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 یس محمد داوود خان سره زما لیدنهئجمهور ر  لومړید افغانستان د 
 
 

کیږی.۱۱۰چی   پوری  د غرمی نه پس د دووبجو او دیرش دقیقونه تر څلورو بجو او شل د قیقونیټه او وخت:    دقیقی 

 کال  م۱۹۷۷ ، ټهنی  ۳۱د اکتوبر 
 

 
انجینری فاکولتی  هنتون  د کابل پوزه    ېچ هغه وخت   م  ېخبر شوم چ   وم  رئیسد  په پرمختیا د »  تو له خوالد ملګریو 

کنفرانس تر سرلیک الندې یو کنفرانس جوړېږي چې بیا وروسته «رول  ساینس او تکنالوجيکې د   کال   ۱۹۷۹په   دا 
 .جریان درلودپه شدت    ېک  سوړ جنګ د غرب او شرق په منځ  ېچ  وادا هغه وخت    جوړ شو.په ویانا کې    کی

لمانه ېم  ياستازو  وادېه مخ پر ودهر  ېیو شمد    م(۱۹۷۷د جوړېدو څخه نږدې دوه کاله مخکی)  د دې کنفرانسامریکا  

  ېچ   يطرفداری وهڅود خپل سیستم په   يوادو استازهی  ېد  د وګهت  ېاو پد  يته خپل سیستم ور وښی  تر څو دویکړل  
پلو  دې  کنفرانس ک  يد شوا په ی  خواې  او له بل  يد خپلو هیوادو د پاره ومن  ېخوای ېله یو  .يوکړ يدوی د سیستم 

وا.ن  د افغانستا  ېیې  لړ ک  ېپد د   قه ولرمعالزه  که  چې  وویل شول  ې  ماته په پوهنتون ک  نه هم یو نفر دعوت کړی 
وکړم.  افغانستان په استازیتوب ما ورته وویل چی ښه به داوی چی کوم بل نفر انتخاب کړی   پدی کنفرانس کی ګډون 

تګ چآنس ې  د  دې ماته ی  ېممکن یو دلیل چ   کبله ډیر مصروف یم.ه  ل پوهنځی د بی ساریی ودی  ددلته  اوس زه   ځکه

ی  یو غړ  ېفکر کړم چ   غړی وم.  ېجوړولو د کمیټ  يد پالیس   يو تکنالوج زه د افغانستان د ساینس ا  ېچ  اراکا وا دا به و
ضیایاعبدې  ی بها   ېاو بل غړی یئیس د پولیتخنیک پخوانی ر يلعظیم  وا ئیس  د کابل پوهنتون پخوانی رسید عبدلقادر 

 .يپه یاد ندې  ی  ېم  يغړاو نور 
 

چ وروسته   شوم  ژبهانګلیس   ېچ   يوا ستو  څوکیو  ې  داس غوښتل  پوهنتون    ېخبر  صحیح  ېی  ي  د   ما  .زده  نه وه  هم 

کار نه ويدا    ېوویل چ   ته  پوهنتون مشرتابه یوه  ېچ   به ښه  په توګه ې  چانس د تحفد نازولو د پاره دا    يسړ تاسو د 
ده نووویل   ماته  هغوی  ورکوی. کال د ۱۹۷۷زما سفر د    قبول کا.  سفرتوګه ما دا  ې  پد  .والړ شی  تاسو  چې داسې  م 

پیل شو او د دسمبر په ۱۲:۴۰ورمه له کابل نه د غرمی وروسته په نومبر په څل کابل   ۱۰:۱۰د سهار په   نیټه  ۱۷بجو 
 .ته را ستون شوم

 

ډېرچ نورو هېوادونو استازو   ۳۵د    هلته ته والړمې پروګرام  زه د  چېکله   ی  و پدوڅخه    هیوادونو مخ پر ودهد    یی ې 
واکنفرانس   امریکموږ  ،  شوی و  یمډیر ښه تنظپروګرام    .کی ګډون کړی  ځا   پوري  تر غربنه  د شرق  ا  د  ډیر مهم 

ابعادو یی شننی راته وکړی.ی د امریکا د ساینس او تکنالوجی پچ   یونه او پروګرامونه ولیدل    ه مختلفو 
 

لوړو زده کړو وزیر راته وویلته والړشم  پروګرام    ينوموړ  ېچ ې  د  د  مخکې د جمهور  هک  چې  د   یس ئر  وغواړم 

پاره به وخت واخل  پدی هکله  سره به ښه کار و  ېما ورته وویل چ   .يوګورم زما د  نظر هم    هغه  د  زه به  ي،دا خو 
 ګټه واخلم. ېتر  ې بهکنفرانس ک  ېپه دواورم او  

 
را ورسید او زه د مهال ویش سره س یس ئد ر زه    ېولیدل چ   ېته والړم. هلته م  ې ماڼۍخانلم د ګجمهور د لیدلو وخت 
 :ېکړ پیلډول    ېپدې  خبرې  نو ما خپل ،یو  دوهپه  دوهیس دواړه  ئجمهور راو  

 
م دید ملګریو  خوا یو کنفرانس  دلتو له  تکنالوج   »په پرمختیا کې  الند «رول  يساینس او  کال   ۱۹۷۹په    ېتر عنوان 

دوی د سیستم  د    چې  ړيدعوت کي  امریکا د ځینو ملکو استاز  د جوړېدو څخه مخکې  کنفرانس  دې  داو  يجوړیږې  ک
په استازریتوب په نوموړي  .  يسره بلد ش  کوم.پروګرام  زه د افغانستان  ګډون  نه دا  کې  د تاسو د لیدلو  دی  زما هدف 

 .  پاملرنه وکړمزه ورته ې  سفر کې  پدې  که تاسو کوم هدایت ولری چ   ېچ 
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الس  ېتر  یله کی د پام وړ څهاپه پ  خو يمخ ښه ښکار رغذ پدا ډول کنفرانسونه د کاې  وویل چ  یسئر  جمهوري  ښا غل
 استفاده وکړی.ې  ترپه توګه سفر  ي،  تفریح د یوه کړی شی    ید تاسو د پاره ښه د  .يته نه راځ 

 

یم  نه    امریکاد    ېچ   يږېکوخت    لږ  زهې  ما ورته وویل چ  چی  ،را غلی  وروسته به  فکر نه کوم   ته هل  زما تر راتلو 
خارقلعاده  راشم او یا به کوم نوی   ېپه لیدلو تر تاثیر الند  ېزه ی  ي،و يبه نوزما د پاره  ې  چ  يو  يشوشیان پیدا  ېداس 

هیله او زما  نوغړی یم  ې  جوړولو د کمیټ  يد پالیس ي  زه د افغانستان د ساینس او تکنالوج له هغه ځایه چی    ووینم.شی  
  يساینس او تکنالوج د دوی  ې  را ټول کړم چ استازو نه د   هیوادومخ پر وده  اړوند معلومات د نورو    داوی چیبه    موخه

په السته راوړنه ک  يدوی د مل  ګانو دییس ل ې پاد ،يلرګانی  پالیسیڅه ډول   پا   ېدپه څه ډول رول لوبولی او    ېاهدافو 

شوی دیتمام  یګټور  ېچ   يول بدلونونه راغلډڅه    ېګانو کیلیس  دا  ی  به زموږ د کومډ.  معلومات  د پاره ډیر   ېټېول 
ش  مند یم.    يګټور تمام  په توګه هیله  یوه طالیی چانس  سفر ته د  ده چ او زه دی  په ګټه   دې  هیله  د تجروبو نه  دوی 

سره موږ وکړی شو یوه معقوله پالیس  په هکله د خپل هیواد د پاره   ياخستو   جوړه کړی شو.د ساینس او تکنالوجی 
ک  ېدپ د خپل وطن    ېویل چ ې  یوموضوع ته تغیر ورکا او  یس ئر  جمهور  ېوخت  خلک  لپاره  د ابادولو  د افغانستان 

 ې ما ی  .يموږ ټول کار ونکړو دا ملک په خپله نه جوړیږ  ېچ   هغوتر   .ير نه باس االزمه ده زحمت او زیې  څومره چ 

خلک  ېوویل چ   ېک  په ځواب رویه ګوالند    د افغانستان  کاپه هر ځ   ېغوند  وخود  کړ  ېچ   ېی  هملته    يطبیعت شنه 
س   ېد تاریخ په اوږدو کدوی    .يشنه کیږ نه درلود چ ې  دا   ې تر  ي چېتنظیم کړ  داسې  ګوالن  یعيدا طب  ېیو باغوان 

تاسو   ېهغه څه چ  :کړه  ېمزیاته  نوامل کړم  ش هم  ی  د  ېکباغوانانو ډله    ېپد  ېما غو ښتل چ   .يش ل  پوره ګټه وا خست
وګرز ېپه زړه پور  ویلي  کې«خطاب»خلکوته  په   خبرو د هغو    ېچ   يخو خلک غواړ  دل.ېاو د خلکو د خوښی سبب 
وویني  عمل وکأجر  ېد  توګه ما د  ېپد  .يبرخه  ووایم چ ې  چ   هت  باغ  ېدوی ته هم  ک  ېپد  ېچ   وانهغه  رته و  ېوطن 

یو شی   ندی پیداشوی.  پ بایدزه   ېچ ضرورت دی  و بو رېځان    رجمهو  ماد خبرو په دوام کی  چی  هغه دا  لم  مالمت 
زما په   ېوکړه چ  رهخباسې  دکومه    وید  ېکله به چ   .يکچر راکړېماته ل  ېچ  همو قع ورنه کړ  ېد یس صاحب ته دئر

 .هنو ما به سم د السه ځواب ورکسمه نه ښکاریده    بهفکر
 

راباندیس  ئکه ر  ېوه چ   ېته مال تړل  ېخبر  ېما د هم ش   ېجمهور  خو  په قهر  ماته   ېچ څخه  قعیتووا  هغود  زه به  ي 

د راته په قهر ش   ېچ  هفکر کاوې  ما داس   .دفاع وکړم  يمعلوم  د  نو ما به د    يکه  چوکپوهنځی  د   یرې نه ل  ۍریا ست 
د  ړیک تیار کړی و  ېته م  ېخبر  ېاو  ک.  هځان  وخت  له الر  کارونهډیر  ېپه هغه    ېد  ما د  نو ځکهدل  ېک  ېد قانون 

 دلو.ېوغږ  په هکله  د افغانستان د ابادولودقیقی    ۱۱۰ دوه په دوهموږ  او یا مړ به شم.    يبند  ېچ  هخطر نه حس کاو

قهر به پداس   يپه قهرور  ېډته  ما  به نوموړی    ېوم چ   کیفکر    ېپده ز  ېخرکآپه     ېچ   يکړخبرو خالصه    ېاو خپل 
مخالف   ېزما د ګمان نه بیخ لعمل  ا  عکسجمهور  صاحب یس ئد ر  .ونه خوشحاله نه ې  لیدن ېد  دی د  ېږم چ ېهزه وپو

ماته یخوت  و چ   ېچ   وویلې  او  هر وخت  شم  شمسره  دوی  د  وغواړم    ېزه کړی  ما دپاره بلک  .کتلی  د  د داخبره  ل 
وړ شوه  .ر تحسینونه وورولېډپه زړه کی    ېم  ېاو پر ده باند تعجب 

 

چا دېاو هدی  سړی  قهرجن    او زورور  رېډحب  صا  رئیسجمهور    ېو چ و  ياوریدلموږ    ېهغه ځایه چ تر   ېد  څکله 
لودأجر نه در  خبر  د  ېچ   ت  فکر په خالف کومه  ده د لیدنې  مګر  يوکړ  هده د  د  ک  زما او  ده   دما    ېپه ټول وخت 

   .هوک  ېماو د افغانستان د خلکو مال تړ ېرد کړ  ېخبر
 

د پو هنتون   پوهنتون  ېکله چ  وکړه چ ئرته راغلم  ر  ېیس پوښتنه را څخه  څنګه    لیدنه  ېدسره صاحب   یسئد جمهور 

و  ېخو ددته   ېیس راته وویل چ ئورته وکړه. د پوهنتون رکیسه  ما دا ټوله  ه؟شو  رهتی د نوموړی   ېچ  ېلپاره ورغلی 
وا معلوم  ېخلنه هدایت   .ېکړ  رنه او هدایت وودوی ته الر ښو  ېچ ې  ورغلی وې  چ   ېږيمګر داسی 

 
چ دېته ورس ې  نتیج   ېلیدلو نه زه د  ېد  زما د په ځینو  خوپه وطن مین سړی دی  یس  ئرجمهور  ېم  خلکو    داسې  ممکن 

نه ناوړه ګټه اخستی   باورد   ده  د  ېبیا یاو    يو  يکړښکاره   په وطن مین ځانونه ورته  ویهغ  ېچ   يکړی و باور  ېی

او شرایط  ووینم او وختونه  ې  بیا ی  ېچ   هکوشش ونک  څکلهېه  ېپس د هغو لیدنما   مالمتیږی.  دی د هغو په کړنو  وی او
 بدل شول. زرهم زر

 
نه   دلیدلو  د وزیر نه وار ویدل چ   ېیر پس مډد ما    ههغ  وه.  یېکړ  ېزما پوښتنه تر  رئیس  جمهورې  د لوړو زدکړو 

بها عبدسید  ده مقصد    د  ېوه چ   ېوزیر صاحب داسی فرض کړی  ؟ید بها صاحب څه حال د  ېوو چ ي  ورته ویل لقادر 

مصروفیتونه اوس څه   ېوو چ  يتو ضیحات ور کړې ی  ېپه باره ک  ههغ د نو و  رئیسیو وخت د کابل پوهنتون   ېچ دی 
بل وار کتلو ضرورت ونه لید  ده مقصد انجینر بها دی.    د  ېوو چ   يورته ویل  رئیس  جمهور  .يلر څه شی  ما د  ځکه 

 یل .وو ورتههغه مې  یم  واما غوښتل ورته و  ېچ 
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دلته یو څو نور داوود خان په هکله اوې  هم چ   ېخبر  ېزه غواړم  خبری ما   اضافه کړم.  ېدلېرما د محمد  ې  داس   ددا 
و  ېچ   ېدلېاوري  چانه ند نه ار  یا غیبت وکا.  اود نوموړی صفت  ي هغو غوښتی  او   ییدلودوی په خپله د داوود خان 

چ ې  یا ی نفر نه ارویدلی   :د پاره تحریف کا  ېګټ  ېهغه د خپلې  چ نه درلود  ې  ضرورت ی  ېد داسی 

کانکور د امتحان   رئیس  د جمهور  -  اول داوود دلورد   :  کیسهمحمد 
 

چ   يد  يدلېارو  ېدا م پوې  کله  چی کوم  ې  یالی شوبرنه وه په دې  ده لور   او د  ېاعالن شو  ېهنتون د کانکور نتیج د 
په يهنځی ته والړه ش پو والړه  ې  چ  هوښکلی و  ېشکر ی  يدی په غصه ش ې  چ   ېد  ځای د،  دا پروسه دومره په عدالت 

مراعات  دې  ده چ  ندی    ده د لور  په شان معاملهې  پکهم  نورو خلکو  او د   وروسته بیا  ده لور  د  .ېشو ورسره  شوی 

ل د پاره به د هغو هنرونو د پروګرام  ښکولیو  د    میابه شوه.کا الرې  هپوهنتون ته شامله شوه خو هغه د یوه بل امتحان 
اخستل ککونه زد به دا س   ي.شو  يبر یالوو  به نه   ېد پوهنتون په کانکور ک  ېچ   هدېکیو نه امتحان  اخستل    یدا امتحان 

به معلوماتو برخه  اجتماعی  نورو ې  د ساینس او ځین هارزښت ور کاوډیر  ته به ییستعداد  هنرونو ا  چی د ښکلیو  کېدا
خان لورهمپکی کمه وه.  له الرې د    د داود   ته شامله شوه.پروګرام  هنرونو  کولیوښ د همدې امتحان 

 :کیسهچلتن د نهالونه خرڅولو  د    –دوهم  

 
محمد ها شم خانردص  يد پخوان  ېپه چلتن ک  ېچ   يمی د  يویدل ار  رئیس   جمهور  ېمځک  نه درلود  ېاوالد یې  چ   اعظم 

نعیم خان ته پات  صاحب او د په دېو  ېشوې  ده ورور محمد  خرڅولو دپاره  کی وپه چلتن    ېچ   ېک  ومځکې  .  د ې د 
 ې ډیر  ېی ېپه کابل کاو  وه  ۍ  یوه جرمنی کمپنې  په هغه وخت کی هوختیف چ   دار وو .ېر چینار یا سپېډتیاروهلو لپاره 

د پاره موافقه نه وه    ېمعامل  ېد صاحب د رئیس  .نیالونه غونډ واخلیده   دې  چ وو   يښتغو کړیې  ودانی جوړ  ېښکلی

  يخلک به بد ګمانه ش   ځکهکړم  څ  خپل مال خر  ۍکمپن  يرج اپه خ   ېنده چ   هزما دپاره مناسبې  وو چ  یې  او ویلي  ېکړ
فکر به وکړي   وهاو  معامله  یوه سیاسی  دا  وخت  دا  .چی  هیڅ رسم  رئیس  و چېهغه  د نه در  ندهد  يصاحب  او  لوده 

 .غړی و  ېنیژد  ۍد پادشاه د کورن  ېځکه چ ي  وظیفه ولر  يکړی هیڅ رسم  نشوی  ېی  ېافغانستان د قانون له مخ 
 
کیسه  يزخم  د  -یم  در  :عسکر 

وخت صدراعظمې  چ   هغه  داوود  سره  و  محمد  پاکستان  هیواد  زموږ    د  ممکن    لنډه شخړه  ییوه عسکرد  وشوه چی 
وفدواړو خواوو څه تل شوی وې  پد  .يات لیدلی    ېمعامل  يرسم  د  .شخړه کی زموږ د منطقی یو خورد ضابط زخمی 

  جمهور ته ينوموړ  ېنه خبر یم چ   ېد  نه یم خبر. خو د ،سره څه مرسته وکړه او یا نه يمت د نوموړوکح   ېچ   ېنه ی

څخهکمځ ي  شخصې  خپل  دصاحب    رئیس د  یوه   ې  د پاره ور کړه چ کور  ټوټه مځکه  کور   ېجوړولو  نوموړی هلته 
ي  . هغه ځای د محليملکیت و  ېده د اوالد  دیا  او  نوموړي خورد ظابط  ممکن تر اوسه د  کهمځ هغه   .ړیجوړ ک  ېپک

په منځ ک چ   ږی.ېپه نامه یا د  ۍد کمپن  ېخلکو   ه دېوړج سرک د امریکایانو په مرسته    ېد کابل نه تر کندار پور  ېکله 
یوه    وو او هم یید کمپنی ډیر وسایل دلته    ېته نیږد الرېدوه او کندار د سړک    ند پغما اوغونډولو  د چغلولو  د شګو 
د  ،دلېک  ېځای ک  ېکارونه پد  برخه کبله  کمپن  ېمنطق  ېد  له دی  چلتن    رئیس  ځای دجمهور  دا  شو.  ۍنوم  صاحب د 

 مځکو ته څیرمه دی.
ا  ې کیسېنور  ېماډیر چ رهم  اول جمهور  ېویدلیی  د  شخص  رئیس  د افغانستان  اوس د  ېییت ښکارندود ښه  خو د  ي 

خپلو خبروته د پای ټکی کلپاره به همد  ږدم.ېلته 
 

پروفیسورزرجان    بها د پرډو په پوهنتون کی 

 اضالع د امریکااندیانا، متحده  
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