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 ؟دي هڅ ایتښر
 
 ېپورتال ک اليیجرمن په بر -دافغان  هړکودتا په ا يځپو ۲۶) سرطان ( د ښاګکال دچن ۱۳۵۲د  ېک ویوروست ېپد

 ېاوپه کودتا ک يګڼ لهیپا لوځاوهلو تین هښ،  ډداکودتا پخپله دسردارمحمدداود دهو ېنځی. يیږوکګترستر ېتبصر
 ښېدا کودتا دمسکودنخ ېینځ ایاوپربله خوا ب يپه کلکه ردو ونګډ ېلډد ونددپرچمګ کیدافغانستان دخلق دموکرات

هکله په  ېپد ولمڅدلورواواندونووهیکامآل متضادو او مخالفو ل ولډ ې.ديګڼکار ګډانوی، دمحمدداود اوپرچم ټپربنس
 تیدکودتا واقع ولړډپه بشپ يیږک ېاندړدلته و ېچ هڅ. البته داادعا به غلطه وي ، هغه مړک ېالس پور کنهیل ېهمد
 ېوخت ک نیدمختلفواوپه ع لولپارهښوردکځان نيیتښدنسبي ر یښېپ خيیتار ېدد ېچ ېشو هڅخوه ورويځان قتیاوحق

 پورته اوپرته له احساساتو اوعواطفوچلند وشي . هګټ خهڅنویدمخالفو چ
داکودتا  ېده چ ېاوارزونه داس ستنهیشان زما اخ کوالوپهیاول ونکوڅیړریشم ګڼدکودتا په هکله د ښاګدچن

 يړجاړجو ېخونولدړا وړدوا ېکلنه موده ک هځپه پن تیدجمهور ېوه چ لهیپا يړجاړجو ټدپ انویدمحمدداوداوپرچم
دجمهوري نظام دسقوط وروسته خو  يړنک ټخپل رول پ ېپه کودتا ک ېکوله چ هڅانوهیهم پرچم هڅانکارکاوه که 

 ېمشرببرک کارمل دخپل ېلډ ړېاود نومو ړېک لیپ ېخبر ېندګرڅ ېستنیاخ ېدبرخ ېپه کودتاک ښاګانودچنیپرچم
 يیوا ېداس لځویاو ېولین وتهګاورول ته  ایلتیکښدخپل سازمان  ېپه کودتا ک لهځوڅپه مهال  ۍواکمن ړېورک ویپرد

 یېشاهي نظام  ېچ ېکودتاک ېالند ېوونښدمحمدداود تر الر ونیدپرچم فرکس وندګ کیدافغانستان دخلق دموکرات: » 
ال مسکوته هم  ېنځیلري او یدلوریورته ل ېونکڅیړکورني اوبهرني  رډی هګهمدارن( ۱« )برخه لرله  ړنسکورک

 وددووائتالفيا ۍاعتماد ېدب ځترمن انویدمحمدداود اوپرچم لځ ړیدکودتا وروسته لوم ېنشي چ رهی. هسيین وتهګ
هکله  ېپد ېخبره وه چ ستویدبرخه اخ ېپه کودتا ک ېله لور انویهم دپرچم والملی دویخونده ک ېکودبړیروداګمل

 ېچ داشویدرزهغه وخت پ ېک اهګپه دولتي دست تیدداودخان دجمهور» :  کيیل يیعطا میمحمدابراه نیسیداکادمیکاند
رول  ۍدکارمل دمشر ېک سیپه تاس تیدجمهور ېک زارتپخپل و ولډندګرڅباختري په  النيیج ریوز ېدکرن

دسلطانعلي  ارڅریدبه اتویعمل يیاود هغوي له لوري دکودتا ایلتیکښدپرچمي مشرتابه  ېپه کودتا ک(  ۲« ).هڼاګوړلو
 وهیپه  ېارکښپه شپه محمدحسن شرق دکابل په  یټېن ۲۵د ښاګد چن ريګمل وهی»  ېچ خهڅ ندونوګرڅ ېکشتمند دد

خپل مشرتابه  هړدکودتاپه ا هډنځ لهیب ړیامله نومو ې. لدید خهڅ ېلډله  انویدکودتاچ ېواکګ ېچ یدلیل ېک ښزرهپو
 ېرابولي چ هډغون ۍنیړب ېانوکیپه مکرو ېوروسته د پرچم مشرتابه په هماغه شپه ک ټ. درپو ید ړیورک ټته رپو

 ېک ارویپه ت ټپ ېهمغس ړیجاړجو ټپ دمحمدداوداوپرچم هړدکودتاپه ا يړکشتمند غوا ولډ ېپد« حاالت وارزوي
 ېنندار ایاوژمنت تیحساس ېکچ ېب یې ېاندړپه و کیواددبرخلیاوده ایتړو انویدپرچم ېداده چ یې هڅشي خوه ېپات

 يیښبر خهڅدنوروالسوندونو هړا ېاوپد ندونوګرڅ. دکشتمند د يړغوره ک یځکوم در ېاندړدکودتاپه و ېچ ديیږته ک
رهبري  خهڅ(  یاځ ډېدغون ېدپرچمي مشرتاب ېانوکیدوومرکزونو ) دمحمدداودکور اوپه مکرو رلهیدکودتا به ېچ
 بها ایهکله ثر ېپد ېچ کهځاپارتمان و  عيیدبارق شف ېک انویپه مکرو ومانګپه غالب  یاځ ډېدغون انوی. دپرچمدهیک
 راغلي:  ېپه کتاب ک ېرمنیم د یراه قیورور صد د بینج د
و دپرچم مشرتابه  ېکړپو يړپه لوم دبالکږزمو ېچ ېپه کورک عيیدبارق شف ېچ دلیل ږسهارمو ۲۶په  ښاګدچن»
دکارمل دماما لوروه  ېچ ایخورثر لیاودوک دیودر ګنڅدبارق دکورتر انکټوی قووروستهیودقڅدرلود. د ګاورات ګت
رته تلل اوراتلل کو ېد انکونوسرهټد  ريیسرت هګتو ې. په پرله پسړوک یېته وختله اوحرکت  انکټسره  وپکټ وهید

 یاځ ویسره  هیړووتله .دخپل م لیپه نامعلوم دل خهڅوندګدرلود او د توبړیغ ونیبها دپرچم دفرکس ایثر( )  ۳« )
 ه. پشيړته ال ېکیامر ېدپاکستان له الر ېچ هړ. مسعود ورسره مرسته وکلړ( ته والریاحمدشاه مسعود ته ) پنجش

 ایدي. ثر ليیو ېسپور ېهللا ته خوراسپک بینج رهیاوپه ت وندګ یې ېپه هغه ک ېچ کهیول وکتابی قیصد ېک کایامر
 ایهم ثر هڅ. که ېلړمقاماتو ورک يیکایامر ېسیدکتاب دچاپ پ ېچ ويټدا هم نه پ ېپه خبل کتاب ک

 «کارکاوه. ېک هیټکم زيمرک وندپهګد ېوکیپه وروست ۍونددواکمنګ( د ونی)هما یېودخووروریښوندپرګ
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 لګڼدکودتا متفکرمغز  ېمنشي چ یټېدمرکزي کم تیاودجمهور الیشرق دجمهوري دولت د صدارت مرست محمدحسن
 قیال مانی، دسل لځوی ېک ۍسره په اون بریراکبرخیدم» : کيیل هړا لوپهځکودتا ته دچمتووالي پرمهال دخپلو هلو يیږک

 ېو ېورګټ دولپارهیدجلب وړوغیکودتا ته دنو ېلیدنوپای. دلدهیکارمل هم ل ېوختونه م ېنځیاو... مالقات کاوه او
محمدداود دشرق له لوري دپرچمي مشرانو سره  ېچ یيښخبره  یدشرق پاسن(  ۴« )منظمآ خبراوه  ېاومحمدداودم

ترسره  ېله مخ ېد محمدداودداراد ریدراجلبولو به انوځیپو یکودتاته دپرچم خهڅ ېلډ ېهم دد دنوکتنواوهغهیدمنظمول
 ونديګهغه  ېلډدپرچم د ېک تیپه واقع ېکتن ېدنیدشرق ل ۍسره هره اون بریراکبرخی. دمارهڅنظمآ م یېاوهغه  دهیک

هغه دپرچم او  یرډی ېو چ ړیغ ټپ ونیشرق دپرچم دفرکس ېچ یيښ ایاوداب ېدیادیدحوزو په نامه  ېدي چ ډېغون
 یټېدمرکزي کم ونیدفرکس چم. عبدالقدوس غوربندي دپريګڼ ړی( غ یب یج ی) ک ېادار ېرګارڅدشوروي د یحت
 ټانوپیشرق هم د پرچم ېمخ ک ۲۸خلق افغانستان ( په  کیمختصر حزب دموکرات خیبه تار ېاهګدخپل کتاب ) ن ړیغ
سره دمحمدداود  انویدمحمدداود ارادتمندانو دپرچم ېاوپه هغوک والویل استیدس ېمعرفي کوي. دکودتا په درشل ک يړغ

 ېویاستاد د وهی يیږمقام ته ورس استیمحمدداود دجمهوري ر ېچ ېمخک ېشتایومڅ» په کتوسره  کوتهړیتودو ا
 وابځرسوي . محمدداود په  انیشهرت ته ز ېستاس یوالیدږمو ن انوسرهیو : دپرچم ېلیپه مهال محمدداودته و ېجناز

 وابځ داودلهدمحمد(  ۵« ) يړسره لته وت ۍدهر وطنپال په لک ېچ ید یدلیرزګعادت  ېکږو: په مو ليیورته و ېک
 ړېپه خپل قوت دفاع ک هګپه تو نویمنومتحدډاډدخپلو  یې خهڅ یاودهغو لګڼخپل  انیهغه پرچم ېچ يیږندګرڅ خهڅ

خپل  یې استوالیچارواکي اوس ېنځیاو ېو ېغلولځ یښېر ېژور ېدسلطنت په مهال په افغانستان ک ېچ انویده. شورو
 -. دمسکوهڼاګ ړیدمسکوخورا باوري س ېک ګنځغور یڼواد په کیکسانو ببرک کارمل د ه اترهیوو. هغه مهال ز يړک

د  انویدپرچم ېهم خبر و. په کودتا ک خهڅدتل  ونیدپرچم دفرکس انیشورو ېچ ېو ېدومره ژور ېکړیکارمل ا
حضوردرلود  ېاکثرآ په افغانستان ک ېدشوروي داشغال په موده ک ړینومو ېجنرال چ وشورويی هړپه ا ایلتیکښ

. په ړسره اتحادوک انویدمحمدداود دپلو یدواک په موخه مبارزه کوله .هغو ېاوکړپه دغه پ انویپرچم»:  کيیل ېداس
 شول... یجنرال محمدداودوکوال ېک لهیپا

، سلطنتي مؤسسه  هښوګظاهرشاه  خهڅ. دواک يړکودتا ترسره ک نهیپه مرسته عمآل سپ آتیه ونکيښدالر دپرچم
 ېواکګ ېد اخبره کوي چ ېعبدالرزاق پخپل کتاب ک رجنرالډګ( ۶) «ړکمشراعالن  تیدجمهور یې انځاو هګنړ

 ېپد:»  کيیاول يړک ېپور دتاالسپه کو ید یولڅه ېمسکومحمدداود دخپلوباوري کسانو ) شرق اوکارمل ( له الر
شول.  ېپه فکرک ېستنیاخ ګټېد خهڅداختالفونو ۍدشاهي کورن ایروسان ب یعنی منښدافغانستان خونخواره د ېوخت ک

کارلپاره محمدداود  ېدد يړکومه استفاده و ک خهڅدافغانستان  يړووکه وغوا يړپواسطه کشف ک یب یج یدک یهغو
لخوا اوپه قوي احتمال دحسن شرق اوببرک کارمل له لوري  یب یج یدک دداودامله محم ې... لدیمطلوب شخص د

هم دجنرال عبدالرزاق  کوالیل يیکایامر ونسیهار کیسل(  ۷.«) يړک ېپه کودتا الس پور ېشوه چ لړبلنه ورک
 ېهل یې ولډندګرڅاوپه  ړکړدمسکوپه دستور دداودسره ائتالفي دولت جو انویپرچم» :کيینظر لري اول رڅیخان په 

 ونکوڅیړ ویهکله دنوروافغان اوبهرن ېکه پد(  ۸«) يړک اتیز زیخپل اغ ېاواداره ک ځپه پو ېچ ړېوک ېلځ
شي  یکارندوښ تیواقع ېدد ګېلیوبڅاوفکرکوم مشت نمونه خروارپورتني  يیږدږاو کنهینقل قول وشي ل خهڅآثارو

 هږترلږل»  ېچ ېپه جموري دولت ک ېپرد رهیبوه. سر لهیپا يړجاړجو ټکودتا د محمدداود اوپرچم دپ ښاګدچن ېچ
 ۱۲۰ولسواالن او یولسوالن او لو اتینه ز ۱۱۷،له  انیوال ۱۷تونوید وال وادیده ال،یاودصدارت مرست رانیوز ۸

 خهڅ ېلډجمهوري دولت دمحمدداوداوپرچم د ېچ یيښ(  ۹« )غوره شوي وو. خهڅانویله پرچم ولټتنه دپلوماتان 
پرمهال دکارمل  واکیاودشوروي دن یرګمل ديږدکارمل ن ګفرهن قیرمحمدصدیم ېچ وائتالفي دولت  یشوړجو

ته دمساوي  وهیهر بآی، تقر یائتالف د ېلډاود اودپرچم ددولت پخپله دمحمدد ینو:» کيیسالکار هم ورته نظرلري او ل
 ومارلګوویکڅړوړلوپه  ېخپل خپلوان هم په دولت ک انویهغه مهال دپرچم ېپرد رهیسرب(  ۱۰« ). ټپربنس ډېون

،دپروان دوالي په  نیدکارمل دپالر متقاعدجنرال محمدحس هګدقول اردودقوماندان په تو ایشي دپکت یدایک ېشول چ
هللا دپالرا خترمحمد  بیرنجټاکډد هګتجار په تو لیدوک ېاوپه پاکستان ک لیامرخ میدصمداظهر دپالر عبدالکر هګتو
و. البته په کودتا  انځیپو طرفهیاوب يړکونکي دمختلفوسازمانونوغ ونګډ ېپه کودتا ک ېنشي چ رهیوشي. ه ادونهی

 ریشم یې ېرونوکډګ يیپه هوا رامګد خواجه رواش اوب ېوازیو.  اتیرزیشم انویپه پرتله دخلق انوید پرچم ېک انویچ
دکودتا په  همشرتابه د محمدداودسر ېلډ ونددخلقيګ کیدافغانستان دخلق دموکرات ېچ هګرنڅوو.خو اتیترشلوتنوز

 استی،ر تینی) وزارت ، معونوټوبنسړلو تيیکدر ددولتي اوامن وی یڅه ونیدخلقي فرکس ړینه و ک ړیجاړکوم جو هړا
 انوتهیکونکو خلق ونګډ ېنشو. البته په کودتا ک وګترستر ې( په مشرتابه ک تی، قوماندان ۍ، عالقدار ۍ، ولسوال تی، وال

دخپل  ېخلقي کودتاچي په کودتاک وهیته  کوالی. ل ېشول لړورک ېانګعیترف ېود ېشان دو انوپهیلکه د نورو کودتاچ
 ېچ تلښپو ېوم ېتر هړوک ستوخبرهید برخه اخ ېپه کودتاک يړزما ارتباطي مسئول غ ېکله چ:»  ليیو هړپه ا ونګډ
 ېچ لیوو یې ېک وابځپه  و؟ړکودتا وک ېالند ید محمدداودترمشر ږمو ېچ ۍنظرد ېهم پد ینورمحمدتره ک ایآ
خبر  وښدمحمدداودله نخ ېک ېپه راتلونک ږمو ېلپاره چ ې. دد یحتمي د یې یاوبر ېدونکی: کودتا ک يیوندمشرواګد

 خهڅونوښواګدهغه له  یاومخالف نظرنشي زغمل استوالیمخالف س ال،یس ېته په کتوسره چ تیدده شخص رهیوواوپه ت
دکودتا له برکته  ښاګد چن ېچ ونیدپرچم فرکس« واخلي. خهبر ېپه کودتاک ريګمل ېوژغورو غوره داده چ وندګخپل 
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 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

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

 

 ېالرګت ېخپل ټو دپرچم پرم ړدرلود ا واومحمدداود کوم منظم سازمان نه تيښونداوګ ونکيښحاکم الر نيیوازیپه 
 نایخلکوته دخطاب و ېو چ تيښغو خهڅ قیال مانیله قوله محمدحسن شرق دسل ې. دعبدالقدوس غوربند يړک ړېجو
دا مسئله دپرچم مشرتابه  ېچ ۍداد تی. خوواقع هړورک یېاوشرق ته  کلهیدپرچم مشرتابه هغه ول ېچ يړک هړجو ورته

 ېاوپه کابل ک ړېورته جو ښېاساسي کر نایو ېدد وندګدشوروي اتحادکمونست  ېده چ ړېک کهیسره شر انویدشورو
( نومي  کیتیژئوپول نهګد ) افغانستان درمن هکله ې. پدېودلیښک ېدپرچم دمشرتابه په واک ک ېدخپل سفارت له الر

دپرچم سازمان عمآل واک ته  ېشوي دي. دکودتا په بري سره چ لړورک حاتیتوض ېمخ ک ۱۵۵روسي کتاب په 
بهر مبارزه  ادتید محمدداودترق ېکوله چ تنهښداغو خهڅلوډالسو یڼنوروک اودړک لیخپل سازمان تعط یېو نور یدلیرس

نورمحمدتره کي احضارول  انودمشریدخلق لهځمحمدله خوا دوه  ضیرفیوچارودوزیدکورن یې هګلیب ندهګرڅمردوده ده. 
 لړراونغا ېجمله ک وهیپه  کنهیدال ېری. که چيړوک هډډ خهڅ ودخپرولویاوابالغ ویمشان داعال انوپهیدپرچم ېدي چ
 ده . ېترسره شو ېمخ له يړجاړجو ټانودپیکودتا دمحمد داود او پرچم يځپو ۲۶د ښاګدچن ېشو چ یلیشي و

 
 : ونهځاخ
 

 ۱۵۶کشککي . دهه قانون اساسي ،مخ  نیصباح الد - ۱
 

 ۳۸۶معاصرافغانستان مخ  خی،تار يیعطا میمحمدابراه - ۲
 

 ۲۱۰بها ،رها درباد ، مخ  ایثر - ۳
 

 ۹۲محمدحسن شرق ، کرباس پوشان پاه برهنه ، مخ - ۴
 

 ۱۹کشککي ، مخ  - ۵
 

 ۲۲ - ۲۱( ،مخونه  ی) روس انهیړاوم زهی، دافغان غم اخفسکيیل - ۶
 

 ۱۶۳من ،مخ  ګیزند انیعبدالرزاق ،افغانستان درجر رجنرالډګ - ۷
 

 ۱۴،پشت پرده افغانستان . مخ  زیوکوردوګ هیاود سونیهار کیسل - ۸
 

 ۲۹، مخ  نی، شاه محمودحص بیع یمثلث ب - ۹
 

 ۱۲، مخ  وکټ می، در ګفرهن قیرمحمدصدی، م ریافغانستان درپنج قرن اخ - ۱۰
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