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 Political سياسی

  
 حيات پياوړی 

  ٢٠١۵ اپريل ٢۶
  

  کودتا يا سياسي فاجعه
١  

  

 
  

اجعه د انګليسي ف د افغانستان په وروستي څلويښت کلن تاريخ کښې د څو کودتاګانو را منځته کيدل او د ھغو ناوړه پايلې

فاجعه کيدای شي طبيعي او يا .  د کليمې سره برابره او د ناوړې پيښې او مصيبت په معنی ده) Disaster(ژبې د 

د انسانانو په الس  غير طبيعي. طبيعی لکه زلزله، ږلۍ د غر ښويدل، سيالب، وچکالي او داسې نور. غيری طبيعی وي

رحمانه وھل، ھوا ته د مضره د ځنګلونو بې(ريالي ستونزې يعنې يکي او چاپيلکه ايکولوژ. رامنځ ته کيدونکي پيښې دي

ککړول او د ھغوی ناوړه پايلې چې د ټولنيزو، سياسي، ) ګازونو خپرول، د چاپيريال لکه د اوبو، ھوا او ځمکې

عي پيښو په اړه زه په دې بحث کښې د طبي.  اقتصادي او ډول ډول سترو انساني ناورينونو د رامنځته کيدو سبب ګرځي

نه بلکه د انسان په الس آګاھانه، پالن او رامنځته شوې سياسي پيښې او فاجعې په اړه چې کودتا بلل کيږي او نه جبران 

  .کيدونکی سياسي، اقتصادي او ټولنيزې ناوړه پايلې لري، شته معلومات شريکوم

تل شوې چې په متغير ډول په پښتو او دري ژبو د کليمې څخه راخس) coup d’état( کليمه د فرانسوي ژبې د  د کودتا

ة المعارف کښې   د کودتا اصلي تعريفونه په داير. کښې استعماليږي، د انسان په الس جوړه شوې سياسي فاجعه ګڼل کيږي

  : په الندې ډول شوي دي

 غير قانوني الرې يا په سياست کښې يو نا څاپي، قاطع او چټک عمل، چې په ځانګړي ډول د ھغه د عملي کولو لپاره د“

  . ”زور څخه  کار اخستل کيږي

  :داسې ھم تعريف شوې
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د يو قاطع او چټک خوځښت په نتيجه کښې دولتي واک تر السه کول دي چې دا کار د يو سياسي يا نظامي ډلې له “

زياتره . ږيخالف، کودتا د ولسي پاڅون او ګډون پرته تر سره کي) پاڅون يا بدلون(د انقالب . لورې تر سره کيږي

وختونه کودتا ډوله خوځښتونه، د سياسيونو يا نظامي جنراالنو د ځينو کړيو له لورې تر سره کيږي، د چارو تصدی يا 

  .  ”حاکم چارواکی ګرفتاروي، ملي راديو يا تلويزيون اشغالوي، او د خپل ځان د واکدارۍ اعالن کوي

 سم دغو ورځو او پيښو ته تعريف وړاندي کوي او يوې ته زمونږ په ټولنه کښې ھر څوک د خپل باور او سليقې سره

په ھر حال، طرحې او پيښې کيدای شي سمې يا ناسمې وي خو اوسنۍ زمانه کښې خلک .  سمه او بلې ته ناسمه وايي

 دا چې کوم بھير ولس او ټولنې ته ګټه رسولې يا تاوان، پر. قضاوت د پيښو په پايلو کوي نه د طرحو په بڼه او تفسير

  .ھماغه بنسټ سم قضاوت کيدای شي

چې زما په باور د .  شاھد وه زمونږ ھيواد په وروستي څه د پاسه څلويښت کلن تاريخ کښې د څو کرغيړنو کودتا ګانو

د دې پيښو منفي . بدمرغيو او ويجاړويو پرته بل ھيڅ په ارمغان نه دي راوړيټولو پايلې د ولس لپاره په ټوليزه توګه د 

 ٧د ثور د مياشتې . يوادوال د سترګو پر وړاندې پرتې، ټول د ھغوی ژوندي شاھدان او د شميرلو وړ نه ديپايلې د ھرھ

تر دې . مه  زمونږ د ھيواد د تاريخ دوه داسې تورې کودتايي ورځې دي چې په ښه سترګه ورته نه کتل کيږي ٨مه او 

  .ې دهڅنګه نورې داسې پيښې ھم رامنځته شوي چې الندې ور ته اشاره شو

زه د سرطان کودتا او . د دوه لمړۍ کودتاګانو له جملې څخه يوه د سرطان او بله د ثور په مياشت کښې تر سره شوې ده

ھغه نورې ځکه ور سره ملګرې کوم چې يو خو په ټوليزه توګه کودتايي طرحه او عمل د اجتماعي او سياسی پلوه دواړه 

کرل شوی ) تخم(ن کودتا له الرې زمونږ په ھيواد کښې د بدمرغيو زڼی بل دا چې په ځانګړې توګه د سرطا. محکوم دي

په بنسټيزه توګه . او د راتلونکو کودتاګانو او نورو فجايعو او بدمرغيو بنسټ کيښودل شوی او الره ورته ھواره شوې ده

به د فاجعې پرمختيايي  مه د ببرک کارمل په ژ۶د سرطان کودتا د فاجعې پيل، د ثور کودتا د فاجعې بل پړاو، د جدي 

ځکه دې پيښې ھم د (د جھاد برياليتوب نه بلکه د دې تيرو پړواونو د لړۍ يوه کړۍ ده ) له بده مرغه(پړاو د ثور اتم 

زه باور لرم چې د جھاد فريضه د ولس په قربانيو تر سره شوه او د ). نورو په څير نورو بدمرغيو ته الره ھواره کړې

چيانو په دې الر کښې د خدای د رضا د حصول او خپل ولس او ھيواد د ژغورنې په خاطر ولس مجاھدو او مبارزو ب

ډول ډول او ډيرې بې حسابه قربانۍ ورکړې چې د ھيريدو وړ نه دي خو په جھاد سوداګري د دې سبب شوه چې واک 

بازار ګرم او په ټوليزه توګه ، د چور او تاالن )د جھاد ثمره تر پښو الندې شي(يو څو شبکه يی کړيو ته په الس ور شي 

  . د ھيواد د بنسټونو د ړنګولو پرمختيايي او پای نه موندونکی پړاو پيل شي

 :دا فجايع په وار وار په الندې توګه يو په بل پسې را منځته شوې دي

  

  : لمړی د سرطان کودتا

و چې اعليحضرت محمد ظاھر شاه  اساسی قانون په څلورويشتمه ماده کښې د الندې مادې تسجيل د دې باعث ش١٣۴٣د 

په دې ماده کښې . د خان په سياسي واک کښې د برخې څخه د تل لپاره محروم و ساتل شي,د کورنۍ له لورې سردار داو

  :  داسې راغلې دي

ځوی او لور او ورور او خور او د ھغوی ښځې، ځامن او لورګانې، کاکا او د ھغه زامن د  د پاچا: مادهڅلورويشتمه  

 .  کورنۍ غړي بلل کيږيشاھي

  :د ھمدې مادې په بله برخه کښې راغلي دي

  او الندې دندې نه تر سره کوي؛ د شاھي کورنۍ غړي په سياسي ګوندونو کښې ګډون نه کوي

  .يا بل وزارت) صدراعظمي(ـ لمړی وزارت ١
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  .ـ د شورا غړيتوب٢ 

                                                                                                                                        .ـ د سترې محکمې غړيتوب٣ 

  .خپل حيثيت د شاھي کورنۍ د غړي په توګه ساتي د شاھي کورنۍ غړی به د خپل ټول ژوند لپاره تل

ڼه، ځکه چې ھمدې مادې د سردار د خان د ځان په خالف عمل و ګا,په اساسي قانون کښې د ھمدې مادې تسجيل داو

د خان ھم د غبرګون په بڼه د سياسي واک د ترالسه کولو لپاره ,نو داو. د خان د بيا صدراعظم جوړيدو الره ډب کړه,داو

د نورو الرو چارو په لټه کښې شو تر څو وکوالی شي چې له يوې خوا د خپل تره ځوی څخه سياسي غچ واخلي او له 

دخان د دې مقصد لپاره د افغانستان د خلک ډيموکراټيک ګوند سره د يو ګډ ,نو داو. تر السه کړيبله پلوه سياسي واک 

ځينې خلک د افغانستان د بد مرغيو پيل د .  نيټې کودتا تر سره کړه٢۶ کال د سرطان د مياشتې د ١٣۵٢پالن له مخې د 

د خان د ذھن فکري بيلوالی د ,مرحوم محمد داود مرحوم محمد ظاھر شاه او د . آل يحيي د کورنۍ له تربګنيو سره تړي

  .ھغوی د تربګني په بڼه را څرګنده شو چې ترخې پايلې يې ملت زغمي

بل عامل يې د افغانستان د شاھي نظام د وروستي صدراعظم ارواښاد محمد موسی شفيق د شوروی اتحاد څخه د سياسي 

دې موضوع پخوانی شوروي اتحاد .  نړۍ ته نژدې کيدل ووفاصلې زياتيدو او په ځانکړې توګه اسالمي او يا ھم غربي

په انديښنه کښې غورځولی وه او د ھر مناسب اقدام تر سره کولو لپاره يې تياری نيوه، له دې فرصت څخه ګټه تر السه 

سره د خان ,کړه او په غير مستقيمه توګه يې په پروسه کښې د افغانستان خلک ډيموکراټيک ګوند د ګډون له الرې داو

  .الس يو او کودتا يې تر سره کړه

سره له دې چې . د سرطان د کودتا تر ټولو ستره پايله دا شوه چې په ھيواد کښې يې کودتايي حرکتونو ته الره پرانيزي

د خان يو ملي سړی ګڼل کيده تر څنګه يې ھغه يو ډير خودخواه او ديکتاتور سړی ھم وه چې ھغه يې د ھيواد د ملي ,داو

د خان د ليرې ساتلو په کار کښې له شک پرته د افغانستان د ,د ملت څخه د داو. خه په انزوا کښې وساتهعناصرو څ

د افغانستان د خلک ډيموکراټيک ګوند د خپل ضد . ټاکونکی نقش درلود) پرچم ښاخ(خلک ډيموکراټيک ګوند 

ډيموکراټيک خصلت له مخې او د روسي اوږد مھالې ستراتيژۍ د پلي کيدو لپاره له دې فرصت څخه ګټه واخسته او د 

ل شخصيت، د ھغوی لمړی ګام د ھيواد د يو ملي او وطنپا. خپلو سياسي سياالنو د ټکولو او ځپلو په لور يې مخه کړه

د مشر شھيد ميوندوال په وړاندې تر ) مساوات(ھيواد يو پخواني صدراعظم او د يو سياسی ګوند يعنې مترقي دموکرات 

  . لمړی يې ھغه د خپلو يو شمير ملګرو سره د کودتا په تور بندي او بيا يې په وحشيانه توګه و واژه. سره کړ

  : نيټه خپله ماښمنۍ خپرونه کښې داسې اعالن وکړ چي٣١ په  کال د سنبلې١٣۵٢په دې اړه د کابل راديو د 

يو شمير خاينو او مرتجعو کړيو چې د بھرنيانو په مالتړ يې غوښتل جمھوري نظام له منځه يوسي، د اسنادو او شواھد “ 

 تورن ی قوماندان،ئميوندوال، ډګرجنرال عبدالرزاق پخوانی ھوا: چې عبارت دي له.  سره الس په الس و نيول شول

  ”جنرال خان محمد چې په مرستيال مشھور وه

تر عنوان الندي ” شم ميوندوالد ھيواد نا متو زوى شھيد محمد ھا“ په دې اړه د استاد کاظم بيمار د مقالې يوه برخه چې 

  : ليکلي يوه برخه را نقلوو

د خان پرچمي ملګرو، و داود خان کودتا وکړه، نو دو کله چي سردار داوښېکلمريزکال ) ١٣٥٢(  ميالدي١٩٧٣په “

په واسطه په زندان  د د ملګروود پر چميانو او سردار محمد داو. وهاشھيد ميوندوال د بلى کودتا په تور زندان ته وا چ

په خپله شھيد شو، او د افغانستان راډيو له الري اعالن شو چي مرحوم ميوندوال رحمانه ډول تر شکنجو الندې په بېکي 

دغه خبر د واقعيت څخه ليري يو خبر و، ځکه چي شھيد ميوندوال يو کلک مسلمان او يو لوي . کړيدهځان وژنه نکټايي 

سياست مدار شخصيت و، ھغه ھيڅکله داسي خام او بي ثمره کار نه کاوه، ويل کيږي چي دى په وھلو او ټکولو ملي 

 . هوژل شوى و
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  :د مقالې ليکوال زياتوي

ځيني ليکونکي وايي چي دده په . ف او مسئول صمد ازھر، د پرچم د ډلي غړى ود شھيد ميوندوال د تحقيقاتو موظ“ 

خو صمد ازھر په خپلو ليکنو کي دا ادعا ردوي او وايي چي ده . شھادت کي صمد ازھر او د پر چم ډلي لوي الس درلود

انو د شومو اغراضو شھيد ميوندوال د پرچمي”.په ګوته کويدا کار نه دى کړى، مګر دى د دې کار بل مسئول ھم نه 

، ځکه دوى د ده سياسي فکر څخه ډاريدل، او داسي فکر يې )د شھيد مرحوم ميوندوال روح دې خوشاله وى (قرباني شو

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

له امله د ټولو نيول شوو کسانو ھغه جال بحث ته اړتيا لري خو په ھر حال د دې ناوړه لګول شوي تور دا چي چا و واژه 

 ته رسيده چې ډيری يې پخواني دولتي صاحب منصبان،  لوړ رتبه چارواکي، ديني علماء او ځينې سوداگر وو ٢٣شمير 

) ماما(خان محمد خان مرستيال، عارف شينواری د ريکشا سوداګر، ډګروال . چې له ھغې ډلې څخه دا کسان اعدام شول

  . وال سيدامير او مولوی سيف الرحمنزرغون شاه شينواری، ډګر

د خان د کودتايي ملګرو د خپلو سياسي سياالنو د بندي کولو په لړ کښې د اسالمي نھضت د وبله ستره پيښه بيا ھم د داو

  :د دايرةالمعارف په حواله داسې يادونه شوې چې. غړو پسې راخستل وو

ھضت غړي او پلويان د رژيم او په ځانکړې توګه د خلک  کال  له کودتا وروسته د افغانستان د اسالمی ن١٣۵٢د “

د خان سره يې په کودتا ود اردو ھغه افسران چې د داو. ډيموکراټيک ګوند د پرچم د ښاخ تر سخت فشار الندې راغلل

دغو دواړو حرکتونو د يو بل سره سخته سيالي . کښې مرسته کړې وه د افغانستان د کمونستي ګوندونو سره تړاو درلود

د . درلوده او په ښوونځيو، پوھنتونونو، علمي مرکزونو او دولتي دوايرو کښې يې د يو بل سره ھر ډول نخښتې کړې وې

واک له تر السه کولو وروسته، په ځانګړې توګه د ھغه مھال د کورنيو چارو وزير چې د خلک د ګوند غړی وه په 

. م پلو ډلو غړو په نيولو چې د ھغوی سياالن ګڼل کيدل، پيل وکړپراخه کچه د افغانستان په بيال بيلو ښارونو کښې د اسال

د خان د حکومت تر تعقيب الندې وو د و کال کښې د استاد رباني په ګډون د دې نھضت نور غړي چې د داو١٣۵٣په 

و حکومت افغانستان څخه بھر او پاکستان ته په کډه شول او په ھغه ځای کښې اسالمي ګوندونو او او د ذالفقارعلي بوټ

چې د افغانستان له دولت سره يې د پښتونستان د شخړې پر سر سړې اړيکې درلودې د ھغوي ھر کلی وکړ او د اسالمي 

  .”د خان د حکومت چپه کولو ته تيار کړيونھضت د کډوالو په مسلح کولو يې پيل وکړ، تر څو ھغوی د داو

الفقارعلي بوټو صدراعظمۍ پر مھال د پاکستان  پارټۍ غړی، د ذپه دې اړه فقيد جنرال نصيرهللا بابر چې پاکستان د پيپل 

د اوسنۍ خيبر پښتونخوا آيالت والي او بينظير بوټو د صدارت پر مھال د دغه ھيواد داخله وزير وه، يو پاکستاني تاريخ 

  : ليکونکي فرھاد علي خاور ته داسې وايي

کله چې .  ھيواد د ګټو د لپاره ھغه ډير څه کول غواړيد يوې اوږدې ساه اخستلو نه پس ھغه و ويل چې کله کله د“

کلن تړون وخت پوره ) ١٠٠(الفقارعلي بوټو صدراعظم وه نو ھغه يوه ورځ ما ته وويل چې د ډيورنډ د کرښې د  ذ

ما د افغانستان د ھغه وخت يو څو . کيدونکی دی، نو ته داسې چل وکړه چې په افغانستان کښې اړی ګړی پيدا شي

ې پکښې احمد شاه مسعود، ګلبدين حکمتيار، برھان الدين رباني اونور ځوانان شامل وو، د پيښور باالحصار ځوانان چ

قلعه ته د مالقات لپاره را وبلل، دوی ته مې نغدې پيسې او سرپوښ ټوپک ورکړل او دغه شان د افغانستان دولت پر ضد 

  .”نږ د خپلې توقع نه زياته کاميابۍ تر السه کړېدغې لړۍ دوام ولرلو او افغانستان کښې مو. عمليات پيل شول

د آی ايس آی يو بل فقيد جنرال اختر عبدالرحمن، . دا د افغانستان پر وړاندې د پردي واکي جھاد عملي پيل ګڼالی شو

چې د جنرال ضاء الحق سره يو ځای د ھغوی د طياري د سقوط  پر مھال له منځه والړ د ثور د کودتا وروسته او د 

وروسته بيا کابل رښتيا ھم د ځينو جھادي تنظيمونو تر  .”کابل بايد اور واخلي“:  د د منظم پيل وروسته داسې واييجھا
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زره ) ۶۵(منځ د داخلي جګړو پر مھال د اور په لمبو کښې داسې وسوځيد چې د کابل ھست بود يې ړنګ او لږ تر لږه 

  ). کورنو پريښودلو ته اړ کړلکابل ښاريان يې شھيدان کړل او ډيری شمير يې د خپلو 

سره له دې چې د خلک ډيموکراټيک ګوند ځينې غړي د ثور د اومې د کودتايي رژيم په وړاندې پاڅونونه د ارتجاع او 

غربي امپريالستي نړۍ پالنونه بولي خو زه له دې خبرې سره ځکه سل په سلو کښې توافق نه لرم چې پاکستان ته په کډه 

ل د سرطان په مياشت  کښې په ننګرھار، کنړ، لغمان، پکتيا او د ھغه وخت پنجشير ولسوالۍ  کا١٣۵۴شوو خلکو د  

په . (کښې خپل زور و آزمايي خو يو شمير ملګري بنديان، ځينې مړه او ځينې يی بيرته پاکستان ته په شا تګ ته اړ شول

” وز شھادت احمد شاه مسعود قھرمان مليبمناسبت چھارمين سالر“دې اړه د ال زياتو معلوماتو تر السه کولو لپاره 

خو کله چی د ثور کودتا را منځته شوه نو بيا د افغانستان په خالف په سنګر کښې ناستو ). مقالې ته مراجعه وکړئ

د دولت د ناسم او وحشيانه سلوک او چلند په پايله کښې د کډوالو د لړۍ د پيل (مخالفينو ته ښه فرصت او وړيا لښکر 

د مخه فرار شوي ټول ھغه خلک وه چې په .  په الس ورغي چې د افغانستان پر خالف ترې کار واخلي) ېکيدو له الر

سياسي او نظامي لحاظ و روزل شول، اقتصادي او لوژستيکي مالتړ يې وشو او د ھغوی څخه د ثور د کودتا وروسته په 

  . تمام عيار ډول جھادي مشران جوړ شول

غه بل لورې څخه عملي بريالۍ لوبه له ھمدې ځايه پيل شوه او د ثور د کودتا تر سره پر ھمدې بنسټ ويلی شو چې د ھ

کيدو وروسته ور ته د پرمختګ ښه فرصت په الس ورغي او له ھمدې امله د دې ويجاړونکي او تباه کونکې لوبې بيال 

  .بيل پړواونه او لړۍ ال تر اوسه دوام لري

  نوربيا

 

 


