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 یو د قدر وړ تاریخي اثر،
 

 یو مننلیک
 

 »زندگي سیاسي شهید محمد داؤد از آغاز تا انجام«
 

 لیکوال: پوهاند داکتر سید عبدهللا کاظم
 

 
 

 

خوځنده، پُر تحرکه او  پر خلکو او وطن مین عیني ژوند په مستند ډول دا ښیي چې دی  د پوهاند سید عبدهللا کاظم
هڅاند قلموال دی، د ده ټولې فرهنگي هڅې د اوسني او راتلونکو نسلونو له پاره داسې درسونه دي چې د هر زوړ  
او ځوان په وجود او فکر کې نوې هڅې راپاروي او د نوي ژوند پر لور یې خوځون او حرکت ته هڅوي، کاظم په  

 ڼالی شو. اوسنۍ زمانه کې د هدفمند او منظم فرهنگي کار یوه غوره بېلگه گ
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تر سرلیک الندې د درانه استاد پوهاند »زندگي سیاسي شهید محمد داؤد از آغاز تا انجام«  په دې نږدې وختونو کې د  
په لیدلو مې یې  چې ،کې تر ما پورې هم را ورسید ډلهاو د نورو دوستانو په ی وشاپ چ سید عبدهللا کاظم نوی اثر 

سترگې روښانه شوې. دا نوې او تازه لیکل شوي اثر به نه یوازې دا چې زما د کتابتون سینگار وي، بلکې په لوستلو  
 او پټو حقایقو وپسولل شي.   ، د تاریخ په ناویل شوو خبروومعلوماتسره به یې زما ذهن هم په نویو 

 

ته او بیا د افغانستان د تاریخ او فرهنگ  اکتر سید عبدهللا کاظمډپوهاند لیکوال  اول د دې ازښتمن اثر زه همدا اوس
 ورنۍ ته د دې کتاب د لیکلو، چاپ او خپرېدو مبارکي وایم. کلویې 

 

زړه له تل نه شکر  نه د درانه استاد پوهاند سید عبدهللا کاظم د کتاب له لیکوالږلو کې لومړی ـما ته د کتاب  په رالې
پورتال له مسؤل ښاغلي قیس کبیر نه مننه څرگندوم چې زه یې د دې اثر د درانه او بیا د افغان جرمن  گزاره یم

 کېږلو  ـپه رالېد کتاب  م چې ما ته یې  دوی ینه منناستاد دوکتور نعیم اسد  درلودلو او لوستلو وړ وبللم او بیا له ښاغلي 
  ډېر زحمتونه گاللي دي.

 

په بېړه او یې ځینې برخې ام کال د نومبر پر پنځمه ترالسه کړ او د څو ورځو په ترڅ کې مې  ۲۰۱۹ما کتاب د 
 لیکل شوی دی چې لوستونکیسره  . کتاب په داسې روانه او زړه وړونکې ژبې  ېکړ  ېخورا تندې سره تر سترگو تېر

اتو ترتیب یې داسې دی چې لوستونکی د نورو مهارت او د موضوعد لیکوال د لیکلو  نه ستړی کوي، د لیکلو سبک،  
 برخو لوستلو ته نور هم هڅوي.  

 

( مخونه لري، ۱۳۰۰کتاب په دریو ټوکونو کې داسې لیکل شوی او ترتیب شوی دی چې ټول یوزر او درې سوه )
د  وقف شوی دی او د هر ټوک د پوښ په لومړي مخ کې د لوستونکو له پارهته هر ټوک یې یوې ځانگړې موضوع 

 الرښود په ډول لیکل شوي دي: 
 

 ــ جلد اول: قدمه های اول ـ دورٔه صدارت ـ دورٔه عزلت، ۱
 

 ــ جلد دوم: نظام جمهوري،  ۲
 

 ــ جلد سوم: فرجام خونین.   ۳
 

 
 

له پاره چمتو شوي  په کتاب کې ډېرې نا ویلې خبرې ویل شوې دي، ډېر نوي مسایل د لومړي ځل له پاره د لوستونکو  
کلونو ـ کلونو مطالعې  د. د تاریخ مینه والو او د تاریخ زدکونکو ته داسې نوې پته په الس ورکړل شوې ده چې دي

اېښودل شوې ده او دا ډالې ټولو لوستونکو ته   ورته د یوې ارزښتناکې ډالۍ په ډول په مخکې ،او څېړنې خالصه
  کاظم برابره کړې ده.سید عبدهللا پوهاند 

 

د افغانستان لومړنی جمهور ریٔس محمد  ،خدمتگار تثنایياسزه نه غواړم چې په دې لنډه لیکنه کې د افغانستان د یو 
 وري برخ اپه نظامي، سیاسي او ادزه چې  به دومره ووایمباب څه ووایم، خو په لنډ ډول داؤد د ژوند او کارنامو په 

گڼم، د ده د  یټکیو د افغانستان او سیمې په سیاست کې د بدلون او عطف  او د واکدارۍ دوره کې د داؤد خان کړنې
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نوي عصر او نوي ژوند او پرمختگ ته، افغانستان د ورننوتلو په درشل  ،پنځه کلنو پالنونو او پروگرامونو له مخې
 .ږيـکې ودرول شو ، داؤدي دوره د پرمختگ نوي پړاو ته د گام اېښودلو یو اساسي حرکت گڼل کې

 

ې د ډېر جوشان او رد داؤد خان د جمهوري ریاست دوره، د پخواني خاموش او مړه سیاست او وروسته له داؤدي دو
په ډگرونو کې  کړۍ ده چې اوسنیو نسلونو ته د تاریخ او سیاست  همعتدلداسې یوه د اتصال  نځسیاست تر مافراطي 

 ډېر ښه درسونه گڼل کېدای شي.
 

اصلي څانگه اقتصاد او ټولنپېژندنه ده، خو ده د اړتیا له مخې د تاریخ او سیاست ډگر ته هم قدم ورایښی دی   لیکوالد  
کړکېچنو لسېزو پېښو دی له خپل مسلک نه لرې  واو ښه استواره په کې گرځېدلی دی. د ده په وینا د څلورو وروستی
او په دې لړ کې یې کله مقالې او کتابونه لیکلي دي   کړی او له ورځنیو پېښو او سیاست سره یې ځان مخامخ کړی دی

 د گڼو مصاحبو له الرې وړاندې کړې دي. په څپو کېاو کله یې خپل نظریات د رادیو او تلویزیون 
 

خوځنده،   پر خلکو او وطن مینعیني ژوند په مستند ډول دا ښیي چې دی    د پوهاند سید عبدهللا کاظم
له پاره  ونونسل راتلونکود ده ټولې فرهنگي هڅې د اوسني او پُر تحرکه او هڅاند قلموال دی، 

کې نوې هڅې راپاروي او د نوي ژوند په وجود او فکر  هر زوړ او ځوان  د داسې درسونه دي چې  
هدفمند او منظم فرهنگي کار  دپه اوسنۍ زمانه کې پر لور یې خوځون او حرکت ته هڅوي، کاظم 

  یوه غوره بېلگه گڼالی شو.
 

 ــ انالین شوي دي چې یوازې په افغان جرمن پورتال کېپه بریښنایي خپرونو کې یې تر اوسه گڼې مقالې او کتابونه 

 ( ته رسېږي.۶۲۱یوویشت )او سوه ږشپ شمېریې  ــ د دې کرښو تر لیکلو پورې
 

سید عبدهللا کاظم وایي چې تاریخ ته یې ځکه مخه کړه چې ډېر ځلې د افغانستان تاریخ تحریف شوی دی   ډاکتر  پوهاند
)کاظم، داکتر سید عبدهللا، زندگی سیاسی شهید محمد داؤد از آغاز تا   او ُحب او بُغض پر واقعیتونو سیوری غوړولی دی.

   هشتم.(پیشگفتار، صفحهٔ م، ۲۰۱۹سال ل چاپ: مطبعهٔ عازم، کابل افغانستان، حانجام، م
 

لیکوال د کتاب په پیل کې هیله څرگنده کړې ده چې لوستونکي د کتاب تر لوستلو وروسته، د کتاب او لیکوال  
ږي، خو لکه څنگه چې لیکوال په یو ـولېورنیمگړتیاوې په نښه کړي او د موضوع د ال بشپړېدو په غرض یې ده ته 

تاب به د هغو خلکو له پاره په زړه پورې نه  ځای کې اشاره کړې ده چې په دومره شرحې او پراختیا سره لیکلی ک
په افغانانو کې د مطالعې د کلتور ضعف ته په کتو   )د پیشگفتار لسم مخ(وي چې د لنډو لیکنو په لوستلو روږدي دي. 

کسان به هم پیدا شي چې کتاب یو ځل نه، بلکې څو ځلې ولولي او خپل نظریات ډېر سره سره؛ زه ډاډه یم چې داسې 
 و لیکوال سره شریک کړي.له خلکو ا

 

نه شخصیتونه او مشران  وړه مارو او لوټ کونکو گیزه کې ویلي دي چې ځینې کسان له غلو، جرخپله س هلیکوال پ
ایا نه شي کېدای چې یو قلموال د یوه پر وطن او خلکو مین خدمتگار د ژوند ریښتینې   )د پیشگفتار لسم مخ(جوړوي،  

پوهاند داکتر سید عبدهللا کاظم دا کار وکړ او د محمد داؤد د ژوند حاالت یې په الزم تفصیل پېښې ولیکي؟ او دا دی 
 سره ولیکل.

 

 پوهاند سید عبدهللا کاظم وایي چې:
 

توب په پار لیکلی، ځینو اشخاصو ته د سر سپارل  مېدا کتاب ما د کوم امتیاز د ترالسه کولو له پاره نه دی لیکلی او نه  
، څو راتلونکي نسلونه وکوالی شي پر د یو افغان په توگه د هېواد د تاریخ پر یوې برخې رڼا اچولې دهما  بلکې

 لسم مخ( یو)د پیشگفتار  تاریخي حقایقو پوه شي.
 

، هم یې د متن په منځ کې مآخذونه  ړي ديکمراعات  اصلي اصول ببلیوگرافۍ د مآخذونو په ښودلو کې، دلیکوال 

چې د دریواړو ټوکونو د   مآخذونو بشپړ فهرست وړاندې کړی دیښوولي دي او هم یې د هر ټوک په پای کې د 
مآخذونو شمېر یې د کتابونو، رسالو، مقالو، اسنادو، رپوټونو، مصاحبو او بیانیو په تفکیک سره یوسلو دري پنځوس 

 .( ته رسېږي۱۵۳)
 

 لیکوال د خپلو توزیحاتو په ترڅ کې په عالمانه ډول تاکید کړی دی چې: 
 

تیا لري او له ړنیمگنه لري چې دا اثر به بشپړ وي او کومه نیمگړتیا به نه لري، خامخا به کومه دی د دې دعوا 
 لوستونکو نه یې غوښتي دي چې د کتاب د بشپړتیا له پاره خپل نظریات ونه سپموي. 
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اسنادو او مآخذونو په وړاندې کولو  لرلو  السرڼا کې، د  هکاظم د تاریخ لیکلو د علمي اصولو پداکتر استاد پوهاند 
 ادا کړی دی.پوره سره د موضوع حق 

 

د دې علمي تاریخي څېړنې د ترسره کولو،   ،د ځان او پوهنتوني کورنۍ له لوريپوهاند ډاکتر سید عبدهللا کاظم ته  زه  
حوصله د غره تاند او    یې قلم  له پارهچاپ او خپرېدو مبارکي وایم او هیله څرگندوم چې د ورته علمي تاریخي څېړنو 

 په څېر اوسي!
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