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  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه
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  افغانستان، شاھی دولت که ګرديد، باعث چيز چی

  !بګيرد نظامی کمک شوروی اتحاد از

 

  اينکه، نآ سازم، روشن  ھمميخوا را  موضوع يک بيايم موضوع اصل به که ان از پيش

 حکومت به اول بار برای جرګه لويه ان ګرديد، داير خان محمود شاه مرحوم صدارت زمان در که جرګه لويه اولين
 ھمرای پشتونستان موضوع سر تا داد، ص,حيت و اجازه افغانستان انوقت صدراعظم غازی خان محمود شاه مرحوم

 .  مينمود وظيفه ايفا فرانسه در افغانستان کبير سفير بحيث داوودخان محمد شھيد قتانو در نمايد،  مذاکره پاکستان کشور

 اعظم اقای اکادميسن کانديد و کاظم عبد9 صاحب داکتر اقای ھريک ما بزرګان که یموضوعات و مسايل نآ در 

 نمايم، نظر ابراز ضوعاتمو نآ در که دھم نمی جرات و حق ھيچ بخود من ،دنکن ارايه را خود عالمانه نظر سستانی

 .  دنميکن بررسی د@يل و شواھد اسناد با عالمانه بشکل را ما وطن معاصر تاريخ وقايع ما بزرګان اين بخاطريکه،

 ملی ساز سرنوشت و حاد سياسی قضايای و وقايع، ، رويدادھا  که اماتور ګان نويسنده عده يک ھستند بدبختانه ولی

،Bبه  کننده منحرف و ظالمانه بشکل را ) شوروی روسيه کشور از نظامی مھمات يداریخر و پشونستان قضيه ( مث 
 .مينمايد بررسی احساساتی ولی علمی، غير شيوه

 و@يت در) مغلګی ( ساحه جاته قري و مناطق پاکستان حکومت و اردو وقتيکه کردند، فراموش اماتور نويسندګان اين

 ګرديد، منطقه نآ افغان مردان و زنانو اطفال عده يک شدن کشته به منجر ھا نبمباردما اين ،کردند بمباران را پکتيا

 نظاره بين سيل و تماشاګر يک ثيبح و نشيندب ا@شه زير به دست افغانستان انوقت دولت كه بود @زم وقت نآ در ياآ

 دولت. دکن جستجو راعقول م راه يك ملي مشكل اين رفع بخاطر  افغانستان وقت نآ حکومت تا ميکرد ايجاب يا و کند،

 ت,شھای از بدبختانه ولی نمود، ديپلوماتيک ت,شھای مشكل اين رفع براي محمودخان شاه صدارت بخصوص شاھی

 دل طی از افغانستان حکومت زمان و وقت نآ در. نيامد بدست مثبت نتيجه کدام صدراعظم خان محمود شاه حکومت
 خريداری نظامی مھمات ) امريکايھا ( نھاآ از و سازد راضی را مريکاا حکومت اګر تا داد، بخرچ ت,ش و کوشيد

 دادن از پاکستان کشور يعنی خود مکار متحد ساختن خشنود برای اصB وقت ان در أمريكا حكومت ولي. نمايد

  .ميكرد تراشي مشكل و ورزيده ابا افغانستان کشور به نظامی تجھيزات

 ھم باز داوودخان محمد مرحوم التاسيس جديد حکومت غازی، خان ودمحم شاه مرحوم حکومت از بعد ھمچنان 

 بار چند امريکا متحده ايا@ت از کشور ارضی تماميت از دفاع بخاطر را خود ضرورت مورد اسلحه درخواست

 شاھی دولت ، ميکرد نظامی مھمات درخواست متحده ايا@ت کشور از افغانستان باريکه ھر متاسفانه ولی نمود،تکرار

  . شد می مواجه امريکا منفی جوابا ب افغانستان حکومت بلخصوص افغانستان

 اين در بدھد، دست از را پاکستان که نيست حاضر قيمت ھيچ به امريکا حکومت حال تا پاکستان تاسس اول روز از

 به نيست حاضر ھم دم اين به تا امريکا که بوديم و ھستيم خود کشور رويدادھای عينی شاھد ما ، ګذاشته سال پانزده

 امريکايی نظامی مھمات زياد مقدار يک قبل سال که نديديم بچشم ما ياآ. بدھد دفاعی @زم تجھيزات افغانستان یاردو

 باربری طياره ٢٧ شامل که نظامی مھمات نآ يھائامريکا . دادپاکستان کشور به ندتوانست نمی برده امريکا به را نھاآ که

 ، داشت وجود ننګرھار و شينډنډ،قندھار بګرام، ميدانھای در که امريکايی جنګی جاته عراد،عراد صد ٩ ، نظامی

 و واضح اش علت ؟ داد چرا. نمودند تسليم پاکستان کشور اردو به دسته دو را نظامی تجھيزات ان امريکا حکومت

 ؟.است روشن
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 يا و زده چپ حسن کوچه در را خود فھميده انھا ميدانند اګر يا و دانند، نمی يا ما یه يعقد ھموطنان بعضی ميکنم فکر

 کشور از داوود محمد شھيد مرحوم حکومت يا و افغانستان شاھی دولت چرا که د،نمينماي طف,نه استدا@لھای. ميزند

 با@ی را ھا محدوديت چی امريکا کشور که ميدانيد ايا محترم ھموطن ای ؟نمود خريداری اسلحه شوروی روسيه

 وقت در را نظامی مھمات اندازه يک امريکايھا وقتيکه  کرد؟ وضع افغانستان با@ی خود لحهاس خريداری شرايط
 تجاھل چرا داريد اګر  د،داري خبر چيز نا نظامی وسايط نآ سپردن شرايط از ياآ کردند، وعده محمودخان شاه صدارت

 مردم ھای ذھنيت پغسی دغسی و مګو بګو به و ميکشد پا از را موزه ناديده بآ چرا داريد، نه اګر و يدئمينما عارفانه

 ؟ديميساز منحرف و معشوش را

 خريداری حصه در که امريکا متحد ايا@ت حکومت شرايط نآ از  ایمهش تا دھيد اجازه لطفآ ! ګرامی خوانندګان

 قضاوت نازآ بعد ، سازم شريک شمابا  بود نموده ) امريکايھا ( انھا از افغانستان حکومت که اسلحه درخواستی

 :از بودند عبارت امريکا کشور شرايط نآ ، ميدھم شما بدست را منصفانه

 استفاده و استعمال پاکستان حکومت ضد بر بايد ميدھد افغانستان حکومت به امريکا حکومت که نظامی تجھيزات -١  
  ) تکذبان ما ربکم 9 فبی. ( نشود

        نمايد، ديپازيت امريکايی بانکھای از يکی در قبB را نظامی تتجھيزا اين خريداری پول بايد افغانستان حکومت ـ٢

 )Bبپردازد توانست نمی افغانستان حکومت ابدآ پول مقدار نآ اص  (. 

 حکومت بدوش تجھيزات نآ انتقال مسوليت کراچی بندر از بعد ميرساند کراچی بندر تا را تجھيزات اين امريکا -٣ 

 .است افغانستان

 مھمات و س,حھا لست ان کاپی يک امريکا حکومت ميدھد، افغانستان به امريکا که تجھيزات ان لست ھمه زا بدتر -۴ 

 .است داده افغانستان به امريکا حکومت را تجھيزات نوع کدام که ميدھد پاکستان کشور به را

 .نمود خريداری را ینظام مھمات و س,ح روسھا از داودخان مرحوم حکومت چرا که ميګردد مدعی عده يک امروز

 داوودخان محمد شھيد مرحوم عوض به شرايط ان در شما و ما کدام ھر اګر  بګويم، بايد وجدانآ و ايمانآ ھموطن بلی

 از دفاع بخاطر ھمچنان وشما، ما وقار ،غزت ، بروآ بخاطر داوودخان محمد شھيد مرحوم ميکرديم؟ چی ميبوديم

 دولت درخواست به کم پول با ھم روسھا و کرد دراز شوروی روسيه به را کمک دست کشور استق,ل ملی،و حيثيت

 لويه بلکه نکرد خودسرانه را کار اين داوودخان محمد حکومت و شاھی دولت ھم باز .ګفت لبيک افغانستان شاھی

موضوع خريداری اسلحه  خان داوود محمد حکومت و شاھی دولت ،بود شده داير کابل در خاطر بھمين که جرګه

بعد از مذاکرات طو@نی به  جرګه لويه .يشنھادکرد وراه حل خواست|مھمات نظامی را با جواب امريکا به لويه جرگه و
 .  از کشورھای ديگر دادرا اسلحه خريداری اجازهحکومت افغانستان  

 بقا بخاطر ھمه از مھمتر و تو و من وقار ، حيثيت غرور، بخاطر را کار اين داودخان مرحوم خواھر، و برادر ای

 او;دھای امروز داد نمی جواب ،ميکرد بمباردمان ترا خاک پاکستان حکومت که وقت نآ در وی اګر کرد، افغانستان

 .ميګفتيم جی جی و ميداشت نام چودری تو و من

 روسيه اګر. يمفتګرقرار کشورھا نآ تاثر تحت رفتيم تحصي,ت بخاطر کشوريکه ھر به بوديم ما اين عزيز، دوستان

 طرفدارو اخوانی، رفتيم مصر ا@زھربه  اګر  وشديم ليننيزم - مارکسيزم فلسفه طرفدار و روس طرفدار رفتيم شوروی

 به وقت نآ حکومت. شديم ايرانی اخوندی نظريات تاثير تحت رفتيم ايرانبه  اګر شديم، قطب سيد و البنا حسن نظريات
 .شو ايرانی رفتی ايران و شو اخوانی رفتی رمص. شو کمونست رفتی روسيه که بود ګفته نه محصل ھيچ

  .سپاسګذارم تان حوصله و توجه از

 ګی بنده کنم سا;رباشم که               زندګی ان از بھتر مرګ مرا                            

 بزرګ داوود محمد ای شاد روحت

 پايان


