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 62/16/6112          شاه ولی آرین

 عیتافغانستان ستراتیژیک موق د
 کال13۳۱د مرغومی شپږمه نیټه 

 
 دوهمه برخه:

 
 کودتا: داؤدکال دسردارمحمد 13۳6نیټه6۲دچنګاش 

 خان د داؤدته اړشوی صدراعظم ستعفی ا اضی اوشاهی نظام نه نار ، دڅرنګه چې په تیره برخه کې ویل شوی و
ډول په  پاره شوروی اتحاد ته استولی واو همدا د نظامی زد کړو محصیلین د شمیر په وخت کې یوخپل حکومت 

جنټ ا د روسانو له بله پلوه د و، اکې شوروی متخصیصین هیواد ته رابلل شوی وو سکتورونو نظامی اقتصادی او
چې په  کارمل ته نږدی افسرانوډلی  شوروی سره د پرچم د نږدی والی د داؤدمحمد  له لوری د حسن شرق او ببرک

 د وکړه شاهی نظام ړنګ اوکودتا  شاه په یوه سفر ایتالیا ته والړ وی کله چې محمد ظاهر کړیه شوروی کې یې زد
ی پرچمیان لیدی کسان کارمل ته نږدک محوری او کودتا نګه چې دڅر. رامنځته شو جمهوری نظام داؤد محمد سردار

 ،شرق حسن، عبدالحمید محتاط، اچاګل وفادارپ ،وزیر چارو کورنیو د دفیض محملکه  ،غړی و .بې. جې. کې د او
تفصیلی بحث ته ضرورت لری  موضوع یو ا، دداسی نور خان جاللر او محمد حمد نبی عظیمی،م ،جیالنی باختری

مت حکوخان  داؤد ی بحث وکړم چې ولی ده داوس به په لنډ ډول پ مګر ،ل شېچې په یوه ځانګری مقاله کې ولیک
 سقوط اصلی عوامل یې څه و. د موخو ته ونه رسید او خپلو

ببرک  شا د پردی تر دغړی او کې. جې. بې.  شوروی اتحاد د د محوری عناصر کودتا اصلی او چې د دا –
 او په مرکز کابل له لوری د وزیر د چارو کورنیو چې د علت هم و همدا ورکول کیده او کارمل له لوری پروګرام

 داؤد عمل په ولس کې د ا. دپرچم له ډلی نه په دندو وګومارل شول ولسواالن د شمیر والیان او ډیرکې  والیاتو ټولو
 حکومت اوشخصیت ملی اړخ زیانمن او دګواښ سره مخ کړ. خان د

 تعهد نه په شاه شوی خپل کې د مسئلهپښتونستان په  چې دنه  روسانو صدارت په دوره کې د خان هم د داؤد –
 کوالی. شو نه پری حساب یې او و شوی ناراز او ناهیلیو،  

 ۷اساس یې  همدی هیوادنی مینی پر ، دمالتړی شخصیت و ملی سیاست یو د چې په وطن مین اوخان  داؤد –
غربی  ای ،کوالی شرقی یوه الرورکې سیاستوال په توګه ونه شو کې یې د کړ چې په ورستیو کلن اقتصادی پالن جوړ

 منه کړی وه اوژ میلیارد دالرو 6پاره د صادی پالن دکلن اقت ۷ ویل کیدل چې ایران د یوغوره وګڼیکې کوم  متحدینو
نه به  چې د شوروی د مناسباتو و شرط یې دا و،، خد مخی ته ایښی وؤسردار محمد دا همدا ډول یې سپین چک هم د

 دالرو م۳11سعودی عربو  له بله پلوه د اخلی. کې له نرمی کار مسئلهپښتونستان په  پاکستان سره به د د الس اخلی او
 مخ په زیاتیدو ، فقرږهول.له امله دغه پالن سم عملی نه شونه عملی کیدووعدو د  دالرو میلونو ۳۷1شوروی اتحاد او

 ته مخه کړه. پاره بهرنیو هیوادو کیدو د پیدا کار د د یوادوالوه شوه
ی مسلک ادارونه ددولتی  کودتا وروسته د د ه افسران ورتب ه غړی ټیټحکومت اکثر خان د داؤد څرنګه چې د –

 ګواښ سره مخ کړ. دولت یې دچې  ته سپارل بل المل و ځای یې نورو کادرونو ویستل او او تجربه کارو
 جوړیدو پیاوړی دولت د یوغښتلی او خان له لوری د داؤد پاره چې د پاکستان او ایران په لمسون ددی د د –

 غمان اول پنجشیر، چې د نظیمولهغوی ت اغتشاش تربریده د د او تجهیز تنظیم، اسالمی بنسټ پالو تصور یې لیده د
 نه یې روښانه بیلګی وی. بدخشان حرکتو

 هغه د اعتماد کولی شو یپر نه هم روسانو او نه غرب او امریکا ،سیمی هیوادو بله اساسی موضوع چې نه د –
 دوی په توګه چې نشنلیست پښتون یو د دوی له نظره د او مالتړ داعی نه بشپړ د بلوڅو او پښتنو د داؤد محمد سردار

 پری نه لرل. ذاتی تاریخی دښمنان دی باور پښتنو د
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 محمد د ګام اخیستل و فردی دیکتاتوری په لور چې د حزبی سیستم اعالن یو کې د په تصویب اساسی قانون د –
 ګوته کولی شو.په ضعف بل اساسی المل  نظام دستنو د د داؤد

 راتګ نه وروسته د هیواد ته د خرابیدل او اړیکو برژنیف سره په مالقات کې د کې د شوروی په سفر د –
ورو ورو ګوښه  پرچمیانو شوروی پلو دولت کې د په نظام او سیاست بدلون او روابطو خالف د تصور شوروی د

ګوند دی ته اړویست چې  نیستکمو شوروی اتحاد او چې دی کار ته مخ اړول. عربی هیوادو پاکستان اویران ، اکول
ته ددی ترسره کړی و، بیرپاره  د ضعیفولو خلقیانو د کراتیک ګوند کې هغه انشعاب چې دوی په خپله ددیموپه د خلق 
 کال کې ګوندی13۳۲په کمونیست ګوند په منځګړیتوب هلی ځلی پیل او پاره یې دعراق د د ځای کیدو یو ګوند د

 .وحدت ترسره کړ
کیه نه ت پالو شخصیتونو هیواد واک په لمړیو کې په ملی، سیاست بله بنسټیزه تیروتنه د خان د داؤدمحمد  سردار د

په داسی یو کاری ګروپ یا ټیم باور  اووهل  سازمانو او ځواکونو واردښی اوکیڼ اړخووروستیوکې یو په بیا کول.
 نونوپال او سوچونو تاګانو د نووکو په ګټه د خپلو د ال ځینو نه کاوه او کارلرل چې هغوی هم ورته په ریښتینولی 

 کاوه. باندی کار
اساس چې شاهی   هیوادپالنی دروحی پر د داؤد محمد سردار د او سیاسی خپل منځی اختالفاتو شاهی کورنۍ د چې د دا

شاهی  کودتا په لړکې نیټه د 6۲چنګاش په کال د13۳6اغیزالندی د تر دغوغوښتنو په ګټه نه بله د هیواد نظام یې د
واد هی ، دسوکالۍ خلکو د د او یې جمهوری نظام اعالن کړ په خاطر منځته راتلو کراسۍ دیمویوې د د او نظام نسکور

 ډیرو شمیر یو کې ژمنی وکړی د «خطاب به مردم» ټولو نیمګړتیاوود له منځه وړلوله پاره یې د پرمختګ او د د
 ډول ره د او شو مالتړو په شمول تری هرکلی او (خلقیانو) کراتیک ګوندیموخلق د افغانستان د د سیاسی ډلوله خوا

پاره د  د عملی کولو اعالن شوی پروګرام د د خان له خوا داؤد په مشری په یوې جبهې کې د داؤد د حتی مرستی او
منو نه خپلو ژ د وعدوعمل وکړي ورو ورو خان ددی پرځای چې په خپلو داؤدو . خشو کارکولو تیاری هم څرګند ګډ
ټولو هغو سیاسی ډلو  منځ ته راغلی وه هم خفه او د شاه په وخت کې چې د کراسيیموڅه د هغه یو او شو شا تر

 ره هم دې دی عمل نو. چیوازی یې خپل حزب رسمی کړ او قانوني اعالن کړ فعالیت یې غیر احزابو او سازمانونو
پټ کړ.  یا یې خپل فعالیت او سیاسی فعالیت پریښود یا احزابو شوو یاد او تله درنه کړه مخالیفینوسیاسی  خان د داؤد
احزاب  نوری سیاسی ډلی او وژل داسی څه ووچې بیا زندانیکول او ملګرو شمیر یو هغه د د میوندوال او د ډول همدا

 یې هم اندیښمن کړل.
پرمختګ  هیواد د چې د ملی هیوادپالونکی شخصیت و یو داؤدمحمد  ووایم چې مرحوم سردار په خواشنی سره باید

 هیواد د مګر ستره اړتیا درلوده، ملی شخصیت ته دی هیواد داسی یو عالقه درلوده او زړه له تله مینه او سره یې د
ه عناصر پچې ملی هیوادپاله  چې نه یې ده ته دا فرصت ورکړ کړ دده چاپلایر داسی مهار بهرنی دښمنانو کورنی او

 تیروتنو د دده د کوالی چې په ده راټول شوی وای او وشو شخصیتونو هیوادپالو نه هم ملی او ځان راټول کړی او
خی تاری تیرو استعمارګرو، بهرنیو او کورنی، سیمه ایزو هیواد د  .سره مرستی کړی وای ې وری مخنیوی په خاطر

منحوس جاسوسی سازمان ددی ویری له امله چې ممکن  جی. بی.ک. هغوی د  کې شوروی اتحاد او د په سر دشمنانو
حساب میدان ته راکش  د یو دوی به هر شې او جوړ ځواکمن دولت را پیاوړی ، دده په رهبری به په افغانستان کې یو

دی ویری له امله دی او دده حکومت داسی تیروتنو ته وهڅوه چې . دشومو موخو مخنیوی به وکړی دوی د د کړی،
 هیواد او ولس نه شې جبرانولی. دادی تاوان یې تر اوسه زموږ

همدا ډول د محمد  خدمت په باورمندی او هیواد ته د ملی اړخ او خان د داؤد د کراتیک ګوند کې خلقیانویموخلق په د د
په دوی  داؤدله محتوا سره خپله همغږی وښوده اما نه سردار محمد « خطاب به مردم افغانستان»د مشی یانی  داؤد

خو دوی دی ته اړکړل چې ورسره همکاری وکړی.  تیروتنو ورستیو داؤدسردار محمد  او نه هم د اعتماد وکړ
په پلوی  داؤد دولت حمله کوی دوی به د پر داؤدمحمد  څوک د که چیری بل هر» وروستی رسمی پریکړه یې داوه:

 «.ځانه دفاع کوی به دیا حمله کوی دوی  دوی ګزار پر داؤددریږی اما که چیری محمد 

 د سره الس ګریوان او ستونزو بله ورځ د نظام ورځ تر داؤدمحمد  سردار سره د کې نیولو په نظر الملونو دپورتنیو
 امظجمهوری ن ببرک کارمل له الری د ه دپه وسیل اجنټانو السپوڅو خپلو بې د جې. .کې روان و. بی ثباتی په لور
ې هم چ حفیظ هللا امین خیبر، اکبر یرم . ځلی کولی ترڅوچې یې داسی پالن عملی کړهلی  کې په الر دله منځه وړلو

 خپلو الره نوره هم د یوی توطیې قربانی کړی او هیوادپالونکی روحیه درلوده دواړه د هم یې ملی او او پښتانه وو
ته دنده سپارل کیږی چې  نوراحمد  نور ببرک کارمل له خوا د الن په دی ترتیب چې. پپاره هواره کړی ګوډاګیانو د
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یظ هللا حف یې د تور ترور د او ترور به شانس بیخی کم و مشرتا کارمل د چې په موجودیت کې یې د خیبر اکبر میر
 «.دوه پاختکی کړی تیراو یې یو»په دی ترتیب  امین په غاړه واچوی او

حکومت غوصه راوپاروله پر  خان د داؤد توندغبرګون د رهبرانو ګوند د مړینی په جنازه کې د خیبرد میر اکبر د
 .اعدام تصمیم یې اعالن کړ د واو رهبران نیولو د ګوندی غړو د او ګوند یې حمله وکړه رهبران یې ټول زندانی کړل

 داؤد بل څوک حمله کوی نو دوی به د داؤد پریکړه درلوده که پر ې ګوند په خاص ډول خلقیانو. چمخه می ویلی و د
کې  دی تصمیم په نظر . داع کویځانه دف خان په دوی حمله کوی دوی به د داؤدما که خپله ، امالتړ کوینظام نه  د

ی توګه ه دله لوری قومانده ورکړه او پ فقیر محمد فقیر د ته کې افسرانو حفیظ هللا امین له خوا په اردو دسره  نیولو
 د پرځای  یې جمهوری نظام ړنګ او داؤدمحمد  سردار کې د نتیجهپه  نظامی پاڅون یو کال د 13۳۷ د ثور د ۷په 
 .پیروزی ته ورسید انقالب ثور

 
 پاتی لری
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