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 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

  

  
 26/04/2015           حیات پیاوړی

 کودتا یا سیاسي فاجعه

 بخش اول

 ناوړه پایلېد هغو را منځته کیدل او څو کودتاګانو د افغانستان په وروستي څلویښت کلن تاریخ کښې د 
کیدای په معنی ده.  فاجعه او مصیبت  پیښېد ناوړې  او( د کلیمې سره برابره Disasterلیسي ژبې د )فاجعه د انګ 

 بیعيط غیراو داسې نور.  ، وچکاليښویدل، سیالب ر. طبیعی لکه زلزله، ږلۍ د غوي غیری طبیعییا او  يطبیعشي 
و بې رحمانه د ځنګلون)ستونزې یعنې او چاپیریالي ایکولوژیکي لکه د انسانانو په الس رامنځ ته کیدونکي پیښې دي. 

ل او د هغوی ناوړه پایلې چې د ککړوهوا او ځمکې( اوبو،  لکه د د چاپیلایرهوا ته د مضره ګازونو خپرول، وهل، 
د ښې په دې بحث کزه  . ګرځي سببد رامنځته کیدو سترو انساني ناورینونو ډول ډول ، اقتصادي او ټولنیزو، سیاسي

کودتا ې چپه اړه  ېاو فاجع ېپیښسیاسي شوې رامنځته او پالن  ،د انسان په الس آګاهانهعي پیښو په اړه نه بلکه یطب
 .شریکومشته معلومات ، پایلې لريناوړه  ېسیاسي، اقتصادي او ټولنیزنه جبران کیدونکی بلل کیږي او 

او دري  راخستل شوې چې په متغیر ډول په پښتویمې څخه لد ک(  d’étatcoupد فرانسوي ژبې د ) کلیمه کودتاد  
ة المعارف دایر پهد کودتا اصلي تعریفونه . ګڼل کیږي فاجعهسیاسي په الس جوړه شوې  د انسانژبو کښې استعمالیږي، 

  :يدشوي  ډولالندې په کښې 
په سیاست کښې یو نا څاپي، قاطع او چټک عمل، چې په ځانګړي ډول د هغه د عملي کولو لپاره د غیر قانوني الرې “

 . ”یا زور څخه  کار اخستل کیږي
 :شوې تعریفداسې هم 

په نتیجه کښې دولتي واک تر السه کول دي چې دا کار د یو سیاسي یا نظامي ډلې له خوځښت د یو قاطع او چټک “
د انقالب )پاڅون یا بدلون( برخالف، کودتا د ولسي پاڅون او ګډون پرته تر سره کیږي. زیاتره لورې تر سره کیږي. 

صدی ، د چارو تیو له لورې تر سره کیږيکړد ځینو نو یا نظامي جنراال ونه، د سیاسیونخوځښتووختونه کودتا ډوله 
   .”خپل ځان د واکدارۍ اعالن کويد زیون اشغالوي، او ییا حاکم چارواکی ګرفتاروي، ملي رادیو یا تلو

 

زمونږ په ټولنه کښې هر څوک د خپل باور او سلیقې سره سم دغو ورځو او پیښو ته تعریف وړاندي کوي او یوې ته 
ناسمه وایي.  په هر حال، طرحې او پیښې کیدای شي سمې یا ناسمې وي خو اوسنۍ زمانه کښې خلک  سمه او بلې ته

قضاوت د پیښو په پایلو کوي نه د طرحو په بڼه او تفسیر. دا چې کوم بهیر ولس او ټولنې ته ګټه رسولې یا تاوان، پر 
 هماغه بنسټ سم قضاوت کیدای شي.

 

چې زما په باور  . وه دهشا ګانو کودتاکرغیړنو څو څلویښت کلن تاریخ کښې د زمونږ هیواد په وروستي څه د پاسه 
پیښو  د دې. پرته بل هیڅ په ارمغان نه دي راوړيو یاو ویجاړو بدمرغیود په ټولیزه توګه د ټولو پایلې د ولس لپاره 

 د ثورد نه دي.  ټول د هغوی ژوندي شاهدان او د شمیرلو وړ ،منفي پایلې د هرهیوادوال د سترګو پر وړاندې پرتې
مه  زمونږ د هیواد د تاریخ دوه داسې تورې کودتایي ورځې دي چې په ښه سترګه ورته نه کتل  ۸مه او  ۷میاشتې 

 کیږي. تر دې څنګه نورې داسې پیښې هم رامنځته شوي چې الندې ور ته اشاره شوې ده.
تا کود سرطانپه میاشت کښې تر سره شوې ده. زه د  ثوراو بله د  سرطانیوه د ملې څخه د دوه لمړۍ کودتاګانو له ج

 لوهپسیاسی اجتماعي او او عمل د  هکوم چې یو خو په ټولیزه توګه کودتایي طرحملګرې ځکه ور سره او هغه نورې 
الرې زمونږ په هیواد کښې د بدمرغیو زڼی )تخم(  لهکودتا  سرطاند په ځانګړې توګه بل دا چې  .يمحکوم ددواړه 

په ه. شوې دهواره الره ورته کرل شوی او د راتلونکو کودتاګانو او نورو فجایعو او بدمرغیو بنسټ کیښودل شوی او 
د د ببرک کارمل په ژبه مه  ۶فاجعې بل پړاو، د جدي د کودتا  ثورودتا د فاجعې پیل، د ک سرطاند بنسټیزه توګه 

ه دد جهاد بریالیتوب نه بلکه د دې تیرو پړواونو د لړۍ یوه کړۍ  (له بده مرغه)اتم  ثورپرمختیایي پړاو د فاجعې 
 په. زه باور لرم چې د جهاد فریضه د ولس نورو بدمرغیو ته الره هواره کړې(دې پیښې هم د نورو په څیر که ځ)
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 4تر 2 له :د پاڼو شمیره

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

 

بچیانو په دې الر کښې د خدای د رضا د حصول او خپل ولس او او مبارزو قربانیو تر سره شوه او د ولس مجاهدو 
په جهاد سوداګري هیواد د ژغورنې په خاطر ډول ډول او ډیرې بې حسابه قربانۍ ورکړې چې د هیریدو وړ نه دي خو 

 ند چور او تاال، )د جهاد ثمره تر پښو الندې شي( يش کړیو ته په الس ور یی واک یو څو شبکهشوه چې  دې سبب د
  .يپیل شاو په ټولیزه توګه د هیواد د بنسټونو د ړنګولو پرمختیایي او پای نه موندونکی پړاو ګرم بازار 

 
 :دي شوېمنځته  رایو په بل پسې توګه الندې وار وار په په فجایع  دا

 
 کودتا: سرطانلمړی د  

حضرت محمد ظاهر یاعلعث شو چې اکښې د الندې مادې تسجیل د دې بلورویشتمه ماده څه اساسی قانون پ 1۳۴۳د 
 . په دېشيساتل و تل لپاره محروم  څخه دښې د برخې کسردار داود خان په سیاسي واک شاه د کورنۍ له لورې 

 ماده کښې داسې راغلې دي:  
زامن  هد هغ اود هغوی ښځې، ځامن او لورګانې، کاکا و او خور ا ځوی او لور او ورور د پاچا :مادهڅلورویشتمه  

  د شاهي کورنۍ غړي بلل کیږي.
 

 :دي د همدې مادې په بله برخه کښې راغلي
 

 ؛و الندې دندې نه تر سره کويا د شاهي کورنۍ غړي په سیاسي ګوندونو کښې ګډون نه کوي
 

 

 1وزارت.بل یا  )صدراعظمي( ـ لمړی وزارت 
 2.ـ د شورا غړیتوب 
 ۳د سترې محکمې غړیتوب ـ. 

 خپل حیثیت د شاهي کورنۍ د غړي په توګه ساتي. خپل ټول ژوند لپاره تلد  به ید شاهي کورنۍ غړ
 

د سردار د ځان په خالف عمل و ګاڼه، ځکه چې همدې مادې داود خان په اساسي قانون کښې د همدې مادې تسجیل 
. نو داود خان هم د غبرګون په بڼه د سیاسي واک د ترالسه کولو کړهداود خان د بیا صدراعظم جوړیدو الره ډب 

د خپل تره ځوی څخه سیاسي غچ واخلي له یوې خوا چې شي ښې شو تر څو وکوالی په لټه کنورو الرو چارو د لپاره 
د سره د ګون ډیموکراټیکخلک افغانستان د لپاره د صد قدې مد  خانداودتر السه کړي. نو  کسیاسي واله بله پلوه او 

 د افغانستان د بدځینې خلک  ه.سره کړ رتنیټې کودتا  2۶د میاشتې د  سرطانکال د  1۳۵2د مخې له یو ګډ پالن 
د مرحوم محمد ظاهر شاه او د مرحوم محمد داود خان د ذهن  .يي د کورنۍ له تربګنیو سره تړییح پیل د آلمرغیو 
 .ت زغميلچې ترخې پایلې یې م څرګنده شو را په بڼهتربګني  دد هغوی بیلوالی فکري 

 

اتحاد څخه د ی شفیق د شوروی سمحمد مو ارواښادبل عامل یې د افغانستان د شاهي نظام د وروستي صدراعظم 
 پخوانیته نژدې کیدل وو. دې موضوع  ي نړۍزیاتیدو او په ځانکړې توګه اسالمي او یا هم غرب ېسیاسي فاصل

ت ، له دې فرصتر سره کولو لپاره یې تیاری نیوهاو د هر مناسب اقدام وه  لیاندیښنه کښې غورځو په شوروي اتحاد
ګډون له  ګوند د ډیموکراټیکڅخه ګټه تر السه کړه او په غیر مستقیمه توګه یې په پروسه کښې د افغانستان خلک 

 ه.کړتر سره یې الرې داود خان سره الس یو او کودتا 
ره له دې . سيیزپایله دا شوه چې په هیواد کښې یې کودتایي حرکتونو ته الره پرانتر ټولو ستره د کودتا  سرطاند 

وه چې هغه یې د هیواد هم سړی او دیکتاتور خودخواه ډیر چې داود خان یو ملي سړی ګڼل کیده تر څنګه یې هغه یو 
تان رته د افغانسپد ملت څخه د داود خان د لیرې ساتلو په کار کښې له شک کښې وساته. څخه په انزوا د ملي عناصرو 

د ګوند د خپل ضډیموکراټیک نکی نقش درلود. د افغانستان د خلک ټاکو)پرچم ښاخ( ګوند  ډیموکراټیکد خلک 
او  تهواخسله دې فرصت څخه ګټه ستراتیژۍ د پلي کیدو لپاره مهالې  روسي اوږدد او له مخې  خصلت ډیموکراټیک

، یتشخصهغوی لمړی ګام د هیواد د یو ملي او وطنپال  .مخه کړهیې په لور د ټکولو او ځپلو  د خپلو سیاسي سیاالنو
د مشر شهید میوندوال په وړاندې  (مساواتمترقي دموکرات )م او د یو سیاسی ګوند یعنې ظد هیواد یو پخواني صدراع

 اژه. و وپه وحشیانه توګه لمړی یې هغه د خپلو یو شمیر ملګرو سره د کودتا په تور بندي او بیا یې . تر سره کړ
 

 نیټه خپله ماښمنۍ خپرونه کښې داسې اعالن وکړ چي: ۳1په کال د سنبلې  1۳۵2په دې اړه د کابل رادیو د 
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 4تر ۳ له :د پاڼو شمیره

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

 

سنادو او اړ یې غوښتل جمهوري نظام له منځه یوسي، د تیو شمیر خاینو او مرتجعو کړیو چې د بهرنیانو په مال “
 ،پخوانی هوایی قوماندان رجنرال عبدالرزاقډګ : میوندوال،شواهد سره الس په الس و نیول شول.  چې عبارت دي له

 ”چې په مرستیال مشهور وهتورن جنرال خان محمد 
تر عنوان  ”لد هیواد نا متو زوى شهید محمد ها شم میوندوا “د مقالې یوه برخه چې د استاد کاظم بیمار په دې اړه 

 ي یوه برخه را نقلوو: للیکالندي 
کله چي سردار داود خان کودتا وکړه، نو د داود خان پرچمي ملګرو،  ښېکلمریزکال ( 1۳52) میالدي 1٩۷۳په “

په واسطه په زندان  وه. د پر چمیانو او سردار محمد داود د ملګرواشهید میوندوال د بلى کودتا په تور زندان ته وا چ
ه پرحوم میوندوال شهید شو، او د افغانستان راډیو له الري اعالن شو چي مپه بې رحمانه ډول تر شکنجو الندې کي 

ځان وژنه کړیده. دغه خبر د واقعیت څخه لیري یو خبر و، ځکه چي شهید میوندوال یو کلک مسلمان او خپله نکټایي 
سیاست مدار شخصیت و، هغه هیڅکله داسي خام او بي ثمره کار نه کاوه، ویل کیږي چي دى په وهلو ملي یو لوي 

 . هاو ټکولو وژل شوى و
 زیاتوي:د مقالې لیکوال 

د شهید میوندوال د تحقیقاتو موظف او مسئول صمد ازهر، د پرچم د ډلي غړى و. ځیني لیکونکي وایي چي دده په “ 
شهادت کي صمد ازهر او د پر چم ډلي لوي الس درلود. خو صمد ازهر په خپلو لیکنو کي دا ادعا ردوي او وایي چي 

شهید میوندوال د پرچمیانو د شومو اغراضو ”.په ګوته کويهم نه دې کار بل مسئول  دى د ده دا کار نه دى کړى، مګر
ده سیاسي فکر څخه ډاریدل، او داسي فکر  ، ځکه دوى د(د شهید مرحوم میوندوال روح دې خوشاله وى) قرباني شو

 ”یې کاوه چي په سیاسي ډګر کي ده ته ماتي ورکول اسان کار نه دى.
 

 ودې ناوړه لګول شوي تور له امله د ټولو نیول شو په هر حال دهغه جال بحث ته اړتیا لري خو واژه  دا چي چا و
ې ینځ او علماء يصاحب منصبان،  لوړ رتبه چارواکي، دین يته رسیده چې ډیری یې پخواني دولت 2۳کسانو شمیر 

سوداګر،  شاکریمرستیال، عارف شینواری د  خان محمد خانوو چې له هغې ډلې څخه دا کسان اعدام شول.  سوداگر
 . مولوی سیف الرحمنزرغون شاه شینواری، ډګروال سیدامیر او ډګروال )ماما( 

نهضت  کښې د اسالميلړ په بندي کولو بیا هم د داود خان د کودتایي ملګرو د خپلو سیاسي سیاالنو د ستره پیښه  هبل
 په حواله داسې یادونه شوې چې: دایرةالمعارف. د د غړو پسې راخستل وو

 

کال  له کودتا وروسته د افغانستان د اسالمی نهضت غړي او پلویان د رژیم او په ځانکړې توګه د خلک  1۳۵2د “
 یې په کودتا هګوند د پرچم د ښاخ تر سخت فشار الندې راغلل. د اردو هغه افسران چې د داود خان سر ډیموکراټیک

افغانستان د کمونستي ګوندونو سره تړاو درلود. دغو دواړو حرکتونو د یو بل سره سخته سیالي  کښې مرسته کړې وه د
 نخښتې کړې لهر ډود یو بل سره یې نځیو، پوهنتونونو، علمي مرکزونو او دولتي دوایرو کښې ودرلوده او په ښو

ګوند غړی  د چې د خلک و وزیروې. د واک له تر السه کولو وروسته، په ځانګړې توګه د هغه مهال د کورنیو چار
ښارونو کښې د اسالم پلو ډلو غړو په نیولو چې د هغوی سیاالن ګڼل کیدل،  وه په پراخه کچه د افغانستان په بیال بیلو

ستاد رباني په ګډون د دې نهضت نور غړي چې د داود خان د حکومت تر تعقیب اکال کښې د  1۳۵۳پیل وکړ. په 
او په هغه ځای کښې اسالمي ګوندونو او او د ذالفقارعلي  شولکډه په بهر او پاکستان ته الندې وو د افغانستان څخه 

بوټو حکومت چې د افغانستان له دولت سره یې د پښتونستان د شخړې پر سر سړې اړیکې درلودې د هغوي هر کلی 
حکومت چپه کولو ته تیار  وکړ او د اسالمي نهضت د کډوالو په مسلح کولو یې پیل وکړ، تر څو هغوی د داود خان د

 .”کړي
 

الفقارعلي بوټو صدراعظمۍ پر مهال د ذ پاکستان د پیپل پارټۍ غړی، د په دې اړه فقید جنرال نصیرهللا بابر چې
یو  ،پاکستان د اوسنۍ خیبر پښتونخوا آیالت والي او بینظیر بوټو د صدارت پر مهال د دغه هیواد داخله وزیر وه

 پاکستاني تاریخ لیکونکي فرهاد علي خاور ته داسې وایي: 
 

د یوې اوږدې ساه اخستلو نه پس هغه و ویل چې کله کله د هیواد د ګټو د لپاره هغه ډیر څه کول غواړي. کله چې “
ه وخت پورتړون کلن ( 100) د الفقارعلي بوټو صدراعظم وه نو هغه یوه ورځ ما ته وویل چې د ډیورنډ د کرښېذ

دی، نو ته داسې چل وکړه چې په افغانستان کښې اړی ګړی پیدا شي. ما د افغانستان د هغه وخت یو څو  نکیکیدو
حصار ر باالوځوانان چې پکښې احمد شاه مسعود، ګلبدین حکمتیار، برهان الدین رباني اونور ځوانان شامل وو، د پیښ
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

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

 

او دغه شان د افغانستان دولت پر  لسرپوښ ټوپک ورکړ او قلعه ته د مالقات لپاره را وبلل، دوی ته مې نغدې پیسې
 .”کړې تر السه ۍضد عملیات پیل شول. دغې لړۍ دوام ولرلو او افغانستان کښې مونږ د خپلې توقع نه زیاته کامیاب

 

رحمن، عبدالفقید جنرال اختر بل د آی ایس آی یو دا د افغانستان پر وړاندې د پردي واکي جهاد عملي پیل ګڼالی شو. 
د ثور د کودتا وروسته او د ړ ه والځر مهال له منپ طیاري د سقوط  ای د هغوی دځء الحق سره یو چې د جنرال ضا

ونو جهادي تنظیم کابل رښتیا هم د ځینو وروسته بیا .”واخلي کابل باید اور“  :جهاد د منظم پیل وروسته داسې وایي
( ۶۵وسوځید چې د کابل هست بود یې ړنګ او لږ تر لږه )داسې کښې د داخلي جګړو پر مهال د اور په لمبو منځ تر 

 ته اړ کړل(.  ولدویې د خپلو کورنو پریښډیری شمیر زره کابل ښاریان یې شهیدان کړل او 
څونونه د ارتجاع اپ مې د کودتایي رژیم په وړاندېد او ثورګوند ځینې غړي د  ډیموکراټیکخلک سره له دې چې د 

نه بولي خو زه له دې خبرې سره ځکه سل په سلو کښې توافق نه لرم چې پاکستان ته پالنوۍ ړنامپریالستي او غربي 
ا او د هغه وخت پنجشیر رهار، کنړ، لغمان، پکتیکښې په ننګ په میاشت  سرطاند کال  1۳۵۴  خلکو د وشوپه کډه 

 شا تګ تهه پ بیرته پاکستان ته مړه او ځینې ییان، ځینې دیبن يشمیر ملګرولسوالۍ کښې خپل زور و آزمایي خو یو 
چهارمین سالروز شهادت احمد شاه مسعود بمناسبت “په دې اړه د ال زیاتو معلوماتو تر السه کولو لپاره )شول.  اړ

افغانستان په خالف په سنګر منځته شوه نو بیا د  کودتا را ثورخو کله چی د مقالې ته مراجعه وکړئ(.  ”قهرمان ملي
کډوالو  په پایله کښې داو چلند سلوک  انه)د دولت د ناسم او وحشیمخالفینو ته ښه فرصت او وړیا لښکر  کښې ناستو

ټول هغه د مخه فرار شوي  خالف ترې کار واخلي. پر په الس ورغي چې د افغانستان د لړۍ د پیل کیدو له الرې( 
 ثوری څخه د یې وشو او د هغو، اقتصادي او لوژستیکي مالتړ لي لحاظ و روزل شوخلک وه چې په سیاسي او نظام

 شول. جهادي مشران جوړ د کودتا وروسته په تمام عیار ډول 
د کودتا تر  ثورد  لوبه له همدې ځایه پیل شوه اوبریالۍ پر همدې بنسټ ویلی شو چې د هغه بل لورې څخه عملي 

او تباه کونکې ویجاړونکي  دې داو له همدې امله وروسته ور ته د پرمختګ ښه فرصت په الس ورغي  سره کیدو
 ال تر اوسه دوام لري. ې بیال بیل پړواونه او لړۍلوب

 پایان بخش اول

 ادامه دارد

 

 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

