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 غازی امان هللا خان او سر دار محمد داود خان
 !یی او نیمګړتیاوی توپیرونه ،ورته والې 

 

 په ښوونځی کی وم نو د څلورم ټولګي نه وروسته مو یو مضمون د تاریخ په نوم لوسته، په بیلو ټولګیو کېکله چی 
 وبحثونه کول. د لرغونی افغانستان یعنی د آریانا له وختو چی دلته د اسالم د دین تر خپرید تاریخ مضمون بیل بیل د

د واکمنیو دتغیراتو اوږدې سلسلې، د یوی له مخه کوم تمدنونه تیر شویدی او بیا د اسالم د دین تر راتلو وروسته 
دی انتقاالتو سببونه او الملونه هم د تاریخ د قبیلې نه بلې او د بلې نه بلې ته د قدرت د انتقال او تر زیاته حده د 

، دا خو ډیرې اوږدې خبرې دی او شاید په زرګونو کتابونو کی . خیرمحترمو استادانو له خوا راته شرحه کیدل
خوندی شوی وی کوم څه چې زه غواړم په دی لیکنه کی را ونغاړم هغه د معاصر افغانستان د دوه سترو 

سس او لومړی جمهور ؤام د مظهللا خان او په افغانستان کی د جمهوری ن ت غازی امانزمامدارانو یعنی اعلیحضر
نې نیمګړتیاوی یاو ځ نې توپیرونهیځ ،ینو خصلتونو او عملونو ورته والېسردار محمد داود خان تر منځ د ځ رئیس

ی د تاریخ پوهانو او په او نه په دی برخه کی مسلکی پوهه لرم، خو تر کومه ځایه چ دی. زه نه تاریخ لیکونکې یم
ی دوه سترو ملې شخصیتونو په زمونږ په معاصر تاریخ کی د د ا  کی د مسلکی استادانو لیکنې خصوص دی برخه

 نظر تیري شویدی، دی ته و هڅولم چی د دوی په هکله خپل اخستنه له نورو سره هم شریکه کړم. لهمی  هکله
استقالل  استعمار نه د افغانستان د سیاسي زيیپه ښوونځی کی د تاریخ د مضمون ښوونکو له انګر به چیوخت  کوم
ص مهارت سره به یی اخپلواکۍ په هکله خبرې کولې نو راته یاد دی چی ډیر احتیاط یی کاوه او په څه خاو 

زمونږ په ټولو  خان دی، خو اعلیحضرت غازی امان هللا زادۍ ګټونکیآشاګردان په دی پوهول چی د افغانستان د 
داسې لیکل شوی وو چې: د امان هللا خان د سلطنت په زمانه کی د افغان ــ انګلیس دریمه جګړه  ا  و کی تقریبتاریخون

نه یی پر مختګ وکړ  مشری عبدالقوس خان کوله چی ذمحازونو کی وه، د قند هار د محا یرجګړه په د اپیل شوه، د
مشرقی د جبهی مشر صالح محمد خان وو چی د ماتی سره مخامخ شو او د خیبر له دری او نه یی ماته وخوړله، د 

مشری سپه ساالر  ذنوبې د محاج، د ری راستون شو او ماته یی و خوړلهڅخه بیرته د ډکې او بالخره د جالآباد په لو
مجبور کړ چی په  او انګریزی دولت یی دی ته غازی محمد نادرخان کوله چی دښمن ته یی سخته ماتې ورکړه

د افغانستان آزادی په رسمیت و پیژنې، نو له همدی کبله شهید محمد نادر خان د  کال د اګست په میاشت کی ۱۹۱۹
. دا خبری اوس روښانه شویدی او تر ډیره حده افغانان پو افغانستان د آزادی او سیاسي خپلواکۍ اصلي ګټونکی دی

حضرت غازی امان هللا خان دی او شهید محمد نادر خان د هغه د یوه زادۍ محصل اعلیآهیږی چی د افغانستان د 
  ې دی.په جګړه کی بی له شکه ستر رول لوبول آزادۍښه قوماندن په توګه د 

او سیاسي خپلواکۍ ګټونکی دی په همدی توګه سردار محمد  آزادۍلکه څنګه چی غازی امان هللا خان د افغانستان د 
سس دی، که هلته نادر خان او د هغه ورونه هاشم خان، ؤافغانستان کی د جمهورې نظام مدا ود خان بی له شکه په 

، شاه محمود خان او شاولی خان د استقالل ګټونکی نه دی نو دلته هم حسن شرق، قادر، فیض محمد، پاچا ګل
نه تر یوه حده د محتاط، قدیر، فایق او نور اونور د جمهوریت جوړونکی نه دی او لکه څنګه چی هلته همدا ورو

تر ډیره حده د سردار داود خان انقالبی ملګری د هغه په  دلته امان هللا خان په زوال کی برخه لری، په همدی توګه
الس ته ورغي او د یوه ستر نهضت ، لکه څنګه چی هلته قدرت غلو او ډاکوانو زوال او تباهۍ کی ونډه لری

قدرت داسی نا اهلو،  بربریت دور یی را پیل که، په همدی توګه دلته هم اساسات یی له بیخه و ویستل او د وحشت او
بي عقلو او بي تمیزو ته الس ته ورغئ چی د ویاړلې هیواد ټول ویاړونه او ټوله مادی او معنوی شتمني یی لولپه او 

ن هللا خان په . لومړی غواړم په لنډه ټوګه د اعلیحضرت غازی اماد خاورو سره خاوری کړه او ال هم دوام لري
چی دواړه د یوه  د جمهور رئیس سردار محمد داود خان په هکلهبه هکله څه لنډی خبری وکړم او تر هغی وروسته 

ومره یو بل ته څه ناڅه و پوهیږو چی زمونږ د معاصر تاریخ دا دوه څیری څو څو غږیږو تر  ټبر پوری تعلق لری
 و کی توپیرونه لری؟په کړو وړورته والی لری او څومره یو د بل سره 

ی وطن او د خپل وطن د دهغه د په تاریخي اسنادو کی راځي چې غازی امان هللا خان یو وطنپال او مترقي پاچا وو،
خلکو سره بی ساری مینه درلوده، هغه غوښتل چی ډیر ژر خپل هیواد د نړی د پر مختللو هیوادونو په قطار کی 
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خپل وطن د خلکو چې په چټکۍ سره  هلیی لر هیلهاو ډیره  و ثرمتا  ودروي، هغه د غربي نړۍ د پرمختګ نه کلک 
خلکو غازی امان هللا خان د خپلو  د ژوندانه وضعه د هغوی سره برابره کاندی په مجموع کی سړی ویالی شي چې

قانونیت . امان هللا خان هیله لروده چی خپلي ټولنۍ ته ولوده او د عالي فکر خاوند او وطن سره ریښتیني مینه در
 د قانون په رڼا کی د حقوقو او راولی او د ټولنې هر غړی د قانون په چوکاټ خپل مسؤلیت او مصؤنیت وپیژني او

حدودو مراعات وکړي. هغه دا زیار ویسته چې د ترکي د هیواد په څیر مذهب له سیاست نه بیل کاندی او دینی 
د پوهولو ښونکي پاتي  وړ تیا او په مذهبی اصولو د خلکوپیاعالمان په خپله ساحه کی د خلکو د اخالقی ارزښتونو د 

، هغه همداسي په لسګونو نوري ګټوري برنامی د خپل شی او د ټولنیز پرمختګ په الره خنډونه را منځ ته نکړی
وطن د پرمختګ د پاره په پام کی لرودې چی له بده مرغه یوه هم عملی نه شوه او د ده د سلطنت لس کلنې دورې 

 پرته نوره کومه الس ته راوړنه، نه درلوده. آزادۍله سیاسي بي 
اکثره څیړونکی او محقیقین په دی نظر دی چی شاه امان هللا یو په خپل زور او توان مغرور او په خپل نظر والړ 

نا خبره او د  نه، شخص و، هغه چی په شاهی در بار کی رالوی شوی وو، د خپل هیوادو د کلو او بانډو د حالت
نو ځکه یی بی له دی چی د خپلی ټولنی عینی او  ه نا اشنا وسرهغوی د عنعنوی ژوندانه له دودونو او رواجونو 

د هسی نویوالی جګړه را پیل کړه چی د ده د  یره په پام کی ونیسی د خلکو د عنعنوي ژوند په وړاندیڅحقیقی 
شاه امان هللا باید قبل »ب کاظم په یوه لیکنه کی وایی . داکتر صاحخلکو هم ورسره بلد تیا نه درلودههیواد یو فیصد 

 «کوشید تا نخست کله هارا عوض کند از آنکه کال های مردم را تبدیل کند، باید می
 په حکومتی او لوړ رتبه دولتی مقاماتو کی هم ی دا سی څرکندوی چی د شاه امان هللابرسیره پردی اوسنې څیړن

چی فیض محمد کاتب د  وو چې د ده د رژیم په را پرځولو کیی ستره ونډه درلودهداسی کسان په کار ګمارل شوی 
احمد علی خان لودی چی په زور یی په خلکو د اروپای لباس د  رئیسلکه د کابل د بلدیي  :ینو نومونه اخليځ

ن هللا وکیل همدارنګه د شاه اما ،اغوستلو پروژی ته الس واچوه تر څو خلک د شاه امان هللا څخه ناراضه کړی
، خو پوهاند محمد حسن کاکړ د محمد ولی او خارجه وزیر غالم صدیق هم د شورشیانو او بلوا کونکو مالتړي ګڼي

چا امان هللا خان په خپلی دریځ او په خپلو نظرونو کلکه عوامل خپله د پاسترامان هللا خان د رژیم د سقوط تر ټولو 
او ټولي چاری یی د خپل فکر له مخې  وچا آتو کراټ پا»او وایي دریدنه او د هغه خپل شخصیت محوری بولي 

امو کی سرتیری ولیږل، په لومړی کی پر مخ والړل خو د شورویانو په جسیا ته یی په ملکی آاجرا کولې، منځنۍ 
میالدی کال کی د خوست یاغی  ۱۹۲۴غوښتنه بیرته په شا شول او پنجده یی هم ور نکړه، دوهمه ناکامی یی په 

په دعوه کی د هغه چا  ی د چارواکو د ناوړه چلند او د حاکم امرالدین هغه فیصله چی د منګلو د یوی ښځېچوب و ت
ښځه په  غه( د دعوی هغه بله خوا ونیوه چی د، قاضی مال عبدهللا )ګوډ مالګټه شوی وه چی ښځه پری والړه وه په

وه، دا د ګوډ مال د پاره یوه ښه بهانه و ګرځیده او خلک یی د پاچا امان هللا په  وړکتوب کی د هغه په نا مه شوی
دی جګړی یو کال او دوه میاشتی دوام و موند او له دواړو خواو نه څوارلس زره  هضد را و پارول، د دولت سر

پوهاند کاکړ «. له قوله(  د کاتب فیض محمدوان وا وښت )کسان و وژل شول او حکومت ته دیرش میلونه روپۍ تا
کراتو پارونکی اصالحات پیل  هد لومړۍ دوري تر اصالحاتو پ کال کی پاچا امان هللا خان ۱۹۲۸په »لیکی 
کال کی یوه لویه جرګه جوړه کړه، هغوی ته یی خپل اصالحی پرګرامونه وړاندی کړل  ۱۹۲۸.... پاچا په کړل.

الیاتو زیاتول، د ملی بانک و ښځو د کولو الغا، د دولت نه د دین بیلتون، په ځمکو د مڅره آزادی، د لکه د ښځو پو
یوه وکیل هم د هغی تائید ونه  ستیوراټ وینا( له قوله د د پوهاند کاکړبانک نوټونو خپرول او داسی نور.)، د تاسیس
جرګه د بی تعلیمه او شډلو کسانو نه جوړه شوی چی د ان هللا خان خپه شو او په دی فکر شو چی د غه لویه مکړ، ا

ته پوهان کاکړ دی نتیجی ته ماتو وروسد ډیرو مفصلو معلو« ر کولی نه شیغو موضوعاتو په هکله سم نظر ود
د پاچا هغه وخت تیر وتنو ته پام شو چی د ده د ژوند دښمن حبیب هللا کلکانې د خپلو ملګرو سره په رڼا : »رسیږی
 ېو امان هللا خان دا پوځخ ماتی و خوړه ده د نیولو د پاره ځانونه ارګ ته ورسول، که څه هم حبیب هللا ورځ د

نیټه چی د  ۱۳سنګر د شګو د بند په څیر کړ، خپله ټوله کورنې یی په الوتکه کی قندهار ته ورسوله.... د جنوری په 
 اچو هیبت ناک وار کی تیښته وکړه پاا د ډراماټیک الوی پوځ یو کوچنۍ برخې په قلعه مراد بیک کی د مقابلی خو

ه څه هم د حکومت او د ښار دفاعی تر تیبات کپه هر څه بایللی و بلل او له واکمنۍ نه یی الس واخست. شپه همدی 
.... هغه هم دری و هڅوه چی د ده پر ځای پا چا شی په ځای وو، خو بیا هم په نیمه شپه کی ده خپل مشر ورور

 «حبیب هللا کلکانئ د امیر په نوم بی له جنګه د کابل په تخت کښیناست. او لوروسته هرڅه له السه ورکړورځی 
د دی لنډو خبرو نه سړی داسی نتیجه اخستالی شي چی که پاچا غازی امان هللا خان خپل کاری پالنونه د خپلې دو 

ل کی په پلي کیدو الس پوری کړی وایی چی دیزې ټولنې د هر اړخیزی پیژندنې نه وروسته او هغه وخت یی په عم
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او تر څنګ یی په ډیرې آرامۍ او حوصله مندۍ سره د خلکو د مذهبي  ټو پوهیدالیګد ټولنې اکثریت د هغې په 
لک یی د همدی مالیانو او دیني عالمانو په ذریعه څه ناڅه په خاحساساتو د کمولو په برخه کی کار کړی وایی او 

اسالم مبارک دین د حرکت او کار دین دی، بیکاره ،تمبل او مفت خور انسان د خدای ج نه  دی پوهولي وایی چی د
او مفسدو روحانې پیرانو او مرشدانو په هیواد کی  نو بیا بی له شکه د غلو ډلي او ناپوهو دینی عالمانو ،خوښیږې

او آبادۍ دښمنانو د هیواد نه بیرون په دی نه شو بریالی کیدلې چی د دی ویاړمنې دوری  آزادۍدننه او د افغانستان د 
 او امانی نهضت ته د پای ټکی کیدی. همدارنګه که هغه مایوسه شوی نه وای او بی له یوسیستر ارمانونه له منځه 

خپل نظامی قوت استعمال کړی وایی او د  ، په سمه توګه ییاخستئ وایی جنګ جګړی څخه یی د قدرت نه الس نه
ده په برخه وای. خو له بده مرغه  غلو د ډلی په وړاندی یی مقاومت کړی وای نو کیدای شو چی وروستئ بری به د

 چی هسی ونه شول او په دری ورځو کی هرڅه پای ته ورسیدل.
ایم چی افغانان کم طالع خلک دی نو ممکنه ده چی ځنې دوستانو ته به دا خبره تر ډیره حده یوه ټوکه او که و و

، خو زه تر زیاته بریده په دی باور یم چی مونږ افغانان ښه مسخره ور معلومه شې او منل به یی ورته ګران وی
چی مونږ لو ستر دلیل یی زما په اند دا کیدلی شی طالع نه لرو او د دی خبرې د پاره کافی دلیلونه هم شته، خو تر ټو

نکی ر د ملی او وطنپالو واکمنانو لروبابا څخه تر ننه پوری( د ګوتو په شما هله احمدشاپه ټول معاصر تاریخ کی )
ده چی له یوی خوا دا ملی رهبران نه را باندی زمونږ د خارجی دښمنانو  پاتی شوی یو او لویه بدبختی خو ال دا

ده چی د دی ملت د ژوندانه د زرګونو  تجاع او پردیو پالو هغوی ته د دی موقع ورکړیار شوی او نه کورنۍ پیرزو
مین وطنپال  خلکو په وطن او خپلو اد ستونزو څخه یوه وړوکی برخه حل او له منځه یوړله شی، له بلی خوا

، په کار یی واچوی او ، ویی پیژنېمیچی د ځان په څیر د دی وطن خواحوږې و موتوانیدلی  نه دي رهبران په دی
داسی یو سالم زعامت را منځ ته کړی چی د ده د هدفونو او مترقی پالنونو د تطبیق په برخه کی ورسره سمه او 

ساتی چی د نورو د غالمۍ ه ځان او خپله ټولنه په امن کی وعناصرو نمفسدواو د هغو ناپاکو او  پاکه برخه واخلی
، زمونږ د حقیقت پلټونکو محقیقینو له څیړنو او د ټولنی په دی تیری یوه پیړۍ کی لی ده. زمونږټاپه یی په ټنډه وه

د ګټونکی او  آزادۍ، یو د خان غازی امان هللا خان او سردار محمد داود تر یوه حده زمونږ د خپلو مشاهداتو له مخی
چی بل هیڅ زمامدار ورسره نه شی پرتله  دی ېنظام د مؤسس په توګه هغه دوه وتلي ملي څیر ېوربل د جمه

، کمزوریو او تیاوله او هم د ځینو نیمګړمینی له کبدوی دواړه د وطنپالنی او د وطن د پرمختګ سره د  کیدلی.
 تو اشباهاتو له مخی یو د بل سره ډیر ورته والی لری او د ځینو خاصو مګر مهمو ځانګړنو له مخی یو د بل سره

  لنډه توګه به یی و څیړو.پیر هم لری چی په 
سردار محمد داود خان په د  کی یوه اندازه خبری وکړی، اوس بهد اعلیحضرت غازی امان هللا خان په هکله مو مخ

سردار داود خان زمونږ په معاصر تاریخ کی یو هسی څیره ده چی زمونږ د افغانې  هکله په لنډه توکه و غږیږو.
افغانې ټولنه د هغه  زمامدار نه ډیر پیژنی او د ډیرو کمو کسانو نه پرته نوره ټولهټولنې موجود انسانان یی د بل هر 

هغه صفات دی چی  لری او دا ، ایماندارئ او شرافت باندی کلک ایمان او باور، زړورتیا، پاک نفسئپه وطنپالنه
هللا خان په څیر یو بی  . سردار داود خان هم د غازی امانهغه د غازی امان هللا خان سره په یو صف کی ودروی

خپلی زمامداری په ، داود خان د او پاک شخص په توګه پیژندل کیږی ، د هر ډول فساد نه خالی، ترقی پسندتعصبه
ــ  ۱۹۷۳( او د جمهوریت په پنځه کلنه دوره )۱۹۶۳ــ  ۱۹۵۳د صدارت په لس کلنه دوره ) ا  ټولو دورو خصوص

حب ته وطنپرست شخص په توګه پیژندل شویدی. اکاد میسن استاد سیستانی صا( کی د یوه با وقاره او با شهام۱۹۷۸
د انصاف له مخی داود خان یو وطنپال او ملی شخص ؤ او د افغانستان په تاریځ کی »د مرحوم پژواک له قوله وایی 

داود خان په  محترم استاد سیستانی د شهید«. تر وزیر اکبر خان وروسته د ده په څیر بل څوک نه شو پیدا کولی
داودخان هغه زړور او وطنپال افغان شخصیت دی چی باید د سیاسی لرلید : »و نه وروسته وایکله د زیاتو څیړنه

له پلوه د احمدشاه درانی، د شهامت او د دښمن په وړاندی د ودریدو له اړخه د وزیر فتح خانه او وزیر اکبر خان او 
انی د روسی . جناب سیست«مان هللا خان سره په یوه لیکه کی ودرول شید وطندوستۍ له پلوه د اعلیحضرت غازی ا

د پالن جوړونې او ( له قوله چی هغه وخت یی په افغانستان کی ګیورګی پترویچ ایژوفد یوه مسلکی کارپوه )
یو پیچلی  ..... زما له نظره داود خان د انسانی کوایفو له مخې»: شاور په توګه کار کاوه داسی لیکیاقتصادی م
، دایی خوښیدله چی یکه تاز وی، د خپل نظر سره د مخالفت تحمل یی نه درلود. خو باید و وایم چی کله به شخص و

زما په اند  ...هغه قدر یی کاوه. باورې شو چی دا مخالفت یی د وطن په ګټه تمامیدلی شی، هغه ته یی غوږ نیوه او د
« او د خلکو د ژوندانه سطحه یی بهتره شی. افغانستان آباد شی محمد داود خان د زړه له کومې غوښتل چی

همدارنګه ډیر محقیقین د داود خان په هکله وایی چی هغه د خپل وطن او خپلو خلکو د آبادۍ او سوکالۍ سره لیونۍ 
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دا یی ، د وطن آبادې یی تر هرڅه لوړه ګڼله او همل قومې او مذهبې تعصب نه پیژاندهمینه درلوده، هغه هیڅ ډو
د داودخان د جمهوری ریاست دوره یوه با امنه دوره بولی او په دی باور دی چی د  ځنې پوهانیواځینۍ هیله وه.

 او شرف په امن کی ان او مالی امنیت د پاره دا دوره تر ټولو آرامه دوره وه او د هرچا عزتځهیوادوالو د پاره د 
چی سردار داود خان هم د دی د سلطنت څلویښت کلنه دوره ) د اعلیحضرت محمد ظاهر شاهر بیا و. خو ځینی نو

( د هیواد په ټول تاریخ کی وړ شخص په توګه پکی برخه درلوده دوری په ټولو اوږدو کی د یوه فعال او د حساب
ه د د جمهورې دوري پیل د میوندوال او د هغ یوه با امنه او آرامه دوره بولی. همدا ډله محقیقین د سردار داود خان

د دی ډلی )جوانان  اوکودتا په تور د یو شمیر نورو کسانو تر وژلو او همدارنګه د اسالمی تحریکاتو د مخالفتونو
د  مسلمان( د ځینو غړو وژل، بندی کول او د نورو له وطن نه پاکستان ته تښتیدل او هلته د نورو ورانکاریو د پاره

ځنی محقیقین او  اتلونکو نارامیو، بربادیو او تباهیو پیالمه بولې.د هغوی ساتل، د ټولو ر پاکستان د دولت له لوری
کال د ثور په  ۱۳۵۷نورو بی ګناه غړو بی رحمانه قتلول د  ۱۷څیړونکی سردار داودخان او د هغه د کورنۍ د 

قاتلي اومه نیټه د جهاد لومړني شهیدان بولی. خو ځنی نور بیا میوندوال او ورسره سم نور هغه کسان چی د همدی 
غړو له خوا د جمهوریت په ډیرو لومړیو شپو کی په شهادت ورسیدل او داود  دد خلکو د دموکراتیک ګوند( ډلې )

 ولې.بهاد لومړني قربانیان او شهیدان جخان یی د خپل کورنۍ د غړو سره پنځه کاله وروسته په شهادت ورسول، د 
د هغه کورنۍ او هم میوندوال او ورسره نور تورن  په هر صورت مونږ ټول په دی پوهیږو چی هم داود خان او

 يت رسیدلی دوګه په شهادتځوان مردانه و پالوپه خونړیو السو په ډیره ناکسان ټول د وطن شهیدان دی او د پردی
په الندی برخو کی یو بل ته ډیر   خان او سردار محمد داودخانزما په اند غازی امان هللا )ټول دی هللا ج و بخښی(

  ره ورته دي:س

 دواړه په خلکو او وطن عاشقان وو. 

 لوړتیا او آبادی غوښتلهدواړو د وطن پرمختګ ،. 

 ولي وو او د دی وطن ټول اوسیدونکی ورته د یوه الس ګوتي واد دواړ زړونه د هر ډول تعصب نه خ 

  ،یی خپل مخالیفین زغمل په سختۍ سرهخود خواه او په خپل نظر والړو شخصیتونه وو دواړه مغرور  

  سانۍ سره الره پیدا آد دواړو زړونو ته مکارو چاپلوسانو د وطنپرستی او انسان دوستۍ په جامه کی په
 کولی شوه او د دوی هری خبری ته په سر خوځولو یی د دوی باور او اعتماد تر السه کولی شو.

  الندی کار وکړی.قوماندې او د دواړو دا نه خوښیدله چی د بل چا تر الس 

  د پوره احترام دواړه په نړیواله کچه  دواړه مدبر شخصیتونه وو او همدا خصلت د دی سبب شوی و چی
 نه برخمن ول.

 م د نوم نه په ګټی اخستنی سره دواړه ښه مسلمانان ول، خو د هغو عناصرو نه یی کرکه لروده چی د اسال
 لوده.، د عوامو په غولولو بوختیا دریی

 هیچا پروایی نه کوله. جدی وو چی د ډیر ،ساتنه ،طبیقد قانون په ت ،دواړه په ټولنه کی د نظم غوښتونکی 

 په ټولنیزو چارو کی د هغوی د پوره برخی اخستنی سخت غوښتونکی ول. دواړه د ښځو د آزادۍ او 

 لی ولدواړه د بغاوت کونکو په مقابل کی بی رحمه او بی حوص. 

  دواړه د وطن د اوالد تعلیم او زده کړی سره بی پایانه مینه درلوده او زده کړه یی د وطن د آبادی یواځنی
 او تر بل هرڅه موثره الره او چاره بلله.

 د داسی دسیسو قربانې شول چی تر ډیره حده یی خپله زمینه سازان وو او لنډه داچی دواړه. 
ا دوه ستر ملی ی نوری هم داسی ځانګړنې شته چی دله دی نه غیر د دوی د شخصی کرکټرونو د څیړنې له مخ

شخصیتونه یو بل ته ډیر ورنژدی کوی. خو په کیفی لحاظ ځنې داسی ځانګړنی هم وجود لری چی په ځینو برخو 
 کی یو د بل په ضد کی هم ودرولی شی لکه: 

 محمد داود خان د اعلیحضرت غازی امان هللاتاریخی څیړنی او اسناد څرګندوی سردار تر کومه ځایه چی  زړورتیا:
هغه وخت  د هغه د ژوندانه په وروستیو شیبو کی خان په نسبت ډیر زړور او بی ویری شخص و. د هغه زړورتیا

شپی او ورځی په  د یوی د بی رحمانه ګزار الندی راغې او دموکرا تیک ګوندکله چی د خلق  ،هشو هښه څرګند
، نو ده په ځواب د تسلیمیدو غږ پری وشو طیارو بمباری کیدله، خو کله چی ۲۱اوږدو کی پری پرله پسی د میک 

خبره خو که سړی یواځی په خوله کوی نو  دا«. هللا ج نه بل چا ته نه تسلیمیږي داود بی له»کی ورته و ویل چی 
کمی شیبی د پاره ځان ته په ورته صحنه ځای ورکړی بیا سړی سانه بریښی، خو که په تصور کی هم د یوی آ
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زړونه او  پوهیدلی شی چی د ځان او ټولی کورنۍ نه تیریدل د امام حسین رض او یا هم د سردار داود خان غوندی
 توان غواړی.

بره په قلعه مراد کامی حملی په نتیجه کی چی د چا خنی د غلو د ډلی د نااتوانخو غازی امان هللا خان د یوی نسبتأ 
، دومره وارخطا او مایوسه ټول نظامی قوت یی ځای په ځای وو بیک کی یوه امنیتی پوسته وهل شوی وه او نور

هار او له هغی ځایه اروپا ته پسی والړ. د خپلی کورنۍ سره له کابل نه قند اهی خپل ورورته پریښوده اوچشو چی پا
بی عقلی او د امان هللا تیښته د هغه هوښیاری ګڼی، خو زما په ګومان  د هغه ځنی خلک د داود خان نه تسلیمیدل)

خبره د بی عقلئ او هوښیاری نه بلکی د زړورتیا او بی زړه توب ده.( ځني کسان بیا داسی نظر لری چی امان هللا 
خو دا هم  .د بی ګناه انسانانو وینه تویه شیخان ځکه د سقاو د زوی سره جګړه ونه کړه چی نه یی غوښتل چی 

دومره قوی دلیل په دی ته بریښي چی که دی دومره په بی ګناه وینی توئیدنی باندی خپه کیده نو د خوست د خلکو د 
 ۱۴اود کاتب فیض محمد په قول له دواړو خواو نه په  رعیت کولو د پاره یی ولی د یوکال نه زیاته جګړه وکړه

تاوانونه دولت او خلکو ته وا وښتل. همدارنګه د شینوارو په  زره کسان و وژل شول او زیات مالی ۱۴میاشتو کی 
ټول قوم یی د یو څوتنو د شرارت له کبله ولی عامه بمباری وکړه او ټول قوم یی د ځان دښمن و ګرځاوه چی په 
ی جالل آباد کی د سراج العمارت د تعمیر سوځیدلو د ده سقوط ته ښه الره پرانستله. له دی کبله سړی حدس وهلی ش

 مخنیوی.د  ه نه د بی ګناه خلکو د قتل وقتالچی اصلی خبره د زړورتیا او بی زړه توب د
غازی امان هللا خان د غلو او شورشیانو د اړو دوړ په نتیجه کی هیواد پریښود او اروپا ته والړ. خو  :ګوښه ګیرې

د هری شیبی د نظارت الندی یی ژوند  سردار داودخان په خپل وطن کی د قدرت نه لری شو او د مطلقه شاهی نظام
که یی کړی وی او زه نه یم په خبر نو د دی ه )د هیڅ الری نه د دی تکل ونه ککاوه. هغه په څلویښت کلونو کی 

 چی د ده ځای یی نیولی و، و سرهتربوران خپلوخبری د لیکلو نه معافی غواړم( چی یا یو کرت وطن ته راشی او د
نیسی اویا د ځینو دیپلوماتیکو الرو نه نړیوال په دی و پوهوی چی د ده سره زیاتی شویدی. تماس و یوه طرز سره په

حریف را څمالوه او هغه  خو سردار داود خان که د هری وجهی نه و، کرار کښینناست او دلسو کالو په موده کی یی
 السه کړل.یی په زور سره تر  ته حق بریښیده هغه څه چی ده

منلو فیصله الس  آزادۍاعلیحضرت امان هللا خان چی کله د انګریزانو سره د افغانستان د  له :س  ن مد پښتو نستا
لیک کړه نو له افغانستان څخه د ده د نیکه امیر عبدالرحمان او د انګریز مارټیمر ډیورنډ په الس لیک سره د بیلی 

وله انګریز ته ور پریښوده. خو سردار شوی برخی په هکله یی یو اشاره قدری هم ونه کړه او هغه یی پټه خ
د  داودخان له هماغی ورځی را هیسی چی د افغان دولت په چارو کی را داخل شوی بیا تر د مرګ د وخته پوری

که دی مسئلی د افغانستان د پاره هرڅومره نقصانات رسولی وی او یا به یی نستان مسئله شاته ونه غور ځوله )پښتو
حق د افغانستان نه په زور اخستل  هغه بیله موضوع ده، اصله خبره د حق ده او داپه راتلونکی کی ورسوی 

کال  ۱۳۵۲شویدی( او تل یی په ټول توان سره د خپل دی طبعی حق نه د فاع وکړه. هغه د کودتا د لومړی یعنی د 
، یګانه کشور که روی مورد روابط با پاکستان در: »ټي په لومړ بیانیه کی داسی و ویلنی ۲۶د سرطان د میاشتی د 

ایم، سعی دایمی ما برای یافتن راه  الف سیاسی داریم و تا کنون به حل آن موفق نه شدهتا آن اخبقضیه پشتونستان 
 «حل قضیه پشتونستان دوام خواهد کرد

ه په یوه واقعی میړه په توګه په خپل وطن کی د ټولی کورنۍ سر د سردار محمد داود خان :او وروستې خبره دا چی
 ارمان کی ځان حق ته تسلیم کړ. شهادت ورسیده او اعلیحضرت غازی امان هللا خان د وطن د هوا د تنفس په

 د دواړ او د وطن د ټولو نومورکو شهیدانو دی جنت ځای وی()
چی هر شخص ځانته جال خویونه او عادتونه لری داسی به ډیرې نورې ځانګړني هم وی چی دا دوه سنتر  دا

 صیتونه یو د بل نه سره بیلوی خو د اوس د پاره زه همدومره پوهیدلی یم.تاریخی شخ
پاک ضمیر  د په دی هکله کافی خبری وکړی چی سردار داودخان بی له شکه یو وطنپال اوهم  ولکه چی مخکی م

او انکار نه شی کیدلی چی هر انسان نیمګړ تیاوی هم لری او د نیکو  هم دی نه هخاوند زمامدار او واکمن و. خو ل
ی نه ا ناوړه کړه وړه قصداعمال مرتکب هم کیدلی شی. ممکن دڅنګ کله ناکله د بدو او منفی تر  مثبتو کړو وړو

اتو او احساساتو له یماتو په نتیجه کی او یا هم د جزاو غلطو معلو ، تیروتلو او اشتباهاتووی او د ځینو ناسمو پوهیدلو
 هزما ل دی. او انکار کول ورنه تر هغی هم غلط کار ده ي، غلطيمخی را منځ ته شی. په هره بڼه چی وی غلط

منځ کی یو له هغو رهبرانو څخه دی چی تر ټولو زیاتی سردار داودخان د هیواد د منلو او ښاغلو رهبرانو په  نظره
ځنی دا تیر یو د را منځته کیدو سبب جوړیږی. غلطسهوی د سترو شویدی او تکراری  یسهوی او تیر وتنی تر
 تاسو سره شریکی کړم : وتنی او غلطیانی به د
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 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ا یا دآری یو ښه او سم عمل دی؟ او یا د یوه فاسد رژیم پرځای د یوه ښه رژیم رامنځ ته کول د کودتا له الآ
خنیوی د یوه زمامدار او یا څوتنو په کار او امکان لری چی د افغانستان غوندی په یوه ټولنه کی د فساد م

 زیار سره تر سره شی؟
  ایا داودخان نه شو کوالی چی له کودتا پرته د خپلې شاهی کورنۍ سره خپل اختالفات د خبرو، مشورو او

یا داسی کوم سند د چا سره شته چی سردار آ؟ او قناعت له الری د خلکو او وطن په ګټه حل وفصل کاندی
د خپل تره د زوی او اوښی پاچا ظاهر شاه سره د هغو شوو ژمنو په  یوه مدبر شخصیت په توګه صاحب د

هکله چی د صدارت د مقام نه د ګوښه کید په وخت یی ورسره کړی وی بیا ځلی تماس نیولی وی او هغه 
 )پاچا( ورته اعتنا نه وی کړی؟

 د اړیکو ښه والی رامنځ ته کړی او بیا سردار  د ده د پاچا سره امکانات بیخی له منځه تللي وو چېیا دا آ
ه، شخص پاچا ته ور وښایی شاهی کورنئ ت زیانونهمادی  ۲۴د اساسی قانون د په راتلونکی کی صاحب 

 او هغه دی ته وهڅوی چی د قانونی الری څخه د ا ماده د اساسی قانون نه وکاږې؟
 هیواد د مالي چارو ټول  د ،ېدومره پاچا ته ورنژدی و چی هم دیا محترم سید قاسم رشتیا په رښتیا سره آ

هم دی قوانین د هغه په خوښه جوړ شی او  ی، هم دی امنیتی وظایف ورکړل شی،اختیارات ورته وسپار
د دوه اصلی غړو یعنی پاچا او سردار  ۍهم دی تر دی حده اعتبار تر السه کړی چی د شاهی کورن

و ښو ملګرو په څیر ژوند کړی د عمرونو په اوږدو کی سره د دوه ورونو ا چی دواړو) ،داودخان تر منځ
 ( هم راشي او یو د بل نه یی دومره سره لری کړی چی ټولی شخصی او فامیلي اړیکې هم له منځه یوسېو

 او هغه په مطلقی دښمنئ واړوی؟؟؟
  نو بیا نه پاچا ته ورنژدی وکه د مرحوم رشتیا په هکله دا ټولی خبری سمی وی چی هغه د بل هر چا ،

 ؟د پاره هم صدراعظم ونه ټاکل شو ځلیو  د دموکراسۍ په لس کلنه دوره کی اقالا ولی د 
 وړو  لهته رسولو د پاره په کار واچول، )یا هغه وسایل چی سر دار محمد داود خان د خپلی کودتا د سرا

 ؟معقول تصمیم و ،ن د پاره یو سمار صاحب داود خا( د یوه مدبر شخص لکه سردکمونستو ظابطانو نه استفاده

 یا د بی وینی کودتا تر بری وروسته سردار صاحب نه شو کولی چی د هیواد د پاره یو سالم، مدبر او په آ
لیډرشیپ د ټولو چارو د ښی اجرا د پاره رامنځ ته کړی او د هیواد راتلونکئ  لوملی روحیه یو سمبال مسؤ

 چی د پردیو پالو تاثیرات پکی کم وی؟داسی تنظیم کړی 
 ( د اسالمی غورځنګ د کی )خصوصأ د پوهنتون په ساحه کی یا سردار صاحب د دموکراسۍ په دورهآ

غړو او د چپو الرو د پیروانو تر منځ تاو تریخوالی چی د مرګ او ژوبلو تر سرحده رسیدلی وو، له یاده 
الری پیروانو ته تر  چپېه وخت کی یی د بل هر چا نه د ویستلی وو که څنګه؟ چی د خپلی زمامدارۍ پ

باعزتو وطنپالو دتباهۍ او بربادۍ سبب  دی اندازی موقع ورکړه چی د میوند وال په څیر د لسګونو نورو
په ټوله  شی او د صدر اعظم محمد موسی شفیق په څیر هو ښیار او ځیرک اشخاص د ځوان جمهوریت

، د زندان په سلولونو کی تیره کړه او ډیر جوړونکی کار ته پکی اړتیا وه د بل هر وخت نه چی دوره کی،
 .سېتقریبأ په یوه وخت کی له منځه یو هبیا یی د سردار صاحب سر

  یا سردار محمد داود خان نه شو کولی چی د محمد موسی شفیق حکومت ته چی د آاو وروستۍ خبره داچی
ې ګامونه پورته کړی ول او نور هم لګیا وو سخت کار یی کاوه، ملی معضلو د حل د پاره یی ګټور او عمل

یو څو کاله نورهم وخت ورکړی وایی او لیدلی وایی چی کاروان کومې لورې ته روان دی، د وطن د 
 آبادۍ په لور که د تباهۍ په لور؟؟

لیدلی کتلی و او یا یی ، ځینو هغو کسانو چی د سردار محمد داود خان سره یی له نژدی که خبره را لنډه کړو نو
چی د  ، خود خواه او مغرور سردار په نوم یاد کړی، هغه یی د یو سخت سری، کینه کښورسره اړیکې درلودې

، او دا په انسان کی هسی یوه نیمګړتیا ده چی د هغه ټول ښه او منلي سازش او جوړ جاړی په نوم یی څه نه پیژندل
او د مثبت  مین د پاره د پوښتنې الندی راولییر او سنجش د ملی ګټو د تا  او د هغه تدب صفات، د هغه ټولې ښیګڼې

نورو نظر ته په درنه سترګه کتل، د نورو  خو بر خالف حوصله او د پرځای یو منفی کرکټر تری جوړ ولی شی.
ډیر اړین او  د یوی ښي پایلې د پاره او د خپل چاپیر یال سمه پیژندنه ، د زمانی په غوښتنو پوهیدلسره مشوره

 معقول کار دي او بس.
 پای
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