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 .د بد مرغیو پیل وو ۲۶چنګاښ ۱۳۵۲

 هـ پوري۱۳۵۷ – ۱۳۵۲ له داود خانیسردار محمد داود خان او 

 پنځمه برخه

دا ځکه چي افغانستان له هره بابته یو نیستمند هیواد وو، ځوان نسل تازه د یوې نیم بندي د      

 موکراسۍ بوی احساس کاوه، ځوانسل کوښښ کاوه ځانونه د دموکراسۍ په فضأ کی خپلو خلګو ته

قه عالښکاره کړي. د هیواد په ښارونو کي میشتو منورینو) مشرانو او ځوانانو( له سیاست سره ور

پیدا کړې وه، جمعیتونه، ګوندونه او سازمانو چي په هیواد کي یوه نوې خبره وه یو په بل پسي صحنې 

ته را وتل. دوی د حکومت پر نیمګر تیاو باندي د نیوکو روحیه په ولسونو کي  را ژوندی کول، د 

تنو د لو صنفي غوښپوهنتون، مکتبونو، مدرسو شاکردانو او کارخانو کاریګرانو به کله نا کله د خپ

السته را وړلو له پاره، بیله جنګ او جګړو څخه یوه نیمه میټنګونه او مظاهرې کولې. چي دا شان 

 کړني د شلمي پېړي په دوهمه نیماي کښي یو نړیوال عرف ګرځېدلۍ وو.

تر هغه وخته چي سردار محمد داود خان د خپلي شخصي تکبر او عقدې د تر سره کولو په خاطر     

کودتا( الس نه وو پوري کړی،  د شاهي نظام په وړاندي ۲۶کال د چنګاښ ۱۳۵۲نظامي عمل)د په 

کوم بل جمعیت، ګوند او سازمان سالح ته الس نه وو اچولۍ. دغه رنګ بهرنیو هیوادونو زموږ په 

هیواد کي لڅه الس وهنه نه کول. دا ځکه چي بهرني الس پوڅي لږ او د دولت په وړاندي د مقابلې 

ت یې نه الره. په ژور خفګان سره سردار محمد داود خان په هیواد کي د فکر کوونکو ځوانانو جرأ

او  ځوانان یې ونیول، ویې وژل او پکښي سپاره چپه کړ، دا بېړۍ یې ته پرې نښول لوبېړۍ پر مخت

 واد کي دد پردویو په دام کی و لوېده، له هغه تاریخه په هی ، هلتهڅه د ده له ډاره  بهر ته وتښتېده

اور بڅرکي شندل کېده را شروع سوه. په هیواد کي پاته نور جمعیتونه، ګوندونه، سازمانونه، چي د 
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سردار محمد داود خان د جزأ د قانون په اساس باید له فعالیته لوېدلي وای،  هغسي و نسول بلکي 

وندونو پخوا یې و ګټولو نیم لڅ نیم ښکاره فعالیتونه کول، نه داچي هغوی کمزوري نسول بلکي تر 

 ته د جلب او جذب پروسه کړندی سوه.

د سردار محمد داود خان په خوپه هیواد کي د هیواد د ساتني او کنترول ټول اختیار او امکانات    

شف، ک واک کي وه. دفاعي، امنیتي او کشفي اورګانونه لکه: د کورنیو چارو وزارت، ریاست جنایې،

ې. پوښتنه داده چي دغو امنیتي او کشفي ادارو وه سردار محمد فوځي کشفي ادار ضبط حواالت او

داود خان ته د هیواد له وضعیته څخه څه شان معلومات ورکاوه؟  سردار محمد داود خان د کومو 

معلوماتو په اساس تصامیم نیول؟ تر اوسه دې پوښتنو ته د سردار محمد داود خان پلویانو جواب نه 

 دی ویلی.

سر دار محمد داود یو له هغو کسانو څخه وو چي په دوهم درجه مقام لرلو ه وه چي دا ښکاره خبر    

ه د هیواد دوهم کس. ) دا تکلیف ن نه قانع کېدی دا یې ښه ګڼل په یوه کلي کي وي خو مشر دي وي

عبدالرحمن خان او تر هغه را ورسته ټولو پاچهانو الره(. دا سي ډېر عالیم او شواهد سته چي سر 

دار داود له ځوانۍ څخه د پادشاهۍ د نیول هوا په سر کي لرل.  د فراه د لوی حاکم محمد کریم خان 

ظم محمد هاشم خان له لوري د کندهار د کورنۍ په وینا، څه وخت چي محمد داود خان د صدراع

نایب الحکومهء وټاکل سو،  سردار داود خان د فراه حاکم عالی محمد کریم ته سپارښتنه کوي چي 

ړتیا وپه فراه او منطقه کي د سردار داود په ګټه داسي تبلغات وکړي چي سردار داود د پاچهي کولو 

وی حاکم محمد کریم خان په څو ورځو کي له حاکم یې غوښتنه و نه منل، نو للوی  . د فراه لري

 وظیفې څخه لېري کړل سو، بې د لیله ډېرو کلونو له پاره زنداني هم سو.     

کال را ووتل  د خپل زړه  ۱۳۵۲د   ۲۶د سردارمحمد داود خان د پټو تالښونو نتیجه د چنګاښ       

لس حاکم کړ، په افغانستان کي یې ارمان پوره کولو ته ورسېدی،   جمهوریت یې له پورته څخه پر و

نامه کړه، د تیر په شان یې یو سخت استبدادي رژیم بیا خلګو ته ور یاد کړ. رئیس  موکراسي بد د

 هآسمان ترجمهور سردار محمد داود خان او صدر اعظم سردار محمد داود خان یو له بله مځکه 

خان د خپل صدارت د چوکۍ پر وخت  توپېر الره.  د ولس په ذهنیت کي چي کوم سر دار محمد داود

د ځان په ګټه ډېر تبلغات کړی وو، دغه رنګه یې د هیواد په اقتصادي پر مختیا کي څو قدمونه اوچت 

کړي وه. خو د ریاست جمهورۍ له چوکۍ نیولو سره یې ټول هغه څه چي  ګټلي یې وه  هغه له الس 

سردار محمد داود خان سخت  ې نه کاوه،ورکړه، د خپلي لومړۍ وینا)خطاب به مردم( مطابق عمل ی
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عقده مند او کسات اخیستونکی وو او سو. په هیواد کي تبلغاتي وسیلې )اخبار او راډیو( کمزوري د 

 دولت په واک او سانسور کي وه، له بیچاره ولس سره هیڅ هم نه وه. 

ور په وجه د سر دار محمد داود خان د خپل ځان غوښتني د خصلت له امله او بې ځایه غر   

جمهوریت په ټوله دوره کي یې د خپلي هغي وینا) خطاب به مردم( په یوه برخه باندي عمل ونه کړ. 

د نورو سیاسي ګوندو پر فعالیتو یې بندېز و لګاوه یوازي پرچم چي دی یې د قدرت پر ګدی کښینولۍ 

ردار محمد داود وو، تر یو وخته د ځان سره په قدرت کي شریک وساتی. کومه لویه جرګه چي س

خان را وغوښتل د ولس هیڅ استازي په کښي برخه نه لرل. ځکه داود خان خپل د کورنیو چارو 

وزارت ته وظیفه وکړه چي د خپلو والیانو، ولسواالنو او عالقدارنو  پر الس دې جرګي ته داسي 

خپلو را استولو څوک را واستوي چي مخالف نظر ونه لري، والیان، ولسواالن او عالقداران باید د 

 کسانو ضمانت وکړي.

کال په اساسي قانون د سردار محمد داود خان د حکومت غړي د ولسي جرګې  ۱۳۵۵دا ځکه چي د 

څخه په راي اخیستلو باندي مکلف نه وه. ولسي جرکه یا شوراي ملي نسي کوالی چي حکومت یا د 

کوالی د خپلو استازو په واسط حکومت اعضاء وي سلب د اعتماد کړي. مانا دا چي ولسونو نسوای 

مادې په اساس په ( ۸۷د مملکت په اداره کي برخه واخلي. په دغه قانون کي ټول صالحیتو نه د )

 ماده نمایشي وه.     ( ۲۱رېیس جمهور پوري تړل سوي وه. )

د سردار محمد داود خان د جمهوري شاهي نظام څخه په نړۍ واله سطحه د وخت شوروي اتحاد    

دوستان مالتړ وکړ، مګر همسایه ګانو )ایران، پاکستان( د غربي هیوادونو په شمول په تشویش او هن

کي وه. دوی په حکومت کي د چپ ) پرچم( نفوذ نا ارام کړي وه.  سردار محمد داود خان د خپل 

ورور محمد نعیم خان په مشهوره هغه وخت په خپل کورني او بهرني سیاست کي بدلون را وست، 

اساسي قانون کښي یې یو حزبي سیستم ثبت کړه او هغه یو حزب به هم د سردار صاحب  په خپل

حزب) حزب انقالب ملي( وي نور ګوندونه او سازمانونه د فعالیت اجازه نه لري. سردار داود د 

خپل جمهوریت په وروستیو کلونو کي له مسکو او چپیانو څخه نه دا چي فاصیله ونیول بلکي د 

 نابودۍ ته یې هم هغسي  مأل وتړل څنګه چي یې راستو ته تړلې وه. هغوی و فزیکي 

د سردار محمد داود خان څخه د بېري یا خپل مرګ له وېري تر پولي اوښتي ځوانانو د پاکستان       

 و سوې. له دغهي په نوم مسلحانه حملي د نهضت اسالم په مستقیم مالتړ د هیواد په څو ولسو کي

داود خان په دولتي او ګوندي مشر تابه کي اختالفاتو زور د سردار محمد  تهبدلون وروس درجې ۱۸۰

 په ګټه او د چپیانو په خالف را ووتۍ.و واخست. ددې اختالف په منځ کي داود خان یو ځل بیا د راست
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صفحه کي بې پردې لیکي: ) هغه راز چي نمي  ۱۳۷غٍوث الدین فایق په دې باره د خپل کتاب په 

یکتاتور، مستبد الرایه بیله دې چي د خپلو ملګرو جمعي  یو خپل سری دغوښتل ووایم ( "محمداود 

راي ته په درنه سترګه وګوري، د خپلي کورني دوستانو نظر یې هم نه اخستۍ، د کابیني تر میم ته 

اک سړي باید مقرر سي، سردار داود خان هغسي ونه چي ټولو امید الره سم: کاپورهه، مسلکي او پ

، قدیر نوریستانی او غالحیدر رسولي( ته هللکړه، بد اخالق، په فحشا لړلي او لټ خلګ لکه ) عبداال

  "یې امنیتي وزارتونه وسپارل، خلګ مأیوس سوه، ټولو به ویل" هغه آش هغه کاسه

چاوه،  بدلون ته الس وادرجې  ۱۸۰  کي په بهرني سیاستیو دم  د کورني سیاست سره جفت یې  

د د باندنیو چارو د وزارت له الري یې د پاکستان او ایران سره خبري را پیل کړې. ایران دولت د 

د سردار محمد  سردار داوخان په سیاست کي بدلون وستایه دغه رنګ یو شمېر اسالمي هیوادونه هم.

( 5۰( میلونه ډالره یې مفت او )۱۰وو چي ) سعودي عرب اول هیواد داود خان د تشویق له پاره

ملیون یې قرضه و منل. داسي هم ایران په انکشافي برخه کي د مرستو وعده وکړه. دافغانستان او 

 کویټ ورته سپین چکپاکستان تر منځ د النجي د حل په باب یې د منځګړیتوب وعده یې ورکړه. 

 ښه دا کیسه نو اوږده ده. ور کړه. 

له پاکستان سره د ډورنډ مسئله د  د ایران په منګړیتوب سره داچي د امریکا په فشارلنډه یې    

پاکستان په ګټه یې حل کول، د هلمند داوبو النجه منه پریکړه چي د موسی شفیق د صدارت پر وخت 

سوې وه سردار داود خان هغه ومنل. غربي نړۍ او عربي افراطیت ټولو له سردار محمد داود خان 

) خطاب به  پ نهضتو نو د له منځه وړلو پکار کي مرسته کول، سر دار محمد داود خانسره د چ

 لیري و غور ځول. مردم( بیانیه

کال د پرچم سره د یوه اجباري، غیري ۱۳۵۶د افغانستان د خلق د دمکراتیک ګوند بد قسمتي له      

فو ته د نژدې کیدو الره د دغه معیاري یووالي له ورځي څخه راپیل سوه. البته  شورویانو خپلو اهدا

کي بلل او امریکایانو په منطقه کښي د تشنج گرم والي په منظور چي  يدوو)خلق او پرچم( په یووال

شورویان پکښي راگیر او وسوځي اهداف لرل. د خلق د حزب مشر تابه د پاڼ او پړانګ سره مخامخ 

ه طرفه تر سخت فشار الندي وو، البته وو، په خاصه توګه ښاغلی نور محمد تره کی د ورڼو ګوندو ل

د وروڼو ګوندو استازیتوب د هند کمونیست ګوند  کاوه. څو ښاغلی نورمحمد تره کی یې مجبور کړه  

و ګوندو استازي به ویل "زموږ د معلوماتو په اساس ڼله پرچم سره یووالۍ ومني، دا ځکه چي د ور

په غوښتنه او مرسته تاسو او  و ډېرو هیوادونوسردار محمد داود خان د امریکا، پاکستان، ایران ا

 ستاسي ګوند له منځه وړي". 
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هـ کال  یووالۍ د روسان له لوري یوه توطیه ۱۳۵۶نو دا خبره ده چي زه د خلق او پرچم تر منځ په 

لور ته په عاجله بیله دې چي اصول او  ګڼم. دا یووالۍ دیوې خوا څخه د پردو ترفشار الندي او بل

 5۰، 5۰پکښي مراعات سي یوازي د ګوند په لوړ سطحه کي په یوه نا معقوله طریقه) نورمونه 

(سره په ښکاره سره یو په عمل کي بیل پاته سول. صداقت خو هیڅ پکښي موجود نه وو،که څه چي 

د حزب ځوان غړي د اصلي خبري خبرنه وه او یا یې نسوای درک کوالی یو کم شمیر ځوانان دې 

مگر په څه پوهه د لوړو گوندیانو اکثریت ذهنیت وحدت ته تیارنه وو حتا د . هوحدت ته خوشحال و

بلکل دا یوجبري . دواړو خواو په رهبریو کي یو شمېر اشخاص وه چي وحدت ته پوره صادق نه وه

او تحمیلي عمل وو، د شورویانو او امریکایانو شریکه غوښتنه وه، نه خپله د دواړو حزبونو داعضأ 

 .خو په عمل کي متحد نه وه .دوه حزبونه په ښکاره سره متحد معلومیده و غوښتنه، دا

سردار محمد داود خان نه یوازي )سیاسیون( بلکي هیواد او هیواد وال، ځان او خپله کورنۍ  تر    

 خپلي ځان غوښتني قرباني کړه.

 دقیقې: ۳۰بجه  ۱سپښین  د ما ۷دثور کال  ۱۳۵۷

کورنۍ ټول غړي د زامنو، لوڼو لمسیانو او د ده د ورور محمد داود خان غوښتنه کوي چې د هغه د 

 نعیم د کورنۍ د غړو په گډون گلخانې ته راوستل شي.

 دقیقې: ۱۵بجې او  ۵د مازیگر 

ولسمشر د ګلخانې له دویم پوړ نه الندې راکوز شو چې خپل وزیران وگوري. وزیران پرې راټول 

 پر شونډو ده. وزیران غلي دي. شول. ولسمشر هغوى ته گوري او نرۍ موسکا یې

نه کاوه چې داسې یو حالت به راځي، اوس چې څه مي هېڅ تصورسر دار محمد داود خان وویل 

 وشول نو پړه یې پر خپله غاړه اخلي.

 دقیقې: ۴۰بجې او  ۹د ماخوستن 

ژر  هوحید عبدهللا ولسمشر ته وړاندیز کوي چې پالزمېنه په موقت ډول کندهار ته ولېږدوي او پخپل

 د بهرنیو چارو وزارت له الرې د هغه ښار پر لور حرکت وکړي.

داود خان او مشر زوى یې عمر مخالفت کوي، په داسې حال کې چې ورور یې سردار محمد نعیم 

 وایي چې دا کار باید ال دمخه شوى واى.

ولسمشر پرهمدې مهال یو موټر د گلخانې وره ته را رسېږي چې ولسمشر د کندهار پر لور بوځي. 

راوځي او چې څنگه غواړي موټر ته پورته شي، د ارگ له مخامخ جومات نه پرې یو ډز کېږي. بیا 
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بل ډز کېږي. داود خان په بیړه بېرته گلخانې ته ننه وځي او په دې ډول له ارگ نه د وتلو فکر په 

 بشپړ ډول له سر نه وباسي.

 دقیقې: ۱۵بجې او  ۱۰د ماخوستن 

ېر کسان ټپیان شوي او چېغې وهي. تیاره ده. څوک نه مالومېږي. چې رڼا ته په گلخانه کې خورا ډ

 راوڅکول شول نو ولسمشر ولیدل چې مشر زوى یې عمر مړ دى.

خوا یې بل زوى خالد په خورا سخت ټپي حالت کې په وینو کې پروت دى. لور یې زرلښته هم  ها

خان هم په پښه لگېدلى او د کورنیو چارو  لگېدلې خو حالت یې ظاهراً تر خالد ښه دى. ورور یې نعیم

 د وزیر عبدالقدیر له الس نه وینې بهیږي.

عبدالقدیر په ټپي حالت کې هم هڅه کوي له کړکۍ نه د جومات تر څنگ پټ شوي برید کوونکي پر 

خپلې کوچنۍ ماشینگڼې وولي. د ولسمشر بل زوى خالد هم ساه ورکړه. لور یې زرلښته هم مړه شوه. 

 نه ال ډزې روانې دي. ولسمشر پر څوکۍ ناست دى، د بچیانومړوته گوري خو ژاړي نه.له بهر 

په سر کې یې څه ورگرځي؟ هېڅوک نه پوهېږي. سترگې یې پر یوه ټکي خښې کړي او غلى دى. 

وزیران هم زړه نه کوي چې خبرې ورسره وکړي. په گلخانه کې د کوچنیانو بغارو دهلیزونه پر سر 

 اخیستي دي.

 بجې: ۷ -دقیقې  ۳۰بجې  ۶اتمه، د سهار  د ثور

د کوماندو بلوک په ولسمشر پسې ورغى...د تسلیمۍ غوښتنه ترې کېږي... انتظار اوږد شو... او د 

  ماته کړه.درندو پرله پسې ډزو چې له یوې خونې نه واورېدل شوېگلخانې د دهلیزونو چوپتیا 

چي د سردارمحمد داود خان جیره خواره ( تسلیم نه میشوم  به کسي دیگر من بیدون خدا)دغه   

هغه افسرکوم چي د فوځ د طرفه و داود خان ته وراستول سوی ، مګر دا نه واي چي چاه ویل؟ وایې

سوال دادی چا  وي، داخبره کړېدي خان  سردارداودچي  هغه دا شان خبره کول نه مني، وو،

امام الدین  ؟په حواله دا خبره کوی دچاهوتاسدغه  واوریدل؟ څوک هلته موجودوه؟ چاته یې وویل؟

نوبل څوک خوداود خان ته ورغلۍ نه وو،مسلماني په خبرونه ده، د . خان خو داخبره نه ده کړې

مل ع( ج)پرخدای  مخته د خلگو د خطا ایستلو په منظور د مسلمان اکټونه مسلماني نه ده، باور خلگو

خبره رښتیا نه ده. او موږ ولس ته ددې خبري غواړي په خوله اقرارپه زړه تصدیق ایمان دی. پس دا 

 . څه گټه نسته

دغه الندي اعمال دوی نه لرل؟ ایا دوی غله نه وه؟، قاتالن نه وه؟، رشوت خواره نه وه، بد اخالقه    

میلیونو ډالرو په ارزښت  ۴۷۴نه وه؟، که نه وه نو د کرزي دحکومت پروخت ظاهرشاه دغه 
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 چامال وو؟ له هنده خو ئې پلرونه په لنگو ې یې ایټالیا ته یوړې دا دجائیدادونه چي خرڅ کړل او پیس

کم حق، د چاه په خوښه  څوک وه او د. ښمنان خو همدغه وه دپردو نوکران د ملت د. کي راغلې وه

پس نو اسالم او د اسالم مقدس نوم ته سپکاوی باید ونه کړو، قاتل . دوې زموږ پرڅټ سپاره وه ؟

   . ته د اسالم د خدمتگارنوم ورنه کړو وژونکي، ناروا، غله

ښاغلي ډاکترصاحب یاوزیرصاحب عبدالقیوم خان، ښاغلي داکادمیسن کاندید محمد ابراهیم عطائې   

صاحب، ښاغلي میرغالم محمدغبار، محمدصدیق فرهنگ، جنرال عبدالغني خان، دحقیت التواریخ 

 کبیرسراج او ښاغلي ډاکترفضل احمد دي، ښاغلي محمد مؤلفین عبدالحق مجددي او فضل هللا مجد

کوهستاني او خورا  ډېر نور د سرداري نظام او د هغه د واکدارو محمدظاهرشاه، سردارمحمد داود 

 فکرکوو.  دې کورنۍ په باب برابر شاه او سردارمحمدنعیم شاه په هکله او د

 اې مستقیم مالتړ پا کستان داې، ایس، په هیوادکي ډېروهغو راست گرا گروپونو او نورو چي د

نو د نظامي بدلونو. او په نوم ښورښونه وکړل بغاوتونو ورسره وو ډېرځل د هیواد په ډېرو برخوکي د

ان افغانست د خلگ نیول او وژل.نو پدې نوم یېعملونه خپله د سردار حکومت اعالنول او گانو کودتا

زمانو په شان خپل نظامي سا نورو د فاع په منظور د ځان څخه د هم د خلق دموکراتیک گوند د

دموکراتیک سازمان غړي بیله دې چي کوم  خلق د خان رښتیاهم د داود. سازمان ته ډیره توجه وکړه

عمل دي یې کړی وي له وظیفو لیری او بندي کړل او په قصدي توگه یې تالښ کاوه چي د افغانستان 

 ودسرداردا لعمل وښئي، څوځانه کوم عکسل ا تحریک کړي چي د مشرتابه  خلق دموکراتیک حزب د

خان په  بهانه په الس ورسي.بل اړخ د سردار محمد داود،بندي کولو او وژلو دوهلو هغوی ته د

خان  یوه اړخه داودله ئې کم نه وو هغو هم  چي شمېر ننه پټ شوروي جاسوسانو حکومت کي د

 چي فشار راوړي،خلق پردموکراتیک گوند او د هغوی پر اعضأوو  تحریک او تشویق کاوه چي د

د  جاسوسانوو بل اړخ ته همدغه او نور. وظیفو یې لیري کول او بندیان یې کړه د همداسي کیده

خلق دحزب رهبرې ته په ټینگارویل چي کره معلومات لري، سردارمحمد  الن له مخي دورکړه سوي پ

تاسي )خلقیان( اول تصمیم نیولې دی د غربي دولتونو د اعتماد په الس راوړلو په خاطر  خان  داود

 . بیا پرچمیان له منځه یوسي

خالصون الره موداده چي بېرته دواړه )خلقیان او پرچمیان(سره یوځای  ستاسي د نجات او پس   

خلقي رهبرې داسي . قوت سي او محمد داود خان ونه کوالې سي تاسي له منځه یوسي سي. څو یو

 ، او بل خواته په عمل کي یې د سردارداودزموږ په خیر خبره کوي کاوه چي شورو یان خو فکر
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خان د حکومت له ویري د شوروي د تشویق او فشارله  خان کړني یې لېدلې. نو د سردارمحمد داود

 . یوځای والي ته خلقي رهبري زړه ښه کړ دې دوحزبونو مخي وو چي د

ي سره تماس هغه رښتیا خو دا وه چي د شورو. او د شوروي د سفارت لخوا تر فشار الندي راغلی  

یوې خواته جهاني حاالت داسي وه، بل زموږ، . وخت دواړواړخونو ځانته یو افتخاراوامتیازهم بلی

البته د پوهي او تجریبې کموالۍ . افغانانو او د هغه وخت د مشرانونه تجربه، د سیاست په هکله لږوه

د جهان د سیاستوالو په نسبت، نه په افغانستان کي د افغاني سیاسیونو په پرتله. ښه ددې خبروڅیړل 

څه ډېر وخت غواړي، او موږ د موضوع لیري کوي. نو د دې کمي تجریبې او لږ پوهي مسؤلئیت 

خان،  محمد نادر ن، حبیب هللا خان،عبدالرحمن خا هم د کلونو فاسدو حکومتو او په خاصه توگه د

 .محمد ظاهرخان او خپله سردارمحمد داود خان پرغاړه ورلویږي

تر خوږ ګوته  خان سردارداود، د امریکا  سفارت په دغو حساسو او د خطره ډکو شرایطو کي  

خان  ددواړو په داو (شورویانو او امریکا یانو )ټینګ و نیولي وو، غوښتنه یې داوه چي خلقیان ووهي

 مړه کړي. هغوی چي ووتصمیم  ، د داود خانباندي خلقي رهبري نیسي

م ۱۹۷۸د:دا سي راوړي دي . چگونه ما به بیماری وایروسای هجوم به افغانستان مبتال میگردیدیم

رهبری  خلق ددموکراتیک حزب د تاریخ یوه ورځ د مخه د افغانستان د ۲۴کال د اپریل د میاشتي پر

د متحده ایاالتو لوی سفیر ریچارد ایلیوت چي د کار موده یې پای ته رسیدلی وه، غړو تر گرفتارې  د

څو :"د کتاب مؤلف لیکي.د سردارمحمد داود خان یا رئیس جمهورڅخه دخدای په امانې مالقات وکړی

ورځي وروسته ورئیس جمهورته نژدي حلقو راپور را کړي، چي د امریکا  سفیرریچاردایلیوت کوم 

د افغانستان  هکمولو سرسخت طرافدار معرفي وو،  وداود خان ته داسي مشوره ورکړچي د تشنج د 

خلق د موکراتیک حزب د مشرانو په وړاندي باید سخت چلند وکړی ځکه چي امنیت تهدید وي او  د

په مقابل کي سفیر د خپل ځان او د امریکا  د حکومت لخوا ورئیس جمهور داود خان ته د زیاتو او 

 ". رستو وعده ورکړههر اړخیزو م

علم، پوهي، سیاست او خبرو څخه بې خبره ساتلې وو،  ځکه څه کم شپیته کاله زموږ ولس دوی د

د دي جهاني لوبي په انجام نه دا چي خلقیان . ددغي )اهلي یحی( کورنۍ سلطنت او د نه کار نتیجه وه

پولیس هم نه پوهیده او یا د  نه پوهیدل بلکي خپله سردار داودخان، د هغه ټوله کابینه، استخبارات

پردو جاسوسان وه دغسي یې غوښتل. ولې که دوی پوهیدالی او جاسوسان نه وای داود خان به یې  

د خپلوغیري سنجیده اعمالو دراتلونکو بدو عواقبو خبرکړی وای. باورولري کم وخت چي موږ 

هغوی به . ي کړي ويسره به مخامخ سوو، چي هغه په شوروي کي زده کړ ځوانان وو دداسي چا
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موږ ته د خپلوسترگولېدني، د شوروي د ټولني، ژوند، پر مختگ، کیسي کولې، موږ څه نه او ریدلي 

ځکه دمطالعي او معلوماتو لپارهم دې شهزاده . وه او نه مولېدلې وه، ټولې خبري راته عجائی بې وې

 .ویزون مونه لرل او نه پیژندلبرق، کتاب، اخبار، را دیو او تل. گانو پر موږ ټولي الري تړلي وې

ظام ن تاسي به فکرکوی چي په افغانستان کي  په رښتیا یو:پاره ولیکم  د ځوانانو یوه خبره به د دا

 . هیڅ هم نه وه نه بابا. وو، هلته نظم وو، هلته انسانیت وو، هلته علم او پوهه وه

بل کي د شاهي ارگ د شمالي دیوال په کا. دمثال په توگه والیات، ولسوالي او کلي هلته پرېږدی   

سیوري ته هرالروي بولي حتی لوي او دس مات هم دمجبوریت او مناسب ځاي نه شتون له عمله 

ولو افغانستان په  ټ د او په ټول کابل ښار. په مردارې لړلې وې انسانانو ټولي کوڅي د ښار ماتاوه. د

کي یوتشناب هیڅ  پاره په هیواد ې داستفاد خلگود ښاروکي همدغه حالت وو، د لوي او کوچنیو

 دا کي خپل رفع حاجت کاوه مگر په کوڅو خیر حکومت جوړ کړی نه وو. پوهیږي چي نارېنه خو

غوښتل چي  شوروي او کارمل دواړو.. .. بدبختیو ورو عالوه پرن. به څه کول؟ بیچاره گانو ښځو

په تنهاي سره یې سره یې دا کار کوالی نسوای  ببرک کارمل د سردار داود خان ځای ناستۍ کړي خو

الري  لق دموکراتیک جریان یې دخ حکومت واگي واخلي. د چي د داود خان پاچهې ړنگه او د

دموکراتیک گوندغړي هغه یوازني  پدې چي د افغانستان په ملي اردوکي دخلق د. اصلي خنډ وو

فانه سردارمحمد داود خان سیاسي متاس. افسران وه چي د سردارمحمد داودخان سلطنت یې ساتۍ

 اصواشخ پوهه کمه او ددرک سطحه یې کمزورۍ وه، په کابینه او مشاورینوکي یې دفاسدواو جاسوسو

لومړی . نوهغه ووچي شورویانو  د خپل پالن د سرته رسولولپاره څه او ږده الرونیول. تله درنه وه

او حزب ترمینځ د ټکرخبره، د شوروي  ددوحزبونو خلق او پرچم وحدت، ترهغه وروسته د داود خان

 اکبر ښمن او سیال میر نه د کارمل سرسخت دن او کارمل هدف داوچي په لومړي قدم کي دپرچم د

جنازې  جوشه ډک د مخي د پالن د هغه له شتونه ځان بیغمه کړي او بیا  د د څو. ترورکړي خیبر

 غوښتنه وکړل.  او مراسم د کارمل په ټینگار

هلته کارمل د مکر اوښکي تویوي، د نورمحمد تره کي څخه جدي غوښتنه کوي چي د جنازي پر     

حال دا چي نورمحمد تره کي تردغه .سر باید دی هم د حزب د عمومي منشي په حیث بیانیه ورکړي

 کارمل صاحب، شوروي. د مخه هیڅ کله هم په مظاهرو او میټنگو نوکي د ستیج پرسرخبري نه کولې

خباراتي شبکو او سردارداود خان په گډه او مشترک پالن الره چي دا لوبه د سیاسیونو په خاصه است

 .توگه د خلقیانو په له منځه وړو کي به بریالي سي
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شورویان خپل پالن مخته وړي څو کارمل په سیاسي ډگر کي تنها پاته او په راتلونکي کي  یې مخته 

د امریکا د سفیر تراطمینان وروسته په . ن ځای ناستۍ کړيکړي او دراتلونکي لپاره یې د داود خا

دغه شپه سردارمحمد داود خان په خپل کورني مجلس کي د خپل پالن پر بریالیتوب افتخارکوي و 

اوس .وروي پالن سم مخته والړې". د شزه په خپل پالن کي بریالې یم " :خپلې کورنۍ ته داسي وائې

هر څه بی خبره، عیاشي  د خپلي مړې، مستي، بیکاري، د نو یوې خواته سردارمحمد داود خان

نو "پهلوان زنده خوش است" دا د سردار محمد داود خان د زوی . کابینې سره په هوا کي پاته سو

پالرمي د واوري زمری دی،  خومنځ یې ویلي سوی او پر راټول یې ټول "ویس خبره ده چي وایې 

دهرغیري الزمي عمل تائید ئې ". رهبرهم داسي وي:" پر راټول هر یو ورته وائې".د ښمنان دي 

 . کوي او د داود خان د نورو مریضیوعالوه ځان خوښوني نورهم بې ایمانه کاوه

یې پر قبراوښکي تویه دا چي اوس  سردارمحمد داود خان هوښیاردوست او مشاور نه درلودی.   

وني دي، دوی فکرکوي چي په دې وي داهغه غوړماالن، مفت خوره او یا د هغوی د کورنۍ پاته ش

که یو وار بیا یې د قدرت واگي زموږ په الس کي راکړې. . چل به ځانونه غربې حلقو ته نژدې کړو

. دوی ټول پر وخت  د کار د پیل په غوږ کي بیده وه، شوروي، امریکا او جهان ټول حاالت څاری

. د نابودی پالنونه جوړوينو داودخان او ساده مشاورین یې د خلق د دموکراتیک حزب اوس 

 ي. وه یکې اورته پشورویان، امریکا یان وخپله کارمل صاحب و د

 .دا ځکه  چي نور خو ئې ټول وخوړل، غواړي دا سخت هډ)د خلق دیموکراتیک گوند( هم تیرکړي    

که نه خو په پښتو کي مشهور متل سته چي وائې . د پښتو ژبي نه زده کړي ورته دا تاوان واړ اوه

بل ځای وائې چي د گیډر وجنگ ته باېد تیاري د . سپي چي هډوکي خورې خپلي شاه ته هم گوري:

. د نو د زمري سره جکړي ته باېد څو نه تیاري نیول سوې وای؟. زمري په شان ونیول سي

داودخان بې باکانه او ناگاهانه، د هغه نامعقول حرکت  ورویانو، امریکا یانو، کارمل اگاهانه او دش

ی سو معقول فکر راپیدا زخم دی چي تراوسه یې وینه نه درېږي که هغه وخت په سړو اعصابوڅخه 

 . ، اوس به داحالت نه واییوا

لیکونو څخه هم داسي  رچم درهبری دغړي عبدالقدوس غور بندي د خبرو په تائید  سره دپ زما د

او موافقه وه. او د معلومیږی چي د میراکبر خیبر په ترورکي به حتمي د ببرک کارمل رضایت 

د میراکبر خیبر دپرچم درهبري . وروستیو انکشافاتو څخه هم داسي نتیجه سړی اخیستالي سي

برجسته غړی او د ببرک کارمل سرسخت سیال په خټه پښتون، په ترورکي به یې د کارمل او خپله 

د کارمل مړی  خیبر پالن روسي وو، د. او د سردارمحمد داودخان الس او رضا ئیت داخل وي
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له دې خبري څخه  .سره خاوروته سپارل کیږي مراسیمو حزب لخوا په ښه درنو دغوښتني له مخي د

 خیل وي. هم سړی پوهیدای سي او باور یې ټنگیږي چي د خیبر په ترور کي به حتمي شوروي د

 ترور دوسیه تعقیب نه سول. سردارمحمد داود چپ وو، نورمحمدتره کی، حفیظ هللا ولۍ د خیبر د

ی کله ناکله د سیاسي گټ. ټول چپ پاته سول امین، ببرک کارمل او داکټرنجیب هللا او وروسته نور

 خبرو په اساس کارمل ترهربل چا ډېر پربنیاد دا مرگ یاترورغندل کیږي. د سلطان علی کشتمند د

ینه، هم مي ووژني په خپله، هم پر ماباندي ژړاکاه، څه ښه یاردی ښه یې م: وژړل. څه ښه وائې

او سلمان الیق خو بیا په خپلو خبرو کي د خیبر د وژلو کیسه لڅه بیان  وژل هسي شبخون هسي.

کړیده، چي د کارمل په دستور د نور احمد نور په وساتط د شوروي په سالح او موتر سره دغه 

  .ترور تر سره سو

گوته نیول کیږي، چي مالمتیا  وخت په خبروکي حکومت ته د ښخیدو پر لنډه یې دا چي جنازي د   

. کوي کي غوښتنه، په خپلو ویناو رسولو قاتلینو د نیولو او په جزا دا یوه طبعی او عادي خبره ده، د

 خپل مړي ژړل ُکفر خبري وسوې، یعني په یوه ملک کي چي پر پرسر ایا دا ُکفرو سوو چي د قبر

خلگو برخه اخیستنې د داود  زیاتو کي د جنازي په مراسیمو څنگه ملک وي؟ د وبلل سي هغه به نو

 ځکه دوی هیڅ. اندامونه ور ولړزول امریکا د سفیر، د شوروي د سفیر  ټولو  نور خان وکابینې، د

آمریکا  خان په هغه شپه د داود سردار .نه کاوه چي دې حزب دي دونه ریښې ځغلولي وي داسي فکر

بیکاره مشاورینو په مشوره، فیصله  مؤافقه اخېستې وه، او بیا  یې په عاجله توگه د خپلو د سفیر

وکړل، چي همدغه خبري او غونډه یوه ښه بهانه، پلمه او تهمت کیدای سي، راځي دغه دخلق 

انسانان  داسي ډېر. دموکراتیک حزب غړي هم د نورو په شان په دغه تور ونسو او ورک  یې کړو

دې کورنۍ هیڅکله هم انسان  نه وو، د خلگوورکیده ورته کوم مشکل کار. او دې کورنۍ خوړلي وه

 . ته دانسان په سترگه نه وه کتلي
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