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  2تر 1  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 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، ڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب: يادونه

  ٧/٧/٢٠١٧                                                قاسم باز                                            

 !وړ وکی خبریني سپهڅ ږ لی چځیرا

 .والي محترم سلطان جان کلرډي

 د سھوا او ی او خالعمبري مرحوم سردار محمد داوودخان بعضو خلکوته پی ستا دا خبره چکه

 . در واخلهرتهي احترام سره برډي  په ی نو داخبره دی که ماته متوجه ویخطا د

 محمد دي شھی چی دیکلي لښی او نوشتو ککنوي په خپلو لیلځ وڅما .  صاحبوالي کلمحترم

 ی د سھوا او خطا نه ودوني انسان بيڅھ.  انسان وويداوودخان زما او ستا او د نورو انسانانو په شان 

 مړ کټی پګی نه سترقتي حقی زه ددیري که چ،ی دړی کارګنټي او ی پا فشاریکټ ی په دیلځ وڅما 

 او دا ،ی لعنت وی د سھوا او خطا وه پر ما دی او خالعمبري سردار محمد داوودخان پدي مرحوم شھیچ

 له ینواري ماما زرعون شاه شروالډګ او وندوالي د محمد ھاشم موکڅ که مي جرات سره وارډيھم په 

 ھم ید ی پر ھغوځی ورننوی کوګ او د جامو سره د خلکو په ستریوټ پګی سترخهڅ یتوطي یکودتا

 او تي خلق د حزب عضوکيموکراتي د حزب دی چی ھم لعنت وی دی پر ھغوهګ ھمدارن،یلعنت و

 وي ی چی ھم وی پر ھغویلعنت د...  ھغه که زه وم او که تهی انکار کوی او اوس تری ولرتوبړيغ

 د ښی کتونوي په خپلو سای اوس ھمغوی داوودخان شھزاده سرخ بللو  ولديھ مرحوم محمد شيیوخت 

 نهي زمکنوي ته د غرضداره لستانوډي او بانانوي پلوني D امظي او حفی خلق تره ککيموکراتي دحزب

 دي او بل شان شھوي سره په کنوي محتوا لیرضه او بغ خود هګ په دارنی چړی غوای دو،یبرابره و

 پي پرنسو شرم اا،ي حيڅ ھولډ ی خلک په واقعهګدا رن. ړی کني او توھريوودخان تحقسردار محمد دا

 اوس ی چکهځ ،ی کوFري تحقی سردار محمد داوودخان نشدي کار مرحوم شھی په دیدو .ینلر

 سردار محمد دي او ازبک مرحوم شھه تاجک ، ھزار، کالو افغان ملت ، پشتونتويښلوځوروسته د 

 ه چارو او ساحیاسي او سی ، اجتماعی ، اقتصادیقھرمان نوم او لقب په عمران یداوودخان ته د مل

  .ی دړی ور کیک

 او ان،ځ خپل ی دړی مو غوره کی او اصولو چش روی په دیتاس!  ورونوانوي زما ناراضی ا

 چه د سردار محمد داود خان اوFدونه او د ظاھرشاه اوFدونه د محمد نادر کهځ ،ی کونيخپل شاه توھ

 شاه ھم د بدو ھر محمد ظاکي اوتوماتی ناخواسته داوودخان بد انسان ویکه خدا. ی دانين لمسخا

 وهي په هړ دوا.يږی سره کی کاکا زامن، او اوخد ړه دواړی لم،ی چکهځ ځی رایانسانانو په جمله ک

 ،یپاک ھمکارانو کارونه هړ دوای افغانان ددږ مونايتيښکه په ر.   سره ھمکاران وه یحساسه دوره ک

 وړ تول کښی تله کوهي په یزي او عرق ری جرات او شھامت ، پاک نفس، یصداقت، حس وطن دوست

 . ی ٪ درنده و٩٩ د سردار محمد داوودخان تله به د ظاھر شاه په پرتله ی لرم چمانيباور او ا

 مه ان،ځ نور مه ی چمي ته وای تاس!اشانوي استراخت طلبانو، او عانو،ي محترمو درباریا

 .ی ددلي شرمانځ خپل ی شرموال ستاسید ھغو. یھرشاه او مه محمد نادرشاه مه شرموظا



  
 

 

  2تر 2  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 

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

 

  صاحبوالي سلطانجان کلريني انجمحترم

 یکني افغانانو له خوا لاتوي تعداد زوي د ی کزوي لسی په دا دری چيږی پوھهښ خهڅ زما یتاس

 د خهڅ انځ د خپل ايبونو او  دا کتابونه د حزکواFنوي اکثره لی ، ددی دی او کتابونه چاپ شویشو

  او نه وه، ی پرته بل ھدف نه دخهڅ ولوړ جوانګرويھ

 شم ھغه دا یLي او ویکلي او جرات درته لی تندني په ورهڅ وي ! صاحبواليمحترم ورورکل 

 د اعترافاتو ونويلي د شامانوي دکوتاچوندوالي چه ما د مرحوم محمدھاشم خان می وروسته د ھغ،یچ

 په و د کتابونکواFنوي ليی ھم د نورو عقده ټیوګ کتابی ستاسیشر ته و سپاره ، وروسته له د نتيکس

 ما ھاغه اعترافونه ی چیوروسته له ھغ.  ضرب شوی او په صفر کوړ د Fسه ورکتيثيشان خپل ح

 به  نشر ته و سپارل نورښی سباوون او ازاد افغانستان کن،ي لکه افغان جرمن انLتونويا سیپه افغان

 .ی وناهګ استناد کول به وټوګستاسو پر کتاب

 ته کومه ی که ھر کله  تاسی ھغه دا چ،ی عاجزانه سوال ومنويزما . والصاحبي کلمحترم

 کوشش يږی کداي پی په باره کی د دوراستي ری او سوال د مرحوم داوودخان د جمھورتنهښپو

 د مخه د ھغه وخت پر هڅر ھر  تيږی او زحمت درته نه کړی غواايتيښ که په رړی لوم،ړیوک

 د ھغه وخت د اطLعاتو او کلتور ړی لطفآ لوم.ړی مL کهښ او په اصطLح اهګ پوه اانځ لويمسا

 ی دی  دھغه وزارت لخوا چاپ شوی ک١٣۵۶  او ١٣۵۵ و ١٣۵۴ ، ١٣۵٣ په ی چیوزارت سالنام

نادو او عکسونو په شمول  او سوالو ته به ھلته د استنوښ پو٪٩٩ باور لرم ستاسو ږړيمراجعه و ک

 زوي لسی دریلطفآ  دد !  ی چ،ی دا دخهڅ خواھش د ستاسو ی کوچنوي ، زما ی شداي پوابونهځدرست 

 کواFنوي لاتي تعداد زوي ښی کزوي لسی دری په دی چکهځ استناد مکوه اتي کتابو دومره زتهيپه اکثر

 نسل ندهي او خپل اانځ جفا د هيستناد لو اکنوي ليیپه عقده . ی دکلي ليی عقده صدهي ف٪۵٠دا کتابون 

 .سره ده

 ی تاسمړ وکهڅ ی  ولم،ړ او تبصرو ، تبصره وککنوي پر لی ستاساي بی چتلښما نه غو. محترما 

 ی باندکنوي په لی ستاسی چی سره ما مجبور کوکنوي لشدارهي او په خپلو نیديږ ارام نه پرږما او مون

 نه ی ، چکمي لاي او بیکلي در ته للهځ ونيليم.  نهلهځ نه سل لځ ويما . مړ شان تبصره وکږل

 او نه ستا د وندوالي ، نه محمد ھاشم می د سھوا او خطا وی خالی و چعمبريسردارمحمد داوودخان پ

 .ی وی حل مطلب شوی چی دديام . ینواري ماما زرغون شاه شروالډګ عمه خاوند ايخاله او 

 ختم                                                          

 


