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 ۷۲/1۷/۷۱1۲         انجنیر سلطان جان کلیوال
 

 هـ،ش کال د جدی شپږم د افغانستان د بربادۍ دریمه ورځ! 1۵۳۱د 
 

د سرلیک د لوستلو سره سم، هر لوستونکی ته شاید سوال پیدا شی چی د افغانستان د تباهۍ او بربادۍ د پاره چی د 
اند ډیر امکان لری چی د پاخه عمر لرونکو  هجدی شپږم، دریمه ورځ وی نو دوه نوری ورځې به کومی وي؟ زما پ

خامخا د دوه نورو تباه کونکو ورځو  لوستونکی دوستانو ته به دا پوښتنه پیدا نه شی، خو د کم عمر لرونکی او ځوان
 پیژندنی ته اړتیا لری.

کال د سرطان د  هـ،ش 1۵۳۷ه درۍ بڼسټ د پتیا او د افغان ولس د در باهۍ، بربادۍ، خرابۍ، ویجاړن د تد افغانستا
د مطلقه جمهوری  نظام را نسکور شو او مشروطه شاهی کی ( نیټه ده. همدا لومړۍ ورځ وه چی په هیواد۷۲میاشتی )

شو. د محمد ظاهر د سلطنت څلویښت کلنه دوره چی  کیښودل نظام بڼسټ د شهید سردار محمد داود تر مشرۍ الندی
یوه ناکامه، سسته او د اقتصادی ستونزو نه ډکه دوره وه  رمختګ له مخید ملي امنیت له مخی یوه ارامه او د ټولنیز پ

پای ته ورسیده. شاید دا پوښتنه هم پیداشی چی جمهوری نظام څنګه مطلقه کیدلی شی؟ د دی مثالونه په نړۍ کی بیخی 
ی د ی، په عراق کزیات دی، د کمونیستی رژیمونو نه غیر په نورو مخ په انکشاف هیوادونو لکه په لیبیا کی د قذاف

په نورو اسیایی ، افریقایی او د التینی امریکا صدام حسین، په سوریه کی د حافظ اسد او بشار اسد او همدی ته ورته 
په هیوادونو کی دا ډول د مطلقه جمهوریت لرونکی هیوادونه ډیر دی. زمونږ په هیواد کی هم لومړی جمهوری نظام 

ن و همداسی یو مطلقه جمهوری نظام و. ځکه سردار داود خان هم جمهور چی مشریی شهید سردار محمد داود خا
ته پوری د دفاع وزیر. شاید دا به یا له دی کبله و چی خرئس و، هم صدراعظم و، هم جارجه وزیرو او هم تر یوه و

ا به او ی رلودلسردار صاحب یا په چا باور نه درلود، یایی دی پوستونو ته په ټول هیواد کی وړ او مناسب کسان نه د
بله کومه وجهه وه، خو حقیقت همدا دی چی نه پارلمان و، نه سیاسی ګوندونه وو او نه هم مدنی ټولنی، نو له دی کبله 

   دا ډول جهوریت ته که د مطلقه جمهوریت نوم مناسب نه وی نو څه ډول نوم باید ورته کیښول شی؟
 دی لومړۍ ورځ ده، ولی او څنګه دا لومړۍ ورځ کیدلی شی؟نیټه د افغانستان د بربا ۷۲و مو ویل چی د سرطان 

ه پافغانستان د خلکو د راتلونکی برخ لیک ټاکل او هغه داچی همدا ورځ وه چی د  ید دی پوښتنی ځواب ډیر ساده د
چی دواړه خواوی د شاهی نظام د  د چپو افراطی عناصرو په الس ورغی او د ښی الس افراطیانو ته یی نسبی توګه 

په هیواد کی د سیاسی وسله والو نارامیو د پاره بهانه جوړه کړه. چپ بندوباره دموکراسۍ د کلونو محصول وو،  بی
افراطی عناصر په پراخه پیمانه چی د وخت د شوروی اتحاد د کمونستی دولت پیروان ول د لومړنی جمهوری نظام 

ری او یا د ښۍ راتلونکی د پاره ښه نیت ولری را په رهبرۍ کی بی له دی چی د ملت د پاره د کار کولو کیفایت ول
کسان ټول د اردو واړه صاحب منصبان ول چی د شوروی دولت د )کی،جی،بی(  دسازمان په مرسته، څرګند شول. دا 

 هد )جی آر، یو( پوځی استخباراتو د اداری له خو، د افغانستان د خلق دموکراتیک ګوند د جوړیدو نه یوکال د مخ
 ی انقالبی افغانستان( په نوم تاسیسفافغانستان په اردو کی د سیاسی تحوالتو په منظورد )سازمان مخ کی د (1۶۲۱)

( مخ کی د )جنګ ۳۱قیقی اثر) افغانستان جوالنګاه افراطګرائي( په )حوس لودین د خپل تدعبدالقڅیړونکی  کړی و.
ف یخی څیړنو د انستیتوت د محقیقینو له خدا تالید فدراتیفی روسی د نظامی تاردر افغانستان( د کتاب په حواله چی د 

درسالهای شصت، روند سیاسی شدن ارتش تشدید یافت. دستاورد مستقیم این هنګامه، ایجاد »شویدی داسی لیکی: 
بود که هدف خودرا سرنګون ساختن سلطنت و توسعة  1964سازمان زیرزمینی انقالبی ارتش بتاریخ دهم سپتمبر 

افسران چپګرا تماس ها با افسران  1970شد غیر سرمایه داری قرار داده بود. مقارن با سالهای افغانستان در راه ر
هوادار محمد داود برپا نمودند و امید وار بودند که به کمک او نه تنها شاه را سرنګون  دارای روحیه ضد سلطنتی

ارتش دست به یک کودتای  1973جوالی نمایند، بلکه قدرت به دست آمده را نیز در دستهای خود نګهدارند. در ما 
در قیام ضد سلطنتی ارتش،  ....رنکون و نظام جمهوری برپا ګردید.دولتی زد که در نتیجه آن در کشور سلطنت س

 «نقش سازنده را افسران و درجه داران و هوا داران خلق و پرچم بازی کرد
انتصاب فیض محمد در وزارت داخله به جناح » ی لیکی: مخ کی داس ۳۲د همدی اثر په  همدارنګه عبدالقدوس لودین
تن از پر چمیها را در والیات و محالت در پستهای حساس بګمارد و خوف استیالی  1۲۱پرچم فرصت داد تا حدود 

 «کمونستها در دولت را در دل مخالفان افزون سازد
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الس وهنو د پاره خصوصاً د ګاونډیو هیوادونو  د ی حاالتو په راتلو او لیدو سره د افغانستان په کورنیو چارو کی د
پاکستان او ایران ته بهانه پیدا شوه او د پاکستان له خاوری خو ال د ځوان جمهوریت په هماغو اولو شیبو کی د هیواد  

 سلهوته تللی ول ،پاکستان ال د مخه  یو څو مشران او طرفداران یی په ځینو برخو کی د هغو ښی السو ډلو له خوا چی
دی  یوال بریدونه وشول چی د ماتی سره مخامخ شول. ډاکټر حسن شرق په خپل کتاب )کرباس پوشهای برهنه پا( ک

( طرفداران چندین سازمان راکه بصورت علنی از 1۵۳۷.... در ظرف همین سال)»موضوع ته داسی اشاره کوی: 
بیانګر حوادث  1۵۳۱.... سرطان سپردند طرف پاکستان تقویه و در پاکستان سکونت داشتند، دسګیر و به محاکمه

کر شده یکجا از پاکستان آمده بودند و دست به دهشت مسلحانه در ذناګوار دیګری بود که باز هم پیروان ګروه های 
بعضی مناطق کشور در جریان روزهای تجلیل سالګرد نظام جمهوری زدند. خوشبختانه توطئه ګران نتوانستند از 

 «دارشوند و درنتیجه قسمت زیاد آنها دوباره به پاکستان پناه بردند.پشتبانی مردم برخور
د داکټر حسن شرق په مشرۍ  ،نه وروسته په دولتی زعامت کی شاملو شوروی پلوو( ۷۲)د سرطان د د همدی ورځی 

د پرچم د ډلی په دستور د )کی،جی،بی( د پال ن سره سم د پخوانی صدراعظم محمدهاشم میوندوال په مشری د یوی 
دا  هتور و لګاوه او په دی توګه یی له یوی خوا د هیواد نظامی او ملکی هغه ملی اشخاص چی دی ډلی ورن کودتا

دخان تر څنګ ودریدل نو ددوی هغه پالن چی شوروی له خوا د افغانستان د ویره لروده چی که دوی د سردار داو
له دی  کودتا په تور ونیول، چیتنه یی د  ۱۱راتلونکی د پاره طرح شوی و، نه شی تطبیق کیدلی، نو هماغه و چی 

قوماندان سید جملی څخه یی د میوندوال په شمول خان محمدخان مرستیال، ماما زرغون شاه شینواری، د هوای مدافع 
نور ګڼ شمیر یی په عمری قید او امیر، وکیل سیف الرحمن شینواری او سوداګر محمدعارف شینواری و وژل، 

 اوږدی مودی بند محکوم کړل.
او لومړی جمهور رئیس یی دی ته و هڅاوه چی صدراعظم محمد موسی شفیق هم باید و وژل شی،  رئیسد دولت 

ځکه و نه منله چی د هغه په وطنپالنه او مسلمانی باندی پوره باور لروده او  خو سردار صاحب د هغه د وژلو طرحه
چی  ،تری ګټه واخلیکی غوښتل یی چی په راتلونکی وخت کی یی له وجود څخه د شوروی نه د لری کیدو په پالن 

، نپال، ښه مسلمانپه لنډه توګه ویالی شو چی سردار محمد داود خان یو ښه وط له بده مرغه هغه وخت را ونه رسیده.
ه پیا به یی  ،د لوړو اخالقو خاوند شخص و، خو د دی سره سره یا به خوشباوره و، یابه یی سیاسی ناتوانی لروده 

ځان باندی کاذب باور لروده  او یا به یی څه داسی ناروغی لروده چی دوست ورته دښمن او دښمن ورته سترګو ته 
کی یی هم ځان د خپلی بی ګناه او معصومی کورنۍ سره یوځای تباه کړ  دوست راشی. چی د همدی عواملو په نتیجه

او هم یی د هماغو وړو ظابطانو په الس چی ده ورباندی د هر چا نه زیات باور درلوده د ټول وطن د تباهی د تاداو 
ادت ورسیده خو کیښودله. هغه د ټولی کورنۍ سره په شه نیټه باندی ۷۲کال د سرطان به  1۵۳۷د  ډبره په خپلو السو

خویی د هماغه شوروی له خوا چی د ده سره یی ملګری کړی  )ډاکتر شرق(بیاهم وزیران شول او مشر یار یاران یی
آن تر صدارته پوری هم ورسیده، او پخپله وایی چی د جمهوری ریاست مقام هم روسانو ده ورکاوه خو ده )شرق(  ،و

 قبول نه کړ.
کی تر ټولو ستره او توره بدو او ناوړو تاریخی ورځو په لړ ودوهمه ورځ چی د ټولد افغانستان د تباهی او بربادی 

ورځی د لور په سترګه  ۷۲کال د ثور د میاشی اومه ورځ ده. زه دی ورځی ته د سرطان د  1۵۳۲ورځ ده هغه د 
لور ورته ښه،  ګورم چی د همغی په لمن کی رالویه شوه او د وطن د خرابۍ د پاره چی مور کوم تخمونه کرلی ول،

 .یکړ ییی تری جوړ یون یسره او اوبه ورکړل او د زهرو ښه بار دار
یا  يبهرن هم او کورنيداچی ولی په جمهوری نظام بله تباه کونکی کود تا وشوه د څیړونکو او محقیقینو له نظره هم 

ل وروسته سردار داودخان دا نیو عواملو کی لوی عامل دا په ګوته شویدی چی د یو کارپه کو نړیوال الملونه لری.
درک کړله چی دده چپی ملګری ده ته ښه نیت نه لری،  وطن ته هم وفادار نه دی او د راتلونکی د پاره د افغان ولس 

د پاره کارکوی. د همدی درک نه وروسته یی د هغوی له وجود  د پاره د لویو بدبختیو او پردیو ته د وطن د سپارنی
 ولو تصمیم ونیو.څخه په احتیاط سره د پاک

ډیر  ولی»... کال د اګست د میاشتی په ګڼه کی د ډاکتر حسن شرق له قوله داسی لیکی:  1۶۶۱د مجاهد ولس اخبار د 
ژر د کودتا ملګری او مخصوصاُ د مرکزی کمیټی اوه غړي د محمد داود خان له نظره ولویدل او د حساسو مقامونو 

. «وه ر هغو کسانو تکیه پاتی شو چی مونږ د هغو پر ضد کودتا کړیڅخه لیری کړای شول، او محمد داود خان پ
 ۷۳۵همدا مطلب په عین بڼه عبدالغفار فراهی هم د خپل اثر )افغانستان د دمو کراسۍ او جمهوریت په کلونو کی. په 

  مخ کی راوړی دی(
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ن رئیسګ هید پاره د سلحت صمخ کی د ډاکتر شرق د همدی مطلب د  ۷۳۱ښاغلی فراهی د همدی اثر په همدی مخ او 
کال د جوالی  1۶۲۱تصفیه پیل کړه، ده د تر کودتا یو کال وروسته محمد داودخان په دولت کی » له قوله داسی لیکی: 

په میاشت کی دوه سوه د اردو هغه نظامی افسران لیری کړل چی په شوروی اتحاد کی یی تحصیل کړی و. او د 
نور همدغه ډول صاحب منصبان د اردو څخه وایستل. ده شوروی اتحاد  همدی کال د اکتوبر په میاشت کی څلویښت

 «محدود کړل او ځیني عسکری صاحب منصبان یی هند، مصر، ترکیی او امریکا ته ولیږل لیږلته د نظامی افسرانو
ورو او په اساسی قانون کی یی د ن ګوند جوړ که مداود خان د ملی انقالب په نو»ړی لیکوال په ادامه لیکی:ونوم

سیاسي ډلو فعالیت منع کړ، نورو سیاسی ګوندونو د محمدداودخان د دغه تصمیم سره مخالفت وکړ او د جمهوری نظام 
 محمد داود خان د عظیمی په شمول ډیر»... نبی عظیمی په خپل اثر کی لیکی : « په ضد یی وسیع تبلیغات پیل کړل

 لیکه کشن ډول پر ټولو چپو جریاناتو د بطالپه واضح  ساسو ځایونو څخه لیری کړل. او دهحد دولت د  پرچمیان
وند مرکزی کمیټه په دوه برخو و ویشله شوه، چی یوی خواته محمدداودخان، ګکړه. په همدی توګه د 

ټر محمد ډاک ه،عبدالقدیرنورستانی،غالم حیدر رسولی، سرور نورستانی او غوث الدین فایق وو او بلی خوا تهلعبداالل
. د همدی اختالف ډګرمن محمدیوسف او جګړن موالداد واقع شوی وو ګړن ضیا مجید،ج محمد،فیض  ،قحسن شر

نه وروسته حسن شرق په جاپان، فیض محمد په عراق کی سفیران شول او ضیاء مجید هند ته د نظامی اتشی په توګه 
 «رت به الس کی واخستده ډلی د دولت ټول قد و لیږل شول، نو د مرکزی کمیټه هم له منځه والړه، داودخان او د

د جمهوری نظام د پالن وزیر علی احمد خرم په رڼا ورځ په داسی حال کی چی د کوم خارجی دولت د کله چی د 
لیدنه لروده د خپل کار له دفتر څخه و ایستل شو او د پالن د وزارت په مخ کی و وژل شو او قاتل هم  ییت سره یهئ

 په جمهوری نظام باندی د خلکو باور ته لوی زیان ورسیده. په تیښته بریالی شو، نو په امنیتی لحاظ
کال کی د شوروی  1۶۲۲په  .همدا وخت و چی د جمهوری نظام داخلی او خارجی دښمنان په ګډه الس په کار شول

اتحاد د کمونست ګوند د فشار راوړلو له کبله د خلق او پرچم ډلی د هند او عراق د کمونستی ګوندونو په منځګړیتوب 
په تیاری نیولو ګزار د پاره  وال ره د خلق دموکراتیک ګوند په نامه متحد شول او په جمهوری نظام باندی د وسلهس

که خبره را لنډه کړو نو د ایران سره د هیلمند داوبو د معاملی نهای کول چی ال پخوا د شاهی رژیم په  بوخت شول.
تونستان د معضلی د حل ښشویوه، د پاکستان سره د پ وخت کی د صدراعظم محمد موسی شفیق له خوا موافقه پری

کیدو تصمیم او کابل ته د پاکستان د کودتایی جمهور رئس جنرال ضیاوالحق سفر، پاکستان، ایران، ترکیی، مصر، 
سعودی عربستان او نورو هیوادو ته د سردار داودخان سفرونه او د افغانستان سره د دی هیوادوله خوا د مرستو ژمنی 

د پاره وی، او همدارنګه  د متحده ایاالتو په  ه حقیقت کی د شوروی اتحاد څخه د افغانستان د دولت د لیری کیدوچی پ
شمول نورو هیوادونو ته د سردار محمد داود خان د راتلونکو سفرونو پالنیزه کیدل ټول هغه عوامل ول چی د جمهوری 

الس زمینه برابره کړه، تر څو دا شوم پالن او د افغانستان د د شوروی دولت په  نظام د ختمیدو د پاره یی، هغه هم
 کال د ثور د میاشتی د اومی نیټی سره برابره شوه. 1۵۳۲ملت د بربادی دوهمه ورځ د 

وسیله او د شوروی اتحاد د جاسوسۍ د هر زسازمان ) کی،جی،بی( یا )جی،آر،یو( په رهبری چی و،د  په هره
نیټه د یوی خونړی کودتا په کولو سره د  ۷۲عیسوی کال د اپریل په  1۶۲۱یا د هـ،ش کال د ثور په اومه 1۵۳۷

ام د اوو بجو په شاوخوا کی د ) افغانستان د ښسردار محمد داودخان جمهوری نظام رانسکور او د همدی ورځی د ما
قادر او جګړن محمد اسلم ډګروال عبدالوسله والو قواو د انقالبی شورا( تر نامه الندی د اعالمیی په نشر یدو سره د 

 ووځی افسران وه الری ور واوریدل شو. دا هماغه پوطنجار له خوا، د کودتا دبری خبرد افغانستان خلکو ته درادیو ل
کال کی د شوروی اتحاد پوځی استخباراتو د ) جی،آر،یو( د سازمان په دستورځانونه مستقل او د  1۵۳۷په  ،یچ

نیټی په  ۷۲سردار محمد داود خان طرفداران معرفی کړی ول او د ډاکټر محمد حسن شرق په وسیله یی د سرطان د 
زمان په دستور د حفیظ الله امین په قومانده د ثور د او بیا یی د دویم وار دپاره د یاد سا کودتا کی فعاله ونډه درلوده

اومی نیټی د کودتا په بریالیتوب کی ستره ونډه در لوده. همدی ډلی د دریم وار د پاره د تره کی په طرفدارۍ د امین 
اسی ی ته اړبد له منځه وړلو د پاره هم اقدام وکړ، خو داکرت بریالی نه شول او امین په دی و توانید چی هم دا ډله تیښت

دا اوږدی کیسی دی او زمونږ د دی  او هم په اسانی سره تره کی لومړی له قدرت نه لیری کړی او بیایی و وژنی.
 لیکنی موضوع نه ده نو ځکه یی همدلته پریږدو.

مدارانو ادی زوریدلی لکه د خپلو زمدومره نه  له السه په ټولو اوږدو کی د پردیو حکمرانانو  خد افغانستان خلک د تاری
د السه چی د کړاوونو او بد بختیو سره مخامخ شویدی، نو ځکه که په دی وطن کی هر ډول تحول د هر چا له خوا 

کړیدی، خو کله چی دی د یوه استبداد نه د خالصون په هیله نه راغلی دوی ورته خوشالی کړیده او د هغه مالتړ یی 
یو څه ټینګی شویدی نو بیا د خپلو بادارانو په اشاره بیرته په همدی  او د نورو په اراده  د متحرکو مهرو پښی واهل نا

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 6تر 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

 

 خپلو خلکو داسی ناروا ګزارونه کړیدی چی انسانیت ورنه کرکه او ویره لری.
د ثور د اومی نیټی کودتا هم په لومړیو څو ورځو کی سره له دی چی ټول ملت پوهیده چی رهبران یی کمونستان او 

زمامداریو دوره یی ختمه کړه او د دوی بیا هم د ولسونو د پاره په دی خاطر چی د مطلقه د شوروی غالمان دی خو 
د شعار) کور، کالي، ډوډۍ( د تحقق د پاره به په رښتیا سره هم د خلکو او ناداره پرګنو په ژوند کی به یو مثبت تغیر 

روی اتحاد د کمونستی استبداد پیروانو د له بده مرغه دی نا اهلو او د شو ل وړ وګرځیدهد قبوتر ډیره حده راولی، 
، د خپلو غیر انسانی اعمالو په سرته رسولو او د خلکو په منځ کی د ویری او وحشت ، هری ورځی په تیریدو سره

کرکی او نفرت، بندی کولو، وژلو او هر عالقه دار د بی اندازی اختیاراتو او تر د وژلو پوری د صالحت لرلو په 
خلکو د مخالفت او دښمنی اور په پرله پسی توګه لمبې زیاتولی او تر دی حده د دی وحشی اور  د دوی سره داثر، 

 د نه شو.پاتی سر هم ورنه په امان کی یولمبی ستری او پراخه شوی چی په ټول هیواد کی یو کلی،کور او حتی 
پیروی یی نه کوله زندانونه ته سیاسی مخالفینو په نوم د هیواد ټول هغه منورین او روښانفکران چی د دوی د خط 

، نیم د تحقیق به جریان کی د جسمی شکنجو، وهلو او زجر په ذریعه، له منځه یوړل شول، نیم د زندانو واچول شول
په اثر تلف شول او نیم بیا د زندانونو څخه په دی نامه چی خالصیږی  وپه تورو کوټو کی د ناروغیو او نه تغذیه کید

 ی قبرونو کی نیمه ژوندی د بلدوزرونو په ذریعه ښخ کړل شول.ډلی ډلی په دسته جمع
ولسی مخور سپین ږیری او د عزت خاوندان مشران د فیوډال په نوم بی عزته شول، وطنپال او د حق د الری ښوونکی 

تمنو او شاو داچی د مذهب پیروان د فیوډاالنو  دینی عالمان او روحانیون په دی نامه چی په دوی پسی ناروا تبلیغ کوی
تالی څټي دی له منځه یوړل شول او په ځینو ځایونو کی په ښکاره توګه د ی بی مغزو انسانانو، د وطن ټول هغه 

«. هر بی طرفه بی شرفه دی» وګړی چی د دوی سره ملګرتیا نه لری، خپل دښمنان اعالن کړل او ویی ویل چی 
ه د لیکلو په حدودو کی ځای کیدلی شی او نه هم د ویلو.د لنډه داچی د ولس سره د دوی د جفا او تیری داستانونه، ن

دی سترو نارواو او فجایعو تر څنګ دوی په خپل منځ کی هم یو دبل وینو ته ناست ول او په لسکونو ډلو ویشل شوی 
ه ننه غیر د خلق او د پر چم د دوه لویو ګروپونو تر منځ میخانیکی یو والی ډیر دوام وخو د وړو فرکسیونونو  ل،و

کړ د زمامدارۍ تر لنډی مودی وروسته د پرچم ډله په مطلقه توګه د سیاسی صحنی نه و وتله او د دی ډلی د رهبری 
غړی، لکه ببرک کارمل، نور احمد نور، اناهیتا راتب زاد، ډاکټر نجیب ا لله ، محمود بریالی او ځنی نور د سفیرانو 

موده ورسته زندانونو ته واچول شول او په ټیټو برخو کی د دی په توګه له وطن نه وشړل شول، یو شمیر نوریی څه 
 ی شول.فډلی ځنی غړی خلقیانو ته تسلیم شول او ځنی نور یی پټ او مخ

وروی د ش نود تره کی تر وژل کیدو وروسته چی حفیظ الله امین ټول ګوندی او دولتی قدرت په خپل الس کی ونیو 
وفاداری په برخه کی څه شکونه ور پیدا کړل، دا شکونه ورو ورو د امین د ځینو اد کمونست ګوند ته یی د خپلی اتح

 د شوروی د زعامت د پاره په یقین بدل شول.  خود سریو په نتیجه کی
کال د اکتوبر د  1۶۲۶پاکستان د »په دی هکله داسی لیکی: کی ین په خپل کتاب )حقایق پشت پرده( رئیسسلیګ ه

ته خبر ورکړ چی آمین په ډیری ګرمۍ او شوق سره د افغانستان او پاکستان د رهبرانو د  نیټه امریکا ۵1میاشتی به 
دوه اړخیزو خبرو طرفداری کوی، او د پاکستان خارجه وزیر اغاشاهی ممکن د نومبر په دویمه نیمایی کی افغانستان 

کار کاوه او په اشارو کی ی دا  امین د اغاشاهی د سفر د پاره په فعاله توګه»ن زیاتوی چی رئیسه«. ته سفر وکړی
 ۷۷خره اغاشاهی ومنله چی د دسمبر په نستان مسئله به شاته وغورزوی، بالسی ښوله چی دی حاضر دی چی د پښټو

داچی د اغاشاهی د سفر په ورځ په کابل کی ډیری واوری ورید نو د پاکستان پوځ  «د کابل نه لیدنه وکړینیټه به 
 رفواورو د وریدو له امله د ده طیاره د کابل په هوایی ډګر کی نه شی کوزیدلی نو ساغاشاهی ته خبر ورکړ چی د 

رجه وزیر په هوایی ډګر کی د اغاشاهی اولی د افغانستان خاباید و ځنډول شی. ویل کیږی چی په همدی ورځ ډاکټر ش
ورځ اغاشاهی سره تلیفونی خبری د راتلو په انتطار و چی د هغه د نه راتلو خبر ورته ورسیده. ډاکټر شاولی په همدی 

اشاهی ورته ویلی ول چی سبا کابل ته سفر وکړی، خو اغاچی د همدی ورځی په ر و غوښتلیی وکړی او د هغه نه 
سبا ته د جنرال ضیاء الحق سره چی ایران او سعودی عربستان ته سفر لری ملګرتیا وکړی.  یچ یدی مجبورد

نیټه نور امین سیاسی  ۷۶نیټه کابل ته سفر کوی. د دسمبر په  ۷۶دسمبر په بالخره موافقه وشوه چی اغاشاهی به د 
نیټه د وخت د شوروی اتحاد د وسله وال تیری په نتیجه  ۷۲. ځکه چی د دسمبر د میاشتی په او فزیکی وجود نه درلود

 یمی اداری الندی راغلی و.افغانستان د شوروی اتحاد د مستقکی په قتل رسیدلی و 
 افغانستان باندی د شوروی اتحاد د نظامی یرغل انګیزي ځینی څیړونکی داسی بیانوی:په 

لومړی: اتحاد شوروی په تیرو وختونو کی په دی توانیدلی و چی د پرله پسی کودتاګانو په سرته رسولو سره د ټولو 
نفوذ د خالصون د پاره یی هلی  هغو افغان زمامدارانو تسلط ته خاتمه ور کاندی چی د شوروی اتحاد نه د افغانستان د
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ځلی کولی. اوس چی امین د )جی،آر،یو( په سازمان پوری تړلی افغان پوځیان له یوی خوا او د سرسخته شوروی 
پلوه د پرچم ډله د ببرک کارمل په مشری له بلی خوا عمالُ فلج کړیوه، نو شوروی اتحاد د وسله وال تیری نه پرته د 

 الره ونه شوه میندلی. امین د نابودی د پاره بله
شوروی اتحاد د پاکستان سره د امین نژدیوالی ته په دی نظر کتل چی ممکن د پاکستان په مځګړیتوب د امین دویم: 

او د جهادی ډلو تر منځ روغه جوړه وشی او دا روغه جوړه به غربی هیوادونو او د جهادی ډلوطرفدارو اسالمی 
تحاد یی د بری د پاره د چی د ثور د کودتا الس ته راوړنی چی شوروی ا الس ورکړی و ته د دی موقع پههیوادون

په جریان کی پانګه اچونه کړی وه د ماتی سره مخامخ کاندی. همدا دلیل و چی ببرک کارمل د  وو کلونتیرو اوږد
 وباله.شوروی نظامی اشغال ته  د ثور د انقالب د نجات د مرحلی نوم ورکړ او امین یی د )سی،آی،ای( جاسوس 

دریم : د خروسچف له مړینی وروسته د برژنف دوکتورین خصوصآ په ویتنام کی د امریکا د ماتی نه وروسته، د 
شوروی په مقابل کی د امریکا د نرم سیاست چلونه هم هغه دلیل و، چی د شوروی اتحاد د کمونست کند مشر برژنف 

ه به د دریمی نړی په هیوادونو کی د دوی د ال زیاتو بریاو او څنی نور په دی باوری ول چی د افغانستان په اشغال سر
 »خپل عکس العمل داسی څرګند کړی و:سبب جوړشی. د ایران پاچا محمد رضاشاه پهلوی د ثور د کودتا په وړاندی 

هرګاه غرب بالخصوص ایاالت متحده امریکا در برابر پیشروی اتحاد شوروی در حبشه و انګوال از خود عکس 
 (1۱۵اثر قدوس لودین صفحه « ) ان میداد، کودتا ی ثور در افغانستان بوقوع نمی پیوستالعمل نش

څلورم: په ایران کی د شاهی نظام ړنګیدل چی په منطقه کیی د امریکا د ژندارم حیثیت در لود او پرځایی د امریکا 
وند موجودیت، او د ایران د او ورسره په څنګ کی د ایران د تودی د کمونست ګ می جمهوریت قایمیدلدښمنه اسال

کال  د نومبر په میاشت کی د امریکایی دیپلوماتانو یرغمل نیول ټول هغه عوامل  1۶۲۶نوی اسالمی دولت له خوا د
ول چی امریکا نه غوښتل او هم یی نه شو کوالی چی په افغانستان باندی د شوروی د یرغل په وړاندی په مستقیمه 

 توګه څه سر ته ورسوی.
ن هم په داسی موقف کی نه و، چی د جنوب په لور د شوروی اتحاد دلشکر کشی په وړاندی څه مؤثر ګام پورته پاکستا

والفقار علی بوټویی چی د پیوپل د قوی ذکړای شی . ځکه جنرال ضیاء تازه د کودتا له الری واک ته رسیدلی و او 
ه څیر نه و ، نو د ځان په ګټه یی سم سیاست ړولی و، نظامی وضعیت یی هم د نن پځسیاسی ګوند لیدړ و په دار 

دایمی حریف  غوره کړ او د افغان مهاجرو له وجود نه یی دومره اعظمی ګټه پورته کړه چی له یوی خوا یی خپل
 مرسته شوو پیسو په زور آن ده جبیره کیدونکی تاوانونه ورسول اوله بل خوایی د مهاجرو سره هیواد افغانستان ته ن

ی د هندوستان هیواد ته یی هم د یوه قوی دښمن ګرځاو ه او خپل جنوبی دښمن ګاونډ خاوند هیواد هم و د اتومی وسلی
 په توګه ځان تثبیت کړ.

د دی اشغال پنځم دلیل د افغانی ټولنی غلطه او ناسمه پیژندنه وه د شوروی زعامت له  او بالخره د څیړونکو له نظره
یعه یی دا قبوله کړه چی امین یو ظالم او خون کار دکتاتور دی چی دافغانانو اړخه، چی د خپلو ناپوهو جاسوسان په ذر

جات د ن ته  افغانان به د شوروی اتحاد عسکروپه سر نازل شویدی. که مونږ د ا دکتاتور ددوی له سره لیری کړو نو 
س کی واخلی او ورو ی په الپه اسانی سره د دی هیواد د چارو واګتو په سترګه وکوری او شوروی دولت به ښد پر

 چی د دی) هغه نظر په عمل کی پلی کړی چی  ګرمو اوبو ته د رسیدو پاره یی په سر کی پروت و. ورو به دتزار
خو ځنی څیړونکی په دی باور  رچم د ډلی برخه د نورو نه زیاته محاسبه شویده.(غلطو معلوماتو په ورکونه کی د پ

یوه زړه مفکوره ده او شوروی اتحاد په افغانستان باندی د دی دپاره حمله دی چی ګرمو او بو ته د رسیدو مفکوره 
وکړه چی هغه د خپل هیواد پوری د مرکزی اسیا د نورو هیوادو په بڼه و تړی او که د نوری نړۍ د هیوادو په مرسته 

هوریت اعالن کاندی د افغانانو د مقاومت سره نه وای مخامخ شوی نو امکان یی الره چی افغانستان خپل شپاړسم جم
چی د همدوی د متخصیصینو له له خوا کشف شوی وی د خپل تسلط الندی منی تاو د دی هیواد د ځمکی الندی ش

 راولی.
کال 1۶۲۶   چی د  کال د جدی د میاشتی په شپږمه نیټه  1۵۳۱په افغانستان باندی د اتحاد په هر صورت شوروی 

ه پ نظامی حمله وکړه، جمهور رئس حفیظ الله امین یی د کابل په وخت، نیټی سره برابره ده ۷۲دسمبر د میاشتی د 
او بجو او دیرشو دقیقو د داراالمان په ماڼۍ کی و واژه . د دی وسله والی حملی سر جوخت ببرک کارمل د شوروی 

لکو خ د افغانستانامین د وژلو او د له منځه تلو خبر  ه د یوی رادیو وینا په طرز کی د ازبکستان د تر مز له ښار څخ
واروه او افغانانو ته یی د دی لوی دکتاتور د ظالمانه دوری د ختم له کبله مبارکی ورکړه د یوه ستر زیری په توګه  ته
د ثور د انقالب د دویم او تکاملی مرحلی نوم ورکړ. او په راسبا باندی ببرک کارمل  ته ببرک کارمل دی مرحملی .

ابل ته را انتقال شو او د ګوند د عمومی منشی او د انقالبی شورا درئس او صدر اعظم د شوروی اتحاد په اوږو سور ک
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 6تر 6 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

 

، محمد رفیع د دفاع د وزیر او ډاکټر د کارمل د مرستیاالنو په توګه یپه توګه، سلطانعلی کشتمند او اسدالله سرور
د امین د وخت زندانیان له زندانونو نجیب الله د خدمات اطالعات دولتی ) خاد( د اداری د رئس په توګه و ګمارل شو. 

نه خوشی شول خو د شوروی د عسکرو په لیدو سره هر چا ځان په زندان کی محسوساوه او داسی یو سکوت را منځ 
 ته شو چی هیچا خپلو پوښتنو ته ځواب نه شو میندلی.

ورځی وروسته دفتر ته راغی یو مشاور درلوده چی شپږم د جدی نه  دوه دری  مما په خپله اداره کی د زایڅف په نو 
د تیرو غوښتنو په اساس دلته راغلی  دولتدمو کراتیک زمونږ نظامی قواوی د افغانستان د » نو ماته یی و ویل چی 

دی او له دری اونیو وروسته به تر شپږو میاشتو پوری په مکمله توګه بیرته خپل هیواد ته ستانه شی، دوی صرف د 
نقالب د سقوط نه وژغوری، او هیڅکله دلته د ډیر وخت د پاتی کیدو خیال ور سره نشته دی د پاره راغلی چی د ثور ا

 «دی
دنو او عکس العملونو نه د سختو غدا وسله وال یرغل په نړیواله سوی که څه هم د افغانستان په خاوره د شوروی اتحاد

 ت په اقتصادی لحاظ دولتر څو چی د شوروی اتحاد ه د هیچا غږ وانه وریدیی سره مخامخ شو، خو تر هغه وخته 
هر  دد نړیوالو  د افغانانو د مقاومت د ډلو سرهاو ،له یوی خوانور د دی ستر بار د اوچتولو توان له السه ورکړ،

دوام له بلی خوا یرغلګر ځواک په ګونډو کیدو ته نژدی کړ نو یی د ملګرو ملتو د سازمان په  اړخیزو مرستو
و ډالرو د وزه کیښوده او د بیلویونپ  وړوپه تصویب سره ځانته د د ژنیو د توافقاتود پنځه فقره ایزه پالن منځګړیتوب 

 و تل.عسکرو له وژلو کیدو او معیوب کیدو وروسته له افغانستان څخه و  ومالی خساری او د د لسونو زرون
رنګه او ناوړه ورځ ده چی ساری نه لری. د کال د جدی شپږمه نیټه د افغانستان په تاریخ کی یوه هسی بد 1۵۳۱د 

روسانو وسله وال تیری د ټول افغانستان د تباهی او بر بادی المل شو. همدی تیری د افغانستان بد نیتو ګاونډیو ته د 
و ددی زمینه برابره کړه چی افغانانو ته دومره ژوره خساره ورسوی چی په پیړیو پیړیو کی د جبران او تالفی کی

ه لری. همدی توری ورځی په افغانستان د نورو التورو ورځو د راتلو د پاره زمینه برابره کړه. همدا ورځ امکان ون
د دی باعث شوه چی د ورونو په څیر متحد افغان قومونه په هسی سیاسی، مذهبی، ژبنیو، سمتی او قومی دښمنی سره 

ه پوری عمر ته اړتیاده. همدی ورځی افغانان د ټولی واړوی چی د بیا رغیدو د پاره یی له نن څخه د بابادم د پیدایښت
دوی د احتیاج السونه و دنیا په هیوادونو کی لکه د باران د څاڅکو په څیر و پاشل او د هر کس ناکس په لوریی د 

چی د افغانانو تر منځ یی د باور او اعتماد ټولی نیلی و چی کړی  خره همدا توره ورځ د دی سبب شولهغزول او بال
 ته هم د دښمن په سترګه ګوری.  ردیوی مور بچی یی یو پر بل دومره بی اعتماده کړل چی ورو او

اوس مونږ ته د دی توری ورځی د ټولو پرله پسی رارسیدونکو زیانونو نه د خالصون د پاره بله هیڅ چاره نشته بی 
 له دی ورځی څخه دپوهی د حاصولو نسخه په ځان باندی او یو پر بل باندی له باور کولو څخه. یواځی د  اوله تعلیم 

 را پیدا شوو نارغیو د پاره درمان کیدلی شی او بس. 
 

 پای
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