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 2تر 1 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

 
 ۰۹/۰۷/۲۰۱۶         شېرزاد کوچی محمداقا

 
 «۱۳۵۲»  ۲۶ دچنګاښ

 
 کلونه وړاندې زموږ په ګران هېواد افغا نستان کې بدلون .۴۳

کلنه واکمني دیوی نظامي کودتاه له امله  نسکوره شوه اوپر ځای جمهوري  رژیم را  ۴۰دا اوښتون  دشاهي رژیم 
ددی نظام واکمنې په سر کې دشاهي کورنۍ مخکنۍ یوکورناستی چارواکې سردار محمد داود خان مینځ ته شو، 

 واکمن شو.
دا چی ولې شاهي رژیم نسکور شو او داود خان ولې کودتاه وکړه دی ولی کور ناستی وو په دی اړوند کتابونه  

 یو څه ور زیات وم.لیکل شوي خو زه ددی الملونه اود رژیم کورني او بهرنیو سیاستنو باندی 
په شاهي رژیم کې چی پوره زوړ شوی وو نور دخلکو لپاره د منلو نه وو ځکه چی واک د څو دیکاتورمننده کسانو 

 سره وو د خلکو د ژوند دښیرازی لپاره کوم کار نه کیدو بیکاري لوړې پوړی ته رسیدلی وه.
ته تلل د ښار او کلیوالو سیمو خلک د پوره بې  ځوانان د کار میدلو په خاطر ایران، پاکستان، سعودي او کویټ 

وزلی اوستونزو سره الس په ګیروان وو ،د سیاسي ګوندونو لپاره د کارفعالیت ازادي نه وه یانې په خپرونو کې 
دسیاسي نظر ښکاره کول جرم وو مظاهری، میټینګونه ،اعتصابونه د پولیسو لخوا منع او سیاسیون په کلونو کلونو 

 زنداني وو.
هیچا د علني محکمې اجازه نه درلوده، زندانیانو ته د وکیل نیول نه وو هر څه به دشاه په فرمان سرته رسیدل  

،پارلمان ته نوماندان هم د شاهي کورنۍ دوستان ټاکل کیدل که د ګوتو په شمیر کوم سیاست وال ټاکنې ګټلی بیا هغه 
او ښځو خو اصال د خپل روا غوښتنو یا ټولنو د جوړولو  ته دخبرو اجازه نه ور کول کیده د کارګرانو ، ځوانانو

 اجازه نه وه اوداسی نور .
 داود خان د شاه نه خفه وو کور ناستی وو او تل یې ددی هڅه کوله چی واک تر السه کړي،

دخوست یو اوسیدونکي چی هغه وخت  په المان کې زده کړی کولی اود داودخان سره خپله خاطره  عبدالرؤ ف 
یانوي.چی یو وخت د زده کړی په وخت کې افغانستان ته والړم اود بازمحمد خان منګل په واسطه داودخان داسی ب

ته ورغلم اوده مې په المان کې د زده  ت ګړیاالنو په اړوند مالومات ور کړ.داودخان دخبرو په پیل کې راته وویل 
 نور

هم زیات پر مختګ كړى دى، خو   و ګا ونډیانوزمونږ څخه حتى زمونږ ټول ۰هېوادونه څومره پر مختللي دي.  

مونږ په دې اوسنیو ټولو كړاوونو او بد بختیو دا زما خاندان آخته كړي یو، مونږ باید ددې خاندان د مصیبت او 
 .واكمنۍ څخه ځانونه خالص كړو

ختمیدلو په تکل  دا په دی مانا چې داودخان هم له خپلې کورنۍ دواکمنې څخه ګېله من وو اوددی کورنۍ دواکمنۍ 
کې وو،خو کله چی دوادخان د شاه په مقابل کې راپورته شو او واکمن شو جمهوریت اعالن شو دده لومړنی وینا د 

سیاست والو سیاسي ګوندونو او ټول ولس د تایید وړ وګرځېده خو په تاسف چی دده پر وړاندی ستونزی د شاهي 
 ده دستونزو الملونه څه ول.رژیم میراث دی له سختو کړاوو نو سره مخ کړو،د

اول دده په کابینه کې کمزوري خلک ځای پر ځای شول دوهم دتیرو ناخوالو لکه بیکاري نالوستیتوب، ټولنیزی  
ستونزی،اقتصادي ستونزي بهرنۍ پالیسي د ګاونډیانو ښکاره السوهنې د زبر ځواکونو سره نه جوړیدل دساړه جنګ 

 دوه ګونی موجدیت او نور.
دوخت اساسي قانون کې د ټولو سیاسي ګوندونو کار فعالیت منع کول  دجزا قانون پاسول یوازی دخپل ګوند دویم دده 

 تاسیس وو.دا خوستی زده کونکې لیکي چی
 

  محمد ظاهر شا ه پر ضد كودتا نېټه د ارواښاد محمد داؤد په مشرۍ د پاچا  ۲٦كال د چنګاښ په  ۱۳۵۲کله چې د

وشوه او جمهوري نظام اعالن شونوزه دغه کاردومره حیران نه کړم ځکه چې.شهید محمد داؤد خان خو دغه دخپلې 
كال داګست په میاشت كې  ۱۹۴۲کال کې بیان کړي وه او نوموړي خو آن په ۱۳۴۶کورنۍ راپرځولو اراده ماته په 

 .۰خو له جرمنانو او ایټالیا یانو سره پرځېنو شرایطو جوړ نه رانغلو هم د خپلې كور نۍ پر ضد كودتا كوله
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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

 

  ودچنګاښ بدلون زمونږ لپاره یو غټ بدلون و ۱۳۵۲په هر صورت د

 
 خو دی لیکي چی داودخان په کابینه ددوه ډوله خلکوو چی بېلګې  لیکي

غورځنګ څخه  داسې نورو له ملي خوزمونږ په فكر قدير نورستاني، جنرال غالم حيدر خان ، وفي هللا سميعي او

زما دا شك هغه وخت نور هم زیات شو چې یوه ورځ راته زما ډېر پخواني  .۰اخواني ډوله تنظیم جوړول غوښتل

او ستر مشر اجمل خټك وویل چې د عوامي نشنل پارتي غړي په دې وختو كې له پاكستان څخه  شخصي دوست 

 ۰انو په تعقیب كې د هغوى پلونه تر قدیر خان نورستاني پورې ورسول.افغانستان ته د مودودي د ګوند او فكر اجنټ

 ۰ما دا خبره تر نن پورې خپلو ملګروته هم ونه كړه ځكه چې د دې ډول رازونو پټ ساتل اجمل خټك هم غوښتل. 
لون كې اجمل خټك زه د دابن سینا او رحمان بابا له وخت څخه پېژندم.. هغه به ما ته ځېنې خاصې خبرې په خپل سا

.هغه به د دولت پټ ۰نه بلكې د خپلې خوب په كوټه كې كولې ، ځكه چې په سالون كې دده په وینا اوازونه ثبت كیدل
ده به ویل چې دا شیان به یو  ۰رازونه خصوصا د كارمل او نجیب په وخت كې ما ته د لیكلو په خاطر افشا كول.

 ۰وخت تاریخ شي. 

 ۱۳۵۷په کابینه کي داودخان ته ستونزی ال نوری هم زیاتی کړی چی المل د  د همدغو دوه ګونو نظیرو خاوندانو
کال د غویي د میاشتی نظامي بریالی پاڅون هم شو، چی وروسته د ګاوانډیانو او عربي نړی السوهنو ته زمینه 

س برابرشوه چی مختلفی پروژی عملي شوی اودا پروژی ال دوامداره توګه عملي کوي ولی قرباني افغان ول
 پریکوي.
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