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اخیر سال پنجاه در افغانستان  

کتنه لنډه ته واکمني شاه ظاهر محمد اعلیحضرت مرحوم د  

 

د هغه کتاب نوم دی، چې ما دوې لسیزې مخکې ناڅاپه له یوې کتابفروشي په آمستردام کې  « افغانستان در پنجاه سال اخیر»
تر السه کړ. یو خدای بښلي ملګري مې زه د افغاني مغازې په نیت د یو افغان دوکان ته بوتلم. د خبرو په ترڅ کې یاده شوه، 
چې دغه افغان کتابونه هم د خرڅالو لپاره لري. د مغازې په لومړي پوړ کې یې ډېر کتابونه د خرڅالو لپاره لرل، خو لومړی 

افغانستان »نومېده راکړ. زما سترګې د « د بنګو مسافري»ي یو کتاب، چې زما په ګمان یې ما ته د مرحوم نور محمد تره ک
پر کتاب ولګېدلې او دغه کتاب مې ترېنه واخیست، چې نن یې منځپانګه د )پي ډي اېف( په بڼه له « در پنجاه سال اخیر

بدهللا ولي زي تر سره کړې دي، خو ما دغه هېوادوالو سره شریکوم. باید یاده کړم، چې د )پي ډي اېف( چارې یې ښاغلي سیدع
 څو کرښې پرې تورې کړې دي.

کاله په افغانستان کې ټولواک  ۴۰تاسو به ډېر څه اورېدلي وي او هرو مرو لوستي به مو هم وي، چي د ملت بابا لږ تر لږه 
ې پلوه څرګندونې لږ تر سترګو وو، خو له بده مرغه چې د مرحوم اعلیحضرت محمد ظاهر شاه په اړه هغه اړین، ریښتني او ب

کېږي. له یو پلوه په اعلیحضرت محمد ظاهر شاه باندې د خپل تربور او اوښي شهید محمد داود خان لخوا کودتا وشوه او له 
واکه لېرې کړی شو او له بل پلوه وروسته له سرې، شنې او سپینې غمیزې د همایون محمدظاهر شاه فکري، قومي او 

کلونو په اوږدو کې یې خپل تبلیغاتي ماشین هم تر وروستي برېده د مرحوم  ۴۰ین واکمن شول. د وروستیو اېدیالوژیکې مخالف
محمد ظاهر شاه پر ضد وکارولو، چې نن سبا یې په ځوان نسل کې هم یو تبلیغې غبار د مرحوم محمد ظاهر شاه د واکمني په 

 اړه، په اړو دوړو کې پیاوړی ساتلی دی. 
ږه پنځه لسیزې مخکې ظاهر شاهي ضد غبرګونونه په ننني افغانستان کې رامنځ ته شول، چې د اعلیحضرت له نننه لږ تر ل

محمد ظاهر شاه په واکمني کې د کندهار د کرزیو، د جالل آباد د مومندو او د شمالي د اخواني غورځنګونو پاڅونونو ته کېدلی 
ختګ د ډپ کېدو پیاالمې رامنځ ته کړې، چې د چپیانو په مرسته د شي نغوته وشي، خو په ټولنه کې یې هرومرو د ټولنیز پرم

مرحوم ظاهر شاه تربور شهید داود خان کودتا پرې وکړه او د افغانستان اوسنۍ اوږدمهاله بدمرغې یې رامنځ ته کړه، چې هم 
 وچ او هم لومد پکې سوځي. 

لیقوي، آیدیولوژیکي او حرصي غوښتنو تر څنګ د نړیوال د افغانستان په بدمرغیو کې د داخلي فکتورونو لکه قومي، ژبنیز، س
ځبرځواکونو تبلیغي، نظامي، پولي او مستعمراتي ذهنیت هم باید له پامه و نه غورځول شي. له دویمې نړیوالې جګړي مخکې 

جګړې افغانستان د افغانستان د سوسیالیستي روسیې او انګریزي امپریالیزم تر منځ پنجې نرمولې او وروسته له دویمې نړیوالې 
سړې جګړې د شوروي او امریکا د ګواښونو د آزموینې ډګر شو، چې پایله یې د روسانو بربنډ یرغل او د امریکایان ټغن 

 مقاومت شو، چې افغان ولس یې دا دي د څو لسیزو په ترڅ کې قرباني ورکوي. 
دیو ملکونو کې وزېږېدل، وروزل شول او لوی شول، چې په افغانستان کې د څو لسیزو په ترڅ کې بېالبېل افغاني نسلونه په پر

نن سبا یې یو شمېر په نړیوال اسالمي بنسټپالنه کې آخته دي، ګڼشمېر یې د شیعه او سوني په تله کې ځان تلي او نور یې بیا د 
رد، نه یې درمل او نه یې روشنګري تر پلمې الندې د پنډېو په لوڅولو او د څڼیو په غوړولو لګیا دي. د افغانستان د خلکو نه د

هم خیال ورسره شته، نو په داسې حالت کې ما ته هم اړینه وبرېښېدله، چې د مرحوم اعلیحضرت محمد ظاهر شاه د واکمني په 
اړه یو کتاب، چې ُعمر یې زما له ُعمر سره برابر دی او په هغه کال خپور شوی، چې ما په دغه کرغېړنې نړۍ کې سترګې 

مرحوم اعلیحضرت محمد ظاهر شاه د تلین په درشل کې یو ځلې بیا وګورم. پر ځای ګڼم، چې زموږ وېشل پرانیستې دي، د 
شوی افغان ولس دغه کتاب یو ځلې تر سترګو تېر کړي، چې د دې توپیر وکړي، چې ټولنیز پرمختګ یعنې څه؟ او د 

شنو پړسول شوي افغانان، د دې هڅه کوي، چې د  هېوادپالنې جوهر په څه کې نغښتی دی! ځکه یو شمېر ډالري لیکواالن او په
 ولس سترګو ته خاورې وروشني او په تبلیغاتي ماشین کې د ملت سترګې ړندې کړي. 

له بده مرغه ډېر لیکوال په دې استدالل کوي، چې په وروستیو څو لسیزو کې نه سرو، نه هم شنو او نه هم سپینو د دې 
ته خدمت وکړي. کمونیستان په خپلو تبلیغاتو کې هڅه کوي، چې اشرار ګرم وګڼي، امکانات تر السه کړل، چې خپل هېواد 

مجاهدین بیا پاکستان مالمتوي، خو له هېره باسي، چې دوی ټول په همدغه پاکستان کې روزل شوي دي او همدا ټول ننني 
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ړېدلی، ځورېږي او لیه نن هم قرباني لشمک تکنوکراتان بیا پړه پر کالشنیکوفي طالبانو اچوي، مګر ملت له ټولو کړېدلی، رب
 ورکوي. 

لـمریز کال شهید محمد داود خان د چپیانو په مټه کودتا وکړه او افغانستان یې د شوروي خولې ته ورنېژدې کړ، چې  ۱۳۵۲په 
پاکستاني او کلنه سره غمیزه یې رامنځ ته کړه او بیا  ۱۴بیا کمونیستانو سوسیالیستي کومې ته ورټېل وهلو، چې د افغانستان 

 ۱۵ایراني مجاهدینو افغانستان د ملکولطوایفي ډګر وګرځولو، چې د امریکایي بربنډ یرغل ته یې زمینه برابره کړه، چې دا دي 
 کاله پر افغان ولس بمونه ورول کېږي او په خپلو درو او رغو کې ویشتل او وژل کېږي. 

ول، چې افغانستان د ولسواکي پړاو ته ورننوتلو او د موډرنیزم پر کله چې جمهوري نظام رامنځ ته شو، نو تبلیغات یې روان 
کلنه واکمني کې داسې عاّملَمنفعه پروژه تطبیق نشوله، چې د یادولو وړ وي، پرته  ۶لور روان شو، خو برعکس د داود خان په 

ېلګه یې د مخابراتو د له هغه یو شمېر پروژو چې د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه په واکمني کې پالن شوې وې، چې ښه ب
وزارت نوی تعمیر، د افسوټر او مکرویانو پراختیا ته نغوته کېدلی شي. د کمونیستانو په واکمني کې خو پر ښاري او لویو 
الرو هم دقریزي سړکونو پر سر د قیري یا کانکرېټې پولو بندښتونه )جمپونه( جوړ شول، چې موټر په سرعت له پوستو تېر 

بیا ورته پاټکونه پر همدغو پوستو کې واچول، چې دغه د غلې، فساد، درغلي، دروېزه ګري او بېګاري  نه شي او مجاهدینو
ذهنیت، نن هم په یو شمېر افغانانو کې شین شوی دی، چې د غربت خښته یې همدغو سرو کمونیستانو کېښودله او مجاهدینو بیا 

 سوله. پسې رونق ورکړ او غربي تکنوکراتانو بیا بېساري عوج ته ور
پوښتنه دا کېږي، چې ولې باید په افغانستان کې د شاهي نظام پر ځای جمهوري نظام راغلی وی او بیا د دیموکراتیک 
جمهوریت او اسالمي جمهوریت په اخوډب کې وران شوی وی، چې هم یې هېواد برباد کړ، هم یې خلک وکړول، هم وینې 

پینه ټول بهر ته مهاجر شول او افغانستان یې له فساد، غربت او بدمرغیو تویې شوی او هم ټول، له سره نیولې تر شنه او س
 سره الس او ګرېوان کړ. 

کاله د یوې کورنۍ په واک دی، چې وروستي  ۵۰۰که نړۍ ته په لنډه توګه ځیر شو، نو وینو چې د انګرېز شاهي دولت دا دی 
کې د وروستیو څو سو کلونو په اوږدو کې شاهي ُحکمروایي شپیته کاله ملکه الیزابت د واک پر خره سوره ده. په عربستان 

کلونو یکه تاز پاچاهان دي، هم د وهابیزم او هم د سلفیزم بټۍ توده ساتي، چې نن یې  ۲۰۰ده، چې د السعود ډله د وروستیو 
هم په نورو ملکونو نړیوال تروریزم د داعش په لمن کې رامنځ ته کړی دی. د شاهي کورنیو بېلګې هم په اسالمي نړۍ کې او 

کې ډېرې دي، چې د لوېدیزوالو بېلګه یې د هالنډ، دنمارک، سویدن، بلجیم، انګرېز، او نور، د اسالمي نړۍ بیا د مراکش حسن 
زاده، د بهرین ملکزاده او د عربستان سعود زاده او د بودیستانو جاپانیان، کولی شو یاد کړو، مګر شاهي او جمهوري ټولنیز 

 دذهني شخړو ډګر یې بیا افغانستان شو. البراتوار او
اوس مهال هم د افغانستان ګڼشمېر لیکوال یا د تېرې مشروطه خواهي بټۍ تودوي، یو شمېر بیا د جمهوریخواهي ډنډوره غږوي 

و، د او نور بیا ظاهر شاه یا بل متدین ټولواک ته د سپکو سپورو شپلۍ وهي. د افغاني نننیو لیکوالو فکري سوژه هم په ډنډور
ماجرا جویي پېښو او ما ویل تا ویل کې نغښتې ده، مګر د افغانستان د اداري سیستم، ټولنیز پرمختګ، اقتصادي، علمي پروژو 
او د ژوند د هوساینې کوم څرک نه پکې لیدل کېږي. د نامه تر مخ به یې د اکاډیمیسن مختاړی او یا د پوهاند منځتاړی وي، 

تا ویلي کې نغښتې وي، چې نه ذهني تنده پرې ماتېږي او نه د هېوادپالنې فکري غوښتنه پرې  خو لیکنې به یې په ما ویلي او
 تر سره کېږي. 

د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه په څلوېښت کلنه واکمني کې د افغانستان په بېالبېلو برخو کې د پام وړ خدمتونه شوي دي، چې 
له کندهاره تر هراته او له هراته تر میمنه او بیا تر مزاره او له مزاره بیا د ترانسپورت په برخه کې له کابله تر کندهاره، بیا 

کال د سالنګ د تونل پرانیستل او له پلخمري تر تالقانه او له  ۱۹۶۳کیلومترو حلقوي سړک جوړېدل او په  ۲۰۰۰تر کابله د 
د آریانا ملکي هوایي شرکت، چې هغه مهال کابله تر تورخمه د سړکونو غځول، د یادولو وړ دي. همدا ډول د افسوټر کمپنۍ، 

زیاتو ملکونو ته یې الوتنې کولې، خو کمونیستانو بیا  ۲۰یې د نورو الوتکو تر څنګ درې د بوینګ الوتکې هم درلودلې او تر 
د  الوتکه په نیمایي بیه خرڅه کړه، خو مجاهدینو بیا« DC 10»د کشتمند په السلیک د افغانستان یوه ډي سي ټېن بوینګ 

 افغانستان د وسلوال ځواک نظامي الوتکې هم له ټانګونه سره یو ځای، پسې کباړ کړې. 
والیتونو په اډانه کې رامنځ ته  ۲۸د هېواد د اداري سیستم په جوړونه کې د ظاهر بابا په موده کې،  د افغانستان واکمني د 

والیت کې د والیت مقام، محکمې ریاست، امنیې شوه، چې د هر والیت د ادارې تعمیراتي جوړښتونه یې ورغول. په هر 
قومانداني، مستوفیت او نور اړین تعمیراتي واحدونه یې را منځ ته کړل، چې د ننني افغانستان د اداري جوړښت بنسټ یې 

څې مضبوت کړ. په هر والیت کې د ښاري سړکونو او کوڅو په پخېدو کارونه پیل شول، چې د کابل تقریباً ټول سړکونه او کو
په قیر وپوښول شوي او یا هم کانکرېټي جوړې شوې، مګر نن په کابل کې د سړکونو په ډنډو کې د هېلیو تر څنک واړه او 

 زاړه دروېزه ګر هم المبو وهي او موټر پکې ډوبېږي. 
ابل پولیتخنیک د معارف او لوړو زده کړو په برخه کې هم د پام وړ کار شوی، چې د کابل پوهنتون، د ننګرهار پوهنتون، د ک

پوهنتون، د کابل د طب پوهنتون او ګڼشمېر نور د لوړو زده کړو موسسې لکه دارالمعلمینو، د پیداکوژي انستیتوتونه او ثانوي 
تخنیکومونه په یو شمېر والیتونو کې جوړ شوي وو، چې د هېواد ډېر مسلکي کدرونه پکې وروزل شول. له سرې غمیزې 

کال کې ۱۹۹۰ښوونځي فعال ول، مګر په  ۶۰۰۰تر  ۵۰۰۰په حواله، په ټول افغانستان کې له مخکې د میر غالم محمد غبار 
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 german.de-maqalat@afghanئاړیکه ټینگه کړښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهله موږ سره نپه 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

 

د کمونیستي واکمني د ښوونې او روزنې د هغه مهال وزیر ښاغلي بشرمل په خپله مرکه کې یاده کړې وه، چې په ټول 
دینو په ملکولطوایفي کې په ټول ښوونځي فعال دي او بیا د بي بي سي د راپور سره سم د مجاه ۵۰۰افغانستان کې تر 

ښوونځیو څخه لږ  ۱۵۰افغانستان کې نور ښوونځي هم له منځه والړل، چې په ټول افغانستان کې د مجاهدینو په انارشي کې له 
 ښوونځي فعال ول، چې د افغانستان بربادي ته په کمونیستي او جهادي واکمنیو کې نغوته کوي. 

هید داود خان په واکمني کې د هلمند والیت د نادعلي ولسوالي ته د تذکرې اخیستلو لپاره تللي زما پالر تجارت پېشه وو، نو د ش
وو، چې له نېکه مرغه هم مهال مې د کجکي برېښنایي بند هم ولید او د هلمند د لشکرګاه وړه امریکا مې هم له سترګو تېره 

و، چې خپلې ځمکې وګورو، نو د شېر خان بندر تر څنګ مو د کړه، بیا څه موده وروسته د ُکندز او تالقان په لوري روان شول
دغو والیتونو او نورو سیمو د پرمختګ نښې او نښانې هم ولیدلې. د وردګو د چک بند خو مو په خپله سیمه کې وو، نو کله به 

 چې کوترې ته والړلو، د چک د راده پر اوبو به مو د چک بند ته سترګې رڼې شولې. 
ظاهر شاه په واکمني کې د برېښنا په برخه کې هم ډېر کار تر سره شوی وو، چې د کابل په راده لږ تر د اعلیحضرت محمد 

لږه د ماهیپر، درونټې، سروبي او نغلو بندونه د پام وړ دي، چې د کجکي، چک او جب السراج بندونو تر څنګ یې د خلکو 
لي یا ډېزلي برېښنایي جنریترونو فعالول یې بله بېلګه ده، چې د کورونه رڼا کول. په میمنه، شبرغان او نورو والیتونو کې د تی

بجو به یې د خلکو تیارې کوټې رڼا کولې او په مرازشریف کې د کوډ برق فابریکه فعاله وه  ۱۲بجو د بیګاه تر  ۶مازدیګر له 
ښتونه په اوبو کې الهو کړل، او په پلخمري کې افغاني سمټ تولیدېدل، خو جمهوریخواهانو د افغانستان ټولې شتمنۍ او ارز

 مګر الپو او پټاقو یې ټولې برېښنا پانې لړلې دي. 
وروسته له شیر علي خانه، بیا ظاهر بابا د افغانستان د نظامي او امنیتي سیستم په برخه په پراخبنسټه کار الس پورې کړ، چې 

کړ، د پولیسو د اکاډمي بنسټ یې کېښود، فرقې  قال کې یې حربي ښوونځی او په پلچرخي کې یې حربي پوهنتون جوړ په مهتاب
اردو ګانې یې جوړې کړې او د امنیت اداري او تعمیراتي واحدونه یې رامنځ ته کړل، چې دافغانستان په متوازنه  او قول

وي پرمختګ او ټولیز امنیت کې یې اساسي رول ولوبلو او افغانستان وکولی شول، د یو اوږده مهال په ترڅ کې خپله بې پل
 وساتي او د خپل مملکت د پرمختګ جوګه شي.

کمونیستي شډالنو او جهادي خډالنو د همدغه افغاني اردو او پولیسو د یو شمېر نا اهلو په مټه لومړی خادیستي ذهنیت او بیا 
عسکره  جهادي برادریزم رامنځ ته کړ، چې هم یې خپل سر وخوړلو او هم یې افغانستان تباه کړ. زموږ لوستي جنراالن له

مخکې لیه له روسیي اروپا ته ورسېدل او بیا امریکا ته ورتېر شول، چې خپل مسلکي ځای یې نننیو ماشیني جنراالنو او 
ټولنیزو جنجاالنو ته پرېښود، چې نه بیا ارودو اروده شوه او نه پولیس پولیس شول، ځکه نو په وروستیو څو لسیزو کې یا د 

 سیمیزو ګلمجمانو غوبل دی، چې پر ولس تېرېږي. قومي ملیشو غوجل دی او یا هم د 
 پايله

لمریز کال کې په فارسي خپور شوی کتاب، چې زما همزولی دی، په غور  ۱۳۴۷درنو افغانانو! په دې هیله چې تاسو دغه په 
پیدا شي،  ولولی، چې د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه د څلوېښت کلنې ټوالواکي یو څرک درته ولګېږي او تاسو ته د دې ذهنیت

چې په څه ډول خاموشه هېوادپالنه په ځان کې وروزی او له خپلې وسې، پوهې او امکاناتو سره سم د  خپل هېواد د پرمختګ 
او د خپلو خلکو د هوساینې په اړه یو جوت نظر ځان ته جوړ کړی او د افغانستان د متوازن پرمختګ او تولیدي پروګرامونو 

په تاسو ځوانانو کې د اتفاق ولولې د هېواد د شېرازي لپاره رامنځ ته شي او نور د ایدیالوژي،  په اړه سوچ درته پیدا شي، چې
دیني، قومي او ژبنیزو ډنډورو ښکار نه شی. د سیاسي مخکښو او اداري چارواکو لپاره کېدلی شي په دغه کتاب کې د پټو او 

پرمختګ کې رغنده رول ولري او یا د افغانستان د بیا  بربنډو پروژو څرک ولګېږي، چې کېدی شي د افغانستان په ټولنیز
 رغونې په راتلونکو پالنونو کې ورته پام وشي. 

تاسې کوالی شئ دا کتاب د ټول افغان د کتابونو له برخې په الندې  : یادونه

 .کړئ ښکته پرانیزئ او لینک
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