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 مصیبتونه په تاریخ کې ریښې لري
 

تاریخ  مصیبت ها ریشه در) په زړه پورې لیکنه  سیدهاشم سدید ښاغلي جرمن په بریالي پورتال کې د – دافغان
یوه بریالي  د او واقعبینانه کتنه کړې منصفانه او توب ته یې ځغلندهوروسته پاتې خپره شوې چې دافغانستان ( ...دارند

 سیاسي او تاریخي پدیدې د .دینامیک ډول ترسره کړې ده ېبلک ،ارزونه په ستاتیک ډول نه څیړونکي په توګه یې دا
زماني  په تیرو یوې ځانګړې سیاسي پیښې ریښې باید د لري او سره نه شلیدونکی تړاو بل یو د په څیر یوه ځنځیر

 او پیچلی ارزونه یې ال څیړنه او ،پیچلې پدیدې دي خورا  پیښې  تاریخي – البته سیاسي .کې ولټول شي پړاوونو
شمیر  ګڼ او مختلفو پیښې د تاریخي – سیاسي ځانګړې یوې دې المل ګرزي چې څیړونکي د د دا دی او ستونزمن کار

الملونو یوې برخې ته لومړیتوب  یاد المل او ډله یې یوه  چې یوه یا دا لیدلوری ونلري او واحد په هکله اړخونو
 له پامه وغورزوي. له بله پلوه په موږ یوه برخه بالکل یا اړخونو ته پام راوګرزوي او ې نوروی بله ډله ورکړي او

سیاسي  مشخص یو کله چې سیاست مینه وال مو د ویل شي سیاستوال او که دقیقآ و او  کې واکمن ذهنیت دادۍ افغانانو
، امیر ،  چاهیواد مشر) پایوازې د یوازې او ،هغه نقدوي څیړنې الندې نیسي یا تر  ځانګړې واکمني هیو  یا بهیر او

ناکامیو  د وړتیا برکت یې بولې او وطنپالنې او ،نبوغ د همدې مشر که بریاوې لري د ي.ولسمشر( ته ګوته نیس
مشر د  بنسټ دا اال بال به ګردن مال( پردې مشهورې خبرې ) د خلکو پدې توګه زموږ د .هغه اچوي هم پر یې پړه

 بدمرغیو یوازینۍ مسئول ګڼي.  او مصیبتونو
خپل واک  هم د مطرح سیاستوال چارواکي او نور خو ،دی  ټاکونکی پرتله په نورو د زعیم رول هیواد د چې دالبته 

کال  ۱۳۵۲اود  واکمنۍ څرنګه چې دښاغلي سدید لیکنه دمحمدظاهرشاه  .مسئولیت لري پکې په تناسب دریځ او
که دمحدظاهرشاه    کړم. وړاندې نیمګړې اخیستنې کودتا ته ځانګړې شوې ده غواړم پدې اړه خپل پوځي دسرطان

امنیتي  اوپه تیره دحکومت او  ددولت اداره اوالرښونه  دیرشو کلونو کې لومړیو په کلن سلطنت ته وکتل شي ۴۰
ارګانومشري، بهرنۍ پالیسي په بشپړډول دده دکورنۍ دغړو )اکاګانو ، داکازامنو اونورو خپلوانو( په الس کې وه 

اودحرکت اوخوځښت پرځای ښوئیده  روان و څیرمخ په وړاندېهیواد دمیږي په   پدې موده کې  .
چې ښاغلي سدید هم  بیسوادي دټولنې دځانګړتیاووڅخه ګڼل کیدې او واکمن و،لوږه ، بیکاري اواختناق استبداد ،

او  دکابینې غړو مسئولیت یې په لومړي ګام کې دحکومت مشرانو ، غږیدلی دی. پدې اساس په تفصیل سره پرې
ړوته چې ددې کورنۍ غړي و اویایې ورسره کورنی تړاواودخپلوۍ مزي ټینګ کړي و متوجه کیږي نه نورولوړپو

دادیرش کاله   .ګوته ونیول شي چې هغه مهال دسمبول په شان په ارګ کې کینول شوی و داچې یوازې پاچا ته
ن سره و چې دشاه سردارمحمدداودخا او خان، سردارشاه محمودخان دسردارمحمدهاشم په نوبت سره بشپړواک

وچې  دځپلو سمبولونه اودسیاسي فعاالنو محمودخان پرته دوه نوریې دظلم اواستبداد ، مشروطه غوښتونکو ، روڼ اندو
بیساره  چې منطقآ .کړ سره مخامخ اونشتون هیواد دملي وطنپاله روڼ اندو اومشروطه غوښتونکو دتشې دې ډول چلند

ډالۍ کړلې. که دګران افغانستان ستونزوته پام راوګرزوو  روکې پاتې شيالنورهم په تیا ته چې ولس  یې ستونزې
همداعلت و چې واکمنې سلطنتي   .اصلي ستونزه یې دپوهې نشتوالی ، استبداد اودخشونت څخه ډک فرهنګ دی

ډه لن  ددې کورنۍ دصدراعظمانوڅخه دسپهساالرشاه محمودخان دصدارت موده داستبداد پربنیاد واک چالوه او کورنۍ
چې نوموړی دنرم مزاج خاوندو اودصباح الدین کشککي په وینا پخپله   وه اودې کورنۍ هغه ونشوای زغمالی ځکه

عبدالرزاق خان  کودتاګڼي. همدارنګه جنرال ګډه محمدداود -شاه محمودخان دصدارت څخه ګوښه کیدل دمحمدظاهر
لوبې پرمهال  بیلیارد جنرال عبدالرزاق سره دبولي چې شاه محمودخان د هم دنوموړي ګوښه کیدل دده دخوښې پرته

شاه محمودخان چې ددموکراسۍ دپالرلقب  .اوري اوسپهساالرهغه غلط فهمي ګڼي خیر دراډیوڅخه دده داستعفی
دمحمدظاهرشاه دسلطنت وروستی لس کاله   .ترالسه کړی و واکمنې کورنۍ ته دمنلو وړدحکومت مشرنه بریښیده

اقتصادي   څه هم دامهال بیا هم خانداني بڼه ونیوله که غیر منآ یې حکومتپاچا عمآل ټولواک و اوض چې
په خوځښت رانغی بیا یې هم پړه پخپله په پاچا اوددې کورنۍ په  هیواد وای څرنګه چې باید پرمختللي پروګرامونه

پاره ضروري د ولسواکۍ د اړینې ودې ل قوانین چې  پاچا دنوي اساسي قانون متمم .ځواکمنوسردارانو پرته ده
لخوا چې هم په  مدعیانو د دواک ددولتي چارو سبوتاژ پدې کورنی کې توشیح نکړل اوپربله خوا بریښیدل
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صدراعظم شاه محمودخان  د البته چې .سترګې نشي پټیدای یې ورته لمن وهله شوراکې اوهم حکومت کې ملي
ه یوشمیرلیکوالواوپه هغوکې تاریخپوه دې مسئلې ت  .حکومت ته هم ددې کورنۍ دواک مدعیانو ستونزې جوړولې

کچې واکونوڅخه برخمن وو اوپه  بې تل د کله چې دسلطنتي کورنۍ غړي چې .محمدابراهیم عطایي ګوته نیولې ده
بیله شکه  حکومتونوته پخپله ستونزې جوړې کړي یا چارې سبوتاژ کړي ټولنه کې یې دسترګووړ نفوذاواغیز درلود

ستونزې  او اقتصادي پروګرامونوپلې کولوته یې خنډونه  اغیزدرلود دحکومت دمنفي  بهیر دهیوادپه سیاسي
په  دافغان څیړونکو اولیکوالو معتبراونامعتبر سندونه ،  ، روایات فاکټونه ، مدارک ،شواهد پدې هکله .جوړولې

ه مهال لکه چې ددې ټولو خبروسره سره هغ .اوپدې لیکنه کې یې بیا راوړل اړین نه بریښي آثاروکې لږهم نه دي
سوکالۍ په موخه  اودولسونو د ښاغلي سدید هم ورته ګوته نیولې یومثبت بدلون ته اړتیا لیدل کیده چې باید دهیواددترقۍ

نظام راشي چې داکاردسردارمحمدداودپه مشرۍ دپوځی کودتا له الرې پلی شو اوهغه ته جمهوریت  اوژمن یوخادم
هرکلۍ وویل شو. جمهوریت یعني  ه ولس اوپه تیره روڼ اندود زړه له کوميلدې کبله کودتا اونوي رژیم ت .وویل شو

پارلمان ، سیاسي ګوندونه اودبیان آزادي. خودافغانستان په جمهوري نظام کې دجمهوریت دې  ټاکنې ، دموکراسی ،
 پدیدوشتون نه درلود. هغه نسبي آزادۍ چې ددموکراسۍ په لسیزه کې منځته راغلې وې هغه هم له منځه

خپلوژمنوپه  چلونکی ټیم یوغیرمتجانس اوکمزورۍ ټیم و چې نه یوازې د دولت  هغوسربیره دجمهوري اود والړې
دځپلوالره یې غوره کړه چې پایله  مخالفینو بلکه دسیاسي  پاتې راغی پلې کولوکې

ه شکه دجمهوري حاالتوکړکیچن کیدل، داړودوړوپیل اوپوځي کودتایي هڅې وې چې بیل اوامنیتي دهیواددسیاسي یې
چې ولس دپخواپه   اقتصادي نخښودپلې کولوپه الره کې یې خنډونه جوړول اوپایله یې داشوه -نظام دټولنیزو

ځانونه دجمهوري نظام  خو لیدل کیږي چې ځینې څیړونکي چې .دبیکارۍ او لوږې سره الس اوګریوان وي شان
کیڼ  په یوازې  اودسیاسي مخالفینود ځپلوپړه کیدوامنیتي وضعیت دکړکیچن  – دهیواددسیاسي  ټینګ پلویان ګڼي

پرچمیانواچوي نشي کیدای ورسره همغږي وښودل شي. پدې کې هیڅ شک اوتردید نشته  السواوپه ځانګړي توګه په
ددې معنی نلري چې  دابیا خو چې هغه مهال پرچمیانو خپله ځانګړې آجندالرله اودمخالفینوپه ځپلوکې ښکیل و

دتاریخ بیرحمانه قضاوت دسیاستوالوپه  .کوم مسئولیت ونلري اراکین اوپه هغوکې ددولت مشر دجمهوري نظام نور
بلکه  سیاستوالوپه نیتونو، پالنونواونخښو قضاوت وکړي د درناوی وکړي اویا الرښود شان نه دی چې هغه درهبر او

نواوسیاستونوپه پایلو قضاوت کوي عملي کړ اودهغوی د سیاستونو په کړنو ، اوواکمنیو دزعیمانو،سیاستوالو  تاریخ
اودولسونود سوکالۍ  دهیواددپرمختګ اوکړنې سلطنتي کورنۍ دنیمې پیړۍ واکمنۍ عملي سیاستونه د چې دافغانستان

  .مواردوکې منفي پایلې لرلې ډیرو په په پرتله
 

 پای
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

