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 ملک الشعرای افغان ها در هجرت

 

 سرطان!! 2۶کودتای 
 

 

 

 

 

 

 

 

وطن  در اخیر نیم قرن سال ما، شاهدان عینی بیش از دوستان، مردمانی به سن و به قول یکی از

شمسی به سرکردگی 1۳۵2سرطان  2۶، کودتای همترقب غیر منتظره و وقایع غیر یکی از، می باشیم

تحصیل  صاحب منصبان اد از، به کمک یک تعدشاه غیابت از که درداوود خان است سردار محمد 

 به راه انداخته شد.  شوروی جماهیراتحاد کرده در

 منطقه از اناهمکاران آری از یمالقات یک از سرطان 2۵شام نیمه شب  درپیش،  روز یک اتفاقا  

م نیم شب هنگاو دوازده  از دقایقی قبل یا بعد ، درمی گشتم بر جانب کارته چاربه  «مکروریان»

 ،مسلح با عساکر زره دار تانک متوجه به سرعت آمدن سه چارراهی جاده میوند،  چار از عبور

 تصورد، سوی چمن حضوری به سرعت روان بودنه جاده پل خشتی ب دست به ماشه گردیدم که از

تمرین رسم گذشت  برای مشق و این که شاید طبق معمول همه ساله دیگر شاید تعداد کثیر من و

 آمادگی گرفته می شود.
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 2از 2

موج درختان و گل بوته های مرسل  با رسیدن به منزل خواستم دقایقی از ماهتاب درخشان که در

 این شلیک دور توجهم را جلب کرد و زیبایی خاص داشت لذت ببرم که صدای چند تک شلیک از

 شنیدن رادیو با جای صبح ای آن طبق معمول هنگام صرفده، دوازده مرمی نبود. فرد ازها بیش 

بیانیه  باکه مرحوم داوود خان می رسید  ، تغییراتی به نظرجهان وطن و رد های روز خبر و

 روشن ساخت. دیگران جریان را به ما وانقالبی، 

 شعار ا باه کجوانان باالی تاناجتماع  جوش و کابل متوجه جم و متصل هوتل دفتر رسیدن در با

پرچم نیز به نظر می خورد که گمان  خلق وضای عاشناس  ه باد چهره های سر مرد های زنده باد و

 و داشت قرارکودتا رأس  در داوود خان به حیث رهبرسردار محمد  .ها را به یقین مبدل می کرد

تلخ و ناگواری پیش  آن حوادث ۀسفانه به ادامأمت داد و کابینه جا سرشناسان چپی را در تعدادی از

هنوز هم رد که بیشتر از چهل سال از آن میگذ تا امروز پذیرآن مصیبت های پایان نا ۀامنمد که دآ

  ، و پایان این فجایع هنوز هم به نظر نمی رسد.ادامه دارد

 دارد منون دواکو تأسف تا  از شد و با دردآغبلی رخنۀ مرگ و ویرانی در همان شب 

 و انجام آن معلوم نیست!!!

 

 

 


