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 ياداښتونه ليدلی سترګو د

 

  ا په سپارښتنه دشھيد سردار محمدداوودخانمحمدموسی شفيق څرنګه او دچ

  نظارت څخه خ)ص شو؟د جمھوريت په دوره کښی د
  

  برخه اخيری او دريمه

 

 ده و اخستی رخصت لپاره مياشتی يوی د دی پ�ر جان، مجيد « :وکړه پوښتنه نه زما داوودخان محمد يسئر دولت د 
 شوی خوابده لږ ھغه چی : وويل ته داوودخان ما چی ، يلوو ته پ�ر می ورور » .کړی تيری مياشتی دوه تقريبآ خو

 ويلی ورته تاسی چی موضوع ھغه په ،و ويلی ورته ورور می بيا څه؟ په وويل ماته داودخان  چی  وويل می ورور دی،
 له خلک ھغه بايد Yری له ارګ د يا داخلی وزارت د يی يا ګوری و) داوود محمد ( ما چی غواړی څوک نور که چی وه
 می ورور ،ويله نه مخکښی راته موضوع دا دی ولی ،چی  وويل ماته داوودخان چی ويل و می ورور. وګوری سره ما

 ورسيږو ته دفتر چی دی له مخکښی کړه زياته می ورور. ياست خبر جريان دی پر تاسی کاوه فکر ما ،چی و ويلی ورته
  .کوم چاره خفګان د ھغه د زه چی وويل راته داوودخان

 د کی خونه په انتظار د کور د محمدداوودخان د معمول طبق زه وی بجی څلور ورځ پنجشنبی د کړه زياته وروره زما 
 وم ناست سره وزير  عامی فوايد د فايق الدين غوث وزير،  مخابراتو د محتاط عبدالحميد قوماندان، ګارد د مجيد ضيا
 راووتل کوره د داوودخان محمد ښاغلی  يسئر د دولت د  ، دداو ويس او داود خالد ھريو زامن دوه يسئر د دولت د چی

 می ورور ، راشه بيرون چی وکړو خواھش نه زما نه روغبړ د روسته ھغوی راغلل، ماپسی پر ته خونی انتظار د او
 محمد(  بابا چی. [ وويل راته دوی نو شو، بيرون چی کله ،ووتم نه  اوطاق د انتظار د  سره دھغوی ھم زه  ، کړه زياته

 د او کړی پخ� را ھغه شی ور ورپسی تاسی دی شوی بدی خوا څخه ما له خانصاحب چی وويل ته مونږ) داوودخان
 ما و کړی خواھش کيدو خوشی د  شخص  کوم د چی تا : ووايی ورته طرفه له زما  ھمدارنګه ، راولی يی سره ځان

 د سبا چی کيښوده وعده  سره ويس او خالد د ما ، یزياتو باز عبدالمجيد.] کړم خوشی شخص ھغه چی نيولی تصميم
. کړو و حرکت ) طرف(لور په خوګيانو د نه کور له دولت صاحب يسئر د به کی خوا او شا بجو ٨ اتو د ورځ په جمعی
 ښاغلی ننوتلم ته) اوطاق ( خونی انتظار د بيرته کله چی وايی می ورور وکړه،) پامانی خدای ( مخښه سره ما له ھغوی

 کومه نه چی وويل ورته ما ، وه خبر مھمه کومه جانه مجيد چی وپوښتل  رانه وه دوست دینژ زما چی محتاط بدالحميدع
 وايی می ورور. شی Yړ ته خوګيانو ننګرھار لپاره ليدو د پ�ر د زما سبا چی غواړی ھغوی، وه نه موضوع مھمه زياته

 ، فايق الدين غوث کی وخت دی په .ځم سره تاسی ھم زه چی وويل ماته محتاط ،وويله ته محتاط موضوع دا ما چی کله
 وزير داخله محمد فيض چی و کی خبرو په مونږ. ځو سره تاسی ھم مونږ چی وويل ھم مجيد ضيا او وفادار، پاچاګل
 . ځم سره در ھم زه چی  وويل، ھم ھغه شو خبر تصميم له دوستانو د ھغه چی کله غږيده سره چا د وکړو را تليفون
   .ځو ته خوګيانو ځای يو ځايه ھاغه له به سبا چی ټاکه و کی مکرويانو په کور فايق الدين غوث د بجی ٨ مو وعده

 يی نوم او و ملګری نژدی وفادار پاچاګل د چی بل نفر يو شو ځای يو سره کی مکرويان په سھار چی کله وويل ورورمی
 خوګيانو د وی بجی نيمی يولس ،وکړو مو حرکت شو، زيات کی ډله په سره زمونږ ھم ھغه وه وطنجار اسلم محمد

 د ھفتی يا مياشتی يوی ده او راځی ته بازار خلک زرھاو په ورځ په جمعی د ھلته او نوميږی کجه چی مرکز ولسوالی
 سرک د خلک ډول منظم ډير په والسوال خوګيانو د کوی خريداری)  سودا( موادو  خوراکی لکه شيان وړ ضرورت

 منځ خلکو د ميلمانه چی کله  ، کړه بدرګه چکچکو په  مھمانان پوړی لوړ دولتی خلکو .  وه ولی دره ته خوا بلی او يوی
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 د دوی بيا او وکړو روغبړ يی سره مامورينو د ولسوالی د او خلکو عامو د شول کښته را څخه موترو خپلو د ورسيدل ته
 زيات ډير قوم د خوګيانو د مخه د مخکښی می پ�ر ، راغلل هت کور زمونږ ګډون په ولسوال  د خوګيانو د ځای ھغه

 شول پاتي سره پ�ره د زما پوری بجو پنځو تر دوی. وه رابللی ھم لپاره کلی ھر د دوی د ګيری سپين او ملکان مخور
 يسئر د دولت د او کړو و خواھش نه پ�ره د زما ډول خصوصی په زامنو يسئر د دولت د داود ويس او داود خالد بيا

 ، درځم ته کابل وروسته ھفته چی وکړه وعده سره ھغوی د ھم می پ�ر. ورساوه ته پ�ر زما يی پيغام داوودخان محمد
 لور په کابل د بيرته ځای يو سره ملګرو ميلمنو راغلو او باز عبالمجيد ورور د زما خوشخالی ډيری په ويس او خالد

 ».دی ليکلی ھم کی کتاب خپل په جريان تګ دی د ته يانوخوګ  محتاط عبدالحميد ښاغلی«  . شول روان

 سيداحمد پير د به کی ورخو شپو لومړی په و، Yندی نظارت تر کی صدارت په شفيق موسی محمد ښاغلی چی کله
 چی کړو و امر ھغه شو خبر څخه موضوع ددی محمدداوودخان چی کله خو کيده راوړل ډوډی ورته کوره له ګي�نی

 وه ويلی داوودخان چی خاطر دی په کړل، بند ته شفيق موسی محمد راوړل ډوډی د کوره له ګي�نی يداحمدس پير د نوره
 او واچوی کی ډوډی په شفيق محمدموسی د شی کوم کی فاصله دی په پوری صدارت تر کور د ګي�نی د څوک کوم که
 د چی و کړی امر داودخان کيږی، ته ګي�نی ھم او مونږ بدنامی ھم کی حالت داسی په شی پيدا مشکل کوم ته ھغه سبا

 د خاطر ھمدی په. شی اجرا څخه ھوتل کابل او رستورانت خيبر رياست د ھوتلونو د دی ډوډی شفيق موسی محمد
 .کيده اجرا څخه رستورانت خيبر د ډوډی شفيق موسی محمد ښاغلی

 له پ�ر د زما داوودخان چی کله کړی تيری شپی دوی ،راغی ته کابل وروسته ھفته يوه ھم می پ�ر  سم سره وعدی د
 ته کور سرياور رياست جمھوری د باز عبدالمجيد می ورور چی  وی بجی ٧ شپه په چارشنبی د شو، خبر ته کابل راتګه
 چی غواړی ،دی منتظر ته در سردارصاحب بجی ٨  ،دروليږه موتر خپل ما چی وويل يی ته پ�ر خپل او وکړو تليفون
 محمد يسئر د دولت د  وخت ټاکلی په کړه ځان په  دريشی يعنی لباس  ځنډه د بيدون ھم می پ�ر. وګوری  تاسی

  .ورغی ته کور داوودخان

 وويل می پ�ر ، وه شوی پيدا موضوع داسی کی پرمنځ داوودخان د او زما چی و ځل لومړی دا چی وويل راته می پ�ر
 کړی خ�ص نه بند د نظارت د می دوست ستا ورشه ځه: چی وويل اتهم داودخان محمد نه ګذارو او ګيلو د وروسته  چی

 . ورسوی ته کور يی ته چی وم ته تا منتظر

 شفيق موسی محمد چی وويل راته) داوودخان محمد ( ھغه  يادوی؟ می دوست کوم وويل ورته ما چی وويل می پ�ر
 محمد ( ھغه ،واخله درسره موتر دولتی کوم رکړیو ھدايت ما چی وويل ماته داوودخان چی کړه زياته می پ�ر. يادوم

 ځای نه کی جامو په څخه خوشحالی ډيری د چی وويل می پ�ر .ورسوه  دی کی قرغه په چی ته کور خپل) شفيق موسی
 لری موتر چی وويل می ته ھغه و، وYړ معاون ګارد د جان صاحب بيرون ووتم را کوره د داوودخان د چی کله ،دمکي

 صدارت کښيناستو کی موتر په دواړه ، اوسه راسره ته لرم کار مھم يو راځه چی وويل ورته ما بلی چی ويلو راته ھغه
 د  جان صاحب ځايه دی تر چی وايی می پ�ر  وه، Yندی نظارت د شفيق موسی محمد چی کی کوم Yړو ته ماڼی ھاغه

 نظارت تر شفيق موسی محمد چی کی ځای کوم ، ھلته مونږ چی کله ، وه نه پوه جريان په Y معاون ګارد جمھوری
 می پ�ر. ومرس پيغام داوودخان د ته شفيق موسی محمد زه اوسه دلته ته چی وويل  ته) جان صاحب ( ما ورسيدو Yندی
 دواړو مونږ ،شو پورته را ځايه له ولږيدلی ما پر سترګی شفيق موسی محمد د چی کله ، ورننوتم يواځی زه کړه زياته

 د دولت د تاسی واخله را دی کالی نشته وخت خبرو د چی وويل ته شفيق موسی محمد ښاغلی ما  .وکړو  رهس روغبړ
 وکړو امر داودخان محمد شخصآ ته ما ، ياست شوی خ�ص نه نظارت د امر په  داوودخان محمد صدراعظم او يسئر

 د ښتيار په چی کړه زياته می پ�ر  . يم یراغل پسی تا په خاطر دی په ھم زه او  ورسوم ته قرغی کور خپل تاسی چی
 شا په موتر د شفيق موسی محمد او زه. راووتو څخه صدارت د ، بريښيده و لری د تبسم کی شونډ په شفيق موسی محمد

 د موتر چی کله خو وه ناست مخکښی دريور او معاون ګارد جمھوری د جان صاحب ،کښيناستو کی سيت ) عقبی( 
 پدی ړ،ک راتاو موتر ھم دريور شه، تاو ته Yس ښی چی وويل ته دريور ما ورسيد ته) چاراھی (Yری څلور د  صدارت

 او نژدی يوه د  تا  بولم Yزمه ورسوم ته کور قرغی د  تا چی دی له مخکښی وويل ته شفيق موسی محمد ما کی وخت
 پدی کره، دوست کوم شم کوYی پوښتنه چی ، وويل ته را شفيق ُوه نه زياته دومره فاصله ، بوځم ته کور دوست مھربان

 کی کوڅه دی په Yسته چپ بچيه کړو، غږ ور ته دريور بيا ما ږورسيد کورته ګي�نی سيداحمد پير د موتر کی وخت
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 ګي�نی احمد سيد پير د مو موتر. شو خوشحاله ډير ليده و کوڅه پير د شفيق موسی چی کله شو داخل ھم موتر  ُشه داخل
 چی ورکړه خبر يی ته ګي�نی او شول منډو په ليدو و مونږ نوکرانو ګي�نی د چی کله ، دراوه و کی ړانګ په دکور

 ځان ته دروازی عمومی کور د بيړه ډير په ھم ګي�نی پير راغلل، يوځای سره شفيق موسی محمد د خانصاحب
 رسولی ته قرغی) شفيق موسی ( دی ما چی دی له مخکښی وويل ته ګي�نی پير ما وکړو، سره مو روغبړ  ُراورساوه

 ع�قه او کوشش زياته کی کيدو خ�ص په دده  تاسی چی ځکه راولم ته کور تاسو يی اول چی وباله می Yزمه وای
 اساس په امر د داوودخان د شفيق موسی محمد می وروسته خوړو  چای مختصر يوه د چی وويل می پ�ر ، درلوده
 خپل د ما خانصاحب چی وويل ته را شفيق موسی محمد) وخت (موقع پر پامانی یخدا د ، ورساوه کورته دده قرغی
 سره مو پامانی خدای . کړم ادا احسان دا ستا د به زه راغله يی ورځ که خو کړی دی نه ھيڅ سره تا کی وخت پر قدرت
  .   ورساوه ته داودخان Yس په باز عبدالمجيد  ځوی خپل د Yری له تليفون د نانياطم رسولو د دده) بازمحمدخان(ما وکړه،

 .راتلو ته کور داوودخان محمد د به لپاره مبارکی د اختر ھر د کيدو خوشی د وروسته  شفيق موسی محمد 

 د کابل د کی وخت ھاغه په چی باز حسن محمد شھيد ورور مشر زما او باز قاسم  زه وه ورځ اختر کوچنی د ١٣۵۶کال
 د وزارت د ماليی د وخت ھاغه د ميرګل، شھيد ومحمر قوماندان امينه وYيت د کابل د ُوه ولسوال ولسوالی د چھاردھی
 داوودخان محمد د لپاره مبارکی اختر د يوځای  عبدالتواب يسئر اداری وزارت د وماليی د حميدهللا يسړر لوی ګمرکاتو

 ډير م�قات د صالون اوطاق چی ھم ھغه روسته، نه انتظار کوچنی يوه د څخه ت�شی د بيدون خلک ورغلو، ته کور
 څو د وروسته نوبت زمونږ چی کله  Yړو، يوځای کورته داوودخان محمد د لپاره مبارکی د  ،وه  کوچنی يا وړوکی
 و دھليز لوی يو بيرون اطاق د و ناست پکښی داوودخان چی ته اوطاق ھغه نه اطاق د انتظار د ،ورسيد را دقيقو محدود

 اکبر محمد ريس ددفتر يسئر جمھور د خان، بازمحمد پ�ر زما چی شوی ايښودل چوکی څلور او ميز يو ھلته ليدل ومی
 قوماندان ګارد د جان صاحب روسته نه مبارکی داختر سره ددوی ،دی ناست جان صاحب قومندان ګارد  جمھوری د او

  رنګه سپين او چرمی چی کوچ  نفری يو يو، کی اوطاق دی په. و ناست سره نفرو څو د داوودخان چی ته اوطاق ھاغه
 دی ايښی چوکی خوریننا د چوبی اوه شپږه نور دی کوچ چرمی رنګه سپين نفره دوه يو کی څنګ په ددی او دی

 دده باز عبدالمجيد ورور زما چی شوم متوجه ،کښيناستو کی چوکيو چوبی په مونږ مبارک اختر او روغبړ د وروسته
 کی ځايو خپلو په ټول مونږ چی کله .ده ايښی لپاره ځان خپل د يی چوکی يوهاو وYړ شا  تر داوودخان د سرياور
 دواړه خان يوسف داکترمحمد کی څنګ په شفيق موسی محمد د او شفيق موسی محمد کی څنګ پر داوودخان د کښناستو

 وودخاندا د دی وYيت د وردګو د او درويش يی نوم چی شخص موظف کی وخت پردی. دی ناست صدراعظمان سابقه
 چی ليدل ومی وه ګرم ډير چای راوړو، هسر قند سپين دانو دوو د چای شين کی پيالو وړو ډيرو په کوی کار کی کور په

 چی وه کی حالت په خ�صولو د چای د تقريبآ مونږ. غږيږی زياد نه  خان يوسف د نسبت سره شفيق موسی د داوودخان
 معلوميده ګيری سپين شان لږ او وی کړی تيری يی ورځی او شپی زياتی مرع د چی قد ميانه نفر اولين راننوتل نفره دوه
 مخکی قدمه څو شو پورته خايه د يودم داودخان لږيدلی و پری سترګی داوودخان د او شو داخل ته اوطاق دی چی کله

 وخت دی په ، وهکا يی روغبړ او وه نيولی Yسونه يوبل د دقيقی دو تقريبآ دواړو ونيوه، يی Yس شخص ددی او ورغی
 ھاغه نشته چوکی خالی بله چی وليدل چی ما ، وه وYړ کی ځای خپل په ھم خان داکتريوسف او شفيق موسی محمد کی

 پکښی ګيری سپين دا چی کيښوده ته خوا Yس ښی داودخان د می ھغه وم ناست شا  تر داودخان د پری زه چی چوکی
 ځکه ، واخسته موتری اجازه و کړی خ�ص چای مونږ نور وکړه یتشکر نه زما داوودخان کی حالت دی په ،کښينی

 څنګه صدراغظمان دوه دا چی شو پيدا سوال دا ته ټولو. ووتو را بيرون چی کله وه، کی انتظار په خلک نور بيرون چی
،  وه وYړ کی منځ په حويلی د بازمحمدخان پ�ر می کی وخت دی په ، وه څوک ګيری داسپين او دی ناست ھلته ډير

 دابل او دی ناست ورسره ھلته وخته ډيره د خان يوسف داکتر او شفيق موسی محمد چی پوښتل و تری می ورور مشر
 دواړه شايد چی وويل می پ�ر ، وکړه) عليکی س�م( روغبړ اوږده ډيره ورسره داوودخان چی وه څوک ګيری سپين

 په چی دی شخص ھغه ګيری سپين دا چی کړه زياده يی ھم او وخوری ډوډی غرمی د سره داوودخان د صدراعظمان
 سياه تر مونږه مومند خان ګل محمد او شخص هغد ،ونيسی خان سردارھاشم  چی غوښتل قواو سقاو د کله کی خوګيانو

 دی کس ھغه دا ،شو اعلی حاکم پروان د وروسته بيا چی دی صاحب پاچا خان رسول غ�م داشخص ورسولو، پوری کوه
 .وايی کاکا تهور داودخان چی
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 کور خپل په داودخان  چی ورځی پنجشنبی ځنی  ، واوريده کی اخيرو په کال ١٣۵۶ د ځلی څو خولی له ورور خپل د ما
 او) شفيق موسی ( ھغه ليږی، پسی شفيق موسی محمد په موتر فاميلی کور خپل د داوودخان ځی، نه ته دفتر او وی کی

 د.کوی خبری سره وضعه په جھان او افغانستان د.وی ناست سره دوه پر دوه دواړه ،وی تيره غرمه سره داودخان
 خپل زه چی ووايی ته يسئر جمھور ته که غوښتل و نه پ�ر د می ورور چی وی ورځی شپی اخيری کال ١٣۵۶

 په باYحصار د او نوميږی عبدالولی چی ورور بل زما وضع په زما .واخلم حربی ارکان خپله او کړم تکميل تحصي�ت
 داوودخان د موضوع دا می پ�ر ، ونيسی سره ځان د عوض په زما دی منصب صاحب پراشتو او کوماندو د کی غنډ
 شیات نظامی د ته امريکا به ھغه کړم و درته به کار دا چی و ويلی کی ځواب په ورته ھغه ،وه کړی )ياده( شريکه سره

 وکړه راته صبر لږ خو. ونيسم سره ځان د دی به ځوی بل دا او کار، ھم او وکړی تحصل ھم چی وليږم ته در صفت په
 .يم شوی ستړی ھم زه راغلم بيرته نه سفر ھغی د چی کله  لرم ته  واشنګتن سفر رسمی يو جوزا د ٨ اتم په

) نوی (کړی کم ھم څخه اوږو د زما کار نيم اق� چی نفر يو کوم تبديل کابينه ده زياته باندی را) اندازه ( بوج کار د 
 می ورور  کړی، ته باز عبدالمجيد ورور خبری دا پ�ر می چی کله نو يم، شوی تنګ په ډير سره کابينی ددی زه راولم،
 بل دی شفيق موسی محمد شخص نوی دا وويل ته تاسی) داوودخان محمد ( ھغه چی شخص دا  پ�ره، چی وويل پ�رته
 . دی نه څوک

 خوا کار سھارد کاوه کار کی عدليه وزارت په ما چی وخت ھاغه مخکښی ورځی دری نه کودتا د ١٣۵٧ نيټی ٧ د ثور د
 ،نشته کی کور څوک دی Yړ ته کارو او فاکولتو ،مکتبونو ټول ځويه ، چی وويل ته را می پ�ر چی تلم،) ته طرف( ته
 بيا دی ته Yړه تهبير ھغه چی کله ھر ، خوره و غم چای د يی ته راځی ته کور ګي�نی احمد سيد صاحب پير بجی لس نن

 دريور کوم د بيدون پيرصاحب بجی لس چی و ھماغه وه، کی سه کارته په کور زمونږ کی وخت پدی ، شه Yړ ته دفتر
 يی ته پ�ر زما صاحب پير کښيناستل سره دوی چی کله و، خوړلی پخوا می غم چای د راغی، ته کور زمونږ څخه
 می پ�ر. ونکړی حرکت کوم چی ناخواسته خدای ،دی شوی فعال ډير نکمونستا بريښی، خرابه وضعيت ته ما چی وويل
 ورځ په جمعی د چی وويل ته صاحب پير می پ�ر ، کوی نه ته داوودخان محمد هخبر دا پخپله ته ولی چی ويل و ورته

 نه راغله هجمع ھاغه بخته بده د ولی ګوری، و سره تاسی شی کوYی ژر څومره ھر چی ورسوم ورته پيغام ستاسو زه به
 ..شو ورکړای پيغام ھغه بازمحمدخان نه او وليد ھاغه ګي�نی پير نه شو، پاتی داوودخان

 نشته تدبير ته تقدير چی وايی ښتيار

 ملک باز، محمدحسن يو ھر اوYدو پنځو د می پ�ر شوه کامياب ) کودتا ( غوبل دغوايی  نيټی می ٧ ثورد د چی کله
 وخت دی به شو، بنديان  سياسی ټول مونږ شو، بنديان ټول باز قاسم زه او باز عبدالولی ز،با عبدالمجيد باز، سرفرازخان

 داودخان او سلطنتی د کی خوا او شا په نفرو ) ٣۵( د تقريبآ او مردانه نفره)  ٧٠ (اويا تقريبآ کی زندان په پلچرخی د کی
 د ناڅاپه يو چی و ويده خوب درانده په مونږ وه شپه ٢۴/٢۵ مياشتی د ثور د .و بنديان کوچنيان او ښځی فاميل ګورنی د

 غ�م د اوھم می، ورور يو او پ�ر او زه چی اوطاق ھاغه وروسته دقيقو څو د شول، هناروش راغونهڅ دھليز او اوطاقو
 په خوګيانو د ننګرھار د کی وخت دی په چی  رسولی عمرجان و، پکښی رسولی عمرجان ځوی مشر رسولی حيدرخان

 چی عبدالقادر جنرال چی ګورو شو خ�صه را شدت ډير په دروازه اوطاق د. و يوځای وه عسکر سرباز کی غنډ تعليمی
 عبدالقادر د چی کله راننوتل، ته اوطاق ځای يو دواړه سره مزدوريار دشيرجان دی وزير دفاع د کی وخت دی په

 شاھد خدای يی؟ ژوندی اوسه Yتر ته چی ويلو ته رسولی عمر عبدالقادر، جنرال لږيدی و رسولی انجعمر په سترګی
 چی ، ده څه ګناه زمونږ چی وويل ته دفاع وزير قادر پ�ر می کی وخت دی په. ويل ونه ھيڅ ورته بيچاره ھغه چی دی
 په شفيق موسی محمد د تا ده؟ څه ګناه ستا چی پوھيږی نه ته چی. وويل ته پ�ر می عبدالقادر جنرال. يو اچولی مو دلته
 خپره کی محبس ټول په سبا وازهآ دا ووت، نه اوطاق له وويل يی دومره ھم فقط دی، لوبولی رول لوی کی صيدوخ�
 د دوه او افسر پولسو د يو واحدی، انور محمد کی څنګ په اوطاق د زمونږ. وويل داسی ته بازمحمدخان قادر چی شوه

 جنرال. وه بنديان و پيلوت ھيلکپتر د داوودخان سردار وا ظاھرشاه مرحوم د جاجی پاچا ګل يو چی پيلوتان قواو ھوايی
 مخابراتو د عطايی کريم محترم کی اوطاق څنګ پر ھغوی د  وکړی، سپوری سپکی ھم يی سره ھغوی د عبدالقادر

 فوايدعامی د فايق الدين وثغ او وزير دولت د عبدالمجيدخان داکتر محترم وزير، صحی د عمر عبدهللا پوھاند وزير،
 و ھماغه کړه، تھديد شکل بل نه شکل يو په بنديان ټول)  عبدالقادر ( انسان فروشه وطن شعوراو بی دی .وه بنديان وزير
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 يی نمونه غواړم نه نورچی تعداد يو او سروری، اسدهللا تړون، داود سيد نيټه ٢٧ په ثور د يعنی وروسته شپی دوه چی
 ابراھيم ګل محمد والی پکتيا د اکبر، محمد يسئر ددفتر رياست یجمھور د او ورونه، دری او پ�ر زما راغلل واخلم
 ګروپ اولين زندان د پلچرخی د دا. ورسول يی شھادت په او يوړل سره ځانه له يی عمرخيل نصرهللا سمونيار خيل،
 .ولورس شھادت په ظالمانو دی چی وه محبوسين يا بنديان

 شھيد او داوودخان محمد شھيد يو ھر د دی پاک هللا ھمدارنګه. کړی قبول شھادت دوی د کی دربار خپل په دی پاک هللا 
                                     .ولری ښاد  اروح شفيق موسی محمد

 

 : نوټ

 چی پوھيږم نه دی ژوندی ، ګي�نی  حامد ، ګي�نی احمد سيد پير ، دی نه قول نقل دغه او ھاغه د دا دوستانو، ګرانو
 ددی زما غواړی څوک که احيانآ دی ژوند ټول رسولی عمرجان او ګي�نی اسحاق سيد کنه، او دی ندیژو شفيق ھارون

 .کړی Yسه تر معلومات څخه ذواتو ددی شی کوYی ولری شبھه او شک کی مورد په ادعا

 

 .وی ناست تمه په فرصتونو د کسان ډارن خو وی ايجاد فرصتونه انسانان زړور

 

 .وياړی پری ھيواد چی دی خلکو ھاغه د کمی وياړی، ھيواد په یچ نشته کمی خلکو ھغه د

 پای

 

 

 


