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 ۸۱/۱۲/۲۰۱۷                 شهسوارسنګروال
                    

 په هېواد کې نیمه دموکراسي
    

بنسټ یوڅه بدلونونه له دویمې نړیوالې جګړې وروسته په سیمې او نړۍ کې د سیاسي او کلتوري پرمختګونو پر 
  مینځ ته راغلل چې دغو بدلونونو په افغانستان هم اغېزه وکړه.

مه شاه محمود  ۹ ز کال د مې په میاشت کې سردار محمد هاشم خان له دندې ګوښه شو او پر ځای د مې په ۱۹۴۶ په
  خان وګمارل شو چې حکومت جوړ کړي.

وروسته، آیا رښتیا په خپله خوښه یې استعفا وکړه او که دېته  کالو حکومت نه (۱۷سردار محمد هاشم خان له اولس)
  اړ کړی شو؟

د عبدالرحمن پژواک د څرګندونو له مخې چې په دغه مهال یې د بهرنیو چارو په وزارت کې کار کاوه. محمد هاشم 
سپین ږیری  خان ورته وویل چې د ده له خوا د ګوښه کېدویانې استعفالیک و لیکي. په دې نوم چې ګني دی اوس

شوی دی. پدې تړاو داسې انګېرنې هم شتون لري چې سلطنتي کورنۍ او پخپله پاچا دی دېته وهڅوه چې استعفا 
  وکړي.

  یانې شاه محمود خان چې د حرب وزیر وه ده او پاچا )محمد ظاهر ( دی دېته اړ کړ چې استعفا وکړي.
شاه ورته یو لیک ورکړ او د صدراعظم حضور ته یې د پاچا د دفتر ریس میر عبدالعزیز د خولې خبره ده چې 

  ولېږه.
  کله چې هغه لیک ولید نو ورته ویې ویل: بیا یې څه را لېږلي دي؟

  میر عبدالعزیز )وروسته د کابل والي او د ضبط احواالت ریس( سردار محمد هاشم خان ته وویل: نه پوهېږم.
د خپل وراره محمد ظاهر صفتونه شروع کړل. د همدې مکتوب کله چې مکتوب ولوسته، رنګ یې والوت، نو بیا یې 

  پر بنسټ د نوموړي استعفا د رادیو افغانستان له الرې اعالن شوه.
د داسې شونتیاو انګېرنې هم را برسېره شوي دي چې د سلطنتي کورنۍ یو شمېر غړو او چارواکو د هېواد د سیاسي 

  ودې.پېښو په اړه کله نا کله خپل مینځي ناستې درل
د سردار محمد هاشم په اړه هم ویل کېږي چې ده پخپله یوه ناسته کې وویل: زه نور د دې جوګه نه یم چې د پېښو له 
روان بهیر سره روان شم، نو زما سیاسي او اداري ژوند پایته رسېدلی دی. د دې نوي عصر لپاره د خپل کشر ورور 

ا خبره ومنله او سردار شاه محمود خان ته یې سپارښتنه وکړه چې شاه محمود خان وړتیا پر ځای بولم... بیا ټولو د
  ځان د صدارت چارو ته چمتو کړي.

کالو وه. ده غوښتل چې له دې  (۳۵دا خبره هم پخپل ځای وه چې علیحضرت محمد ظاهر اوس د پنځه دېرش )
  کې نشو کولی.وروسته یو څه خپلواک رول ولوبوي او دا کار یې د سردار محمد هاشم خان په شتون 

محمد هاشم خان صدراعظم د خپل واک په مهال ډېر داسې څه کړي ول چې د بشر د حقوقو نه څرګنده سرغړونه 
  وه.

که څه هم د ده د واک په مهال په نړیوال ډګر کې د ملګرو ملتو اوسنۍ ادارې شتون نه درلود. نو یو المل دا وه چې 
  بره شي.باید د یوه نوي صدراعظم لپاره زمینه برا

  کله چې شاه محمود صدراعظم شوکوښښ یې کاوه چې د ملګرو ملتو له غوښتنې سره سم ځان عیار کړي.
په واشنګتن کې افغان سفیر عبدالحسین عزیز هم د غړیتوب لپار د داسې وړاندیز خبره را پورته کړه چې د دغې 

توب ترالسه کړي باید د بشر له حقوقو نه ټولنې سپارښتنه دا ده، هر هېواد چې غواړي په دغه سازمان کې غړی
  سرغړونه ونکړي.

ښایي چې دغو ټولو الملونو به خپل خپل ځای درلود نو ځکه پاچا نوي صدراعظم ته سپارښتنه وکړه چې خپله کابینه 
  جوړه کړي.

  شاه محمود خان هم په ډېرې چټکۍ خپله کابینه جوړه کړه چې نوملړ یې داسې دی:
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  ۱۹۵۳ – ۱۹۴۶ –صدراعظم  –شاه محمود خان  –
   ۱۹۵۳ – ۱۹۴۹ –د صدارت لومړی معاون  –علي احمد خان بدخشي  –
  ۱۹۵۲ – ۱۹۴۶ –د بهرنیو چارو وزیر  –//  –
  ۵۱ – ۱۹۴۸ –د صدارت دویم مرستیال  –اسدهللا خان سراج  –
  ۴۶ – ۱۹۴۶ –د دولت وزیر  –شېر احمد خان  –
  ۴۹ – ۱۹۴۶ –//  –محمد ګل خان  –
  .۱۹۵۳ –//  –میرزا محمد خان یفتلي  –
  ۴۸ – ۱۹۴۶ –د دفاع وزیر  –محمد داود خان  –
  .۱۹۴۹ –//  –محمد عمر خان  –
  ۵۳ – ۱۹۵۲ –//  –محمد عارف خان  –
  ۵۳ – ۱۹۵۲ –د بهرنیو چارو وزیر  –سلطان احمد خان  –
  ۴۸ – ۱۹۴۶ –غالم فاروق عثمان  –د کورنیو چارو وزیر  –
  ۴۹ – ۱۹۴۸ –د کورنیو چارو وزیر  –خان اسدهللا  –
  ۵۲ – ۱۹۴۹ –//  –عبداالحد ملکیار  –
   ۵۳ – ۱۹۵۲ –//  –محمد نوروز  –
  ۵۰ – ۱۹۴۶ –عدلیه وزیر  –میر عطامحمد حسیني هراتي  –
  ۵۳ – ۱۹۵۰ –//  –میر سید قاسم خان  –
  ۴۷ – ۱۹۴۶ –د مالیې وزیر  –لوګری محمد نواز خان  –
  ۵۰ – ۱۹۴۷ –//  –حیدر حسیني میر محمد  –
  کال ۱۹۵۳ – ۱۹۵۲ –د مالیې وزیر  –غالم یحیی طرزي  –
  // ۴۸ – ۱۹۴۶ –د ښوونې وزیر  –نجیب هللا توروایانا  –
  // ۴۹ – ۱۹۴۸ –//  –عبدالحسین عزیز  –
  // ۵۰ – ۱۹۴۹ –//  –فیض محمد ذکریا  –
  // ۵۳ – ۱۹۵۰ –//  –عبدالمجید خان  –
  // ۵۰ – ۱۹۴۶ –د اقتصاد وزیر  –عبدالمجید زابلي  –
  // ۵۳ – ۱۹۵۰ –//  –میر محمد حیدر حسیني  –
  // ۴۹ – ۱۹۴۶ –د فواید عامې وزیر  –محمد کبیر لودین  –
  // ۵۱ – ۱۹۴۹ –//  –محمد نعیم خان  –
  // ۵۳ – ۱۹۵۱ –//  –محمد اکرم پرونتا  –
  // ۴۷ – ۱۹۴۶ –د روغتیا وزیر  –سلطان احمد خان  –
  // ۴۹ – ۱۹۴۷ –//  –عبدالمجید خان  –
  // ۵۳ – ۱۹۴۹ –//  –غالم فاروق خان  –
  // ۴۷ – ۱۹۴۶ –وزیر پوست او تلګرام  –غالم یحیی طرزي  –
  // ۴۹ – ۱۹۴۷ –د پوست او تلګراف وزیر –عبدهللا ملکیار  –
  ۵۰ – ۱۹۴۹ –//  –غالم محمد شېرزاد  –
  ۵۱ – ۱۹۵۰ –//  –غالم یحیی طزري  –
  ۵۳ – ۱۹۵۲ –//  –عبدالحکیم شاه عالمي  –
  ۴۹ – ۱۹۴۶ –د کانو وزیر  –غالم محمد شېرزاد  –
  ۵۳ – ۱۹۴۹ –//  –محمد نعیم ضیایي  –
  ۴۷ – ۱۹۴۶ –د مطبوعاتو مستقل ریس  –صالح الدین سلجوقي  –
  ۴۹ – ۱۹۴۷ –//  –سید قاسم ریشتیا  –
  ۵۱ – ۱۹۴۹ –//  –محمد قدیر تره کی  –
  ۵۲ – ۱۹۵۱ –//  –محمد هاشم میوند وال  –
  ۵۳ – ۱۹۵۲ –//  –خلیل هللا خلیلي  –
   ۴۷ – ۱۹۴۶ –د کرهڼې مستقل ریس  –میر محمد یوسف خان  –
  ۴۹ – ۱۹۴۷ –//  –محمد عتیق رفیق  –
  ۵۰ – ۱۹۴۹ –//  –امیر الدین شنسب  –
  ۵۳ – ۱۹۵۰ –//  –محمد زمان تره کی  –
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 :ولتي تشکیالت داسې دينور د
 

   کال ۱۹۵۳ – ۱۹۴۶ –د دربار وزیر  –احمد شاه خان  –
  ۴۹ – ۱۹۴۶ –د ملي شورا ریس  –عبداالحد خان مایار وردګ  –
  ۵۲ – ۱۹۴۹ –//  –عبدالهادي داوي  –
  ۵۵ – ۱۹۵۲ –//  –عدالرشید خان  –
  ۵۳ – ۱۹۴۶ –فضل احمد مجددي  –داعیان مجلس ریس  –
  ۴۷ – ۱۹۴۶ –سرمنشي  –خان محمد عمر  –
  ۴۹ – ۱۹۴۷ –//  –عبدالهادي داوي  –
  ۵۳ – ۱۹۴۹ –//  –حافظ نور محمد کهګدای  –
 

د کابینې له تشکیل سره سره د افغانستان پاچا او نوي صدراعظم دا ژمنې هم وکړې چې د هېواد د ودې او پرمختګ 
  لپاره به هاندې هڅې کوي.

ۍ هم ټینګار کاوه. په سر کې هغه شمېر روڼ اندي چې د امان هللا د پلویانو په نوم د په خپلو ویناوو کې په دموکراس
  سردار محمد هاشم خان د صدارت په مهال بندیان ول ازاد کړل او عمومي عفوه یې اعالن کړه.

الکوزی )د  په دغو بندیانو کې عبدالهادي خان داوي، د امان هللا خان د دربار منشي میر قاسم خان، عبدلعزیز خان
  طلوع افغان مدیر( او په لسګونو نور یادولی شو.

ز کال د ښاروالۍ قانون تصویب شو چې د همدې قانون پر بنسټ یو کال وروسته د کابل په ښار کې ټاکنې  ۱۹۴۷ په
  وشوې او انجینر غالم محمد فرهاد د ښاروال په توګه وټاکل شو.

  شورا لپاره ټاکنې هم تر سره شوې.د شاه محمود خان د صدارت په مهال د ملي 
لومړنۍ ټاکنې چې نسبتاً ازادې وې د ملي شورا »هم په دې تړاو په خپل کتاب کې کاږلي دي چې: « انتوني هی من»

کال پورې فعالیت کاوه. په دغه ټاکنو کې درې  ۱۹۵۲ ز کال نه تر ۱۹۴۹ د اومې دورې لپاره تر سره شوې چې له
نو هم ګډون کړی وه. دغه ګوندونه د روڼ اندو په نوم نامتو ول، ندای خلق، وطن او ویښ لېبرال اصالح پالو ګوندو

  )(«زلمیان...
ده د خپل صدارت په مهال ټولو قومونو او مذهبونو ته ځانګړې پاملرنه وکړه. په ملکي او نظامي چارو کې شیعه 

  مد د بېلګې په توګه یادولی شو.وګړو ته د چارو واک ور وسپاره چې موږ جنرال جعفر او جنرال میر اح
د سردار محمد هاشم خان په پرتله شاه محمود خان د خلکو په مینځ کې د ښه نوم څښتن شو. هرچا به د هاشم خان د 
مهال د امېنې د قومندان طراباز خان کیسه کوله چې د خپلې ماڼۍ نجار یې د یوه کال لپاه په دې تېروتنې سره، بندي 

  نه د ده د کور په اړه سال او مشوره ترالسه کړي. هغه خپل باډي ګارډ ته وویل:کړی وه چې له ده 
په دې کلمې سره یې هغه په زندان کې کېنولی وه. یو کال وروسته چې ده له زندان نه لیدنه کوله که ګوري « کینوه!»

  چې خپل نجار یې په زندان کې ولیده.
ال( دورې د شورا ټاکنې په ډېر شور او زوږ تر سره شوې. افغان ز ک ۱۹۴۹د همدې دموکراسۍ په رڼا کې د اومې )

  ولس ته دغه ټاکنې دومره په زړه پورې وې چې پخپله صدراعظم هم د رایو صندق ته الړ او خپله رایه یې وکاروله.
ه د همدې دموکراسۍ په رڼاکې ډاکتر محمودي چې په حکومت یې نیوکې کولې زندان ته واچول شو. خو د ټاکنو پ

  مهال بېرته خوشې شو.
د شورا د اومې دورې په ټاکنو کې یو شمېر روڼ اندي، لیکوال او شاعران هم په دې بریالي شول چې د خلکو په 
استازیتوب شورا ته الړ شي چې موږ ډاکتر محمودي، میر غالم محمد غبار )له کابل څخه(، ګل پاچا الفت )له جالل 

حبیبي، له اندخوی نه محمد کریم نزیهي له هرات نه صالح الدین سلجوقي، له اباد څخه(، له کندهار نه عبدالحی 
بدخشان نه سید محمد دهقان، له تخار نه عبداالول قریشي، له مزار شریف نه خال محمد خسته او له میمنې نه نظر 

سخي امین، محمد محمد نور د بېلګې په توګه یادولی شو. له دې پرته یو شمېر نور ټولنیز شخصیتونه هم ول لکه 
  کبیر، الکوزی، سیفاني، شاه محمود، میاجان مجددي او نور.

محمد ظاهرشاه چې دروښان فکرو شور او زوږ لیده، دا وېره ورسره وه نه چې ولسي جرګه هم په بشپړه توګه د 
  ( ودرېږي؟Oppositionحکومت په وړاندې )

د خلکو په استازیتوب دېته « ده سبز»لهادي خان داوي نو سلطنتي کورنۍ پرېکړه وکړه چې پاچا خپل سرمنشي عبدا
وګماري چې د شورا د ریاست چارې په غاړه واخلي. په دې سره روڼ اندي د خپلو سیاسي هڅو له مخې په درې 
ډلو وېشل شوي ول. یو ډله د ملت د رښتینو استازو په توګه دې ته چمتو ول چې د حکومت ناوړه کړه وړه کره کړي 

  له الرې چارې ورته په ګوته کړي.او د اصالح 
دویمه ډله د حکومت پلویان ول. دریمه ډله په خپل سیاسي ژوند کې فعال نه ول او ګوښه توب یې غوره ګاڼه. ولې 

  بیا هم د افغانستان په سیاسي تاریخ کې د لومړي ځل لپاره ازاد او دېموکراتیک انتخابات تر سره کړی شول.
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 6تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

: د یوې ډېموکراتیکې ټولنې لپاره ټولټاکنې سیاسي ګوندونه او د ډله ییزو خپرونو او مطبوعات او ډله ییزې رسنۍ
رسانیو شتون، یو مهم اصل دی چې په افغانستان کې د مطبوعاتو د یوه نوي قانون سره سم مینځ ته راغی. د شاه 

د مطبوعاتو په ډګر کې هم محمود د صدارت په مهال د ښاروالیو او ولسي شورا لپاره ټاکنې ترسره شوې، همداراز 
ندای »د یو شمېر بنسټیزو پرمختګونو لپاره الر پرانستل شوه چې موږ په لومړي سر کې د انګار، وطن، ولس او 

 :خپرونې د ساري په توګه یادولی شو« خلق
 

مطبوعاتو انګار: دغه مهالنۍ د دموکراسي په رڼا کې لومړنۍ خپرونه وه چې د ویښ ځلمیانو د ګوند په نوښت د  – ۱
  ډګر ته را ووته.

د امتیاز څښتن او مسؤل مدیر یې فیض محمد انګار وه. دې خپرونې په مستعارو نومونو )حالج او شوخک( د حکومت 
  په کړو وړونیوکې کولې.

نور محمد تره کی، عبدالروف بېنوا، محمد بشیر کبیر سراج او نور د انګار په خپرونه کې ډېر فعال وو. داسې 
  اوازې او خبرې هم را پورته کېدې چې د دې مهالنۍ تر شا عبدالمجید زابلي هم الس لري.انګازې، 
  کال د ثور کودتا بري ته ورسېده. ۱۳۵۷ میلونه افغانۍ هغه مهال له تره کي سره مرسته وکړه چې په ۳۴۰ نوموړي

سیاسي جوړجاړي ته ورسېږي.  د ویښ ځلمیانو غړو غوښتل چې د دولت له یوه بل منتقد، داکتر محمودي سره یو ګډ
   کې جرګه وکړه. ولې کومې پایلې ته و نه رسېدل.« بابر بڼ»د همدې موخې پر بنسټ یې پر 

  د ندای خلق مهالنۍ: ډاکتر محمودي مومند نه یوازې یو ښه ډاکتر وه بلکې یو وتلی سیاسي شخصیت هم وه. – ۲
پرونه د چاپ ډګر ته را ووېسته چې مسؤل مدیر یې د ده پنوم خ« ندای خلق»ده د همدې ډېموکراسۍ په رڼا کې د 

  «)(د دې خپرونې مسؤل مدیر عبدالحمید مبارز وه.»زوم انجنر عطایي وو. ولې یو شمېر وایي: 
د ګوند نشراتي ارګان وو چې غوښتل یې پارلماني دېموکراسي وده وکړي او حکومت باید له « خلق»دغه مهالنۍ د 

  .سلطنتي کورنۍ نه بېل شي
محمودي تل په مشروطه شاهي نظام ټینګار کاوه. او د خپرونې سر مقالې یې اقتصادي، سیاسي او حقوقي چارو ته 

د شورا له الرې پر محمد  ۱۹۵۱ ځانګړې شوې وې. ډاکتر محمودي د همدې توندو لیکنو پر بنسټ او ال کله چې په
  و.داود نیوکه وکړه، حسن شرق غوښتل هغه ترور کړي خو وژغورل ش

  د دې خپرونې نور قلمي همکاران محمد یوسف آینه، محمد نعیم شایان، نور محمد ټیپست او نور ول.
د ډاکتر محمودي نه وروسته د ده د کورنۍ غړو د ده له نوم نه یوه داسې سیاسي ګټه واخسته چې ګني دی داسې یو 

  کیڼ اړخی وو چې د چین له هېواد سره یې اړیکې لرلې!؟
  ا دی چې دی د ملت خوا خوږی وه کمونست نه وه او نه یې له کوم هېواد سره اړیکې لرلې.ولې حقیقت د

د شعله »ښایی د دې تور المل دا وي چې د ده د کورنۍ غړو ډاکتر عبدالرحیم محمودي او ډاکتر عبدالهادي محمودي 
دغه خپرونه چې د  په نوم خپرونه را ووېسته.په دوی داسې تور وه چې د شعله جاوېد ګوند او« جاوېد
  دېموکراسۍ په پېر کې خپرېده یوه کمونستي بهیر ته منسوب ګڼل کېده. دویمې

ډاکتر محمودي یو کیڼ اړخی پارلماني وو. نه د یوې مارکستي ایډیالوژي کیڼ اړخی. ده به ځوانان حسیني تفسیر »
  «)(ته را بلل چې وې لولي.

د مطبوعاتو قانون تصویب شو. چې یو لړ خپرونې د یو شمېر لیکوالو  ز کال ۱۹۵۰ د وطن مهالنۍ: کله چې په – ۳
په نوم وه چې « وطن»سیاست پوهانو پر مټ او نوښت را مینځته شوې. چې د دغو خپرونو په لړ کې یوه مهالنۍ د 

  د میرغالم محمد غبار په هلوځلو تاسیس شوه.
غوښتونکي میر غالم محمد غبار او مسؤل مدیر یې علي محمد د دغې خپرونې د امتیاز څښتن تاریخپوه او مشروطه 

  خروش وه.
  د وطن د مهالنۍ نور بنستګر: سرور جویا، برت علي تاج، عبدالحي عزیز، فتح محمد خان، میرمحمد صدیق فرهنګ،

په نوم قیوم رسول، نورالحق، احمد علي کهزاد، محمد اکبر پامیر او فاروق اعتمادي د دې خپرونې پر مټ د وطن 
  ګوند په خپل سیاسي فعالیت الس پورې کړ.

له یادو شخصي خپرونو سربېره په کابل کې یو شمېر نورې خپرونې هم خپرېدې لکه: ولس، نیالب، اینه او په میمنې 
  په نوم مهالنۍ یادولی شو.« اټوم»کې د 

الفت په امتیاز خپرېده، د هېواد د ودې  د ولس مهالنۍ: دغه خپرونه چې د هېواد د نامتو لیکوال او شاعر ګل پاچا – ۴
  او پرمختګ او د ځوانانو د پوهې په تړاو یې لیکنې کولې.

الفت چې د جالل اباد د خلکو په استازیتوب د شورا د اومې دورې وکیل وه، د لومړۍ ډېموکراسۍ په رڼا کې دغه 
  ګټوره مهالنۍ د چاپ ډګر ته را ووېسته.

  د ګوند د اند او فکر خپروونکې وې.« ویښ ځلمیانو»د  ولس او انګار، دواړه خپرونې
پیل شوې په ټول هېواد کې یوڅه بدلونونه را مینځته  (۱۹۵۲دورې ټاکنې ) (۸لکه څنګه چې د ملي شورا د اتمې )

  هم اغېزه وکړه.« ولس»شول او په مطبوعاتو یې هم ناوړه اغېزه وکړه، یادې خپرونې بندې شوې چې دې کار په 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

خپرونو سربېره یوشمېر نورې خپرونې هم د مطبوعاتو ډګر ته را ووتلې چې څو بېلګې یې دا دي او لنډه له دې 
  یادونه یې اړینه ګڼو.

کال( نه دمخه او وروسته یو شمېر خپرونې چې د افغانستان د مطبوعاتو په  ۱۹۵۰د مطبوعاتو د قانون له تصویب )
  .تاریخ کې وړ ځای لري د چاپ ډګر ته را ووتلې

د اصالح او انیس د خپرونو په څنګ کې د پامیر، ترقي، انګار، وطن، ندای خلق، ولس، نیالب اود دموکراسۍ په »
لسیزه کې افغان مهالنۍ، مساوات، روزګار، افغان ملت، خلق، پرچم، شعله جاوېد، پیام وجدان، ګهیځ، ترجمان، مردم، 

  «)(چې د تاریخ په دغه پړاو کې پخپلو خپرونو پیل وکړ. ملي اتحاد، ملي جبهه، صدای عوام او نورې یادولی شو
په توند مهالو، مینځ مهالو، په شخصي او رسمي خپرونو کې ډېرې داسې خپرونې وې چې د حکومت په کړو وړو 

تر سرلیک الندې مقاله « اقتصاد»یې خپل غبرګونونه ښودل. ان دا چې د انیس خپرونې هم د میر غالم محمد غبار د 
  کومت اقتصادي پالن پکې غندل شوی وه خپره کړه.چې د ح

که څه هم په مقاله کې د عبدالمجید زابلي په اقتصادي پالیسي نیوکه شوې وه، خو د خلکو لپاره د پام وړ وګرځېده. 
تر سرلیک «موی مبارک»یوه بله مقاله چې له سخت غبرګون سره مخ شوه هغه د غالم حسن ساپي لیکنه وه چې د 

  په مهالنۍ کې خپره کړه.« انګار» الندې یې د
د حضرت د « موی مبارک»په دغې لیکنې کې داسې ټکي ول چې د ولس غبرګون یې را وپاروه. را واخله چې 

  تخرګ وېښته دی...
د ویښ ځلمیانو غورځنګ چې لومړنی سیاسي خوځښت ګڼل کېږي د یو شمېر لیکوالو او شاعرانو پر مټ یې بنسټ 

  غړي یې دا وو.کېښودل شو چې نامتو 
ګل پاچا الفت، قیام الدین خادم، عبدالرؤف بېنوا، نورمحمد تره کی، فیض محمد انګار، حاجي محمد انور اڅکزی، او 
نور لکه همدرد، بړېڅ، ویسا، زرملوال، د دې ګوند یوشمېر نور غړي او پلویان دغه سیاسي او ټولنیز شخصیتونه 

، عبدالحی حبیبي، غالم حسن ساپی، قاضي بهرام، عبدالشکور رشاد، ول: سید شمس الدین مجروح، ارسالن سلیمي
عبدالعزیز خاورې، موسی شفیق، ناصر خان مومند، نور احمد شاکر، عبدالرازق فراهي، محمد علم بڅرکی، محمد 
حسن ریدي، محمد نور علم خان، ګل شاه خان ساپی، غالم محمدخان پوپل، اغا محمد کرزی، محمد طاهرخان ساپی، 

ېک محمد پکتیانی، نور محمد قاضي خېل، فتح محمد خټکر، ولي محمد، غالم دستګیر پوپل، استاد رشتین، عبدالخالق ن
واسعي، محمد علي خان هوتک محمد رسول پښتون، عبدالهادي توخي، محمد ابراهیم خواخوږی، عبدالرحمن 

ن او نور یادولی شو چې شمېر یې محمودي، محمد یوسف، قاضي عبدالصمد، غالم جیالني، حاجي خدای دوست خا
  له درې سوو نه زیات ښودل شوی دی.

د ویښ ځلمیانو په ګوند کې د حکومت د السوهنې پر بنسټ خپل مینځي اختالف را پورته شو او یو شمېر مشران یې 
تره  ووېشل شول د ساري په توګه د اقتصاد پر وزیر عبدالمجید زابلي تور پورې شو چې د خپل ملګري نور محمد

  کي په مالتړ غواړي چې په دغه ګوند کې ځانګړی رول ولري.
همدا المل وه چې د ویښ ځلمیانو ګوند په دوه ډلو ووېشل شو. چې یوه ډله د مجید زابلي په وړاندې را پورته شوه 

الفت یادولی چې موږ عبدالحی حبیبي، عبدالرؤف بېنوا، قاضي بهرام، عبدالهادي توخي، فیض محمد انګار او ګل پاچا 
  شو.

نور محمد تره کی، غالم حسن ساپی او محمد رسول پښتون د زابلي د پلویانو په نوم بېل شول چې یو شمېر نور بیا 
نورې انګېرنې لري. محمد داود خان او عبدالمجید زابلي چې د ویښ ځلمیانو له مالتړو څخه ول د دوی له مالتړ نه 

  الس په سر شول.
الې په تړاو غالم حسن ساپی بندي شو او پلویانو یې د استقالل د لېسې په چمن کې د هغه پر د مق« موی مبارک»د 

  مالتړ را ټول شول. ولې د پولیسو له غبرګون سره مخ شول او د انګار مهالنۍ هم بنده شوه.
کال په لړ کې یو  ۱۹۵۱ خبره یوازې د ویښ ځلمیانو د خپرندویه ارګان )انګار( په بندښت پایته ونه رسېده، بلکې د

  د بل پسې ازادې خپرونې د خپرېدو له خنډ او ځنډ سره مخ شوې.
  نه یوازې خپرونې تر ګواښ الندې راغلې بلکې یو شمېر ټولنیز شخصیتونه هم وګواښل شول.

د ویښ ځلمیانو د ګوند یو شمېر غړي په کندهار کې ونیول شول، د وطن او خلق، په ټوله کې د غبار او محمودي 
  ویان هم یو د بل پسې زندان ته ټېل وهل شول.پل

ملي کلوب: د سردار محمد هاشم خان له ګوښه کېدو وروسته سردار محمد داود خان او سردار محمد نعیم خان ځانونه 
  یوازې لیدل.

ر محمد له یوې خوا سردار شاه محمود خان پیاوړی کېده، خلکو او سیاسي کړیو د ده ستاینه کوله. له بلې خوا د سردا
هاشم خان غندنه او دی یې یو دیکتاتور باله. د هېواد ګڼشمېر روڼ اندو، روښان فکرو او د سیاسي پوهې څښتنانو د 

دورې هاندې  (۷شاه محمود خان د صدارت د مهال د دومکراسۍ، د ډله ییزو رسانیو خپرېدل، د ملي شورا د اومې )
  د هرې ورځې په تېرېدو پیاوړی کاوه. هڅې، دا ټول هغه څه وه چې د نوي صدراعظم چلن یې
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سردار محمد داود خان او سردار محمد نعیم خان د خپل سکني تره محمد هاشم خان په سال د لنډ مهال لپاره یو د بل 
  پسې د دېپلوماتیکو دندو په منلو لندن او پاریس ته الړل.

هم د یوازي توب احساس کاوه، که څه هم د  عبدالمجید زابلي چې د محمد هاشم خان له ډېرو باوري کسانو څخه وو
کابینې له هغو څو کسانو څخه وه چې نه یوازې د اقتصاد وزیر وه بلکې په اقتصادي چارو کې د وزیراو د یوه ګروپ 

  مشري هم په غاړه درلوده.
کال  ۱۹۴۹ روسته دده په پټه یا ښکاره د یوه سفر په پلمه له سردارانو سره په بهر کې ولیدل... له سال او مشورې و

  په شاو خوا کې بېرته هېواد ته را ستانه شول.
دوی چې په افغانستان کې کومې سیاسي هلې ځلې او پرمختګونه ولیدل نو بیا یې د یو شمېر نږدې پلویانو پر مټ د 

  بنسټ کېښود.« ملي کلوب»
  له خولې کیسه کړې ده چې:« سپین»محمد حسن کاکړ په خپل کتاب کې د 

یا ملي ټولنې په نامه د نفوذ خاوندان پر « ملي کلب»داود د خپل ناسکه تره شاه محمود په صدراعظمي کې د محمد »
لپاره و، محمد داود « توطیې»ځان ټول کړي وو، په واقع کې د صدراعظم شاه محمود او پاچا محمد ظاهر پر ضد 

یې خپلې اړیکې ښې وساتې، یوه نوې الره  د خپلې صدراعظمی په لس کلنۍ دورې کې بله چاره نه لرله، پاچا سره
  «)(غوره کړه، افغانستان یې له شوروي اتحاد سره نږدې کړ، د پښتونستان ادعا یې را پورته کړه او ټینګه ونیوله...

په دغه کلوب کې یو شمېر سرداران، د حکومت چارواکي او یو شمېر روڼ اندي را ټول وو. مالي لګښت یې د 
  ه غاړه وه.عبدالمجید زابلي پ

نوموړي کوښښ کاوه چې د ملي دیموکراتیک ګوند په نوم یو دولتي حزب را مینځته کړي نو ځکه یې لومړی پیل د 
  تر سرلیک الندې په یوه تشکیل وکړ چې ډېر زر یې خپل ارزښت له السه ورکړ.« ملي کلب»

و به په خپل مینځ کې داسې پروپاګندونه ولې بیا هم په دغه لنډ وخت کې یو شمېر موخې تر السه کړې چې د کلوب غړ
 کول:

 

د هېواد صدراعظم د پېښو په اړه پرېکنده غبرګون نه ښیي. دی غواړي چې د ډاکتر مصدق پېښې په افغانستان  – ۱
  کې را غبرګې کړي.

سره مخ د محمد هاشم خان د صدارت په مهال په ټول هېواد کې نظم وه او شاه محمود د هېواد امنیت له ګواښ  – ۲
  کړی دی... باید استعفا وکړي.

محمد داود خان باید د هېواد صدراعظم شي. لومړی چې د څوګوني ګروپ څخه د امنیتي ګروپ )د څو نورو  – ۳
  علي محمد، زابلي، فیض محمد ذکریا( مشر ددې وړتیا لري چې صدراعظم شي.

یې د ستر ګو اغېزې وګاڼه او ورورو یې له  کله چې شاه محمود خان صدراعظم له دا ډول پېښو نه خبر شو کلوب
  سترګو غړانده کېده.

په پای کې خبره دېته ورسېده چې د صدراعظم او زابلي تر مینځ په یوې نه خبره زړه بدوالی مینځ ته راغی 
  کال( زابلي دېته اړ شو چې له وزارت نه ګوښه شي. ۱۹۵۰)

هم کوم غبرګون ونه ښود. عبدالحی عزیز هم د کلوب سیاسي  د ده په لرې کېدو محمد داود خان او محمد نعیم خان
  جوړښت د قانون خالف وګاڼه.

د کوم مالي لګښت زیاته برخه چې عبدالمجید زابلي ور کوله هم بنده شوه، ده بهر ته سفر وکړ داود خان غوره وګڼله 
  چې ځان له باچا سره نږدې کړي.

  وه او له مینځه الړ.همدا الملونه ول چې د کلوب بڼه ورورو تته ش
 

 پای
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