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و شميره   ٣تر ١  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه لو مخکې په ځير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئرالي

 م٠٢/١١/٢٠٠٩                              ولنه دکلتوری ودیدافغانستان 
 
 

 يد داؤد خان په جرمني کې د شه
   ونمانځل شونړيوال سيمينارد سلمې کليزې 

  
ت   ولنې په نو وبر ( د روان کال د لړم په اتمه  د افغانستان د کلتوري ودې  ه د جرمني د )  مه ٣٠د اک  )هيورت(نې

ار کې د شهيد داؤد خان سلمه کليزه د يوه علمي سيمينار په   .ونمانځل شوه  ترڅ کې   په 
ران افغانستان نه هم ځينې ميلمانه راغلي وو  ې ته له امريکا او اروپايي هېوادنو برسيره له    .غون

دغه سيمينار دوه برخې درلودې ، چې په لومړۍ برخه کې يې علمي مقالې ولوستل شوې او د شهيد داؤد خان په 
  . بيان شول   خاطرات هکله

رام چلوو ه پرانيسته نکې آغلې ميرمن شغله وه،دپرو رام يې په رسمي تو اغلي محمد هاشم هاشمي او  چې پرو ته  
لی کړي    .يې بلنه ورکړه، سيمينار د عظيم الشان قران دپاکو آيتنو په تالوت سره سپي

  .انې وشوې او همدا راز د افغانستان په وروستيو لسيزو کې د ازادۍ او په هېواد مينو شهيدانو روح ته دعا
ولنې په استازيتوب استاد س ن. يد حسن پرانيستونکي وينا واورولهد   د  نوموړي ميلمانو ته د هرکلي د ويلو تر 

ار وشو ، چې د مقالو .  مالومات وړاندې کړل  په هکله يېدغه سيمينار موخې او د جوړيد د اړتيا ين همدا راز په دې 
ندويي نشي کولی لوستونکي او نور ويناوالو نظر ر ولنې د رسمي دري    .يات د 

اغلي استاد  اغلي عبدالجلهمدا راز سيمينار ته  لې وې، چې د مقالو ميل جعبدالروف خپلواک او  يلي هم مقالې رالي
ه کې به چاپ شي  ول   .په 

ه تنظيم او پرمخ بيولو لپاره پوهاند استاد  د سيمينار د چارو د 
ر خوشال روهي د مرستيال محمد حسن کاکړ د مشر  ه ، ډاک په تو

اغلی ر او  اکل شول  داک ه و   . شيرولي شير د منشي په تو
  

 تر )سياست اقتصادی سردار داؤد خان(د  پوهاند حيدر داور
اد داؤد خان د جمهوريتالسرليک   پر  ندې مقاله درلوده او د اروا
ونو او د رهبري  پالنونو او ستراتيژيو ، پنځه کلن پالن اقتصادي

 شوي اقتصادي پاليس د پلويتوب په هکله هر اړخيزې خبرې 
  .وکړې 

  
    



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه لو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

کزۍ ، د  د سردار (د سيمينار بله ويناواله ميرمن قمر وکيلي ا
ځو نهضتمحمد   تر سرليک په ليکنه )داؤد د صدارت دوره او د 

ن د ده  ې پېژندنې د وړاندې کولو تر  اد داؤد خان لن کې د اروا
ندونې وکړې مد ر نوموړې په دې . برانه سياستونو په هکله 

ولنه کې د  ځو حقوقو او په  ار درلود ، چې شهيد داؤد خان د  ين
ت ورکولو    مېرمن وکيلي په دې هکله . دوی رول ته ډېر ارز

ت او رغاوی کې لکه (. : وويل  ولنې په جوړ  ځو شتون يې د  د 
ولني نيم ،باله د نړۍ د نورو هېوادوپه شان اړين  ځې د   ځکه 

ځه او نر د ) ج(او پاک خداي .  جوړه وي  اړخ ت کي  پخپل پيداي
 بيا د   وينو چې يوه کورن موږ.  ياد کړي  انسان تر سرليک الندې

ت ولنې بنس او په پای کې د نړۍ جوړ  د همدې دو  يوې 
خه تشکيل شوی دی  ځه د يو بل. موجودو   نوموړې همداراز په دې  .) دي الزم او ملزومپه دې مانا چې نر او 

ېر ځو د نهضت او نامتو    .و په هکله هم مالومات وړاندې کړلدوره کې د 
  

ه جوړه شوې او  ولنې لخوا يوه غون د يادونې وړ ده ، چې په همدې ورځ په کابل کې هم د افغانستان کلتوري ودې 
ولنې ودل شوه همدا راز د افغانستان د کلتوري ودې  ۍ کې ې لونو  د دغې بهير .  لخوا د شهيد داؤد خان پر مزار د 

يو په ودل شوه  ثبت شوې وي ونووالو ته و   . جرمني کې د سيمينار 
  

  
    

ولنيز شخصيت پوهنوال استاد محمد عثمان روستار تره کي د   در قانون  کيش شخصيت(( د هېواد نامتو قانون پوه او 
 د حکومت د دورې او د ده په شاوخوا   تر سرليک مقاله درلوده ، چې د شهيدداؤد خان ))اساسي اولين جمهوريت 

ول شويو اشخاصو باندې يې کره خبرې وکړې وته ونيوله ، چې د شهيد  را  نوموړي همداراز هغو تيروتنو ته يې 
  . ملونه بلل کيدی شي المحمد داؤد خان د حکومت د نسکورولو 

اد داؤد خان د ملي شخيصت په هکله توضيحات ورکړل ، د شاهي کورن په اغلي تره کی په خپله مق اله کې د اروا
مقابل کې د ده دري او د چپي حرکتونو اغيز ، د داؤد خان کودتا او په هېواد کې د ناخوالو او غميزو د لړيو پيالمه او 

  .نورو موضوعاتو باندې هر اړخيزه شننه درلوده 
يلفوني اړيکې ونيول شوې او نوموړي د  غلې درخانی داؤد سرهآد شهيد داؤد خان د لور  بهير کې د سيمينار په  

خه د سيمينار د جوړيدو له امله مننه  ولنې  ن له  ي هلو ځلو د ستاينې تر  ولنې د فرهن افغانستان کلتوري ودې 
  . ونه توانيده  ون وکړي لېکن پام کې وه ، چې مېرمن درخان داؤد سيمينار کې  په لومړي سر کې په. وکړه 

اد داؤد خان د تقوا او دکورن د عالي اخالقو په هکله نوي مالوت پوهاند استاد محمدحسن کاکړ   او ځينې  د اروا
ه وړاندې کړل  ه تو ې يې په لن   .بيل

ل وطنپال ديانی و  اغلی محمد  اؤد خان  د شهيد محمد د(اغلي دياني . د سيمينار يو بل وينا وال پخواني ديپلومات 
 تر سرليک مقاله کې درلوده او د هغه مهال د اوضاع او پر افغانستان باندې د سياسي  )بهرني سياست ته يوه کتنه

يو هېوادنو فشارونه په هکله توضيحات وړاندې کړل او همدا راز يې د هغه مهال حکومت بهرن ک اون ړنالره ، له 
تنو او بلوچو د برخليک سره د شهيد داؤد خان د بې کچه مينې په هکله خپل خاطرات او  ن د پ سره اړيکې تر 

  .مشاهدات وړاندې کړل 
اغلي زرغون شاه شينواري ته هم بلنه ورکړل شوې وه  خه د وينا د اورولو په موخه  افغانستان له (د . له امريکا 

ه اخيستنه کلونو او له دغه دورې ١٣٨٨ -١٣٥٢  په مقاله کې زياتره د هېواد د راتلونکي )خه د راتلونکې لپاره 



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه لو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

ودلو  کي اې ړې پر عواملو او همداراز د افغانستان غميزې ته د پای  برخليک ، سياسي رياليزم ، په هېواد کې د ج
رام جوړولو په  ندونې وکړېهکلپاره په راتلونکې کې د يوه پرو ر   . له هر اړخيزې 

ا واچوله او   تر سرليک ليکنه کې)د افغان پرون او سبا (  پوهاند استاد سيدحسن کاکړ    د افغانانو په تاريخي بهير ر
 همدا راز د اريانااو خراسان د  نوموړي. ماتو په هکله مالومات وړاندې کړلهمداراز يې د افغان او افغانستان د کل

يت د الپوهاند کاکړ د خراسان کلمې په هکله وويل ، چې دغه يوازې يو کوچنی و. کله توضيحات ورکړل کلمې په ه
ه د افغانستان د کلمالپارس تر ولکې  ، چې ځانونه ې ځای ناستی نش کيدی او هغه کسانندې و او په هې تو

  .خراسانيان بولي په حقيقت کې پر افغانستان باندې د ايران تسلط غواړي 
 کاکړ د افغانستان د اوسن کړکېچن حالت په هکله او همدا راز په سيمه کې د روانې لوبې به هکله صاحب اندپوه 

  . هکله يې پر احتماالتو خبرې وکړېمالومات وړاندې کړل او د افغانستان د راتلونکي برخليک په
ر هم د شهيد داؤد خان د شخصيت او ا  ار  يرنې وړاندې ادب پوه او کار پوه استاد اسحاق ن ند په هکله خپلې ان

اد بې ک همدا راز يې په هېواد کې . چې مينې او لوړ غرور ستاينه وکړهکړې او همدا راز يې د هېواد په هکله د اروا
  .د رامنځته شوي ناورين اړوند خبرې وکړې 

  
ه کې حاضر و او نوموړي  ه په غون وانوال په تو رداؤد جنبش هم د  مخکې له مخکې کومه پياوړي خبريال ډاک

اد داؤد خان په هکله يې تازه يو کتاب له چاپه راوتی دی   له دې سره  .چمتو شوې مقاله نه درلوده ، ځکه چې د اروا
و خبرې وکړي  ې دې ته ليواله وه ، چې نوموړی يو    .سره د سيمينار مشر تابه جر

تل که اوس شهيد داؤد خان راژون ون والو وپو تنه اغلي جنبش له  دی شوی وای نو موږ به کومه لومړن پو
ر جنبش تل شوي وای ، چې تاسو به مطرح کړې وای ؟ د ډاک خه پو  اوس د کودتا پرېکړه بيا هم   په اند بايد ور

يرنه دا وه ، چې د شهيد داؤد خان ځواب به هرو مرو نه وای  اغلي جنبش ان   !کړي وای ؟ د 
 د ورته برخليک  خ کې د دريو واکمنانو شاه زمان ، اميرامان اهللا خان او داؤد خاناغلي جنبش د افغانستان په تاري

  .پرتله هم وکړه 
اښ مياشتې د کودتا په تر سره  دې اړيکې درلودې او د چن خه ، چې له شهيد داؤد خان سره يې ن يو له هغه کسانو 

ل پاچا وفادار دی ، چ اغلی  ه درلوده هغه  ات او د ې حاضرينو ته يې په زړه پورې مالومکولو کې يې فعاله ون
و ليدلی حال بيان کړ   .ستر

اغلي داؤد خان د لوړ شخصيت په هکله خبرې اترې وکړې او د خپلو زده کړو او مقام ته رسيدل يې د  نوموړي د 
ای ، مل ک يا چارواکي زوی شهيدداؤد خان پيرزوينه او احسان وبللو او دا يې هم وويل ، چې دی د افغانستان د کوم ب

ېر يو عادي ژوند يې درلودنه و او د نور افغانا ار کولو ، چې د داؤد د نسکوريدلو اصلي  نوموړي په دې. نو په  ين  
ولې شوي کړۍ وې  عاملين   . پر ده را

اغلي امين باوري له خو د يوه پرېکړه ليک په صادرولو سره پای ته ورسيده  د سيمينار لومړۍ برخه  ا، چې د 
  .ولوستل شو

د سيمينار دوهمې برخې چلولو ته آغلې شغلې، ځوان خوشال انځور ته بلنه ورکړه ، چې د سيمينار کلتوري برخه 
  .پرانيزي 

ې ددې برخې په سمبالولو کې ف ان ولنې د ځوانانو  ه درلودهد افغانستان کلتوري ودې    .عاله ون
ر خوشال روهي اغلي ډاک ولنې د دې برخې په پيل کې  ر روستار تره کي نه هيله وکړه ، چې د   له پوهنوال ډاک

ي خادمانو ته ورکړيستاينليکون   . ه غوره فرهن
اغلي اغلي عبدالحميد بهيج لپاره و ، چې  رلومړی ستاينليک د     ملک زي ته وسپارل شو ؛ ډاک

الل شير ته وسپارل شو ؛ مې چې وو ،ولنيز بهير لپاره په افغانستان کې د مېرمن  دوهم ستاينليک ،   رمن 
اغلي ااغلي اسداهللا ساپي دانش لپاره ځادريم ستاينليک او ړی شوی ستاينليک    .باوري ته وسپارل شو مين ن

کور  ن او  په برخه کې لومړۍ د پيغلې شينواري او بيا د تکړه شاعر نذير احمد نذير لخوا شعرونه او کلتوري د 
  .ولوستلو شول 

ړی مېلمه تکړه تانددجشني بر اغلی ميوند لعلپورال و ، چې د ده  خې ځان او ځوان سندرغاړی او کمپوز جوړونکي 
ه شول  مستو کلې سندرې په ونو بدر   . ات

ولنې لخوا ميوند جان ته نوموړي  ،اريو له امله يو مننليک ورکړل شو هم د زياتو همک  د افغانستان کلتوري ودې 
ې تل  ولنې غون ايسته کړي دي  په د    . خپل هنر سره 

  .سيمينار د شپې په درې بجو پای ته ورسيد
ت   په درن

ه ولنې د مشر تابه جر   د 
   


