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 سرطان  دیانقالب سف یتفاوت ها
 

 و 
 

 ثور   نیخون یکودتا
 
 

انقالب سف  نیچهل و نهم  امروز  یو سقوط نظام سلطنت  ینظام جمهور  یگذار  انیسرطان، بن  ۲۶  دیسالگرد وقوع 
هستند که    یکه کسان  دانمی. مکنمیعرض م  کیروز بزرگ را به همه هموطنانم تبر  ن یفرسوده در افغانستان است. ا

از آن ها معتقدند که محمد داود   یگروه  د،کنن  یسرطان ندارند و آن را نکوهش م  د ینسبت به انقالب سف   یک ی نظر ن
بارها گفته ام که   منحوس ثور را مساعد کرد اما نه.  یمخصوصا کودتا  یبعد  یوقوع کودتاها  نهیکار زم  نیخان با ا

  ا ی   رینه، در هر صورت ظاهر شاه د  ایکرد و    یظاهر شاه محکوم به سقوط بود، چه محمد داود خان کودتا م  میرژ
 س یرئ  هیظاهر شاه و چه بر عل  ه یچه بر عل  داد،یها در هر صورت رخ م  یخلق  یو کودتا  شدیم  نارزود از مقامش برک
 .جمهور محمد داود

 

دولت محمد   هیبر عل  یکه اگر اقدام نظام  کنندیمحمد داود خان کودتا کردند استدالل م  ه یهواداران حزب خلق که بر عل
 م؟یدان یپادشاه را گناه نم ه ی محمد داود خان بر عل یبود چرا کودتا یداود خان گناه بزرگ

 

کرد. در طول چهار    سهیمد داود خان مقامح  ه یشود با کودتا بر عل  یظاهر شاه را نم  یسلطنت  م یرژ  هیبر عل  انقالب
از هواداران    یبرود، اما نرفت. تعداد  شیپ  ییخودکفا  ی داشت تا به سو  یدهه سلطنت ظاهر شاه، افغانستان فرصت کاف

 ی . به استثنای! چه اشتباه بزرگکنندیپادشاه منسوب م  ه محمد داود خان را ب  یریدهه نخست وز  یسلطنت، دستاوردها
عنوان به دهه نخست   چیبه ه  شرفتیو پ   یاز نگاه ترق  گریمحمد داود خان، سه دهه د  دیشه  یریدوران نخست وز

محمد داود   دیشه  یری گفت که دوران نخست وز  توانیم   نانیبا اطم   گریرسند. به عبارت د  یمحمد داود خان نم  یریوز
افغانستان از مس  ییطال  ی خان، سال ها افغانستان بوده است و پس از آن، دوباره   شرفتیپ  ریصد سال گذشته در 

محمد داود خان    ه یحزب خلق بر عل  یناخواسته در کودتا  ایکه خواسته    یاز کسان  یکه تعداد اندک  دانمیمنحرف شد. م
 یکودتا و سران خلق ن یطراحان ااما هدف  کنندیکار را م نینجات مردم ا یکه برا کردندیشرکت کرده بودند گمان م 

  ن ی به مقام و ثروت ا دن یرس ی نبود، آن ها به اعتراف خودشان برا نیمنحوس ثور چن   یو اکثر شرکت کنندگان کودتا
داشتند    لیها م  ییکایو آمر  ونددیبپ  یستیکمون  یکه افغانستان هم به جمع کشورها  خواستندیرا کردند. روس ها م  یکار

 د ی. تفاوت انقالب سفرندیرا از آن ها بگ   تنامی دامگه حادثه بکشانند تا انتقام شکست و  نیبه افغانستان، ا  اکه روس ها ر
افغانستان به منظور نجات کشور و    یسرطان در حالت فروپاش  دیبود که انقالب سف  نیخلق در ا  یسرطان و کودتا

جمهور محمد داود در    سیرئ  یبه رهبر  کشوررخ داد که    یور زمانث  یصورت گرفت و کودتا  یملت از گرداب تباه
 .داشتیگام برم  شرفتیتوسعه و پ ریمس

 

خودشان ملت را در    ی بقا  یبرا  یبود که مقامات سلطنت  نیا  یو عناصر خلق  یفرق محمد داود خان با مقامات سلطنت
از    یمقامات بلند رتبه نظام سلطنت  ندی گوی م  نکهیکردند، ا  یمحمد داود خان را ترور م  ارانیو    داشتندیفالکت نگه م

مقامات نبودند که دگروال    نی. مگر همستین  شیب  یدروغ  ردندنک   ی کار  یمنافع مل  یبرا  یوقوع انقالب باخبر بودند ول
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و پسر نوجوانش را به شهادت رساندند؟ مگر همان ها نبودند که سوقصد نافرجام به محمد داود   ی دریامان هللا خان ح
 و اجرا کردند؟  یخان را طراح

 

از هواداران وفادار او را به شهادت    گریبه قدرت، محمد داود خان، خانواده او و هزاران نفر د  دنیرس  یها برا  یخلق
 .و شکنجه کردند یزندان اینفر را کشتند و  حفظ قدرت شان، صدها هزار یرساندند و برا

 

اکرم و هزاران    بهیبانو نص  ،یلیجم  ل یمانند جناب عبدالجل  یچهار دهه پس از شهادت محمد داود خان هنوز کسان  نکهیا
ما داود خان را از    گریهموطن د  ونیلیجمهور محمد داود خان وفادارند و م  سیما به رئ  ختهیتن از هموطنان فره

خلق و سلطنت طلبان،   یایگسترده بقا غاتی با وجود تبل  ستانگر آن است که مردم افغان  انیدوست دارند نما قلب    میصم
 .کشور و مردمش بود یچقدر به فکر سربلند ز،یعز  دیکه آن شه دانندیم یبه خوب

 
 منصور  فیشر

 ۱۴۰۱سرطان  ۲۶
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