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 سرطان  یکودتا
 

 و عواقب آن زهٔ ی انگ  علت،
 
 

 .مورد پرداخته شود نیچند در یسرطان، لذا الزم دانستم به نکات ۲۶مصادف است با  امروز
 

عادالنهٔ   قیطرف خواستار تطب  کیکشور، از    ونیاسیمردم خصوصا” جوانان و س  ،یوجود آنکه در دههٔ قانون اساس   با
 گر، ینمودند، از طرف د  یبه سلطنت، در کار حکومت ها انتقاد م  کیقانون بودند و از دخالت شاه و حلقات نزد

 ی کاریب  ،ی قانون احزاب، رکود اقتصاد  حیاز توش  یبه شمول خود دار  م،یدر تصام  تیشاه و عدم قاطع  یمحافظه کار
  ن یمخالف  زیو به اساس اخبار مبالغه آم  م،یروز افزون مردم شده بود، اما اگر از انصاف نگذر  یتیسبب نارضا  ره،یو غ

  ی استبداد   یآن، صد ها مراتبه بهتر از نظام ها  یها  یبا تمام نواقص و کوتاه  وبیمع  یموکراس یهمان د  م،یقضاوت نکن
 .بود که بعد از آن در وطن حاکم گشت یی یکتاتوریدو 
 

و اصالح آن بود که   فورم یر  یبرا  ریگیکودتا نبود، بلکه مبارزه پ   وب،یمع  یموکراسید  کی چارهٔ    گر،یعبارهٔ د  به
 .میرا از دست داد تیموقعآن  س،یو دسا یاسیها، انحرافات س یگ حوصله  یمتأسفانه به اثر ب

 

اشخاص با تجربه و با   ،یاسیس  نیو فعال  نیمخالف  یبا وجود سر و صدا ها  ،یموکراسیاذعان نمود که در دههٔ د  دیبا
اقتصاد  تیکفا به طرف اصالح و    یاوضاع مملکت به آهسته گ  ،ی در صدر امور قرار داشت و با وجود ضعف 
شدند، که بدبختانه ناباوران به  یبلد م ،یاعاجتم یها  یو آزاد یموکراسیبا د جا”یدر حرکت بود و مردم تدر فورمیر
غصب قدرت از راه توطئه و زور، منحرف   یبسو  ز، یمسالمت آم  ریپروسه را برهم زده و از مس  نیا  ،یموکراسید

 .ساختند
 

 یاشیع  ایدر آن دوران و    یدر مورد فساد ادار  زیآم   نادرست و مبالغه  غاتی گفته شود که تبل  دیبا  گریطرف د  از
که در آن   یتعداد  کی شد، و    یدامن زده م  یموکراسی د  نیاساس بود و توسط مخالف  ی دروغ و ب  شهیپادشاه، هم از ر

 .کنند یم راررا امروز بدون دقت تک  غاتیسال ها خورد سال بودند، همان تبل
 

“فروش فرزندان دلبند در بازار ها    یمتواتر، ادعا  یناگوار و قحط سال  یکه با وجود وضع اقتصاد  میاضافه نما  دیبا
 .باشد یاساس م یاتهام کامال” ب کیتوسط مردم سمت شمال و مرکز کشور” 

 

  ینجات اعضا  یحاضرم برا  تی)از مجبور کرده باشد و گفته باشد که:  یشنهادیپ  نیدر آن روزگار چن  یکدام کس  اگر
فاجعهٔ    کیعمل بصورت    ن یکه ا  میاما اگر تصور کن  ست،یقابل باور ن  ریرا بفروشم(، غ  م یاز اوالد ها  یک ی  ل،یفام

طرفداران کودتا را، بدون    غاتی خبر بوده و تبل  یب  اه  تیشود که از واقع  یاست، معلوم م  وستهیبه وقوع پ  یاجتماع
 .میکم و کاست قبول کرده ا

 

که تعداد فرزندان فروخته شده چند نفر بودند؟ چگونه و در کجا بزرگ شدند؟؟   میلحظه از خود بپرس کی یبرا دیائ یب
  .شوند ستیکه بدون نام و نشان سر به ن ستیو بآلخره سرنوشت شان چه شد؟؟؟ فرزندان آدم، مانند ملخ ن
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، در مکه دختران را زنده به گور  : “قبل از اسالمندیگویمسلمان ها دارد که م  یقصه ها شباهت به افسانه ها  نیا
 .”و اسالم آمد و همه زن ها را نجات داد کردندیم
 

  ی زنده بگور نشده بود و بعد از بزرگ شدن مصروف تجارت بود، جواب جهیخد یب یشود که چرا ب  دهیپرس یوقت اما
 .ندارند

 

 ا یو    امبر،یپ  تیدوران طفول  ی ها  هیدا  ایو    ان،یهندو  زن ابوسف  ای  امبر،یآمنه مادر حضرت پ  یب  ی ب  ایکه آ  میبپرس  ای
در مکه چگونه از زنده بگور شدن    گریمادران حضرت عمر، حضرت ابوبکر و عثمان و صد ها و هزاران زن د

 آورده بودند؟؟ ایو بزرگ شده و اوالد بدن افتهینجات 
 

  :دیگو یمثل است که م کیپشتو  در
 

 .”یکو اسیعاقل د ق ،ییدروغ وا درواغجن“
 

در دههٔ   افغانستان یظاهر شاه و فروش هزاران طفل در بازار ها یاشیدر مورد ع یساخته گ غاتیآوازه ها و تبل لذا
 .نبود شیب یدروغ ،یموکراسید
 

 یتی، نارضامردم  یو تنگدست   یکاریشد، به اضافهٔ ب  یها دامن زده م  ستیتوسط کمون  شتریکه ب   غاتی تبل  نگونهیا  اما
که داؤد خان در صدر آن لست قرار    ،یشاه و قانون اساس  نیمخالف   یرا برا  نهیزم  گر،یروز افزون د  غاتیها و تبل 

 .ندیغصب قدرت اقدام نما یداشت، مساعد ساخت تا دست بکار شوند و از راه توطئه برا
 

او، قدرت   یمنف  اتیاز خصوص  یک ی  یهم داشت ول  یخوب  یخواه بود و صفات  یوجود آنکه داؤد خان شخص ترق  با
  .سازگار نبود یموکراسیو انحصار قدرت بود که با د یخواه

 

با کرکتر او آشنا   کهیرا به مردم وعده کرد، اما کسان  ی واقع  یموکراسیسرطان، د  ۲۶صبح    هٔ یانیداؤد خان در ب  گرچه
 .توانستند یم صیتشخ یرا به خوب یته انیو وعدهٔ م لهیح نیبودند، ا

 

  ، یموکراسیتوانست در دههٔ د  یداشت، م  یم  دهیدر قدرت، عق  گرانیو اشتراک د  یموکراسیداؤد خان واقعا” به د  اگر
را دور خود جمع کند و شاه را که شخص کم جرأت بود،    ونیاسیس  گریاش، د  یاسیبا استفاده از شهرت و وزن س

سازد، و امکان زعامت داؤد خان را از    سریم  یساسقانون ا   ۲۴مادهٔ    لیتعد  یرا برا  نهیتحت فشار قرار دهد، تا زم
 .باز کند زم،ینظام پلورال کیدر  ،یحزب مردم کی لیراه تشک 

 

 ی داد. رو  یقدرت، تن نم  میو تقس  ع یتاز داشت، به حکومت قاعدهٔ وس  کهی چون داؤد خان کرکتر خود خواه و    یول
 .نمود داخل اقدام شد و قدرت را غصب ینظام یملحوظ،  از راه کودتا نیا
 

بود که به   ییکودتا  نی کشور متذکر شده اند، اشتباه بزرگ داؤد خان، هم  ونیاسیو س  نیبار ها مؤرخ  کهی همانطور
 .اصطالح معروف )رخنهٔ مرگ( را باز کرد

 

 گر یراند، اما غافل از آنکه د  یم  هیاش را به حاش  ییکودتا  یرفقا  گرید  جا”یکه تدر  کردی خان اشتباها” فکر م  داؤد
 .”را که از بوتل برآمده، دوباره داخل بوتل اندازد ینی که: “ج ستیممکن ن شیبرا

 

راه    نیبودند، متوجه و مطمئن شدند که کوتاه تر  یحزب  نیپلی منظم و دس  التیتشک   یها که دارا   یها و خلق  یپرچم
گرفتن قدرت    ی سرطان، برا  ۲۶  یباشد و از همان صبح کودتا  ی م  یعسکر  ی به قدرت، استفاده از اردو و قوا  دنیرس

 .دست بکار شدند
 

 .ام دهیبرجستهٔ جناح پرچم شن یاز کدر ها یک یمطلب را از زبان  نیا
 

سرطان، در    یکودتا  تیکه بعد از موفق  یجلسهٔ حزب  نی مصاحبه به من گفت که در اول  کیضمن    ارملیهللا ز  حیزب
خود ما بصورت   د،ی آ  یبدست م  یآسان نیکه قدرت به ا  میدانستیببرک کارمل گفت که اگر م  م،یکابل داشت  انیمکرور

 .میکردیاقدام م میمستق 
 

  یصورت از داؤد خان به کس  چ یبود، که قدرت به ه ن یخلق و پرچم ا  یحزب  یها   صلهیاز ف  یک ی  ،یبعد  ی ماه ها  در
 شود یاجازه و فرصت آن داده نم یکند و به کس یخلق، انتقال نم کی موکراتیاز حزب د ریغ گر،ید
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مقابله با    یبرا  یکاف  ییتوانا  گریگروه د  چیدوم  و ه  یکودتا  ی شد برا  یزیداؤد خان، تختهٔ خ  یکودتا  ب،یترت  نیا  به
  ک ی  یبرا  ینجچل  ر،یمانند قد   ییداخله    ریو وز  یمانند رسول  ی دفاع  ریآنان را نداشت و حکومت داؤد خان هم با وز

 .مدآ یبه حساب نم ،یقدرت جهان کی یبانیبا پشت یحزب قو
 

داؤد خان را    یکه اگر کودتا میسرطان بپرس  یاز بهانه تراشان کودتا  دیبا   م،یطرفانه قضاوت نمائ  یو ب  نانهیواقعب  اگر
را که    یقانون  میرژ  کی زد و    ینظام  یخود، دست به کودتا  ییمحارب و عقده    ریمحارب و غ  یکه با چند نفر رفقا

حزب    کی  یپس چرا کودتا  د،یکنیم  یآن زمان تلق  یو مقتضا   دیدانیم  هیبه آن سوگند خورده بود، سقوط داد، قابل توج
برخوردار   یقدرت جهان  کی  یبانیو منظم را که هزاران عضو و صد ها عضو در اردو داشت و هم از پشت  یقو

 هیداؤد خان را سرنگون کرد، توج  ی حزب  کیو    یکتاتورینظام د  کیسرطان،    ۲۶  یبود، و با اقدام مشابهٔ به کودتا
 د؟یتوان  ینم
 

 .کنندیبام و دو هوا صحبت م کیو از  ستین یاست که قضاوت شان اصول نیسرطان هم یطرفداران کودتا مشکل
 

ثور   یسرطان، بعدا” در کودتا  یو مؤثر در کودتا  ی اصل  یو مهره ها  انیتن از نظام  نیگذاشت که چند  دینبا  ناگفته
 .کردند یکننده باز نیو تع  یدینقش کل

 

 توان یبود که م  یها  بتیسرطان رخنهٔ مرگ را باز کرد و سرآغاز مص  یدر باال اشاره شد، کودتا  کهیهمانطور  لذا
 .( خواندری)کب یثور را بدبخت یبعد یکودتا ( وری)صغ یآنرا بدبخت

 

و عواقب آن، کتاب ها   اتینوشتن مظالم، جنا  ی( بنام “انقالب ثور” که براری)کب   یبه بدبخت  میرس یجاست که م  نیا  و
 نوشته شده است و هنوز هم عواقب خانمانسوز آن ادامه دارد، که در صفحات جداگانه به آن پرداخته خواهد شد. 
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