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  پيکار پامير

١۵.٠٣.١٠  

  

  "ستان در تراژيدی خونين افغانستاننقش پاک"

  جلد اول
  :به ادامۀ گذشته

  الحق و تحوالت افغانستاناءکودتای جنرال ضي

با " جوانان مسلمان" شدن روابط دو کشور، مصالحه ای ميان داوود و رھبران فراری عادیقرار بود متعاقب 

ميان آمده و درفرجام، اين مھمانان آموزش ه پاکستان و مقامات دولتی آن کشور ب" جماعت اسالمی"آمير وساطت 

 ميالدی ، کودتای ١٩٧٧ديدۀ حکومت پاکستان به افغانستان برگردانده شوند، اما در شب چھارم  ماه جوالی سال 

ارتش ) ی  بحری و ھوائ–زمينی ( ای سه گانۀ الحق لوی درستيز يا فرمانده قواءنظامی به رھبری جنرال ضي

واقع در " مری"گير و در يکی از ھوتل ھای  پاکستان عليه بوتو صورت گرفت و در عين شب،  بوتو دست

الحق، ءيز گفتنی است که قبل از کودتای جنرال ضيااين نکته ن. ارتفاعات کوه ھای کشمير زير نظارت گرفته شد

مذھبيون و کمپنی دارانی که سياست ھای اصالحی  اوضاع درپاکستان، درنتيجۀ مخالفت ھای سرمايه داران بزرگ،

بوتوبه زيان آنھا تمام شده بود و نيز مداخلۀ پنھانی امپراتوری امريکا نسبت نزديکی ھای سياسی بوتو با شوروی آن 

ی عليه رژيم بوتو به راه انی گرديده و مخالفت ھای گسترده اتطبيق برنامه ھای نيمه سوسياليستی اش ، بحرزمان و

  . افتيده بود که تفصيل آن در اينجا گنجايش ندارد

  :الحق در نخستين بيانيۀ راديوتلويزيونی اش، خطاب به مردم پاکستان چنين گفت جنرال ضياء

ياسی در دوران زعامت بوتو، مملکت را به خطر مواجه ساخته بود، اردو از تداوم بحران و اوضاع متشنج س" 

اين ناحيه سخت مشوش بود، به شما وعده ميدھم که ظرف نود روز انتخابات جديد و عادالنه را به راه انداخته و 

اسی درختم نود روز، به بارکھای نظامی خويش برخواھيم گشت، ما اھل سياست نيستيم و غرض غصب قدرت سي

  . . . "نيامده ايم 
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يس جمھوری سابق چنين مورد خطاب  رئفوقتی بعد از کودتا به ديدار بوتوی اسير رفت، از طرجنرال مذکور 

  :قرار گرفت 

من ! صاحب: "ه جواب بوتو گفت  بء،  جنرال ضيا! " تو سوگند ياد کرده بودی که مرتکب چنين خيانتی نشوی"

  ! "  خيانت نکنم و تا ھنوز چنين خيانتی را مرتکب نشده ام سوگند ياد کرده بودم که به کشورم

.  ميالدی در يک خانوادۀ مسلمان ھند تولد شد١٩٢۴وی در سال . ًالحق اصال از جملۀ مھاجرين ھند بوداءجنرال ضي

 بود، از طرف ين رتبهر جنگ عمومی دوم که ھنوز افسر پائدرجوانی مصروف آموزش در بخش نظامی گرديد، د

م کالج عسکری کويته را به اتمام رسانيد و درسال ١٩۵۵فرستاده شد، در سال ) جاوا و برما(سھا در جبھۀ انگلي

م عازم اياالت متحدۀ امريکا شده در دانشکدۀ نظامی ايالت کانزاس امريکا در بخش فن کوماندو تحصيل کرد ١٩۶٣

سه قرن اخير، کانون توطئه، آشوب ، کين ی که طی ستان ، در کالج عسکری کويته ، جائو موقع باز گشت به پاک

وی در .  مصروف تدريس گرديدورزی و دخالتھای استعماری و ظالمانه عليه ملت و مملکت افغانستان بوده است ،

، در  معروف شد"سپتامبر سياه "ه بکه  اردن، ھنگام قيام خونين خلق فلسطين هی با ارتش ملک حسين پادشاھمنوائ

 ميالدی ، آنگاه که ھنوز رژيم  ١٩٧٧ وقتی در خزان سال اءضي. عھده گرفته عمده بکشتار فلسطينيان نقش 

  :شاھنشاه ايران رويکار بود، به تھران سفر کرد و طی يک مصاحبه با روزنامۀ کيھان بين المللی چنين گفت 

و . . . ، چون مسلمان بودممن می توانستم در ھند بمانم اما نماندم . بنياد پاکستان اسالم است و نه ھيچ چيز ديگری "

کيھان بين . . . " ( بنياد جمھوری اسالمی پاکستان است و اسالم خواھد ماند . . . با فقر کامل به پاکستان رسيديم 

  )  تھران - ١٩٧٧ ھجدھم سپتامبر سال –المللی 

 Chief Ofه يا حيث قومندان نيروی سه گانه لفقار علی بوتو با ميالدی از طرف ذو١٩٧۶در سال اء جنرال ضي

Staffم در اثر ١٩٨٨تاريخ ھفدھم ماه آگست سال ه  پاکستان مقرر شد و پس از يازده سال حاکميت سياسی، ب 

  . جا گذاشته انفجار طيارۀ حاملش در فضای پاکستان ، چشم از جھان پوشيد و ياد گار زشتی از خود ب

" مارشاال"ی نود روز، مدت يازده سال به نام اجه مردم پاکستان ، به جنرال مذکور خالف وعدۀ نخستين اش ب

با ديکتاوری و ما کياولسم خاص در نوک ھرم قدرت باقی ماند و ھرنوع ... و " نظام مصطفی"، )حکومت نظامی(

وی برای آنکه پايه ھای قدرتش را در ميان طبقات و اقشار . صدای حق طلبانه را با بيرحمی زايد الوصفی خفه نمود

و ) علی جناح( پيشه کرد، از اقوال قائد اعظم ستحکام بخشيده و کسب وجاھت نمايد، اسالم پناھی رامردم پاکستان ا

پاکستان به "  اسالمیجماعت"ه ويژه ، به ُعالمه اقبال الھوری استمداد جست، به احزاب بنياد گرای اسالمی و ب

 وسيع قرار ب مذکور را مورد حمايت تقرب نمود و حز"ميان طفيل محمد"ًو بعدا " ابواالعلی مودودی "رھبری 

، الفقارعلی بوتوداير کرد را که شامل شش قاضی انتصابی بود، به مقصد صدور حکم اعدام ذوئیدادگاه فرمايش. داد

ًی از جنراالن کودتاچی اش کال در اختيار خويش گرفت، فعاليتھای سياسی اُقدرت اصلی ملکی و نظامی را با عده  ُ

را ) پيپلز پارتی(ز کدر ھای حزب مردم پاکستان يا ُو يا به کندی مواجه نمود، تعداد زيادی ااحزاب مخالف را قدغن 

ه ُرا اعالم و اخذ عشرو ذکات را ب "نظام مصطفی"رار داشت دستگيرو زندانی نمود، ًکه قبال بوتو در رأس آن ق

" سپيکر"ون رايج ساخت و تعداد از ورای نشرات راديو تلويزيرا عوض ماليه مطرح کرد، تبليغات دينی و مذھبی 

ًھا يا بلند گو ھا در مناره ھای مساجد چنان فزونی گرفت و تعداد مال ھای حراف ، استفاده جو و غالبا اعضای 

سازمان جاسوسی آن کشور به حدی زياد شدند که موجبات انزجارمخفی و علنی مردم را بار آورد، ميان اھل تشيع 

يا پيراھن "  شلوارقميض"ه جای زبان انگليسی و استفاده از ، در ترويج زبان اردو بو اھل تسنن اختالف ايجاد کرد

ريفورم ھای اجتماعی، اقتصادی، تعليمی و فرھنگی دوران . عوض دريشی حتا در دفاتر دولتی کوشيده و تنبان  ب
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ه و مالکان اصلی برگردانده شدند، به ًی که قبال ملی اعالن شده بود لغو نمود، بانکھا و کارخانه ھائًبوتو را کامال

  . اصالحات ارضی از ميان برداشته شد

الحق در دوران زعامت يازده سالۀ خويش در پاکستان انجام داد، اين بودکه چون مردم ءبد ترين کاريکه جنرال ضيا

ه  لھذا، ب ھم آنھا را دشمن خويش می دانست ،اءاز وی نفرت داشتند و ضي) لفقارعلی بوتوازادگاه ذو(ايالت سند 

خاطر تضعيف سنديھا و جلو گيری از شورشھا و اعتراضات اعضای حزب مردم و ھزاران  تن از دھقانان و 

ه  برمحور حزب مذکورفعال بودند، به مھاجران ھندی زبان ايالت مذکور بً و پيشه وران که عمدتاءکارگران و  فقرا

ت موجب شد که ناراضيان سندی اين تحريکا.  کردمتوسل شد و نھضت مذکور را تقويت" نھضت قومی مھاجر"نام 

 ئیاء متوجه قدرت و کارآوقتی ضي. در افتند و زد و خورد ھای مسلحانه آغاز گردد" نھضت قومی مھاجر"با 

گرديد، برای آنکه مبادا روزی به يک نيروی مزاحم  عليه رژيمش مبدل شود، آنرا به دو " نھضت قومی مھاجر"

  . ای منشعب بازھم ميان خود در افتادندپارچه تقسيم کرد و اعض

 تبليغاتی اش ، بازھم نتوانست  آنطورکه بايد در –اين ماکياوليست  اسالم پناه ، علی رغم ھمه گونه تالشھای سياسی 

ًآنچه وی را نزد عوام و کشور ھای جھان بی اعتبار گردانيد،  عمدتا اعدام بوتو بود . بين عوام محبوبيت کسب نمايد

آنگاه  که فيصلۀ محکمه مبنی بر .   ميالدی در محوطۀ زندان راولپندی صورت گرفت١٩٧٩ماه اپريل سال که در 

 خواستند تا از اجرای حکم ءًاعدام بوتو اعالم گرديد، تقريبا ھمه سران و رھبران کشور ھای جھان از جنرال ضيا

يس رژيم کودتای ثور  و رئ". . .خلق حزب دموکراتيک "حتا نورمحمد تره کی سرمنشی . يداعدام صرف نظر نما

مقامات ترکيه، عالوه از آنکه تقاضای . عمل آورده  باءی را از ضيوبا تقليد از ديگران، چنان تقاضائن موقع آنيز در

انصراف از اعدام بوتو را نمودند، وعده سپردند که اگر بوتو به ترکيه تبعيد گردد، حکومت آن کشور تضمين ميکند 

 و ياران کودتاچی وی زنده ماندن اءالحق نزند، ولی ضيء ھيچ نوع فعاليت مخالفانه عليه رژيم ضياکه وی دست به

بنابران ، او را باالخره به دار آويخته و .  و منفعت شخصی و گروھی شان خطرناک می پنداشتندءبوتو را برای بقا

  . به زندگی اش پايان دادند

ی دست و گريبان بود و ھنوز پايه ھای قدرتش کالت عديده ااول حکومت خويش با مش در سال اءجنرال ضي

ُمثال به تعداد نه حزب مخالف به شمول حزب مردم پاکستان، اتحاديۀ ضد رژيم نظامی ضيا. استحکام نيافته بود ه  بءً

 را تشکيل داده بودند، نا راحتی ھا و نا رضايتی ھای گسترده ناشی) M.R.D(يا " سینھضت احيای دموکرا"نام  

 یاز اعدام بوتو در سراسر کشور موج ميزد، کسر پنجصد مليون دالری بودجه گلوی رژيم را ميفشرد، رژيم کودتا

خصوص پاکستان را ه به کشور ھای ھمسايه ، ب" انقالب مودل جديد"نستان که با بی باکی تمام صدور ثور در افغا

و انگليسی را از طريق مرز ھا به پاکستان می شعار ميداد و ھزاران نسخه نشريۀ تحريک کننده به زبان اردو 

، تشنج ميان اھل تشيع را دامن زده بود و تصفيۀ اردو از وجود ءصورت بال استثناه ُفرستاد، طرح عشرو زکات ب

  .  و رژيمش مينگريستندءطرفداران  بوتو ادامه داشت و سران کشور ھای جھان با شک و ترديد به ضيا

ر ھای بيرحمانه اش در اساس کشتاه  را بء م ، جنرال ضيا١٩٧٩درسال ) World Topics ٌ(ی سالنامۀ امريکائ

جنرال مذکور، آنگاه که در . خواند منتھا با اين تفاوت که فاقد قدرت پطرول ميباشد"  خمينی ثانی"پاکستان، 

 رجعت گرای اخيرسال يازدھم حاکميتش چشم از دنيا فرو بست ، ھزاران مدرسۀ مذھبی، لشکرعظيمی ازمال ھای

ين و مليونھا بيکار و  کينه توز و سه مليون  معتاد ھروئی مذھب پناه و، وھابی و ضد ترقی و تمدن ، اردوئديوبندی 

م ، يعنی اندکی بعد از غصب قدرت، ١٩٧٧ در نيمۀ دوم سال ءجنرال ضيا.  بی روزگار از خود به ميراث گذاشت

الحق از سردار محمد ءجنرال ضيا.  ھمين سال از اسالم آباد ديدن نمودسفری به کابل انجام داد و داوود نيز در اخير
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نکتۀ جالب . عمل آورد و مذاکرات  ھردو جانب در فضای بسيار صميمانه صورت گرفته داوود استقبال شايانی ب

ه ، ھيچ خالف ھميش ،الھور، در برابرھزاران نفر مستمعاينکه داوود اينبار، ضمن  ايراد بيانيۀ در شاليمار باغ 

ميان نياورد که اين خود، چرخش ه ب"  خودمختاری قبايل پشتون و بلوچ" و يا " پشتونستان" حرفی از موضوع 

زيرا داوود، عاقبت در سال اخير رياست جمھوری اش به . حساب ميرفته مھمی در سياست خارجی داوود خان ب

شتباھات گذشته را با اتخاذ سياستھای تازۀ داخلی و اساس آن، تصميم گرفت  اه نتايج منطقی و مھمی رسيده بود که ب

  : عمده ترين اين نتايج اينھا بودند. خارجی جبران نمايد

که پيرو مسکو بودند، درتمام تار و پود اردو و تشکيالت دولتی رخنه . . . " حزب دموکراتيک خلق " اعضای  

 مملکت را نيز با  پيکر دستگاه اداری و سياسیکرده نه تنھا مانع اقدامات و اجراآت آزادانۀ وی ميشوند، بلکه

  .ی چون مور ميخورنداشکال ماھرانه ا

 .وی را فريفته اند" پشتونستان" روسھا و ھنديھا ھمچنان در طرح مسألۀ  

 در تداوم سياست  خصمانه با پاکستان بازنده بوده است 

رسيدن به انکشاف اقتصادی و تطبيق پروژه ھای عمرانی ، ايجاب داشتن روابط حسنۀ گسترده با کشورھای  

 .ميباشد) ايران و پاکستان ( ثروتمند عربی و جھان غرب و به ويژه ، دو کشور ھمسايه 

آميز بود، ھردو ی که داوود روی ھمين مقاصد و برداشتھايش به تھران و رياض انجام داد نيز موفقيت ئمسافرتھا

کشور برای داوود خان وعدۀ مساعدتھای بزرگ مالی را دادند، مشروط بر آنکه بتواند خودش را از جال شيطانی 

ھفتصد (وز، يک مساعدت دست و دل بازانۀ ن شب و رآًمثال به ھمين سلسله، محمد رضا شاه در. مسکو بيرون کشد

 .را برای داوود خان پذيرفته بود) مليون دالری

،  "عناصر چپ و راست"و " افکار وارداتی"، عالوه از اقدامات بيشتر عليه اوود تصميم داشت در بخش داخلید

ی  و اخراج نمايد، ولی ئدو و دستگاه دولت را بازھم شناسادر بين ار" . . .حزب دموکراتيک خلق"منسوبين  

منسوبين حزب (و ستون پنجم  آن کشور ) بی . ی ج. کی(افراد شبکۀ استخبارات روسيه . متأسفانه  دير جنبيده بود

ُتا حساس ترين پست ھای ملکی و نظامی و کليدی ترين موقعيت ھای دولتی خزيده بودند)  متذکره در اينجا ميتوان .  ُ

  :منحيث نمونه به اين افراد و موقعيت ھای حساس آنان در دستگاه رژيم داوود خان توجه کرد 

  ت جمھوریمعاون رياس) شرق( محمد حسن  ■

 محمد خان جاللر وزير تجارت  در کابينۀ داوود خان 

 داوود) مصونيت ملی(جنرال اسماعيل خان رئيس شبکۀ استخبارات  

  مجيد قومندان گارد رياست جمھوریاءضي 

 )ًبعدا وزير دفاع (دگروال عبدالقادر رئيس ارکان قوای ھوائی  

 )ًبعدا وزيردفاع و مخابرات(رھدارقوماندان کندک اول قوای چھار ز) وطنجار( محمد اسلم  

 )ًبعدا وزير دفاع( زرھدار ۴محمد رفيع رئيس ارکان لوای  

  زرھدار۴قوماندان قوای ) نورستانی ( سرور  

 يس ارکان لوای توپچی فرقۀ قرغه ئن خليل هللا رړجگ 

 آمر کشف قرار گاه قول اردو ی مرکز) عظيمی(نبی  

 ويس ارکان قطعۀ کماندن محمد يعقوب رئړجک 
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 آمر مخابرۀ گارد جمھوری) پيام(تورن اسدهللا  

 ن گل آقا آمر اپراسيون گارد جمھوری ړجگ 

 افسر گارد جمھوری) علومی(ن عبدالحق ړجگ 

 فيض محمد قوماندان قطعۀ کماندو 

  خواجه رواشئی عبدالحميد محتاط انجنير مخابره در ميدان ھوا 

 ئی ھواپوھنتون انجنير جيالنی استاد  

 ئی ھواپوھنتوناستاد  ) حرکت( شيرآغا  

 )س سازمان جاسوسی اکسائيًبعدا ر( پيلوت ھلکوپتر ) سروری(اسدهللا  

 محمد يوسف پيلوت  

 خطاب  ميخانيک طياره 

 قوماندان تولی تشريفات گارد جمھوری) حساس(عزيز 

 اون اپراسيون گارد جمھوریعسيدجان خان م 

 آغا محمد خان قندھاری آمر مخابرۀ گارد جمھوری 

 ان ھراتی معاون آمريت مخابرۀ گارد جمھوریجمعه خ 

  زرھدار١۵تانکيست مربوط قوای ) مزدور يار(شيرجان  

  زرھدار۴فتح محمد  افسر کندک قوای  

  زرھدار۴افسر کندک قوای )  عزيزی(داوود  

 )ًبعدا ياورقدرتمند حفيظ هللا امين و قوماندان پوليس کابل ( ئیميخانيک درقوای ھوا)  ونړت(سيد داوود  

 )ًبعدا وزيرداخله (ئیخورد ضابط ميخانيک در قوای ھوا)  گالب زوی(سيد محمد  

 نظر محمد پيلوت 

  زرھدار۴مھمند صاحب منصب در قوای  

  زرھدار۴عمر صاحب منصب در قوای  

  زرھدار۴محمد امين صاحب منصب در قوای  

 .ظامیس استخبارات نئيً، عضو کی جی بی و بعدا رئیميخانيک ھوا) صمدی(عبدالحق  

ًو پيرو مسکو بوده و کال در کودتای "  . . .حزب دموکراتيک خلق"افراد مذکور ھمه اعضای   ١٣۵٧ ثورسال ٧ُ

 .عليه رژيم جمھوری محمد داوود سھم فعال گرفتند

و تقرب " خرس قطبی"روسھا که از تصاميم  تازه و ژست ھای استقالل طلبانۀ داوودخان به منظور گريز از چنگ 

را با ) خلق و پرچم(شده باشد، ھردو جناح منشعب حزب ب به وحشت افتاده بودند، قبل از آنکه دير به جھان غر

) کی جی بی( و منسوبين ءعجله آشتی داد و با استفاده از نيرو ھای نظامی جناح ھای مذکورواقدامات ماھرانۀ اعضا

بعضی از . را عليه وی به راه انداختند) م ١٩٧٨ ماه اپريل سال ٢٨(در کابل، کودتای ھفتم ثور ) جی آر يو(و 

مشاوران و نزديکان محمد داوود خان، مدت ھا  قبل از کودتای ثور، پيرامون خطرات ناشی از فعاليت ھای سياسی 

کادر ھای حزب و خزيدن نظاميان حزب مذکور درنھاد ھای دولتی و موقعيت ھای حساس رسمی آنھا،  برايش 

برخی از . ع گفته ھا و مشوره ھا را با نا باوری رد کرده يا نا شنيده گرفته بودگوشزد کرده بودند، ولی اين نو

و عدم درايت فکری و ) ۵(افسران سابقه دار اردوی افغانستان، تغافل، ارتباط داشتن  ، رشوه گيری، پسرخواند گی 
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حساب می ه يم داوود بوزير دفاع جمھوری داوود خان را نيز در زمرۀ عوامل سقوط رژ) رسولی(نظامی غالم حيدر

  . آورند

ن عناصر ييبا آغاز و انجام کودتای ثور، بار ديگر ثابت شد که سردار محمد داوود باخود خواھی ھای افراطی و تع

نااليق و بدنام در کابينه اش، بی اطالعی از عمق جامعه و ضعف دستگاه استخباراتی دولت، يکجانبه نگری در 

خود و ه  خشم بی جا و گوش ندادن به سخن و مشورۀ شخصيت ھای دلسوز ب سياسی ، قھر و–محاسبات فکری 

مان سان که در ھنگامه   به نيروی مردم ، ھءوطن و باالخره ، کين ورزی با روشنفکران مبارز و عدم اتکا

 تفاوت که در برابر پاکستان بازنده بود، در بازی با روس و پيروان آن نيز بازنده شد، با اين"  پشتونستان"سازيھای 

  . در بازی اخير، سر خود و اعضای خانواده اش رانيز باخت

بود که تانکھای غول )  ميالدی١٩٧٨ ماه اپريل سال٢٨(ز ظھر روز پنجشنبه ھفتم ماه ثور قبل ا٩ساعت 

ًواقع در حومۀ شھر کابل به حرکت در آمده و مستقيما به صوب " ُپلچرخی"يکرنظامی ازمقراصلی شان در محل پ

عمارت وزارت دفاع که درصد متری مقابل ارگ جمھوری . مھوری و وزارت دفاع در قلب شھر شتافتندارگ ج

به زودی عمليات مسلحانه و خونين ميان نيرو . قراردارد، نخستين شليک گلولۀ تانک کودتا چيان را استقبال کرد

و مقاومت شديد نيرو ھای گارد ھنگاميکه کودتاچيان، دفاع . ھای گارد جمھوری و افراد کودتاچی آغاز گرديد

 بگرام واقع در پنجاه کيلومتری ئیجمھوری را مشاھده کردند، طيارات جنگی را غرض بمباران ارگ از ميدان ھوا

ًعمليات ھردو جانب تقريبا يک شبانه روز دوام داشت که شرح کامل آن از حوصلۀ .  شمال کابل به کمک طلبيدند

 و ءمدت، ديگررژيم جمھوری داوود خان سقوط نموده  خودش با تعدادی از وزرادرپايان اين . اين اثر خارج است

  . اعضای خانواده اش به قتل رسيده بودند

 حربی افغانستان که شاھد جريان کودتا بوده است ، چگونگی قتل سردار پوھنتونسابق استاد در ) لبيب(جناب فرھاد 

  :محمد داوود را چنين شرح ميدھد 

است ، به بسترلميده و چند نفر دورش ) پالستر(ين لوگری درحاليکه ھردو شانه و بازوی او در تورن امام الد« 

  :اوچنين تعريف کرد . نشسته، چگونگی قتل داوود را از او ميپرسند

حالت آمادگی آتش ايستاده بود، صبح ھشتم ثور زمانيکه قطعات گارد ه زرھپوش من مقابل دروازۀ شرقی ارگ ب " 

قبال . ری با بيرق ھای سفيد تسليمی خود را اعالن داشتند، برايم امر گرديد که داوود را دستگير کنميکی بعد ديگ

د با مادر تماس شده و خواسته بود که با رھبران کودتا صحبت نمايد و کميته مرکزی حزب نيز پذيرفته و وداو

برايم امر گرديد که داخل ارگ شده و داوود ھمزمان . تصميم داشتند که قادر و اسلم را برای مالقات داوود بفرستند

يوران زرھپوش و صاحب منصبان حاضر نيستند داخل ارگ شوند، خالصه، اديدم کسی از جملۀ در. را دستگيرنمايم

داخل ارگ ھدايت نمايد و مزيد بر آن چھار نفر نظامی ه درايوری را که ميشناختم حاضر گرديد که زرھپوش مرا ب

در داخل . گوش ميرسيده وقتی داخل ارگ شديم ھنوز صدای تک تک آتش مرمی ب. ه گرديدديگر نيز با من ھمرا

آقا .  جملۀ  نفرھای ماستزمن مطلع بودم که موصوف ا. بود) آقا محمد(اولين کسی که ما را مالقات کرد ارگ 

 آقا محمد ئی خود به رھنمامن وقتی با افراد معيتی .  کردئیمحمد ما را به اتاقی که داوود خان در آنجا بود، رھنما

مسلح منتظر اند، ) بدون خانم ھا(داخل قصر گلخانه شدم، ديدم داوود با ده تن ديگر از ھمراھان و اعضای فاميلش 

  :جا آورده و گفت ه باخود گفتم که زنده ماندنم محال است ، در اين اثنا آقا محمد به داوود خان رسم تعظيم ب

داوود خان از ھمه مقدم تر ايستاده بود، من ھم بعد از رسم تعظيم  به ."   را مالقات کنندافراد کودتا ميخواھند شما " 

  :آواز بلند گفتم 
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ھنوز ." نظر به امرکميته مرکزی حزب دموکراتيک خلق، شما سالح را به زمين گذاشته  وخود را تسليم کنيد "

ِ طرف در عقبی به سرعت در حرکت شد، تا من به آخرين کلمه از زبانم خارج نشده بود که يکی از پسران داوود به
برای روس و مزدوران  ": ميکردءاو اخطار کردم تا از جايش حرکت نکند، داوود خان در حاليکه اين جمله را ادا

، بااليم آتش نمود و درحال، سه مرمی، يکی به نزديکی قلب و دو آن به بازو  و شانه ام اصابت "او تسليم نميشوم 

ز ھوش رفتم، وقتی چشم باز کردم ، رد ضربه قرار داده و بعد از آن اا يک آتش جناحی ھمه را موکرد، من ب

  . . . "درشفاخانه بودم 

  )م چاپ کانادا ١٩٩٧  سال – شمارۀ دھم –" پگاه " منتشرۀ ماھنامۀ " کودتای ثور" مقالۀ تحليلی ( 

مجموعی اعضای فاميل داوود خان  به شمول شخص ثق بيرون داده شد، تعداد وگزارشات بعدی که از سوی منابع م

  . قتل رسيدند، بالغ برھفده نفر ميشدنده خودش که توسط کودتا چيان ب

ُ ھجری شمسی به پيروزی رسيد و فصل خونبار ديگری را در سينۀ پرخون ١٣۵٧بدين گونه، کودتای ثور سال 

  .ًتاريخ سر زمين مان  گشود که بعدا شرحش خواھد آمد

 در سراسر کشور بود، از قبل از ظھر روز پنجشنبه  ئیغانستان که تا آنزمان يگانه دستگاه پخش کننده  راديوراديو اف

نداشت ، ولی  درپايان روز، با قطع سلسلۀ نغمه ھا، صدای دو تن " اتن ملی"م ماه ثور، مطلبی جز پخش نغمۀ  ھفت

ا به نشر رسانيد که آنھا اين اعالميه را به زبانھای دری ر"  عبدالقادر"و " سلم وطنجارا"نام ھای ه از کودتا چيان ب

سردار محمد داوود آخرين  فرد خاندان :  اعالميۀ شورای نظامی قوای مسلح افغانستان :  " و پشتو قرائت کردند 

يت حاکم. مستبد نادرخان اين عوامفريب بی نظير تاريخ  وخاين به ارادۀ خلق افغانستان، برای ھميشه از ميان رفت

ملی بعد از اين به شما خلق نجيب افغانستان تعلق دارد، دفا ع از دست آورد ھای انقالب و از بين بردن ھوا 

  . "خواھان اين سردار ستمگر، وظيفۀ فرد فرد مردمان شرافتمند افغانستان است 

با طرح پالن ، شتندانظر دًروسھا که در مسير تقريبا سه دھه قبل از کودتای ثور کليه اعمال و کردار داوود را زير 

کودتاچيان  و . جلو گيری نمايند) افغانستان(د از فرار صيد بدام افتيدۀ شان کودتا و قتل داوود، بار ديگر موفق شدن

اساس خوی وسرشت عقده مندانۀ خود ه رھبران حزبی آنھا ھمينکه حاکم بر سرنوشت مردم و مملکت شدند، يا ب

ً روسھا که با آنھا آميزش خاص و عميق داشتند، کامال خالف متن اعالميۀ باال و با شان و يا در اثر تحريک و تلقين

گی ھمه نوع اعمال و ھرچند  در اينجا قصد تحليل و تشريح چگون. بدترين و وحشيانه ترين وجھی حکومت کردند

  به سوی یئ دريچه ولين و منسوبين رژيم کودتای ثور در افغانستا ن را ندارم ، اما به منظور آنکهؤگفتار مس

شناخت علت و معلوم و رعايت تسلسل منطقی موضوع مورد بحث ما وجود داشته باشد، چند نمونه از اعمال و 

  : افکار وحشت بار آنھا را ذکر ميکنيم 

                                         ادامه دارد

 


