید او وزیر داخله را فریفته باشد، اما نه تا گذاشته باشددر اردو آزاد 

 رئیس جمهور و برهم زدن نظام جمهوری.
برابر با برداشت فوق، جنرال جان نثارخان رئیس استخبارات وزارت دفاع ملی حکومت جمهوری به نویسنده حکایتی 

 دارد که:
ش دو بار نام نویس صاحب منصبانی را که علناً در اردو بر ضد دولت و به طرفداری جناح 1356در جریان سال 

خلق تحت رهبری حفیظ هللا امین فعالیت می کردند، به وزیر دفاع ملی تقدیم داشتم.  او عالوه بر اینکه به پیشنهاداتم 
رئیس جمهور مالقات نمایم.  و سپس عالوه د توجه نکرد و آنرا تبلیغات پرچمی ها گفت، مانع از آن شد تا با محمد داو

گان لیت تخریبی در اردو توسط نمایندش اطالع دادم که فعا1357ثور  6وزیر دفاع ملی به روز نمود که:  شخصاً به 
زرهدار، یکی از وابستگان حفیظ هللا  4حفیظ هللا امین جریان دارد.  در عین روز محمد رفیع معاون قوماندان قوای 

زرهدار اجازه بدهند که جهت تمرین از گاراج های پل  4وزیر دفاع هدایت گرفته بود تا به تانک های قوای  امین، از
 چرخی خارج و به طرف تنگ غارو حرکت کنند.

بعد از اطالع از وزیر دفاع ملی خواهش کردم تا به تانکیست ها اجازه ندهند که روز هفت ثور به خارج قشله حرکت 
 پذیرفت.کنند، اما اوشان ن

صبح هفت ثور وزیر دفاع ملی به تمام قطعات قوای مرکز هدایت می دهد تا به خاطر دستگیری رهبران ح.د.خ. 
 جشن بگیرند و اتن ملی برپا کنند.

ساعت ده صبح روز هفت ثور به وزیر دفاع ملی اطالع دادم که تانک ها برخالف هدایت شما به طرف کابل در 
 حرکت اند.

 گی گرفته می شود.آمادگفت اطالع دارم 
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اگر بپنداریم که گفته های جنرال مذکور بعد از چند سال از حدوث حادثۀ هفت ثور، برای رفع مسئولیت وی از بیخبری 
اش در اردو نبوده باشد، بازهم کسانی که غالم حیدر رسولی را می شناسند باور نخواهند کرد که او با کمونیست ها 

 دارا کرده باشد.م دوستی داشته و یا با آنها
بود که به حیث نفر اول در کودتا جذب شده  یاما ناگفته نماند که غالم حیدر رسولی فعال ترین و جسورترین شخص

 بود و او را صاحب منصبان کودتا، خصوصاً تانکیست ها، هم دوست می داشتند و هم احترام می کردند.
ظار داشتند تا به حیث معاون رئیس جمهور برگزیده شود.  اما پس از رفتنم به جاپان هم خود وی و هم کودتاچیان انت

تقرر شخص دیگری به جای وی باعث شد تا از رئیس جمهور گله مند شود، اما نه مخالف و آنهم تا سرحد همکاری 
 با دشمنان دولت جمهوری.

 35هللا امین را در اردو )با داشتن آگاهی از فروگذاشت و یا ناچیز شمردن معتمدین رئیس جمهور فعالیت های حفیظ 
سال قبل از امروز(، با احتیاط نوشته بودم که کشور دیگری هم احتماالً به سقوط دولت جمهوری به غیر از اتحاد 
جماهیر شوروی عالقه مند بوده باشد.  آنهم به استدالل اینکه غالم حیدر رسولی، سید عبداالله، عبدالقدیر و سید وحید 

با کمونیست ها هرگز پنهان نمی کردند، ولی با وجود آن متوجه تصفیۀ رفقای خویش به نام  عبدهللا دشمنی خود را
پرچمی )نافهمیده هم هدف با حفیظ هللا امین( از اردو شده بودند تا جلوگیری از فعالیت های آشکار حفیظ هللا امین در 

 اردو.
ولی با گذشت سال ها کم کم سر و کلۀ کشور دیگری هم در پهلوی اتحاد جماهیر شوروی در تخریب جمهوریت 

 شود.  با آنهم تصور نمی شود که شاه ایران از سقوط دولت جمهوری آگاه بوده باشد.می نمودار 
یجاد بدگمانی در محمد بلیغات گستردۀ جهانی برای تخریب جمهوریت )جهت بازگشت شاه( و اتاما سهم وی را در 

سرطان با همدستی شاه سابق افغانستان و خانواده اش را نمی توان نادیده گرفت.  زیرا  26داود در بارۀ کودتاچیان 
سب برای کآنان در واقع ایجاد همین بدگمانی ها بود که در بعضی از کودتاچیان ذهنیتی را بوجود آورده بود که گویا 

 ودند، و بدان مناسبت با مخالفین دولت جمهوری همدست می شوند.عمال شده بقدرت سیاسی است
همچنان نمی شود باور کرد که ساواک یا برادر کالنش، از حمله بر ارگ ریاست جمهوری افغانستان در روز هفت 
ثور مطلع بوده باشد.  زیرا حوادث هفت ثور چنان به سرعت یکی پی دیگری در ظرف کمتر از دو روز اتفاق می 

را کمتر می شود باور کرد.  زیرا حفیظ هللا ( CIA)د که امکان خبر دادن و خبر گرفتن ساواک و یا "سی آی اِ" افت
ثور صادر می  6امین پس از اینکه اوامر خویش را به نظامیان زیر فرمانش توسط سید محمد گالب زوی به صبح 

 یس می شود.لحظه، تسلیم پول آن کند، خود به اصطالح دست و پا بسته، پس از
  

 الی قسمت پانزدهم ادامه دارد...
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