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 افغان موافقتنامې - محمد داوود، د شوروي
 1۹۷۹-1۹۵۵ او د جنګ خواته حرکت،

 څوارلسم فصل
 لومړئ برخه

 

کال کي، د مسلم لېګ ګوند په ختیځ بنګال کي په انتخاباتو کي سخته ماته وخوړه او صدراعظم محمدعلي  1۹۵۴په 
د یوه یونیټ پالن، چي هدف یې د اعالن وکړ چي ټول لوېدیځ پاکستان به په یوه اداري یونیټ کي یو ځای کیږي. 

یمي کول وو، دغه راز ژمنه وکړه چي د پښتنو کمزوري کول او د پنجاب د مشرتوب دا بنګالیانو د زیات نفوس
خودمختاري به هم کنټرول کړي. داوود خان دا پالن وغانده او وې ویل چي دا د جناح د هغي ژمني څخه سرغړونه 
ده چي ویل یې سرحد به هیڅ وخت له پنجاب سره نه ګډیږي او په عمومي اعالمیو کي یې له پښتو نستان سره خپل 

پالن له  یونیټ د جوړولو دکال په مارچ کي، د یوه  1۹۵۵. د داوود خان دغه عمل، پاکستان د تعهد بیا تکرار کړ
 عملي کولو څخه منع نه کړ.

د افغانستان کابینې، په عامه، د دغه پالن د محکومولو او د داوود خان له یوه احساساتي وینا څخه وروسته، د کابل 
 پر سفارت باندي حمله وکړه، د سفارت ځینو غړو ته یې الس واچاوه خلکو، چي زیاتره یې محصلین ول، د پاکستان

او د هغوی بیرغ یې وسوځاوه. د بیرغ د سوځولو دې پیښي دواړه هیوادونه د جنګ پولي ته ورسول. په ورپسې ورځ 
افغانستان  هنستان پر قونسلګریو باندي حملې وکړې. پاکستان، ډېر ژر، لاد پاکستان خلکو په کوټه او پېښور کي د افغ

سره خپل سرحدونه وتړل او خپل سفیر یې له افغانستان څخه ور وباله. افغانستان خپل پوځ ته د سفر بری اعالن 
 وکړ. په ټول اوړي او د مني تر پیل پوري سرحدي نښتي رواني وې.

کراتو په نتیجه کي ان شهزاده مسی الدین عبدالرحمن او د مصر یوه ځوان ډګروال انورالسادات د مذاد سعودي عربست
 بیرته عادي حالت ته وګرځېدی ی د میاشتي په وروستیو شپو ورځو کي،حل سوه. د افغانستان پوځ، د جوالموضوع 

 او د دواړو هیوادونو بیرغونه، د سپټمبر په میاشت کي، د خاصو مراسمو په ترڅ کي، بیرته پورته سول. خو پاکستان
وړولو پروګرام عملي کړ. افغانستان خپل سفیر ور وغوښت او پاکستان خپل ج د اکټوبر په میاشت کي د یوه یونیټ

داوود خان د نومبر په میاشت کي لویه جرګه را وبلله او هغوی اعالن وکړ چي شمال لوېدیځه صوبه پالن تعقیب کړ. 
ل نځه تللي انډوبه هیڅ وخت د پاکستان د خاوري په حیث ونه پیژني او حکومت ته یې واک ورکړ چي د قواوو د له م

 د بیرته برابرولو لپاره اقدام وکړي. دا وخت امریکا موافقه کړې وه چي کراچي ته وسلې واستوي.
کال تر وروستیو شپو پوري، د هیلمند د پروژې پر سر نارضاییتونو او د امریکا له خوا د افغانستان د  1۹۵۵د 

ې ردېدلو افغانستان له امریکا څخه بېل کړی وو. امریکا اقتصادي او پوځي مرستو او سیاسي مالتړ د غوښتنو پرله پس
کوالی چي په نړۍ کي د نورو  وایپاکستان او ایران ته پرله پسې مرستي ورکولې او نور یې دا پلمه هم نه س

لو ومکلفیتونو د پوره کولو له امله د بودجې له کمبود سره مخامخ ده او یا د افغانستان لپاره دغه ته ورته مرستو د ورک
ونو د درنو وسلو کومکلپاره د کانګریس منظوری ته ضرورت لري. ضمنا پاکستان ته د امریکا اقتصادي مرستو او 

نستان په مسله کي نور هم پر خپله خبره ټینګ کړ. داوود خان اقتصادي کمزوریو او له اوضاع څخه افغانستان د پښتو
د پاکستان ګټي اخیستلو او خپل کمزوري پوځي قوت، چي حتی د داخلي ناکراریو لپاره یې کفایت نه کاوه، ډېر سخت 

داوود خان د وارډ په دسیسو  د مالتړ د ترالسه کولو لپاره، بلي خواته مخ واړوي. په تنګ کړی وو او مجبور وو چي،
خبر وو او په دې هم پوهېدی چي امریکا د ده هیواد ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. داوود خان باید باالخره یو تصمیم 

 نیولی وای.
تاخروسچیف او صدراعظم نیکالی ګوند عمومي منشي نیکی میاشت کي د شوروي اتحاد د کمونیسټد ډسمبر په 

بولګانین کابل ته والړل او داوود خان ته یې د پوځي او اقتصادي مرستو پېشنهاد وکړ. داوود خان په دې عقیده وو 
چي د دغو مرستو څخه را والړېدونکي خطرونه کنټرولوالی سي او په دې هم پوهېدی چي الس ترزني کښېنستل او 
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کال د جنوري په  1۹۵۶نو یې د دوی د مرستو پېشنهادونه ومنل. دا موافقتنامه د  هیڅ نه کول نور هم خطرناک دي
میاشت کي السلیک سوه او افغانستان ته یې د سلو میلیونو ډالرو اقتصادي مرستو ژمنه کوله. په دې مرستو کي د 

، ېکرني درې لویي پروژاوبو د برېښنا لپاره د بندونو جوړول، صنعتي موسسې، د موادو د زخیره کولو تسهیالت، د 
کابل ته نیژدې دوه عصري هوایي ډګرونه او له کابل څخه د هندوکش په غرونو کي د آمو ترسیند پوري د یوې لویی 
الري جوړول شامل وه. د شوروي دا مرسته د هغو ټولو خارجي مرستو دوه چنده وه چي مخکي افغانستان ته ورکړه 

پک وه. اته کاله یې سود نه غوښت او د سود اندازه یې هم دوه فیصده وه سوي وې. د دې مرستي د پور شرایط هم س
 او پیسې یې هم په دېرشو کالو کي په جنس غوښتلې.

د شوروي د اقتصادي فعالیتونو زیاتېدلو پر هغه هیواد باندي د افغانستان تکیه زیاته کړه او دهغه هیواد استقالل ته یې 
ه دا وه چي د افغانستان پوځ ډېر ژر د روزني او وسایلو لپاره پر شوروي رناکطجدي خطرونه متوجه کړل. ډېره خ

اتحاد باندي تکیه سو. داوود خان له شوروي اتحاد سره د دې موافقې له السلیکولو څخه وروسته د وروستي ځل لپاره 
اوود دنه منله. غوښتنه واشنګټن بیا د داوود خان یو وار بیا له متحده ایاالتو څخه د پوځي وسایلو غوښتنه وکړه او و

هغه ته واک ورکړی وو چي له هره ځایه  ه مقابلې سره مخامخ سو. لویي جرګېکال کي د پاکستان ل 1۹۵۶خان په 
کوالی سي وسلې باید ترالسه کړي. داوود خان اعالن وکړ چي له شوروي اتحاد سره یې د وسلو د ترالسه کولو په 

 برخه کي موافقه السلیک کړې ده.
ً کال  1۹۷۲څخه تر  1۹۵۵اتحاد، له  شوروي نیم بیلیون ډالرو په اندازه پوځي مرستي  پوري، افغانستان ته د تقریبا

ورکړې. په دغه موده کي د شوروي د مرستو پنځه نیوي فیصده کابل ته رسېدلي وي. شوروي اتحاد افغانستان ته 
 ۳۴ي بمب غورځوونکي الوتکي، ټي سپک ۲۸جنګي الوتکي، ایل  1۷راز راز وسلې او مهمات ورکړل. میګ 

یاتره دوهمه او دریمه درجه وې چي افغانستان دا وسلې زټانکونه، هاویتزر او زغره وال وسایط ټول پکښی شامل وه. 
یې د رانیولو وس درلود او د داخلي امنیت د ټینګولو لپاره کافي وې. د پور تادیه کولو شرایط یې هم داسي وه چي 

  ایی پیسې نغدي او باقي پاته په جنس تادیه کړي وای.افغانستان باید نیم
د وسله والو قواوو عصري کېدلو حکومت ته د قبایلي ښورښونو تهدید کم کړ او داوود خان ته یې داسي قوه په الس 
ورکړه چي د خپلو اجتماعي او اقتصادي اصالحاتو د عملي کولو د تضمین لپاره یې ضرورت ورته درلود. داوود 

پوځ څخه د حکومتي پالیسی د عملي کولو لپاره کار واخیست او پوځ څو ځله په ښارونو کي د خلکو ښورښونه خان له 
کلونو کي په  1۹۶۰او  1۹۵۹او اعتراضونه په پوره بریالیتوب وځپل. ډېر ښه مثال یې کندهار وو چي حکومت په 

 پر ضد د خلکو بلوا وځپله.هغه ښار کي د خپلو مالیاتو، عسکري خدمت او د ښځو د لوڅ مخ کېدلو 
په لسیزو کي اکثر وختونه  1۹۶۰او  1۹۵۰د پوځ قوي کېدلو د هیواد له داخلي انکشاف سره ډېره مرسته وکړه. د 

ارل ه ورسپفهوایي ډګرونو د جوړېدلو د څارلو او نظارت کولو وظیپوځ ته د اوبو د بندونو د جوړېدلو، د سړکونو او 
وځیان په ولو ښه امکانات برابرېدل او پد تعلیم او تربیې په ساحه کي تر ټکي  دته په هیواکېدله. د افغانستان پوځیانو 

وروزل سول. حتی هغو عسکرو ته چي په فرقو کي د  کي انجنیري، مخابراتو، ټرانسپورټ، برېښنا او طبي ساحو
زده کړي محدود امکانات برابر سول له عسکري خدمت څخه وروسته به یې د پوهي سطح تر عادي افغانانو ډېره 
لوړه وه. په داسي حال کي چي داوود خان داخلي تهدیدونه وځپل او هیواد ته یې د ودي کولو زمینه برابره کړه خو 

 په خوله کي یې ورکړ.شوروي اتحاد د تهدید او خطر د شوروي پر مرستو باندي تکیه کړ او د  خپل هیواد یې
افغانستان عصري پوځي وسایل ترالسه کړل مګر د پوځیانود روزني، پالتو سامان، مهماتو، او نویو پرزو او سامانونو 

هیواد اړیکي کرار کرار پای  د هغهله درکه یې پر شوروي اتحاد باندي داسي تکیه کړ چي له نوري نړۍ سره یې 
عمالً تنګ کړ چي د دواړو هیوادونو  ته یې د سیاسي انتخاب میدان، په داسي حال کي، ته ورسول او د افغانستان

ترمنځ ال کوم رسمي تړون هم نه وو السلیک سوی. خروسچیف دې حقیقت ته متوجه وو او ښایي قصداً یې افغانستان 
پر دې برسېره د لویوالرو او  ات لېږل څو هغه هیواد نور هم شوروي اتحاد ته محتاج کړي.ته زیات وسایل او مهم

و، د سوی و د تېرېدلو لپاره محاسبهپلونو جوړول، چي د ټن په حساب یې زور د شوروي د تر ټولو درندو ټانکونو 
 ري د مخابراتو مرکزونو د شورويآمو پر سیند باندي د بندر تسهیالتو، هوایي ډګرونو، او د مصنوعي سپوږمیو له ال

 اً الره پیدا کړي. شوروي مربیانو د افغانستان د تقریبته اتحاد لپاره دا زمینه برابره کړه چي د افغانستان داخلي برخو 
ټولو افسرانو روزنه پر غاړه واخیستله او په دې توګه یې د حکومت په ترټولو مهمه برخه کي د ورانکاری کولو 

 ځای پیدا کړ.
افغانستان سره د شوروي مرستو باالخره هغوی ته پر افغانستان باندي د یرغل کولو لپاره الره هواره کړه. د  له

په لسیزه کي، له شوروي اتحاد سره د داوود خان د اړیکو نتیجه د هغه د نبوغ نخښه بلل کېده. کله چي  1۹۵۰
التو هم له افغانستان سره خپله عالقه کمه کړه او نور افغانستان د شوروي اتحاد د مرستو پېشنهاد ومانه نو متحده ایا

د ایزنهاور حکومت، په افغانستان کي د شوروي یې له افغانستان سره د مهمو او لویو مرستو کولو پرګرام پرېښود. 
نونو الافغانستان سره د یو شمېر داسي اقتصادي پ خپلواکی د ساتلو په منظور، له اتحاد د نفوذ کولو او د هغه هیواد د

لپاره د پیسو ورکولو پېشنهاد وکړ چي مخکي یې رد کړي وه. په افغانستان کي د امریکا شخصي پانګه اچونه هم 
، د د یو شمېر ښاري، صنعتي زیاته سوه. په ورپسې لسیزه کي، شوروي او امریکایی انجنیرانو، په افغانستان کي،
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کړل و ، روغتیایي، تربیوي او مخابراتي موسسو کي کارونهراعتياوبو په بندونو پوري مربوط، د کانونو را ایستلو، ز
په لسیزو کي، افغانستان د نړۍ  1۹۶۰او  1۹۵۰او د داوود خان رژیم د خپل کار له نتیجې څخه ډېر خوشاله وو. د 

 وختونوپه انکشافي پروژو کي همکاري او ، په ځینو دواړو یوازینی هیواد وو چي شوروي اتحاد او متحده ایاالتو 
 کي، حتی ګډ کار کاوه.

شوروي اتحاد، د اقتصاد په ساحه کي، په ډیرو ځایونو کي پر لوېدیځو هیوادونو باندي برالسی درلود. تر ټولو مهمه 
دا وه چي د شوروي مالونه ډېر ارزانه وه. که څه هم چي د لوېدیځ ساخت مالونو کیفیت ډېر ښه وو مګر په نېستمن 

شوروي مالونو هم په هغه ډول کار ورکاوه. دغه راز د افغانستان مالونه، چي په زیاترو یې په هیواد افغانستان کي د 
له بلي خوا افغانستان شوروي اتحاد ته ډېر غرب کي ریشخند وهل کېدی، د شوروي په بازارونو کي ښه استقبالېدل. 

ان وو او شوروي اتحاد د اوږدې مودې ملکي ټرانسپورټ لپاره د موادو حمل او نقل آسد نیژدې وو او د افغانستان 
پورونه هم د سود له پلوه ارزانه او هم د افغانستان د مالونو په بدل کي ورکول. د شوروي سالکاران او تخنیکران هم 

ژوند کاوه او له خلکو سره یې تر امریکایانو ډېر ساده  یېپه ارزانه بیه استخدامېدل او په ارزان بیه کورونو کي 
او باالخره، شوروي کارکوونکي له ډیموکراسی او آزادی سره بلد نه وه او چي هر ډول امر ورته کېدی . سلوک کاوه

هغسي کار یې کاوه. کارونه یې ځکه ښه او چټک پر مخ تلل چي چا د میرزایي او کاغذ پرانی واک او اجازه نه 
 درلوده.

له افغانانو سره یې د هغوی د ژوند کولو او تماس درلودل چي  کایانو د ژوند کولو داسي معیارونهبلي خواته امری
ساتلو مخه نیوله او د هري پروژې د اقتصادي نتایجو په باب یې دونه دقیقه او هر اړخیزه څېړنه کوله چي د کار د 
ځنډېدلو علت به سو. امریکایي پروګرامونو خصوصي سکټور له نظره غورځولی وو او د افغانستان له شرایطو سره 

وژو برابرولو ډېر زیات وخت ورڅخه ونیوی او له دغه درکه دوی هم د شوروي پرژو په نسبت له نظره یې د پر
د نویو امریکایي پروژو تر ټولو څرګند مثال د کندهار بین المللی هوایي لوېدلي پاته سول او نفوذ یې تر هغوی لږ وو. 

ایی او کاغذ پراني پکښي وسوه چي افغانان یې تر ډګر وو، چي کارونه یې دومره په کراره مخته تلل او دومره میرز
پزي ورسول. پوځي مالحظاتو د کندهار په دغه پروژه کي بېل رول ولوباوه. دا چي امریکایانو دا پروژه د افغانستان 

د  شرکت د جوړولوپه داخلي امنیت کي د شورویانو د نفوذ د زیاتېدلو او د شوروي له خوا د افغانستان د ملي هوایی 
او که د امریکایانو هدف دا وو چي دلته د بمب غورځوونکو الوتکو لپاره داسي اډه جوړه  خنیوي لپاره طرح کړهم

 کال کي 1۹۵۶دې پروژې لپاره بودیجه په کړي چي د شمال قطب ته ورسېدالی سي، دا خبره څرګنده نه سوه. د 
کال  1۹۶۲کي پیل سو او هوایی ډګر باالخره په  1۹۵۸کي السلیک سو او کار په  1۹۵۷منظوره سوه، قرارداد په 

کله چي د هوایي ډګر کار پای ته ورسېدی، مسافروړونکي جیټ الوتکي میدان ته سوې چي په دغه کي پرانیستل سو.
تر لسیزي پوري، چي شورویانو  1۹۸۰وایي ډګر د هوایي ډګر کي یې، په الر کي، کښته کېدل بې ضرورته کړه. دا ه

 د مجاهدینو په مقابل کي کار ورڅخه واخیست، همداسي بې ګټي پاته سو.
د هیلمند پروژې چي کله په کار پیل وکړ نو تر هغه چي انتظار یې ایستل کېدی لږ حاصل یې ورکړ. حتی د ښووني 

ونو هم تر هغه چي فکر یې کېدی کمه نتیجه ورکړه. که څه او روزني په سسټم کي د امریکایانو د نفوذ کولو کوښښ
په متحده ایاالتو کي یې تحصیل پای ته رساوه له ښې پوهي او فوق العاده مهارتونو سره  هم په زرګونو افغانان چي

روان وه چي ځیني  داسي خطرناک حاالتپوهنتونونو  په لسیزه کي د امریکا په 1۹۶۰خو د هیواد ته ستانه سول 
فغانان د متحده ایاالتو او لوېدیځو هیوادونو او له خپل حکومت سره مخالف سول. د مثال په ډول حفیظ هللا امین، د ا

کولومبیا او ویس کانسن په پوهنتونونو کي د تحصیل په وخت کي له مارکسیزم سره بلد سو او عالقه یې ورسره پیدا 
 کړه.

کال پوري دا منلې وه چي د افغانستان په پوځي قواوو کي د  1۹۵۹ر متحده ایاالتو پر اقتصادي همکاریو برسېره، ت
شوروي اتحاد دغلبې خطر موجود دی او کوښښ یې وکړ چي افغانستان دې ته تشویق کړي چي په خپل پوځ او پوځي 

ړۍ له ن د آزادياو مهماتو کي پر کمونیسټ بالک باندي تکیه کمه کړي او د پوځیانو د روزلو لپاره له متحده ایاالتو
یې د  ۶1صاحب منصبان، چي  1۴۷کال پوري د افغانستان د پوځ  1۹۶۵نورو هیوادونو څخه مرسته وغواړي. تر 

متحده ایاالتو کي وروزل سول. د امریکا په پروګرامونو کي افغانانو ته تخنیکي  یې د هوایي قوې وه، په ۸۶پوځ او 
ه متوجه کول او د پوځ او ملکیانو د اړېکو په برخه کي یې روزنه ورکول کېده او دغه راز یې مدني مسوولیتونو ت

ښوونه ورکول، دغه راز یې د اقتصادي ودي د مالتړ او په عمومي توګه د ډیموکراسی د ارزښتونو په برخه کي 
روزل. د مرستي دا ټول پروګرام یوازي درې عشاریه درې میلیونه ډالره تمام سو چي ډیري زیاتي پیسې یې په حمل 

ل او د صاحب منصبانو په تنخواوو ولګېدې. عمال ټول درانه وسایل او ټولي الوتکي د شوروي اتحاد له خوا تهیه و نق
نصبانو صاحب م کېدلې. پر دې برسېره هغه صاحب منصبان چي په متحده ایاالتو کي روزل کېدل د افغانستان د ټولو

 کا د دې پروګرام اغېزه ډېره محدوده پاته سوه.او پوځي تاسیساتو ډېره لږه برخه وه. په نتیجه کي د امری
که څه هم چي داوود خان په ختیځه اروپا کي د شوروي اتحاد په پخوانیو کارونو خبر وو او یو وخت یې یوه امریکایی 
خبلایر ته وویل چي تاسي فکر کوی موږ د چکوسلواکیا په باره کي هیڅ اورېدلي نه دي؟ داوود خان پوهېدی چي 

غوښتل د جنګ څخه وروسته کلونو کي په ایران کي خپل یو ګوډاګی رژیم قدرت ته ورسوي. داوود خان شورویانو 
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 4تر 4 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

 

په دې عقیده وو چي دی کوالی سي په پوځ کي د ورانکاری مخه ونیسي او د افغانستان خپلواکي وساتي. ده فکر کاوه 
ه السه ورکړي، د شوروي له مرستو څخه ګټه چي د ده هیواد به هم، د فینلینډ په څېر، پرته له دې چي خپله آزادي ل

کله چي سړی له پوځ سره د داوود خان شخصي اړیکي، د پولیسو فعالیتونه، د طبقاتي تضاد نسته والی، او واخلي. 
په افغانستان کي د کمونیسټ ګوند نه موجودیت په نظر کي ونیسي نو په افغانستان کي د ورانکاری احتمال چنداني 

 و د شوروي سره د اړېکو ټینګولو خطر په منلو ارزېدی.نه لیده کېدی ا
داوود خان په پوځ کي د کمونیسټانو د نفوذ د مخنیوي لپاره ډېر زیات احتیاطي اقدامات وکړل او همدې احتیاطي 

روزل سویو افسرانو ته وظیفه  ، د پولیسو،اقداماتو په راتلونکې مشروطه دوره کي هم داوم وکړ. ده په جرمني کي
ورکړه چي د ټولو شوروي تخنیکرانو حرکات تر سختي څارني الندي ونیسي او دغه راز د هغو داخلي سازمانونو 
اعمال وڅاري چي چپی افکار او تمایالت لري. داوود خان پرله پسې شوروي تخنیکران تبدیلول او چنداني یې د هغه 

به یې پوره سوې وه، قرارداد نه نوی کاوه. داوود خان دغه راز کوښښ وکړ چي روسي کارکونکي، چي د کار دوره 
ر وخت هغه صاحب ده هپوځي افسران او د هوایی قوې صاحب منصبان له سیاسي افکارو څخه ګوښه وساتي. 

قاید یې درلودل برطرفه کول او هیڅ صاحب منصب ته یې اجازه نه ورکوله چي ځان د کوم منصبان چي سباسي ع
نتخابي مقام لپاره کاندید کړي. د کودتا د مخنیوي لپاره یې د احتیاطي اقدام په توګه، د واکمنو کورنیو غړي او خپل ا

شخصي ملګري او دوستان پر ډیرو لوړو چوکیو باندي مقرر کړل. عسکري قطعات له کلیو او ښارونو څخه لیري 
رتباط ټینګ نه کړای سي. داوود خان ټولو هغو ځای پر ځای کېدل څو صاحب منصبان له هیڅ محلي ښورښ سره ا

پوځي او ملکي کسانو ته، چي په شوروي کي روزل کېدل، بدبیني ښکاره کوله او هغوی یې پر حساسو ځایونو باندي 
 نه مقررول او معموال به یې کښته چوکۍ ورکولې.

ه کارخانو، په قوطیو کي د مېوو د د موټرونو د ترمیمولو پپه لسیزه کي له افغانستان سره  1۹۶۰شوروي اتحاد د 
او د هیندارو جوړلو په کارخانو کي مرستي کولې او د تېلو او طبیعي ګاز د پلټنو مسوولیت له فابریکو اچولو او ساتلو 

زیاتولو باندي ټینګار کاوه او هیڅکله یې ایډیالوژیکي مرستو یې اخیستی وو. شورویانو د دغو همکاریو پر ګټو او 
ضد تبلیغات نه کول. اکثرو افغانانو چي د دوی دغه راز عمل ته کتل او له بلي خو په خپلو امنیتي ادارو او د مذهب 

کله پر ښه آس سپور یې نو دا پوښتنه مه کوه چي هغه چیري » باوري وه نو هر وخت به یې دا متل استعماالوه چي 
د هیڅ شي مخه نه سوای نیول » ایي مګر یو څارونکی چي په هغه وخت کي هلته حاضر وو و« زېږېدلی دی 

 «، شوروي پلوه پنځم ستون، کرار کرار زور واخیست. کېدالی. د وخت په تېرېدو سره
کال کي یوه  1۹۶1داوود خان د پښتو نستان پر مسلې باندي دونه ټینګار وکړ چي وظیفه یې له السه ورکړه. په 

ي اقتصادي محاصره ولګوله او له هغه هیواد سره یې د سلسله سرحدي نښتي وسوې او پاکستان پر افغانستان باند
مالونو تګ راتګ بند کړ. او په دوولسو کالو کي یې د دریم ځل لپاره د هغه هیواد اقتصاد په بشپړه توګه مختل کړ. 
هغو تاوانونو چي په دې دوه کلنه محاصره کي افغانستان ته ورسېدل، ظاهرشاه دې ته مجبور کړ چي له داوود خان 

 کال په مارچ کي استعفی وکړه. 1۹۶۳خه د استعفی غوښتنه وکړي او هغه هم د څ
په دې قانون کي د غربي ډیموکراسیو په کال د اکټوبر په میاشت کي نوی اساسي قانون منظور کړ.  1۹۶۴پاچا د 

ي یې کمه کپه مح ذکر کړي وه، ِسري رایه ګیریو څېر مواد شامل وه. دولتي قوتونه یې سره بېلول، انتخابات یې په
پارلمان یې منځته راووړچي له دوو جرګو   د دفاع کولو حق منظور کړی وو او مطبوعاتو ته یې آزادي ورکړې وه.

غړي درلودل چي دریمه برخه یې د شاه له خوا ټاکل کېدل یعني انتصابي  ۸۴څخه جوړ سوی وو. د مشرانو جرګې 
غړي یې درلودل او ټول یې انتخابي وه. البته په اساسي  ۲1۵وه چي وه او نور یې انتخابېدل. بله یې اولسي جرګه 

 قانون کي داسي نیمګړتیاوي موجودي وې چي د حکومت لپاره یې کار ډېر مشکل کاوه.
که په اساسي قانون کي ګوندونه قانوني سوي وای، چي په افغانستان کي په عنعنوي توګه غیرقانوني وه، نو صدراعظم 

وای چي د پارلمان د مالتړ د ترالسه کولو لپاره خپله پالیسي عیار کړي. خو داسي ونه سوه بلکه او کابینې کوالی س
ران معموال ډېر رسېدلي او په حکومت کولو که څه هم چي وزیپارلمان او اجراییه قوه تر پایه سره ښکر په ښکر وه. 

ځ څخه نه تېرېدی. پارلمان، په تېره بیا، له کي د تجربې خاوندان ول خو پارلمان هیڅ نرمښت ونه ښود او له خپل دری
کال پوري هڅ ډول نرمښت ونه ښود. د پارلمان وکیالنو د حکومت په مقابل کي هیڅ ډول  1۹۷۳کال څخه تر  1۹۶۹

کال  1۹۶۹هماهنګي او انضباط ونه ښود او چي حکومت هر څه ویل دوی مخالفت ورسره کاوه. د مثال په ډول له 
ي یې یوازي یوه کوچنی مسله تصویب کړه. د کښتي رتبې مامورینو هم وخت په بېکارۍ کال پور 1۹۷۰څخه تر 

 تېراوه او اداري فساد ته یې الس اچولی وو.
 بیاور ن
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