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    داوودخان عجله کردند؟ عده دوستان سردارکيچرا 

 :ميفرمايد بيدل حضرت              

 عالم در است شوار د شيوه کدامين ګفتم دل به         

  ھا شنا يیآ پاس ګفت و تپيد خون در ســــنف              

 ی پوھنتون در پلچرخی صاحبمنصبان حربیشي رھای ھایليکه به فام اوقات یاھګ ١٣۵١ ی دارم سالھاادي به
 لګ سعادت خان منروالډګ پوھنتون ی حربکي لوژستريدر منزل عمه جان خود که شوھر محترم شان در ان وقت مد

پورخان ھ شاروالډګ ل،ي از قبلګ صاحب سعادت خان منروالډګ محترم کي اوقات دوستان نزدیاھګ،  رفتميبود م
 ، ینواري ماما زرغون شاه شروالډګ پوھنتون، ی منان خان استاد حربروالډګ پوھنتون، ی حربساتي تدرري مدیاحمدز
 .ميديدي را مینواري خان شټ کوھاروالډګو 

 و دي در ھر عنھاي دوستان بودند بمانند مثل پنج برادر باھم رفت و امد داشتند، ای افراد فوق الذکر نه تنھا کنيا
 کردند،ي رفت و امد می مغفور سردار محمد داوودخان و مرحوم سردار عبدالولدي نزد شھیکيتبررض غ ی ملیروزھا

ھم سردار داوودخان و ھم سردار .  دوست داشتندوودخان و ھم سردار محمد دای را ھم جنرال سردار عبدالولنھايا
 سردار محمد داوودخان در فکر  در طول مدت زمانکهنکهيا.  خوب واقف بودندريګکدينھا به آ قي از عCیعبدالول

 انھا به جنرال سردار ګاتنګ  تنکي علت ان ارتباطات و نزددي شاذاشتهګ تحول ناني را در جرنھايتحول بود ، ا
 . بوده باشدیدالولعب

 بود با خان مقررشده رھارګ ننتي وIی والثي که بحالي خان محمدخان مرستی افراد از زمان تصدنيا
 اجرا نموده رھارګ ننتي در وIی مختلفه کفيمرحوم داوودخان در زمان وظا. شناخت داشتند ھم اليمجمدخان مرست

 که دست الي  که خان محمد خان مشھور به مرستدانستي خوب واقف بود، داودخان ماليت خان محمد مرستأبود از جر
 ھر کار الي مرستی که اقاتدانسي می را خوب درک کرده بود، وی ویپرورده شخص محمد داوودخان بود به تمام معن

 تحول اني را از جری مرحوم داوودخان وکه بوده باشدنين اآ علت ني اولدي شا،کندي ترس و کدام واھمه اجرا مدونرا ب
 اري به بسی وکرديجلب و جذب مصاحب منصبان را  به تحول ضد سلطنت قي فاني غوث الدکهيوقت.  بودواقف نساخته
 ٢۶ به تحول قي فاني توسط غوث الدلي مثQ، اشخاص ذرفت،ي مشيجذب افراد به پ در جلب و يی پروایجرات و ب

و  ) ی زرمتT بي وفادار، و حبلګ پادشاه ،یري محمدخان وزضي محتاط، فديعبدالحم. (  شده بودندیسرطان معرف
 محتاط اري  بس به تحول، مرحوم داوودخان را در حصه خودقي فاني جلب و جذب غوث الدونهګ نيا. یريګتعداد د

 بود که کوشش کن ارتباطات خود را بمن فتهګ قي فاني داوودخان به غوث الددي شھري اخی در سالھایساخته بود، حت
 بشما مCقات نمي Iزم ببرګ اد،يئوګ به شخص بازمحمد خان بدياش که داشته بی مھم و ضروریزي ھر چديکمتر ساز

 ند،ي را ببی که مرحوم داوودخان وديچنانچه دوبار ضرورت افت. رفتګم شما تماس خواھا بازمحمدخان بقي از طرمينما
 بکابل غرض مCقات توسط ن مرحوم داوودخاتي نظر به ھدارھارګ از ننريګ و بار درتاني را از حی بار پدرم وکي

 .پدرم خواسته بود

 غرض اليرست خان محمد خان مکهي صبح اول زمانلي در اواوست،ي سرطان به وقوع پ٢۶ تحول کهيوقت
 دستور داد الي کردن وقت به خان محمد خان مرستعي ضادون نزد مرحوم داووخان امد، مرحوم داوودخان ھم بیکيتبر
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 دون و بګدرني ھم بالي مرستمحمدخان خان د،يي و امورات وزارت دفاع را کنترول نماديکه شما به وزارت دفاع برو
 وزرات به دفتر موقت ی ھانهي در زکهي در قدم اول وقتیو. نمود ینھو به وزارت دفاع رفته شروع به امر یمعطل

 و ري را تحقی ان خصومت داشت وا ازسابق بی صاحب منصب که وکي وزارت دفاع زي در دھلشوديخود باI م
ورد، ھمچنان با انھم که آ بوجود ی و ووني انقCبني تفاھم بء ان لحظات اول سور دی عمل وني که اد،ي نمای منيتوھ
 تحول وني و انقCبی وني اثنا بني دفاع است، در اري  وزی وني که بعد از اکردي تصور می بود ودهيردګ روزيحول پت

 اناتي مرحوم داوودخان از جرکهي ، وقتشودي عده صاحب منصبان بلند مکي تي و شکاشودي مداي سرطان نزاکت پ٢۶
 که دييوګ و خان محمدخان را بدي که بوزارت دفاع بروھددي مفهي را وظقي فانيديغوث ال،  ردديګوزارت دفاع واقف م

 سه اي ساعت دو و قي فانيدي غوث الکه ساخت، ھمان بودمي را مطلع خواھی شد ودهي Iزم دکهيوقت. فعQ بخانه برود
 .کندي خان محمد خان ابCع مالي سردار داوودخان را به مرستتي و ھدارودي مع سرطان به وزارت دفا٢۶بجه روز 
خان  ( ی مرحوم داوودخان باIتي ھداني اد،ينماي روانه منزلش مدهي را از وزارت کشی وقي فانيعوث الدبدن ترتيب 

 ی نمی نزد وريګ و ددينمايم با سردار محمد داودخان قطع رابطه ی بد نموده، بعد از ان وريتاث ) اليمحمد خان مرست
 .رود

 سعادت ستهيشا(  پدرل،ګ سعادت خان منروالډګ ،یپور احمدزھ شاروالډګ که، ديردګ در سطور باI ذکر چون
 باشد،يم)  مقاله ني اسندهينو(  که در ضمن دختر عمه محترم من کايصدا امرآشنای  ونيزي تلودهي ورزندهيوګ) Iمع 
 هي باھم از دوره مکتب حربینواري خان شټ کوھاروالډګ و ینواري ماما زرغون شاه شروالډګ منان خان ، روالډګ

 که در کردندي افراد فوق الذکر تصور مني سرطان ا٢۶ تحول یروزيبعد از پ.  بودندريګکدي یدوستان جانه جان
 اه ماما زرغون شروالډګ کي فوق الذکر ھر ی ھاروالډګ جمله نياز ا. بلند داده خواھد شدھاينھا چوکآ اول به یروزھا

 روپګجله در عبه و رفتندګد داوودخان را در نظر ن مشکCت سردار محمینواري خان شټ کوھاروالډګ و ینواريش
 سعادت خان روالډګ و ینواري منان خان شروالډګ ،ی شاپور احمدزروالډګ ،نددونممخالفان داوودخان خود را تنظم 

 و یپور احمدزھ شاروالډګ که در ماه سنبله ھمان سال ودھمان ب. دنکني را نظاره ملي به مثل سابق ارام مسالګمن
 و ځیوونښ ی قومندان حربثي بحیپور احمدزھ جنراIن که شاثي رتبه ارتقا بحکي به ینواريمنان خان ش روالډګ

 نظر به خواھش لګ سعادت خان منروالډګ و ند کابل تقرر حاصل نموديی قوماندان مدافع ھواثي بحینواريمنان خان ش
 .وستيکه کودتا ھفت ثور به وقوع پتا ر شد  افغانستان مقری ھاتي از وIیکي ی والثي و بعدآ بحرفتګ دخودش تقاع

 ینواري خان شټ کوھاروالډګ و ینواري ماما زرغونشاه شروالډګ کي ھررواIنډګ دو ني ارګ کامل دارم اباور
 را دي سفی و ان مورفتنديګ از حوصله کار می کمکالي مرحوم داوودخان و جنرال خان محمدخان مرستیميدوستان قد

 ی ولشدند،ي مماشتهګ حساس في به وظاینواري و منان خان شیپورخان احمدزھ مانند شازي نھاني ا،ندذاشتګ یرام مآ
 . دوستان مرحوم سردار محمد داوودعجله کردندنيبدبختانه ا

 دو ماه بعد از یپورخان احمدزھ اول کودتا ھفت ثور، و جنرال شای در روزھاینواري منان خان شجنرال
 !روح شان شاد. دندي خلق؟ به شھادت رسکيموکراتيب د حزی حزب خلق، توسط اعضایروزيپ

 خان ټ کوھاروالډګ کشور را غصب نمود یاسي خلق؟ قدرت سکيموکراتي حزب دکهي است، وقتیاداوري قابل
 به کيموکراتي بود در زمان قدرت حزب ددهيردګ سال حبس محکوم ستي به بوندواليکه در کودتا محمد ھاشم خان م

بعد )  خان ټ کوھاروالډګ ( ی ود،يردګ از حبس رھا وندوالي کودتا محمدھاشم خان میاسيس ني محبوسريګ دیھمرا
 که بعد از چند ماه خدمت به حزب ديردګ مقرر رھارګ ننتي وIی والثي ببرک کارمل به حيیدر زمان حکمروا

  . شدني خلق؟ دوباره خانه نشکيموکراتيد

  پايان

 


