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 دانیشه نيړلوم یوطن د الر د
 
محمدظاهرشاه   حضرتید اعل  یدار محمد داود خان په مشرتوب چ د سر  ه، یټن  ۲۶په    یاشتیکال د سرطان د م  ۱۳۵۲  د

کودتا وشوه.   ینظام وهیصدراعظم و،  وادی د ه یم کاله پور۱۹۴۳م کال نه تر ۱۹۳۳او له  هیړ،دخور م ید کاکا زو
نظام اساس   ید جمهور  یی  یا ځ نظام په    یاو د شاه  ړ کور  رینظام ته تغ  یاسیس  وادیوار د پاره د ه  ړیکودتا د لوم  ید

د  نیلود یاغلښوه.  یسوه منصبدارانو برخه اخست یله قوله د اردو در نید عبدالقدوس لود یکود تا ک ی. په د ودښکی
سرطان حدود  ۲۶ ی: »در کودتا یکیل یداس یمخ ک ۵۷( په ییراګافراط اهګاثر ) افغانستان در جوالن یقیخپل تحق
 یریګد یداود خان و برخ یطرفداران شخص ها ید، که بعضشرکت جسته بودن یاز از افسران نظام تنسه صد 

مسلح افغانستان بودند.  یفوا یانقالب یسازمان مخف یاعضا  ا یچپ طرفدار ماسکو و  یاسیس یسازمان ها  یاعضا 
 مانګبود.  دهیردګ سیتاس تاندر افغانس یاتحاد شورو ینظام یاستخبارات اهګم توسط دست ۱۹۶۴سازمان درسال  نیا

نظام سلطنت   یو دربر انداز  یافسران به دستور ماسکو و وساطت داکتر شرق به داوود خان معرف  نیکه ا  شودیبرده م
 : یاتویز نیلود یاغلښنورو خبرو وروسته   وڅ  ویکردند.« د  یبا او همکار

ت معاون طرف اعتماد داوود خان بود، بصف اریدا کتر محمد حسن شرق که بس ت،یجمهور نینخست نهیدر کاب »
محمد  ضیاز جناح چپ مانند ف یریګ. هکذا افراد درفتګکشور را بدست  یو امور اجرائ دیردګ نییصدارت تع
)پسر خاله ببرک یباختر یالنیامور سرحدات، غالم ج  ریوز ثیوفاداربح  لګداخله،پاچا  راموریبصفت وز
 ریامور مخابرات و نعمت هللا پژواک بصفت وز ریوز ثیمحتاط بح  دیامور زراعت،غبدالحم ریوز ثیکارمل(بح 
و محالت به   اتیدر وال  هارایتن از پرچم  ۱۶۰داخله با استفاده ازمقامش    ریمحمد وز  ضیشدند…… ف  نییمعارف تع

مرحله رهبران جناح به  نی: »دریکیل یمخ ک ۵۸کتاب په یوروسته د همد نیلود یاغلښ.« ماشتندګحساس  یپستها 
 کیموکراتیعدم موافقت داوود خان که شرکت افراد مشهور حزب د لیبه د ل یکی: دندیهر نکرددر دولت ظا  لیدو دل

حزب و  نیعدم اصرار رهبران ا لی. دوم به دلدانستیاحساسات مردم م کیخلق را در دولت خطرناک و باعث تحر
آنها توسط   یاسیمخالفان س  هیتصف  خواستندیدانسته و م  یمراحل بعد  یبرا نینخست  امګمرحله را    نیکه ا  یاتحاد شورو

  ستها یکمون  یبه اهداف نهائ  دنیرس  یراه برا  جهیشود و در نت  ذاشته ګبه دوش او    یو بار مالمت  ردګیداوود خان صورت  
   رد«ګتوسط محمد داوود هموار 

د ماسکو   یشو چ  لړهدف د پاره ورک یکودتا ته د انقالب نوم د همد ید یچ  ینه زما هدف دلته داد ادونوی ید د
.  یوسی هځ له من هګپه مکله تو  یمرحله ک یعبور یپد نیمخالف یاسیخپل س یچ  یش یو کوال نهیس هړطرفداران په س

  ی مخالفان د ده تابعت وکاند  یاسید ده س  یچ   یو  یروان  یداس  یلځ   یهل  رو ګد سردار محمد داود خان او مل  یحال داچ 
د ماسکو په اشاره او د داکتر شرق   یبرخه ک  ی . په دیږیآباد افغانستان د پاره ودر  وهید    ګنڅ نظام تر    یاو د جمهور

پالن  یسره حمل یزیت یرډیپه  نویفیپه خپلو مخال یچ  دلیو توان یعناصر په د یدنظام مقتدر چپ یله مخ  نوید دکتور
 روډید خپلو  یحت یچ  هڅ سره خو  نویفیمخال یاسید س یچ  ړیاو سردار محمد داوود خان ته دا موقع ورنک یندکا 

د کودتا نه وروسته  ځیاو اوه ور یاشتیدوه م یعنیسره  یکټچ یرډیپه  یدو یسیون یکړیسره هم ا ودوستانویپخوان
او دده  وندالیصدر اعظم محمدهاشم م یپخوان یچ افغانستان نه اعالن وکه  وید راد هیټن ۲۲په  یاشتید دسمبر د م

د ماسکو د کمونست پلوه   یسره چ  نیقیپه  وندوالیشول.م ول یپه مرسته کودتا کوله و ن وادیه یخارج وه ید  روګمل
په   ښ او مدبر مخک ارښیهو وهید  ګغورزن کیدمو کرات ید مل یک  وادیمقتدر، مستدلل او په ه وهید پاره د  انویچپ 

 دلوید ودر ګنڅ او خصوصاً د سردار محمد داود سره په  ید ده په شتون ک یلروده ، چ  تیثیغره ح  وهی دلکه  هګتو
محمدحسن   رټاکډ  یپرد  رهی. برسیورسو  انځ خپلو شومو هدفونو ته    یچ   یدلیک  یالینشو بر  ی په د  یدو  یپه صورت ک

د مار په  ڼید لستو یک ګنڅپه  ودخاند سردار محمد داو یخوا د ماسکو له لور یکلونو را په د دوږد او یشرق چ 
 یساحه ک یخصوصاً په نظام وادیپه ه یچ  دهیپوه ه ښ رډیوو،تر بل هرچا  یشو یا ځ په  یآ ځ په مهارت سره  هګتو
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سبب  یاو دا باور به دد یش یباور کول یسردار صاحب ورباند یچ  یاو دوستان کوم د یرګد سردار صاحب مل
.   یکاند ندګرڅ ور  هڼب یموقفه او د سردار صاحب نظرته په اصل یبه ب یرګلم انیکوداتاچ  هړوا ی د دو یچ  یشړجو

:»د کودتا یکیل  ید  یداس  ییمفهوم    یافشا شود( چ   خواستمیکه نم  رایپه خپل کتاب )راز  یله قوله چ   قیفا   نید غوث الد
وو، محمد   یرغلخان محمدخانمحمد داود خان ته و الیخان او مرست دحسنیس ،جنرالیورخ جنرال مستغن مه یپه دو

د دفاع وزارت دکارونو د سمبالولو د پاره هغه وزارت   دیبا   خهڅ له تاسو    وی  یچ   هړوک  تنهښغو  خهڅ   یداود خان له دو
مد خان د محمد داوود خان ، د خان مح   قی. زه فا ړاو د دفاع وزارت ته وال  ړخان محمدخان تلوار وک ،یش ړته وال

او دوه ساعته وروسته چا  هړاشغال ک ید وزارت چوک یمحمد خان د دفاع خان. لمیږمراقبت د پاره د ده سره هلته ول
په خپل اثر)افغانستان د   یشو.« عبدالغفار فراه اکلټو  ثیپه ح  زیدرست ید لو یجنرال مستغن یچ  ړماته خبر راک

له قوله  انخ  مید سردار محمد نع ی» عبدالصمد غوث په خپل اثر ک یکی( لیپه کلونو ک تیاو جمهور ۍدمو کراس
مقرر  ثیپه ح  ریسف ید افغان یک نګټپه واشن وندوالیمحمد هاشم م یدولت اراده درلودله چ یجمهور یچ یکیل

 . یکاند
هم د    النویوک وڅ شورا  یماما زرغون شاه ، نائب الحکمه عبدهللا خان وردک او د مل یهم دا خبره معلومه ده چ  ماته

وروسته د سردار محمد داود خان سره د مالقات  ځینه دوه ور خید تار ولوید ن ،یبازمحمد خان له الر دیمرحوم شه
 شو.   ولینه د مخه و ن یټین یاکلټوخت در لوده خو د 

سردار محمد  یچ  ته ښوجه نه غو یڅماسکو پلوه عناصرو په ه ینظام ک یپه جمهور یچ  یشواهد د یهس ولټ دا
هغه ته   ا یاو  یش یورنژد ،یبرخه ک یوو او که په نظام یساحه ک یدوستان که په ملک یداوود خان ته د هغه پخوان

.  یش ودلیښک ادینظام بن یجمهور یمل  یقو وهیاو د  یسیون یکړیسره ا نویمخالف یاسیس یچ  یدا موقع په الس ورش
 ضیف ریداخله وز هګتو یو فهیوظ ریپه غ فهید مالقاتونو و ظ شرق د سردار صاحب سره رټاکډکار د پاره  ید د

شو، ده ته ور  یباور کول هګد وست په تو یسردار محمد داوود خان ورباند یهغه کسان چ وڅ محمد ته وسپارله تر 
 . یدلیرس یونه نش
  ل یو و یک  نا یو ۍنړد افغانستان خلکو ته په خپله لوم ځدولت د اعالن په اوله ور یمحمد داوود خان د جهور سردار

پورته  امګد مثبت بدلون د پاره  یدولت به د خلکو په ژوند ک یچ  ستیو و یاو انتظار م ړما لس کاله فکر وک یچ 
له  یب ندلهیبله الره و نه م ږشو. مون دویمخ په خراب حاالت یتر بل ځخو دا کار ونشو او ور ،یبه راول ریاو تغ ړیک
(. یکونکینشته . ل ریتوپ یخو په مفهوم ک یهماغه کلمات نه و ینی.) دابه عوړک یعمل الس پور یپه انقالب یچ  ید

جنرال، د  یتجربه کار مسلک ده،ید ګجن وی یسردار محمد داوود خان چ  یچ  ړیفکر وک یاوس نو تاسو لوستونک
 یلرونک  کوړیا  یمنصبدارانو سره د قو  وړاو و  ویلو  ونوګزر  یاو حت  ونوګد سل  یمسلک ک  یاو په عسکر ریوز  عدفا 

او استبداد ته خاتمه  یکودتا سرته ورسو یالیبر وی هګنڅ  یچ  یرویت یکاله په د هځ شخص، له لسو کالو نه خامخا پن
 یی دلیقدرت ته رس یاصالً د کوتا له الر یچ مدار  است یس یمل و یشخص،  یملک وی وندوالیخو هاشم م ؟یورکاند
هم  ،یک اشتویاو په دوه م یژنیتنه منصبدار نه پ هځ پن یبرخه ک یاو نظام یپه مسلک ،ینه لر یا ځ یخیب اتویپه نظر

 یی ولټ یمنصبدارانو چ  یداس ریشم ګڼ یاوهم په په داخل ک یسین یکړیسره د کودتا د پاره ا وادیه ید کوم خارج 
را  یلر هڼب یاضطرار مهین یچ یحاالتو ک یپه داس انځ په  یاو دوستان د یرګمل یداوود خان نژد مدد سردار مح 

 یپه صح یمهمه دا چ  ولوټاو تر  ،ید کودتا پالن طرحه کو ،یباور کو یپه هغو ،یته قناعت ورکو یهغو ،یولوټ
  ت ښسم ومرهڅ عقل او منطق سره   ینساندا به ا ا یا ،یهم دومره ستر کار ته الس اچو ا یب یول ،یانسان د مهیلحاظ ن

  ؟یاو توافق ولر
 .  یږیکسان زندان ته اچول ک بی سره د کودتا په اتهام په کوم ترک وندوالید م یچ  یورګو تاسو

د   ده، ید دفاع ود وزارت وعده وسره شو یوال خان محمد خان مرستال چ  یننکرهار پخوان وندوال،دیم محمدهاشم
 کیتخن  یحرب  ار،دیجنرا عبدالسالم ملک  ار،یقوماندان جنرال عبدالرزاق خان، جنرال عبدالجبار ملک  یقواو پخوان  ییهوا
 روالډګپوهنتون استاد    ید حرب  ر،یدامیس  روالډګ  قوماندانقواو    ییماما زرغون شاه،د هوا  روالډګقوماندان    ځیونښد  

د  ینواریمحمد عارف ش رګمومند، سودا رافضلیش روالډګمتقاعد  ،یدیافر رافضلیش روالډګخان، متقاعد  ټکوها 
کومه کودتا د  یتر اوسه داس ا ی. ادهیتنو ته رس تیښلوڅ  هځ پن ریشم ینور کسان چ  وڅ او  ړیغ ینځ ګیجر یولس

 ید ملک یافرادو نه پک ید نظام یچاته معلومه ده چ  یک خیپه تار ړۍداوود خان د کودتا په شمول د ن دسردار محم
    ؟یک وادیچیرته او په کوم ه یو یدلیکه چا ل ؟یو اتهیز رهیخلکو شم یاو قوم

  سه ید س ینیع وهیکودتا او  یخال وه یپه نوم کودتا  وندوالی م دید شه یچ  ویږته رس یج ینت ینو د وړک هډخبره را لن که
  لو ړو  هځ نورو وطندوستانو د له من  وڅ او    وندوالیم  دی د شه  تنهښپه غو   ی له خوا د شورو  روګد حسن شرق د مل  یوه چ 

د  ونیزیافغان د تلو امید پ یکال ک ۲۰۱۷په  یوفاردار چ  لګ چا اسناد برابر شول او لکه پا  ید پاره پالن شوه، جعل
 فیس لیاو د وک لړک ړاسناد جو ږ» مون یچ  ړاعتراف وک یمصاحبه ک یلفونیعمر خطاب سره په ت یاغلښمشر 

شخص  ی. د دیدیږک ښیک ی په سور ید بخار ید هغه د مهمان خان یچ  لړو ورکدوست ته م  یکورن وهیالرحان 
  ه ړوعده وک  تنهښستونزه لروده، د هغه په غو   ۍمنښاو د  ۍکومه د بد  یمنصبدارو او په وطن ک  یوعسکری  یموسره چ 
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 ییتاسو سره  یمو دا کسان چ  یپه مشر وندوالیاو د م ړ. هغه دا کار وکویږخارج ته ول ییکالو د پاره  وڅ د  یچ 
 .  ول«یون یلست د

حسن  ،یمیعظ یکشتمند، نب ید سلطان عل یبول تیواقع ویکودتا  وندوالی د م یهغه کسانو نه چ  ولو ټکرته د  وڅ ما  
د اعترافاتو نه  یازار ورکولو له مخ  یاو جسم ید هغو جبر یکه د تاسو سره ب یچ  هړوک تنهښشرق او نورو نه غو

. یدا کشاله حل ش یچ ړیته ک دانیرا م ییلطفاً  یو  وددتا کونکو په هکله، کوم اسناد په هره ژبه موج کو ید د ریغ
د   یاسناد چ  یپرته نورداس خهڅ  ونو ټاو کس کنویل یید هماغو شکنجه  یچ  ی هم و نه شوکوال چا یه یخو تر ننه پور

 وهی ینه بلک قتیدا حق یچ  یدا کار ونه شو کول یی کهځ  ،یلړنشو ک هیارا  ،یوګ مهر ول ینوالیتښکودتا په کولو د ری
 یپه منظور طرحه او عمل لوړو هځ هدف د پاره د سردار محمد داوود د له من ید لر یک قتیپه حق یوه چ  سهیسد

 شوه.   
 دیشه  ر،یام  دیس  دیماما زرغون شاه، شه  دیشه  ال،یخان محمد خان مرست  دیشه  وندوال،یمحمد هاشم م  دیزه شه  کهځ   نو
 انیاو قربان دانیشه ینړلوم ید وطن د الر یک یړۍپ مهین ۍپه وروست ینواریعارف ش دیالرحمان او شه فیس لیوک

 ۍکورن ناهیګب یولټد ییمحمد داود خان او ورسره  ارسرد دیشکل د شه رحمانهیب رډیپه  ا یب ییوروسته  یبولم. چ 
 ږشپ رویت یرا وروسته په د یشهادت او تر هغ قی شف یمحمد موس دیشه یزو ینیتیښد بل ر وادید ه ا یشهادت، ب

د هغه د نورو   یا ځ ویاود هغه سره  وندوالیم دیپیل د شه دانویشه ونوید مل واد،ید ه یتر ننه پور یکالو ک تویښلوڅ 
 .  یدینه  شو روګمظلومو د کودتا د تومت په نوم د مل

 ،یرږی نیپوهان او عالمان، سپ ،یبچ  وانځ طن په نور د و ومرهڅ او  یتر کومه په دوام ولر یچ  ویږهم  نه پوه ال
  ؟یږیک ید پاره تر خاورو الند وګټماشوانو د نورو د   یاللګاو  یسر نیسپ

 دانیشه ولوټد  ید الر ۍاو آباد ۍآزاد ،ید وطن د ساتن یشوه چ  یلیهمدومره و ځیوای ،ینشو کول یڅنور ه ږمون
  .نی. آمیاو خوار و لیذل ید منانښد یاو خارج یداخل ولټد افغان ولس . یو ادهښ یاروا د
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