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  ٢تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئله راليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

                                                                      

  ٢٠١٥ /٠٧/ ٢٢                                                                                                                     باز سمقا

  

  ياداښتونه د سترګو ليدلی
  

ه او د چا په سپارښتنه د شھيد محمد داودخان د جمھوريت په دوره کښی د نظارت څخه محمد موسی شفيق څرنګ

  خ/ص شو؟

  .پورته کړم) پرده(ياداښت کی غواړم چی د خپل پ/ر بازمحمدخان منګل له يوی تاريخی پيښی پلو  په دی

 د شھيد محمد داود خان د څخه و، او زما پ/ر چی د شھيد محمد داود خان د نږدی او ډيرو باوری دوستانو د جملی

يی تری پټی نه وی، خو له بده مرغه زما پ/ر ډيری کيسی له ځانه سره تورو خاورو ته ) قصه (ژوند ډيری کيسی

  .وړی دی

  خانی له بند او نظارت آزاد شو؟ بيا ھم راځو دی کيسی ته چی محمد موسی شفيق څرنګه د صدارت د نظارت

د ] له بلی د ارګ تر ماڼی) [ياداښتونه د سترګو ليدلی ( شوی کتاب چه نوم يی دیپه دی ھکله غواړم د خپل پ/ر ليکل

 مخونو کی ٣٧٠چه په ) سنګروال نيازی(کتاب چی د افغانستان مشھور تاريخ پوھه او ملی ليکوال ښاغلی شھسوار

 .لٻکلی دی د ھغه کتاب ځينی مھمی واقعی خپلو ګرانو وطنوالو سره شريکی کړم

  

  .ځايه را پيل کوم ستان له دیدا کيسه او دا

پير سيد احمد ګي/نی چی د جھاد په وخت کی د محاذ ملی رھبر و، دی د شھيد سردار محمد داودخان د جمھوريت په 

  .اغه وخت د مھال د پوليسو له خوا نظر بند شوملمړيو ورځو کی د کومی تيروتنی له مخی د ھ

دوی بجی وی زمونږ د کور دروازه و ) غرمی(ماسپښين يوه ورځ چی د  ،د تحول نه څو ورځی تيری شوی وی

 له روغبړ نه پوھه شوم چی نوموړی د سره ،ټکول شوه کله چی می دروازه خ/صه کړه ګورم يو تن س/م واچوه

په لھجه رانه و پوښتل چی خان صاحب په کور کښی شته؟ زه  دی نوبيا يی د سره رود  اوسيدونکی) سرخرود(رود

بيا می پ/ر ته خبر ورکړو او ھغه ھم را ته وويل . يم، غواړم د ھغه پيغام ور ته و رسوم ا ليږلیپيرصاحب ګي/نی ر

چی مھمانخانی کښی کښينوه زه درځم، کله چی می پ/ر اطاق ته راغی نو د ھغه کس نه يی وپوښتل خيريت دی، 

چی خان صاحب ته ووايه که تکليف در لومړی ھغه س/م وايه او بيا يی را غبرګه کړه . يم مننه زه پيرصاحب راليږی

زه دی درناوی ته درتلم خو زما کور پوليسو ک/بند کړی دی ..... يو ځل سره و ګورو ته نه وی او مھربانی وکړی

  .ماته اجازه نشته چی له کوره ووځم

 پ/ر د زما.پ/ر می نوموړی شخص ته وويل ځه Lړ شه زما س/مونه ھم پير صاحب ته ووايه زه مازديګر درځم

ډير پخوا څخه د ده سره پيژندل بلکی له ھاغه د مشر ورور سيد شيراغا سره ډير نژدی دوستانه اړيکی درلودی او 

  .ھميشه به دا دوستی د يو بل سره پايله

څرګنده شوه چی دی پخپل  د وعدی سره سم د پير سيد احمد ګي/نی کور ته Lړه او د اوږدو خبرو په لړ کی پ/ر می

پوليسو نه يواځی دی له کوره بھر نه  .دی او حق نلری چی د کوره بھر ووځی) نظربند(د پوليسو لخوا ک/بندکور کی 

 پوليسو به تری پوښتنی کولی، پير صاحب د خبرو په پای کی زما پ/ر ،پريښوده بلکی ھاغه کسان به چی ده ته راتلل



  
 

 

  ٢تر ٢  له:ڼو شميرهد پا

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، ه ده دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړ: يادونه

 

ګناه څه   محمد داوود خان ته ورسوی چی زمونږنه ھيله وکړه چی د ده مشک/ت او ستونزی د دولت جمھور رئيس

  .ده چی ستا د واک په مھال زورول کيږو؟

کله چی پ/ر می د سردار محمد داوود خان ليدو ته ورځی نو بيا ور ته د پير سيد احمد ګي/نی ستونزی پر مخ کی 

دخان په ډير حيرانتيا راته ايږدی، کله چی محمد داود خان د ګي/نی له نظارت نه خبريږی پ/ر می وويل چی داو

  . زه د ګي/نی له نظری بندی ھيڅ خبر نه يم دا چی ولی داسی کيږی د خواشينی خبره ده: وويل

دا اوس : سمدLسه داوود خان د تليفون غوږی پورته کړه او د کورنيو چارو وزير چی فيض محمد وه ھغه ته يی وويل

نور شکايت : ر د نظارت لپاره ګمارلی دی له ھاغه ځايه لری کړیډير ژر کوم پوليس چی تاسی د ګي/نی د کو دستی

  .پورته نشی

په پای کښی د دولت رئيس محمد داوودخان د کورنيو چارو وزير فيض محمد ته بيا ور غبرګه کړه مونږ چی کوم 

  . نه دا چی مونږ خلکو ته ستونزی پيدا کړو دی،تحول راوستی دی د خلکو د ھوساينی او خوشحالی لپاره

خان صاحب وايی ھغه مھال چی پير ګي/نی پوه شو چی نور دته څوک زيان نشوی رسولی، يو ځل بيا يی له مانه د 

غوښتنه، ھغه غوښتنه دا وه، د پير ګي/نی مشر  يوه بله غوښتنه ھم وکړه او ھغه ھم د خپل ځوی مننې په ترڅ کی

ه او د رخصتی لپاره کابل ته راغلی وه د بيرته تګ ځوی حامد ګي/نی چی په ايران کښی په لوړو زده کړو بوخت و

اجازه ورته امنيتی اورګانونو نه ورکوله، پ/ر می بيا د حامد ګي/نی پاسپورت او تذکره محمد داوود خان ته پر 

ږدی او پ/ر می داود خان ته وايی چی اوس امنيتی ارګانونه دا ھلک تحصيل ته نه پريږدی او ورته وايی  مخکښی

پداسی حال کی چی محمد داوود خان بيا خواشينی کيږی قلم را .  بيا تحصيل وکړه، د خدمت دوره تيره کړهچی اول

. به شخص محصل اجازه تحصيل داده شود (اخلی او د حامد ګي/نی د پاسپورت په يوه صفحه کی په خپله امضا ليکی

  ).امضا محمد داوود

پير سيد احمد ګي/نی زما د پ/ر باز محمد خان په وياړ پخپل کور يوه موده وروسته د يوی ملمستيا په ترڅ کښی چی 

خان صاحب نه پوھيږم چی په کومه ژبه در : ورته وايیاو کی جوړه کړی وه پير صاحب خپل ميلمه ته مخ اړه وی 

ی ھغه يوه بله ډيره مھمه خبره درته و کړم چ نه مننه وکړم تاسو له ما سره ډيره مرسته کړی ده خو اوس غواړم چی

تاسو پوھيږی چی ھغه زما ډير ګران او خوږ دوست دی تاسو ... د ھيواد د وخت د صدراعظم موسی شفيق په اړه ده

  .نه د تير په څير ھيله کوم چی د ھغه د خوشی کيدو په تړاو سردار ته يو غوږ وھنه و کړی

يوه عرض پاڼه ماته وليږی زه   شیخان صاحب يو ځل بيا د خدمت ټټر وھی او پير ګي/نی ته وايی چی تاسو کوLی

  .به يی د سردار مخکښی کيږدم

له ملمستيا وروسته، پير صاحب د منګلو د دود له مخی د خان صاحب ميرمني ته د پير ګي/نی له ميرمنی لخوا يو 

  .ټکری ورکړل

 د محمد داوود دوه ورځی وروسته محمد ھارون شفيق چی د محمد موسی شفيق سکه ورور دی او ھم د عبدالمجيد باز

له دی نيټی نه . خان سرياور ملګری او دوست دی د پير سيد احمد ګي/نی په سپارښتنه عرض پاڼه زما پ/ر ته سپاری

دری ورځی وروسته خان صاحب پداسی حال کښی چی، د محمد موسی شفيق په تړاو عريضه ھم ورسره وه د 

 کله چی، محمد داوود خان عريضه لولی نو بيا زما پ/ر ته ،افغانستان جمھور رئيس محمد داوود خان مخ ته کيښودله

يوه   دوی د محمد موسی شفيق په خوشی کولو کی،اوس زمونږ د ملګرو وينه ډيره توده ده! بازمحمدخانه. ((وايی

  ))تاسو ډاډه اوسی... ډير ژر به يی ازاد کړم خوله ندی خو ژمنه درسره کوم چی

 نور بيا


