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 یستانکز نيیرمحمدامیش
 

 سترناورین پیل ثور اومه په هېواد کې د د غویي یا د
 

دې المل شو، چې  د حکومت راپرځیدل سردارمحمدخان د ثور کودتاه او د غویي یا د د
لوړو پوستونو او نظامي  چارو کې خلقي او پرچمي ډلو په ودخان د حکومت پهد دا

ول او دوی له پخوا د کودتاه ترسره کولو پالن  ادارو کې ځانونه ځای په ځای کړي
 بۍ پروایۍ له کبله ونشوای کړای چې د خان د داود ؤ، خو سردار محمد جوړ کړي

  خت له وخته تیر ؤ.کودتاه چیانو شوم اهداف له مینځه یوسي، ځکه و
 

حکومت  خان د داود کودتاه مخکې خلقي او پرچمي ډلو په ښکاره ډول د سردارمحمد د
ووېره وي،  خان په وړاندې او بدنامولو لپاره هڅې پیل کړې وې، څو سردارمحمد داود

 چې دوی په نظام کې غښتلي او د واک خاوندان دي.
 

 اودد دمحم میړنې پړه د سردار دې د ا ترور شو، پرچمیانو دناڅرګندو ډلو لخو کله چې میراکبرخیبر په کابل کې د
قاتلین ونه  رخیب د . خو بیا همامین په پلویانو تپل میراکبرخیبر ترور د حفیظ هللا اوځینو بیا د خان په پلویانو اچول

 موندل شول او په دې بهانه خلقیانواو پرچمیانو خپل پالن کړي هدف ته ورسیدل .
 

یالمه وه، پ کودتا ثور په اومه د کابل ښار په واټونوکې الریون وکړ، البته دغه الریون د یانو دد خلقي او پرچمي پلو
الریون په ګټې  حکومت نړولو طرحه جوړه کړې وه او پرچمیانو د خان د داود محمد سردار چې خلقیانوالپخوا د

 اخیستنې سره نظامي مانور هم پیل کړل. 
 

په ارګ کې یې جګړه پیل کړه، خو خلقي او پرچمي ډلو، چې کله په  شول اوخلقي او پرچمي پلوو په ارګ وردننه 
هېواد  وردننه شي او د نظام کې مهم ځایونه خپل کړي ؤ، د دوی په ګوتنوي نظامي قواوو ته امر وکړل، چې ارګ ته

 واګي ترالسه کړي.
 

دهېواد له والیتونو دمرستې  ېهماغه ؤ، چې په کابل کې لوی ناورین رامنځته شو، د داودخان دحکومت پلویانو چ
لط غ هم د یا تللي ؤ او ځیني مخابروي کودونه بند شوي ؤ او لپاره کابل ته ورشي، ولې د مخابرې سیسټم له منځه

 بیرته یې راپور ورکولو، چې ګواکې خیرت دی، دغو نظامي قواوو؛ ونشوای کړای چې پالزمینې ته ورداخل شي او
 په شاه تګ مخه کړه.

 

ریدې اعالمیې خپ خلقیانو او پرچمیانو له لوري نه دافغانستان راډیو  ڼۍ کې جګړه اونښته روانه وه، چې دد ارګ په ما
 هېواد واګې انقالبي شورا ترالسه کړې.  ګلم ټول او د ي کورنۍاو ویل یې، چې نور د نادر

 

ا انقالبي شور دوی هم دول، راخوشې شول او  زندان کې بندیان په دهمزنګ دکمونستانو یو شمیر مشران چې د کابل
 د راډیو له الرې آورول . بریا مبارکي هېوادوالو ته د
 

خان او  محمد داود هېواد لومړنی ولسمشر سردار څلورویشت ساعته جګړه روانه وه، چې په پای کې د په ارګ کې
ه کی محمد ترانقالبي شورا حکومت رامنځته کړل،چې نور ثور د له کورنۍ سره شهیدان شول، خلقیانو او پرچمیانو د

 د دیموکراتیک ګوند مشر وټاکل شو.  خلک افغانستان د د
 

دغې کرغېړنې کودتاه له امله په اور کې  دا په هېواد کې هغه توره ورځ یادولی شو، چې تردې مهاله زموږ هېواد د
 هېواد په ډېری ځایونو کې وګړي دردیږي، کړیږي او له سترو ناندریو سره مخ دي. سوزي. اوس هم د
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پردیو او تاریخي دښمنانو په خبرو؛ ونه  د الزمه برېښي، چې نور وږ ټولو هېوادوالو ته په اوسني حاالتو کېنو م
غولیږو، باید په خپلو کې یوالی غوره کړو، چې زموږ هېواد نور له بدبختیو او ناندریو ووځي او په هېواد کې تلپاتي 

پکار ده، چې پخپلو کې ورورګلوي غوره کړي او دیو سوله راشي، دې موخې ته رسیدل یوازې ولس ته  امنیت او
 باثبات او ډاډمن افغانستان په لوري اوچت ګامونه واخلي.
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