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 ۲۰۲۲جوالی،  ۲۲          عبدل قیوم                                                                    

 

 .د بد مرغیو پیل وو ۲۶د چنګاښ ۱۳۵۲

 هـ پوري۱۳۵۷ – ۱۳۵۲ له داود خانیسردار محمد داود خان او 

 دوهمه برخه

د زیږیدنی « تاج»ښاغلی محمداصف آهنگ په خپله یوه مقاله کي چي د خدای بخښلي محمدعلی     

دا :"کلیزي په ویاړ په لندن کي جوړه سوي وه د سردارمحمد داود خان په باب داسي وائی ۹۵د

کترمحمودی، میرغالم محمدغبار، میرمحمد صدیق فرهنگ د کابل او چاردهي څخه ځانونه د پارلمان 

له بل طرفه هم د نداخلق او وطن اعضأ لکه دهقان بخشي،  .ود اتمي دورې له پاره کاندېد کړي و

 . وعبدهللا قریشي، مولوي خسته او محمدعالم مظلوم یار له دغو دوجمعیتوڅخه ځانونه کاندېد کړي و

ردارمحمد داود خان په هدایت په انتخاباتو کي مستقیم السوهني کېدې، د مطبوعاتو سد دفاع د وزېر 

داود خان د هغوی د انتخاب د الري خنډ سو چي ملي شورا ته الره پیدا د قانون خالف سردار محمد 

په دوام یې وائې چي زه آهنگ او عبدالحی عزیزی د انتخاباتو هیئت ته ورغلو، ورته ومو . "نکړي

ویل دا دخدای کور ومیسیون مشر یو مأل وو، موږ ته یې . د کویل چي موږ دغبار نماینده گان یوو

چي سردار محمد داود وهغه و. ماینده نه چلیږي الره مو وهی چي بیا مو ونه وینمدی دلته نماینده، م

  .ښه وایي.. خان خپل د خوښي خلگ پارلمان ته کامیاب او مخالفین یې زنداني کړه

قُرغ: زه یې د خپل کلي کور په مانا سره کاروم، زموږ په کلیو کي به د پسرلي په شروع کي ( ۱)   

د د غاړي ځنگلونه د یوې میاشتي له پاره قرغ سول، چا ته به اجازه نه وه چي ځیني چمن نونه، د رو

چمن ته خپل حیوانات ورولي، البته کله چي به د چمن واښه څه غټ او پاخه سول، بیا به قرغ مات 

( رغقُ )او هر چا خپل حیوانات چمن ته ور ایله کول، دغسي د )توتو( د ونو، د پیستو ځنگلونه اونور

 ...کېده
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لیونی: روایت داسي دی کله چي سردار محمد داود خان په جالل اباد کي والي او د قول اردو ( ۲) 

قوماندان وو، مگر په واقعیت کي د عمر له مخي یو خام، نازولې شهزاده هلک وو، یوه ورځ د جالل 

 ي پر خره یېپه الره کي یې یو ځوان ولېدی چ .اباد څخه د موټر په سوارلۍ د کابل پر خوا راتلۍ

ځوان شهزاده سردارمحمد داود خان دالري پر سر . واښه بار کړي او خپله هم د بار پر سرسپوردی

، او برابر د هغه کلیوالي هلک پر خوا ورغی کوم چي ۍخپل موټر و دراوه، د موټره څخه را ووت

هغه یې د باره څخه الندي راشوه کړ او څو چپالخي ی. دوښو د بار په سر کي پرخپل خره سپورد

یې ووهی.  په دې وخت کي کلیوال خلگ یې تماشې ته راغله ځوان هلک چي نه پوهیږي ولي او 

پرڅه د موټروال لخوا ووهل سو، او شهزاده هم نه پیژني نور څه یې دوسه نه کیدل بد الفاظ ښکنځل 

هیدی او بل سردارداودخان نه پیژني، د لته د کلیوالو یې کول، یوطرفه ته هلک په خپله گناه نه پو

خلگو څخه یو سړي وه  هغه وهل سوې هلک ته وویل چي پام کوه دا سردار داود خان دی. ځوان 

بد ویل بس کړل  د خپل خره او بار پر خوا روان سو، چي څه لیري سوو مخ یې راوگرځاوه داسي 

د دا خبره عامه سوه او سردارمحم". و په رښتیا لیوني ئېه بولي ته خنخلگ ناحق تا لیونی " یې وویل 

 . داود خان پدې نوم مشهورسوو

 خان ته د کندهارخلگو ورکړی دی. محمد داود دغه د لیوني لقب یا افتخاري نوم و سردار" لیکونکي 

 . داکترهاشیمیان هم په خپل واردا تصحیح کړېده کور یې اباداو 

کولو رېښه نوره هم لڅه کړو. د محمد ظاهر ( ۲۶خان د کودتا)د چنگاښ  راسی د سردار محمد داود

شاه برحاله د ژاندارم او پولیسو د لوي قوماندان ښاغلي تورن جنرال سیدعبدالغني خان خبرې په 

 غور سره و لولو، چي  تورن جنرال د چنگاښ تر کودتا دوې شپې مخکي په ارگ کي له ارگ نشینو

کودتا کولو مخکي د محمد  وه ولیده؟  د سردارمحمد داود خان تر او ېدهوا وریې  څه  سره وکتل

 لوی قوماندان تورن جنرال سیدعبدالغني ظاهرشاه په حکومت کي د ټول افغانستان د ژاندارم او پولیسو

پوره اسناد په الس . زه د سردارمحمد داود خان د کودتا کولو په ټول پالن ښه خبرسوم : "خان لیکي

ونه د شهزاده ما ډېر کل. دا چي اهي کورنۍ غړو ته مي خبر ورکړه، هیڅ چا توجه نه کولراغله د ش

د مشر زوی د خاص یاور په توگه وظیفه اجرأ کړې وه، باالخره زه مجبور  احمد شاه د ظاهرشاه

چي سردار . سوم چي دا خبره له محترمي ملکې حمیرا او خپله د شهزاده احمد شاه سره شریکه کړم

 ښتلداود خان د کودتاه کولو ترتیبات نیولي دي. ما د دوی ملکې او شهزاده احمد شاه څخه وغومحمد 

دا مي هم پر اضافه کړل چي که یې نه کوی . او مر صادر کړياچي د کودتا چیانو د گرفتارۍ 



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

 .راتلونکی مسؤلیت به ستاسي پرغاړه وي، او دا خبري ټوکي نه دي. دوی خاموشي اختیار کړه

 ". یې راته وویل چي د سردارعبدالولي سره خبري وکړهوروسته 

له اصلي لوبي څخه بې خبره افغان خپلې وظیفې او مسلک ته وفاداره جنرال سید عبدالغني خان ته 

چي د کودتا کولو اسناد السته ورغلي وه د ملکې او د سلطنت د کفیل له لیدو څخه مأیوس سو، 

په یوه منډه او  لي خان سره خبري وکړه، دی بیچارهعبدالو وروسته چي دوی ورته وویل له سردار

 ولي خان یا د سلطنت بل واکدار تهصداقت د شاهي کورنۍ د ساتني په مقصد ځان سردار عبدال

سردار عبدالولي ته خالصوي، ټولي هغه خبري ورته  رال سید عبدالغني د خپل زړه غوټهرسوي، جن

تورن جنرال ولیده چي  .ه احمد شاه ته کړي وېکوي  کوم چي ده وملکې حمیرا او شهزاد

عبدالغني خان سردارعبدالولي خان هم  بې عالقي  وو، سردار عبدالولي و تورن جنرال صاحب سید

اُوجنراله؛ هیڅوک د کودتا توان نه لري،   : "جواب ورکوي؟ داسي ترجمه  ته په قهر جنه لحجه

وي چي تر دې زیات زموږ په کورنیو موضوعاتو ورځه ته دي خپلي وظیفي ته متوجه اوسه، پام دي 

 اسي؟( ېدلیکوال: ) د دې خبرو مانا څه ک ".کي الس و نه وهې

پټ ساتني   خپل زړه چي واقعیتونه څه ډول بیانوي، لڅوي او که یې له ولس څخه د د هر چاه 

خ هغه اریت" تالښونه کوي. ډېرو  کوښښ کړی دی چي واقعیتونه پټ کړي او یا یې ماستمالي کړي 

لوستونکو نور نو د ". ، رښتیا هغه دي چي پیښ سوي او عملي کړل سوي دي یدی چي تیرسوی د

، خو واقعیت داسي دی لکه د محمد ظاهر شاه د پاچهۍ پر وخت د کورنیو وزیر ډاکترعبدالقیوم یکار د

  ،يعبدالغني خان چي وای خان یا هم  د هغه وخت د پولېسو او ژاندارم لوی قوماندان تورن جنرال سید

نو مخکني محترم . د بل د خولې هواي بیانونه نه ديد دوی خبري دوی اورېدلي نه بلکي لېدلي دي. 

نیټې کودتا دا د ( ۲۶وزیر ډاکتر عبدالقیوم خان نه دی چي واي، د سردار محمد داود د چنگاښ)

واکدارې دوام ته نوی رنگ  شاهي ارگ د ننه د کورنۍ ترمنځ په توافق سره جوړه سوې وه د خپلي

تورن جنرال صاحب . او ساه ورکول، د کودتا تر نوم الندي بل څه نه وه، بلکي ټول شواهد داسي ښې

پاره خارج  تحصیل د عبدالغني خان هم د خالف ویلو سړی نه وو او نه دی، جنرال صاحب دوځله د

او د دفاع دوزیر سردارعبدالولي  بل د ملکې، د سلطنت دوارث احمد شاه . ته تللی، تورن جنرال وو

ټولو خبري یوشان وې، نو فکر نه کوم چي ظاهرشاه دي د دې  ټولو خبرو څخه بې خبره وو بلکي 

 دا یوه جوړه سوې توطیه وه.

د  لي سردارمحمد داود خان تهخبره خو له هغه وخته را خرابه سوه چي محمد ظاهر شاه و ښاغ

سي گونگوسې وي چي سردار محمد داود خان یو)سور شهزاده  هم دا صدارت چوکۍ وسپارل. مخکي



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

(. عمل و ښول چي سردار محمد داود خان او سردار محمد نعیم خان شورویانو ته نژدې سوي ید

 ۱۳۵۲دې خبري تصدیق کوي. بیا د  د وخت د شوروي مرستي او قرارداونه وه. د ده د صدارت پر

یې بل ثبوت دی. چي له هغه وروسته و افغانستان ته ډېرو نیټې کودتا ( ۲۶چنگاښ)  هجري کال د

 پردو هیوادونو السونه را وغزول او الس وهني پیل سوې. 

اسی یاداشت هاي سی" نېټې د کودتا په باره کي ښاغلې سلطان علي کشتمند په خپل( ۲۶د چنگاښ د )

وختي د سرطان د میاشتي سهار "ترجمه: : کي لیکي".. .. رویدادهاي تاریخي، خاطرات شخصي

( بجو د میراکبر خیبر په کور کي چي د ۵نیټه زه خبر سوم چي زه باید نن د سهار پر پنځو)  ۲۶پر

ر ت .کابل په مکرویانو کي واقع وو هلته د مرکزي کمیټي د اجرائیه هیأت په غونډه کي برخه واخلم

ر رک کارمل، نوراحمد نور او میراکبپنځو بجو څو د قیقي مخکي چي زه د خیبر کورته ننوتم، هلته بب

خیبر گذارش ورکړ چي ترنیمي شپې . خیبر ناست وه. وروسته له څو د قیقو نور غړي هم راغلل

وروسته په کابل کي د سردارمحمد داود خان ترمشرۍ الندي نظامي کودتایې عمل سرته رسیدلۍ 

پر زهري پوش سپور  دی. هغه وویل چي زموږ یوه ملگري کوم چي ډاکتر محمد حسن شرق یې

ساعت مخکي د حسن شرق له خولې له موضوع څخه خبر سوی وو،  لېدلۍ وو، هغه ملگری چي یو

ملگري بیله ځنډه ببرک کارمل خبر کړ، نو فیصله پردې سول چي د اجرائیه هیائت غونډه جوړه 

 ص ۲۷۰په ". . کړو

  . گرانو لوستونکو دا خبره ډېره دغور وړ مسئله ده  

نیمي شپې وروسته د ډاکتر حسن شرق لېدنه چي  پر ټانک  سپور وو؟ بیا یو بل پرچمی په اول: تر 

دغه شپه حسن شرق ویني، بیا حسن شرق وخت لري چي پرچمي ته کیسه کوي ،سردار محمد داود 

هغه پرچمي بیا په دغه شپه د  .په ښار کي د شپې پر ګرځیدو بندېز لګېدلی وو خان کودتا کوي؟

ورته ځان رسوي او ببرک کارمل  له جریانه خبر وي، حال دا چي د بیرک کار مل ببرک کارمل ک

کور په سرای غزني کي وو، ببرک کار مل بیا مکروریانو ته د خیبر کور ته راځي، بیا تصمیم نسي 

بجو؟ بیا ټول غړي ( ۵چي د مرکزي کمیټې غونډه باید جوړه سي، هغه هم د سهار وختي پر پنځو)

نه د خیبر کور ته را رسوي تعجب. عجبه یوه ډرامه ده. ولي؟ سلطان علي کشتمند خبروي ټول ځانو

مي نېڼې د کوتاه جریان بل لور ته بیائې ولي په کودتا کي د پرچم  ۲۶د محمد داود خان د چنگاښ د

د ښاغلې کشتمند کور د کابل ښار په چندول سیمه کي وو شپه ده . له الس لرلو څخه ځان تېروي؟

عالیتونه شروع دي، نیول، نیول روان دي د ښارټول سړکونه بند دي، بیله د شپې له نامه کودتا یې ف

دا ځکه . لرلو څخه تگ او راتگ په ښارکي هغه هم تر یوي بجي وروسته څه اسانه خبره نه وه
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بجو شروع سوېده. بیا هم د اجرائیه بیرو ټول غړي په دغه شپه او تیاره ( ۱۲کودتا د شپې پر دولس)

 تعجب؟ دا بل  مکرویانو ته ځانونه را رسوي کي و

په شپه کي حسن شرق او غوث الدین :" نبي عظیمي په خپل اردو او سیاست نومي کتاب کي لیکي

مگر ښاغلې کشتمندصاحب لیکي چي خیبر موږ ته راپور راکړ چي . " فائق ماته راغله ما مسلح کړه

 د کودتا په شروع:"حسن شرق په زهري پوښ کي سپور وو، بیا بل ځای ښاغلې نبي عظمي لیکي 

کي کله چي ما وزیر دفاع ونیوی او محمد داود خان ته مي ورساوه حسن شرق له داودخان سره 

رښتیا خو داده چي سردارمحمد داودخان،  . "تیرسوی وو د کودتا له شروع څخه یوساعت. او والړ وو

 حسن شرق، ببرک کارمل او د شوروي سره په رابطه کي دا کودتا تا بیا کړې وه 

 دوی دراجمعه کیدو د پرچم رهبری ته په دغه شپه کي  مالیکو ټوله اسانتیاوي برابري او موانع د  

یا ا. احساس کړي خپله غوڼده کوي چي خطر په وخت کي لیري کولې او دوی په دغه شپه بیله دې

د پرچم د مشرتابه  ټولو غړو په کورنو کي تلیفونونه لرل؟ که یې لرل هم د کودتا په شپه مخابرات 

نه کاوه، څوک وه او یاڅوک وو هغه شخص او  بجووروسته یې کار۱۲قطعه وه، په دغه شپه تر

 خبره کړل، دغه اشخاصو ته چي د خبراشخاص چي داجرائیه غړو تر کورونو والړل او ټول یې 

ښه داوه چي . سوالونه دوی ته څنگه او چاه خبر ورکړ؟ او خورا ډیر نوره کړ تیا وظیفه یې اجرأ

 خلگ یې په هغه څه چي هوښیار"کشتمند دا مسئله هیڅ لیکلې نه وای یا یې درسته لېکلې وای. 

 . ” و سترگو نسي لېدالیورکړوجوړو دو( ج)زړونو لېدالی سي ساده خلگ یې په خدای 

 :ښاغلې عبدالقدوس غوربندی په خپل اثرنگاهی به تاریخ حزب د موکراتیک خلق افغانستان کي لیکي

ښاغلی حسن شرق خالف د دغه چي نن ورځ په دوه مخې او منافقت سره انکار کوي، د  "ترجمه

اعتماد له  ندی راپور چي دنظام د تغیر)کودتا( او ضرورت په باب محمد داود خان د لومړی عالقم

لېدنو پروخت وببرک کارمل ته راپور ورکاوه، حزب  ومخي یې د ده سره شریک کړي وو، ده د پټ

و ښاغلي حسن شرق او فیض محمد دواړو ته د دوی دوظیفو د حساس والي په نسبت چي په جال 

بعي ډول یې سرته جال توگه یې تماس نیوی، مهمي الښوونې وکړې چي په هراړ خیزه احتیاط او ط

 . ۳۵ص". ورسوي

د کودتا ترکامیاب کیدو وروسته حسن شرق چي د "ترجمه:په دوام یې بیاعبدالقدوس غوربندی لیکي

سلمان الیق سره نژدې همسایه وو، د سلیمان الیقه یې غوښتنه وکړه چي د پرچمیانو رهبري دي یوه 

سردارمحمد داود خان یې د خپل کاري پالن په نوم وینا" بیانیه خطاب به مردم" ورته ولیکي، څو 

دی یاحسن شرق به هغه د خپل ځان لخوا د سردارمحمد د داود خان مرکزي کمیټي ته . ولولي



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

دغه بیانیه د پرچم د سیاسي بېرو لخوا په ډیره محرمانه توگه ولیکل سوه، د سلیماالیق . وسپاري

 . لپرالس د صدراعظم مرستیال حسن شرق ته ورکړل سو

دا دی  ارگ نشینو، روسانو او د ببرک کارمل په الس لرلو د یوې جوړي کړي سناریو له مخي 

سردار محمد داود  .حاکم سو  لیونی سردار محمد داود خان پر افغانستان باندي دا ځل قول اختیاره

ډالرو،  داکا دزوی کورنۍ ایتالیا ته دغټو، غټو ډکوبکسو) تبصرې داسي وې چي بکسونه د کخان 

زرو او گاڼو ډک وه( سره په خیر ایټالیا ته ور وه لیږل، محمد ظاهرشاه خان هم خپله استعفاء ورته 

شاهي ارگ، شاهي گارد، . اوس نو د شاهي د نوم په عوض جمهوري نوم وکار ول سوو .راواستول

باښه یا د اصالح ورځ پاڼه، جمهوری ورځپاڼه سول. په بېرق کي . اوس جمهوري نوم کمائی کړ

د کودتا تر پېروزی لږ ورځي وروسته د ببرک کامل له طرفه د پرچمیانو پر  .ټپوس عالوه سو

د حسن شرق په الرښونه، وزېر ته ورکړه سو،  حکومتي چو کیو د مقرریو نوم لړ د کورنیو چارو 

سواالن ( تنه پرچمیان ور پېژندل سوي وه ټول ول۸۴د سردارمحمد داود خان په منظوری څلور اتیا )

مقرر سوه. دغه رنگه پر چمیان د والیانو او قومندانانو په صفت په حکومت کي تعین او مقرر سول 

دغه شان ډېري مهمي امنیتی چوکي هم پرچم ته ورکړل سوې، مثالً غالم فاروق یعقوبی چه د  "

 داکترنجیب هللا د خاد د رېاست پروخت د خاد مرستیال او کله چی داکترنجیب هللا رئیس

ازهر، محمدنبی میاخیل، عبدهللا  قطره، صمد. جمهورسوغالم فاروق یعقوبې یې د خاد وزیروو

حتی پر کورناست، تقاعد سوي . همکار، عبدالباقی اتمر، حاجي محمد څکمنی جلیل نورستانې او نور

جنرال محمدحسین خان د  لکه د ببرک کارمل پالر. د پرچمیانو پلرونه یې هم پر وظیفو وگمارل

پکتیا د قول اردو قوماندان سو، د داکترنجیب هللا خان پالر اخترمحمد په پیښور کي د تجارووکیل 

محمود حبیبي د کابل والي او . " سو، دعبدالصمد ازهر پالرعبدالکریم عمر خیل د پروان والي سو

دغه دوه وروستي ذکرسوي دعبدالحق مجددي او " محمداصف پاس یوسفي د بغالن والي سو 

رفضل هللا مجددي د لیکني" از امیر کبیر تا رهبر کبیر" په اساس سرسخت پرچمیان او د سردار ډاکت

امکان لري نور به پر چمیان پاته نه وه چي مقر سوي دي . ۵۶۵محمد داود خان طرفداران وه ص

 نو دا وو په افغانستان کي روس پلوهه جمهوریت، سر دار محمد داود خان) سور شهزاده(. نه وي

 .ټول کارونه یې د شوروي د مشرانو د خوشحالی د پاره وکړهدا 

هرټولنه کي سړی باید خپل مقام وساتي، لیکن نباید د :" دا کتر گوستاولو بون فرانسوي مورخ وائی 

ترقی او پرمختگ ته فالج ، ولي چي په دې صورت سره هر ډول. هغو نفوذ ترمعین حد تیرسي
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له ظالم پاچا څخه چي کمزوري رایه ورکونکي "کل سوي دي:کلیله او د منه " کي لی "په .پیښوي

       .وزیران لري باید د ملک او خلگو د ټینگښت او سولې توقع ونه سي

ص کي ۲۴۲سید مسعود پوهنیار د خپل اثر))ظهورمشروطیت وقربانیان استبداد درافغانستان(( په 

پېش . سره په الره کي تصادف وکړییوه ورځ محمد حسن ولسمل د داود خان د پېش خدمت "لیکي

ولسمل . چي پر رئیس صاحب داود خان خو تاسي گران یاست :ولسمل ته وویل خدمت محمد کریم و

دا امکان لري ". ریس صاحب دولت خو ډېر مهربان شخصیت دی  !ورته جواب کي وویل، بلۍ هو

ته پر خپل کارت باندي کریم وویل هو، نو ولسمل داود خان . چي دا زما یو کارت ورته ورسوي؟

 ". زه افسوس کوم چي تاسي د قدرت په وخت کي څوک نه پېژنی "داسي ولیکل

دوې ورځي وروسته :"ولسمل وائې. داود خان ته ورسوی کریم خان د ولسمل کارت یا خط سردار  

پوهیږی چي ". مي حسن شرق غواړي، او راته وائی چي یو ځل رئیس صاحب داود خان ته ورسه

 . ؟څه وسول

په دې اُمید چي نورنو د خواری څخه . دا دی خپل پخواني اشنای، اوسني رئیس جمهور ته ورسېدم  

کله چي د فتر ته داخل سوم، سالم مي وکړی، ډېر سوړ جواب مي واورېدی. ومي . خالص سوم

 سو، سترگې یې راباندي را وایستې، په لوړ اواز او قهر جنه غوښتل چي کښینم سردار راته سردار

هغه بل احمق دي د کنُدز په چوک کي زما پرضد بیانیه ورکړه او تا د "ترجمه : لهجه یې راته وویل

بته د ال "؟ل کارت ماته داسي لیکي په کوم حقپست شفیق سره ماموریت قبول کړی او اوس پر خپ

صدراعظم ډاکترموسی شفیق وو" خیر تر ډېر مخکني  شفیق څخه د سردارمحمد داود خان مقصد

رمقام مقررکړم. په دوام یې ئین او خبرو اورېدو ورو سته یې زه ولسمل د کوهدامن د ولسوال پتوه

 .څنگه چي د داود خان له د فتره راووتم مستقیم د محمدهاشم میوندوال کور ته والړم :لیکي ولسمل

 میوندوالزما ولسمل ترخبرو اورېدو وروسته . میوندوال ته مي د داود سره د خبرو ټول جریان ووایه

 .داود خان ښه سړی دی خو د شلو کالو دوست د مخبر د یوې خبري سره هم نه برابروي:"داسي وویل

)مالقات( دوې  دا خبره هم باید هیر نسي چي محمدهاشم میوندوال د ولسمل صاحب تر ورتگ " 

 .ورځي وروسته بندي کېږي او د سردار محمد داود خان لخوا په بې رحماته توگه وژل کیږي

سوال پیدا کیږي، او باریکي د خبري هم داده چي ولي او د څه دپاره به  ولسمل صاحب . والهوعالم

د سردار محمد داود خان ترلېدو، تهدید او د حاکم په حیث د مقرری تر وعدې وروسته مستقیم د 

 دمیوندوال لېدو ته ورځي؟ په داسي حال کي چي ولسمل صاحب پدې خبره ښه پوهیدی چي سردارمحم

میوندوال ال له وختي څخه د سردار محمد  شم میوندوال سره چپ او مخالف دی،ها داود خان د محمد
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داود خان تر څار الندي وو او دا خبره ولسمل صاحب ته روښانه او څرگنده هم وه، د سردار محمد 

ره داود خان  هیڅ نه خوښیدل د هغه دوستان د ده له مخالف سره وگوري یا په حکومت کي ور س

زه د ولسمل صاحب دې جرأت ته فکر یو وړم؟ بلي ولسمل صاحب به ښه  .کار وکړي او یا کښیني

 .کوي سړی وي خو دغسي یوه لوبه سویده چي اشتباه را پیدا

په دا بله شپه سردار محمد داود خان داسي لویه ناروا لوبه پیل کړه، ښاغلې محمدهاشم میوندوال، 

 ارخان، جنرال محمدرحیم خان، دگروال زرغونشاه، دگروال سیدجنرال خان محمد، جنرال گلبه

امیرخان، جنرال عبدالسالم خان، جگړن محمدهاشم خان کامه وال، دگروال محمداکرم خان، حاجي 

هللا نظرخان هزاربز، مولوی سیف الرحمن شنواری، سعدهللا کمال وکیل، جنت خان غروال، حاجي 

شمیر نور هیواد  حاجي حنان، محمدعارف شینواری او یو ډېرخیل،  خیل، موالگل هود هللا گل هود

. د وژل سوو اشخاصو نومونه د حضرت عالمه هونیول، څه یې ووژل او څه یې بندیان کړیې وال 

"ازامیرکبیر تارهبرکبیر" کي راغلي دي دي په لیکلي کتابعبدالحق مجددي او داکترفضل هللا مجد

گروال زرغون شاه، مولوي سیف الرحمن، عارف  امیر، ډروال سیدګ خان محمدخان مرستیال، ډ:"

ه داسي حال کي چي السونه یې دڅلرمي زغروالې لوا د تطبیقاتو په میدان کي پ. ریکشه او څونور

تړلې وه، توري کڅوړي یې په سرونو وراغوستي وې، د یوې عسکري ټولې لخوا چي د  ترشا

 .ص۵۶۸.. .. "پنځلس څخه ترشل مترو په فاصله یې قرار الره یو ځای فیرکړل.. 

تر شمار ډېري کورنۍ د سردارمحمد اوه. پاته نورو یې دعذاب او توهینه ډک ژوند په زندانو کي تیر 

یوه ورځ حتی یوځل هم د سردارمحمد . سه دغم پر ټغرکښینول سوي ديداود خان او ملگرو له ال

ښه د . داود خان کورنۍ دا فکرونه کړ، پرهغو چي دوی حکومت پر کوی هغوی هم انسانان وبولي

اردو له لیکو، او دولتي  پوځ مسلکې جنراالن، ملي تجاران او د فکرخاوندان ووژل سول او یا د

ووژل. سردارداود خان او ورسره یارانو یې محمدهاشم خان میوندوال  یا  وظیفو څخه لیري، بندیان

چي یووخت صدراعظم، سیاسي شخصیت او ملي شخصیت وو، تر ښاغلي سردار محمد داود خان 

په پوهه او لیاقت او وطن پرستۍ یې لوړ شخصیت الره. په یوه توطیه سره چي  ټولو  شاهانو له 

اده کول سردارمحمد داود خان هم وکړه خلگ یې تهمتي او دهغي توطې ځیني د ځان په گټه استف

ووژل، او په ډېره سپین سترگي، بې شرمي، د درواغو سره مل داسي اعالنوي چي نوموړی خپله 

 ځان ووژی.

 سینه مي ستړې له ډېره غمه ده

  پسخاک مي ډېر دی ښادي مي کمه ده
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ني صدر اول یې مخک .له منځه یوسيسردار محمد داود خان پروګرام الره چي د هیواد منورین 

مشران او غړي،  او ملگري دوهم اسالمي نهضت وات د ګوند مشراد مس اعظم محمد هاشم  میوندوال

منځه وړل. نوهغه وو چي د خپل پالن  دریم یا په وروسته کي چپ سیاسي گوندونه  یو په بل پسي د

ی رئیس غالم محمد نیازی د ملگرو مطابق یې دمیوندوال تر وژلو و روسته، د شریعاتو د پوهنځ

سره ونیوی او ژر یې اعدام کړه. یوه میاشت ال تیره نه وه یو بل نوی ځوان چي په پو هنتون کي یې 

د اسالمي نهضت مشري کول حبیب الرحمن د یو ډېر شمېر نورو ځوانانو سره نیسي او اعدامه وي 

خان میلمانه سوه. سره لدي چي د اسالمي  ئې. ډېر ځوانان زندان ته د شکنجې او عذابه سره د داود

نهضت غړو د حکومت په خالف مسلحانه اقداماتو پر وخت ونیول سول خو حکومت باید د محکمي 

 .دپریکړي له مخي ورسره عمل کړی واي

ا سول څو د اصلي خبري ته را ځو د سردار محمد داود خان د دې سرټمبه گیو او وژنو نتیجه همد

) اې، ایس، اې( چي د خپلي زوکړي څخه د افغانانو یوه اساسي د ښمنه اداره  رېپاکستان شېطاني ادا

وه او الده، هغی ادارې د سردار محمد داود خان د بیکار ادارې په شتون کي په اساني سره و کوالی 

سوای په افغانستان کي د اسالمي نهضت فکري خط السیروال ځوانان چي سردار داود خان ټکولي 

الري منحرف او د اسالمي سخت درېځي، بنیاد گرې د یوسازمان د جوړیدو پر خوا یې وه، د اصلي 

ورټیل وهي چي د لته هم د داود خان غلط سیاست او نامناسب بر خورد وو، د ځوانو، افغانانو سره. 

هغه وو چي په افغانستان کي قاضي حسین احمد پر الس ددې بنیاد گرې جنگي له اسالمه منحرف 

 اب په پغمان ولسوالۍ کي کښیښودل سوی وو.سازمان تاد

 

 د دوهمه برخه پای

 

 

 

 

 

 

 

 


