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 شهر جالاباد . ! شاه دوله 

                   

 ؟!! ستی سادو چ  فیتعر  شود؟،یم  فتهګ ی؟ سادو به ک  ستی سادو چ یمعن 

  ی اور ادیداودخان    دیاز خدمات شه  کهیتمام انان  ن،یجرمن انال  -افغان     تیسابو  هم از  یاه ګو    انایار  تیسابسادو و  کی
  د یشه  یاوقات انها از کارنامه ها  یاهګجمله افراد که    نیدانم از ا   ینم  کند،یم  ادیسادو ها    زیام  ریانها را بطور تحق  کندیم

صاحب احسان   نرینه ؟ انج  ای،  دیا یسادوها م  نیهم در زمره ا  یاحمد نور  یول  یاقا   ملهاز ج   کندی م  ادی  یک یداودخان به ن
 . ر؟ینه خ ایهستند  لیسادوها  دخ نیصاحب، و .... در جمله ا د یهاشم سد دیس د،یحامد نو ز،یعز میدکتور رح ار،یهللا ما

داودخان    دیشه  یاز پالنها و کارکردها  کهیشهر جالاباد، همه انها     یفان  خ یمحسن و ش  ر،ګاختالس    وانهیشاه دوله د  نیا 
   ی عارف عباس  یاقا  ییمحمدزا  مچهی ن  ریګ قوم شرم د  کی و    رګسرا، اختالس    اوهی  انیګ از ان مرحوم  به    یو بطرفدار
سو   یچارپا از و  یوانیح   کیو مانند    کندیتپ تپ م   یمفتر   نیبه  پشت ا  انایار  تیسا  بیو  ینظر سنج  چهیکه در در

خور رستم شاه مومند   رهی و ج  رګ  نیتوه  ن یافراد به ضم ا  نیتمام ا  ایا  سد،ینو یم  یمنطق  ی.جوابها  دینمایم  زیاستفاده ناجا
 انګتمام بزر  هب   هیترب  یب   ،یی  هګ انډالنفس،    فیشخص ضع  نی.؟  ارددیګ مرحوم داودخان محسوب م  ی ، در جمع  سادوها

محترم افغان    ،یصاحب داور  نریصاحب، انج  یستانیس  نی سیاکادم  دیعبدهللا کاظم، جناب کاند   دیداکتر صاحب س  ل،یاز قب
عبدالکر اقا  یجهان  یعبدالبار  ،جنابیدریاکرم ح  بهینص  ،محترمهییعطا  میصاحب، جناب محترم    ی زمر   ی صاحب، 

  نجانبیو ا  دیصاحب، جناب خان اقا سع  ینیمنصور ، رفعت حس  ف یمحمد شر  یصاحب، اقا  یمحترم فاران  تینها  ،یکاس
 ن ی، ا  کندیمانند بنده  را بنام سادو ها داودخان خطاب م  ریګ ها دشاه دوله  و صد  وانهیتنبان د  یب  نیقاسم باز سرتاج ا

 زیام نیتوه  ماتیکل نیان کشور چنګشرمد که به بزر ینم چیدر شهر جالاباد شهرت بسزا داشت ه سینو اتیشخص چت
 تهایسابهر روز در و  دیبا  یشناسد، و  یرا نم  یزیعزت، کبر سن چ  ا،یبنام ح  یفان  خیش  نیسادوها استعمال کند. ا  یعنی

افغان از دست داده ، و مانند  کیبصفت  راخود  تی ثیامروز ح ایح یب نیا ردد،ګ ریو تحق نیعده افراد توه کیتوسط  
 ی را نم یزیچ ریشاه دوله جالاباد  بنام وجدان و ضم نیا  کنمیاورد. فکر م یهندوستان، و ..... خم به ابرو نم یالالها

 شناسد.
  ت یساب و  یعنی!    هن؟؟یم  یکیوطن پرستان پالست   تیسا  بیدر و  ۷/ 11/ 2۰2۰  خیشاه دوله در نوشته نو خود که بتار  نیا

درهمان نوشته   یدو سطر بعد و  یبود ول  یب  یج  یک  ټاجن   ینورستان  ری.  عبدالقدسدینویم   نیبه چاپ رسانده  چن  انایار
 د یکه سران حزب خلق با  فتګ ر به داودخان در روز هفت ثور  ی: ) که عبدالقد  سدینوی خود سخن خود را رد نموده م

رهبران حزب   یعنی  یب   یج  ی چطور طرفدران ک  بودیم  ی ب  یج  یک  ینورستان  ر یقد  رګ شود.(  اول ا  یمحکمه صحرا
 ن یسر و پا ا  یب  ینوشتها  نیارزم. از ا  یب  یهایوګ افترات، و دروغ  ونهګ  نی. تف به اکردیم  یخلق را محکمه صحرا

شده   هیو عالي ترب  یبه درجه عال  فتنګدر دروغ    تیشخص کم ظرف  نیکه ا  دیا  یر مرکب بوضاحت بر میمعجون غ
 . فتندګاست. راست 

 

 ،ځی ، خوعادت نه  ځی عمل
  2۶را در کودتا و تحول    یکه داکتر حسن شرق چند نفر پرچم   د،یوګشخص توانست ب  نیا  رګ. ا  یرامګ  انګخوانند

 . ... ان !   ری. در غشوم یاند؟ ممنون م  های،وک  ستیانها چ یسرطان جلب نموده اسما
 . یو شرمو  وکڅتا به  یږینه شرم یچ ته
پشت شان   ریګ د  کردیاعتماد م  یمحمد داودخان به کس  که ی» وقت  سد،ینویهمان مقاله خو م  ریګ د  ی در جاشاه دوله    نیا

  ی حاکم عال  ثیرا از رتبه ولسوال بح یفراموش کرد که شاه محمود خان و داودخان پدر و  یفان خیش  ن ی«، ا  شتګ  ینم
خانه   رفتهګوقت پدر شما را دست  چی) محمد داودخان  ( ه یو شتګ یخود نم نیداودخان پشت مامور رګارتقا داده ، ا

را   ینمود داودخان و  یرا مقرر م   یرهارګ در انوقت که مرحوم داودخان  پدر شما، شاه دوله نن  ایشناخت ا  ینم  نینش
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لس  دفاع بود، در ان زمان  تقرر مامور بلند رتبه دولت در مج  ریداخله و وز  ریشناخت؟. داودخان در انوقت وز  ینم
 .  دیردیګ وزرا مطرح م

  ګخود در خانه خود کتاب بزر  یجمهور  استیر  ریتا وقت اخ  رهارګ شاه دوله،  داودخان از زمان دوره خدمت نن   یبل 
بشمول  پدر صادق ؟؟!!    یدرج بودند . داودخان  تمام جاسوسان پاکستان   لیسران اقوام و قبا  یداشت که در ان اسما

تا که انها  کردیرفتار م شانیباز همرا  دیفهم   یو م  شدیم  قفشخص وا  کیاز رزالت    یو   هک ی قت  یشناخت ، ول  یتانرا  م
 . دادندیبه دو دست سر خود را به قسم ندامت مالش م فیکث  یها سګ مانند م  بودندیزنده م

 ر یدر چند سال اخ انیهللا هاشم لیخل دیس یو  شوایداند که پ یتا حال نم یرهارګ شاه دوله نن نیافسوس است ، که ا یجا
  درعضو یمسعود ح  دی، س  انیهللا هاشم  لیخل  دیبرادر س  نکهی. انهم بخاطر ادیبوس  یداکتر محمد حسن شرق را م  یدستها

  د ی، شما با  ی! که الحمدهللا ندار  ی داشتیم  یافغان  رتیو غ ی مرد  یکم  رګا   ، شاه دوله  یحزب پرچم بود. اقا  یاسیس  رویب
و    وارګتان، به استاد بزر  تیرفاقت تانرا بخاطر مسلمان بودند تان و افغان  دی، با  انیمسعود برادر هاشم  دریبخاطر ح

دو رو هم ر  ه یشخص  دوست  یپاکستان  کابیو  بخاطر  برادر   یو   یتان  و  داکتر شرق  قطع     در یح  هب  یو   یبا  مسعود 
 . ستیو شهامت در وجود  شما نبوده و ن رتی غ نیکه ا دانمیم ی. ولیکردیم

 . رهارګمردم نن نیسادو در ب یو معن فیتعر
 . و...  ی، لوچک، خوشامند قیمتمل مار،ټګ مداخ، ثناخوان، درغل، دوپه، دوکه باز،  مال،ړ! غویعنیسادو:   

 زبان پشتو سرچ کند.. یسادو را در قاموس ها یمحترم ارزومندم تا لطفآ معن انګاز خوانند
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