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 ۲۰۲۲جوالی، ۲۸                                                                              قیوم عبدل
 

 .د بد مرغیو پیل وو ۲۶د چنګاښ ۱۳۵۲

 هـ پوري۱۳۵۷ – ۱۳۵۲ له داود خانیسردار محمد داود خان او 

 برخه هڅلورم
 

داود خان او بیکاره کابینه یې باید پوهېدالی چي د امریکا د حکومت نظر خو د شاهي کورنۍ په    

هـ، ش کال ۱۳۳۴په : باب د ډېر پخوا څخه روښانه وو، دوی دا نسوای درک کوالی، کیسه داسي وه

ن تر لېدنو نیکس . په رسمي سفر راغلی ووکي د امریکا  د جموررئیس مرستیال نیکسن افغانستان ته 

او مالقاتونو وروسته کله چي بېر ته زموږ له هیواده تلی  د مطبوعاتي کنفراس پروخت د خبلایر د 

په  ":پوښتني په جواب کي د خپل نماینده په خوله د افغانستان په هکله یوه خبره او پخه خبره  وکړه

افغانستانه  ترسفر وروسته د" نیکسن"په رښتیا امریکا  د". افغانستان کي نورد پرمختگ استعداد نسته

آمریکا دا شاهي کورنۍ ښه وپېژنده، چي سردار محمد داود هم د دې کورنۍ  .الس پرسر سوی وو

بدنې څخه یو فعال خو لیونی وه. کله چي سردارمحمد داود هرات ته ورسیدی په هرات کي داود  د 

هغه واریداتي عقاید :"کړه په خپلو خبروکي یې لڅ داسي وویلخان د لومړي ځل لپاره خوله خالصه 

چي د دې خبري څخه یې .. .. .. " چي نوي وطن ته راوړل سوي دي هغه باید لیري واچول سي

واضح مطلب د وخت شوروې اتحاد او د ایران دولت  د واړو ته په نژدې سرحدي ښارهرات کي د 

وه، داود خان پدي نه پوهیدی چي هر څه او هره خبره  هغوی په غوږنو کي د یوه بې وخته اذان کول

زموږ په کلیو . وخت کي کېږي بې وخته او بې ځایه اذان د سړي سرخوري خپل یومعین ځای او

 ."چرگ چي بې وخت اذان وکړي باید حالل سي:"کي به خلگو ویل 

دولت خبرول وه چي د سردار دغه اعالن شوروي ته د گوت څنډني مانا لرل، او هم د ایران د      

هغه وخت یې په منطقه کي د امریکا د گټو ساتنه کول،  څو د غربي نړۍ پام خپل لوری ته را 

له بهر څخه بیر خپل هیواد ته تر راتلو ورورسته بیا په هرات وینا د کور د ننه یې خلقیانو،  .وگرزوي
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سردارمحمد داود خان بیچاره خو پر . پرچمیانو او مذهبي بنسټ پالوته هم سیده اخطار ور کونه وه

 .ډېر ناوخته سوی وو

کابل ته په رارسیدو سره یې سمدستي اول قدم کي چي پورته کړ هغه د پرچم څخه د ځان او خپل     

لومړی یې د پرچم د ډلې لوړ رتبه کسان کوم چي د سردار سره په دولت کي . حکومت خالصون وو

ئې فیض محمد. مت هللا پژواک، له وظیفو لیري کړلجیالنې باختري، نظرمحمد سکندر، نع: وه لکه

سعیدافغانې یې له وظیفي لیري کړی،  پاچاگل  ه د سرحداتو وزارت ته تبدیل کړی،له وزات داخله څخ

 وفادارئې سفیر کړ، عبدالحمید محتاط یې سفیر کړ.

خان د حاکمیت تاریخ یعني د سردارمحمد داود  ۲۵هجري کال کي د د لوی د میاشتې پر  ۱۳۵۵په     

له درې نیمو کلونو وروسته یې بیا یوه ساختگې او نمایشي لویه ډرامه )لویه جرگه( د خپلوحکومتي 

او استیخباراتي شبکو پرالس چو ڼولي د خپلي خوښی خلگ او یومعین شمېر باوري لوړ رتبه دولتي 

رگي د کښینول، د جمامورین د کابل پولي تخنیک په لیلیه کي ترسخت امنیتي کنترول الندي سره 

د اساسي قانون مسوده فقط درې ورځي د جرگي . ټولوغړو تماس او ارتباط له د باندي سره قطعه وو

 .تر پرانستلو مخکي په هغو  اخبارو کي نشرسوه کوم چي حکومت ورته د نشر اجازه ورکړې وه

العې او عجب عدالت، عجب قضاوت، عجب حکومت د هیواد اساسي قانون دولس د خبر تیا، مط

په دې چي واکدارو  .نظرورکولو د پاره درې ورځي وخت هغه هم په افغانستان غوندي هیواد کي؟

ځانونه پښتانه بلل خونه یې پښتوزده وه، نه یې په پښتو څه لوستالی سوای او نه یې کورنۍ له  مو

رنۍ او پال پښتو سره مینه لرل او نه یې پښتو ژبي ته کارکړی دی ځکه  پښتو ژبه خو ددې کورنۍ

 .مورنۍ ژبه نه  وه

سردارمحمد داود خان بیله دې چي خپل دولت ته یې بله تکیه گاه پیداکړې وي، د وخت د شوروي     

ځان لیری کړه، دا منا چي سردار محمد داود خان بیله پراشوټ لرلو د طیارې څخه ځان را 

. اړو سیاستونو یې ناکام وهاصال د داود خان عقل کار نه کاوه خارجي او داخلې دو. وغورځاوه

نقیصه په سردارمحمد داود خان کي وو، نه خپله پوهیدی او نه یې د بل خبره او رېدل او نه یې 

هوښیارڅوک ځانته نژدې الره. په وطن کي د ننه هغه یوازنی قوت چي د ده حاکمیت یې له چپه 

)خلق او پرچم (وه، د پردې شاته کیدوڅخه ساتلۍ وو همدغه د شوروي طرفدار سازمانونه یا حزبونه 

 .هغه د شوروي د کاجي بې پالنونه چا ته لڅ نه وه

کله چي سردارمحمد داود خان او حکومتي د ستگاه یې د سیاسیونو په نیولو او وژلو کي مصرف    

سوه، په هیواد کي نورو سیاسي گروپونو چي تنورگرم ولېد، هر گروپ تر ضرورت اضافه اوړه 
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ي ډوډۍ یې پخولې، ځانونه تقویه کول، د سردار محمد داود خان د قهره  څخه د خال خیشته کړل خپل

صون او نجات الري یې لټولې. د سردار محمد داود له سپیني کودتا څخه په الهام سره ټولو  یوه لنډه 

رته االره دا بلل چي په اُردو او امنیتي او رگانو )فوځ( کي نفوذ وکړي، د ځان او خپلو ډلو په گټه ک

 هرحزب او سازمان خپل د جلب او جذب توجه نظامي افسرانوته ور وا ړول.  .الس وا چا وه

 :"يداسي لیک. سردار کبیر سراج د داود خان د کړڼو، ځان غوښتنو په باب داسي یولنډ بیان کوي   

ي و له الرچي د فعتاً مو د رادیو د نشرات. تقریباُ څلورنیم کاله د داود خان د جمهوریت تیرسوي وه

نشر وروسته د  د دې خبر تر .د تقرر هغه هم د رېس جمهور د مرستیال په حیث وا ورېد لهدعبداال

ظاهر کولو سره سردارسلطان محمود غازي چي دغه وخت رئیس د توریزم او ستي د نه خوښی په 

 .لته وا ستو هوائې وو، له وظیفي څخه خپله استعفأ په لیکلې او رسمي ټوگه سردار محمد داود خان

سردارمحمد نعیم خان د خپل کور سامانونه د طرابازخان په  ردغسي د سردار محمد داود خان ورو

کله چي دا خبر و سردار محمد وداود . څلورالري کي په یوه دوکان کي د خرڅالو لپاره کښیښول

کور ته  خان ته ورسېدی، سر دار محمد داود خان ژر خپل ورور سردار نعیم خان او خپل زامن

 :د لته وو چي سردار محمد نعیم خان و سردار محمد  وداود خان ته وویل. وغوښتل

لي ې به غیرنیودي زما له مشورتر اوسه ما او تا تصمیمونه په گډه نیول، خو دا وروستی تصمیم "    

و سره یوځای ونرېیم ونیوې چي له خپلو ورمپه دې منظورمي تص. مقرري لهیعني دعبداال دی،

وروسته تر څه گیلو، گذارو او تهدید  فیصله پردې سول چي دوی په کابل  . "فغانستان ترک کړما

خو په دغه شپه د پالر نازولي زوی ویس پر خپل پالر سردار محمد داود خان باندي  .کي پاته سي

 :انتقاد وکی ورته وئې ویل

 .صدراعظم او بالخره رئیس جمهورسوېتا ډېر عمر ژوند وکړی، نایب الحکمه، وزیر، ! پالرجانه   

لیکن موږ بیچاره گانو چي تازه مکتب خالص کړی دی، او اوالدونه هم لرو موږ غواړو ژوند 

خپله زحمت کاږو . وکړو، موږ ته هم اِجازه راکړه چي خارج ته والړسو، ستا څخه پیسې نه غواړو

ه هغسي قهر جنه لهجه یې آمر سر دار محمد داود خان  ډېر په قهر سو پ. خپل ژوند مخته وړو

خو  .وکړۍ چي د کورنۍ ټول غړي به په هفته کي یوځل د جمعې په شپه زما په کورکي راټولېږي

 ". د انتقاد او پر سیاسي مو ضوعاتو د بحث حق به څوک نلري 

ویس د خپل پالر د دې ډول خبرو څخه ډېر . د یکتاتور نو لکۍ لري په کور کي هم د یکتاتورسو   

ه چي ز:"وو، تردې بحث یا د پالر تر خشن عکس العمل ښکاره کولو وروسته یې ماته  وویل  خفه

او ته )ویس او کبیرسراج ( باید ژرژر سره ووینو ځکه زما عمر ډېر لنډ دی. ویس زما ملگري وو 
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ما تعجب وکړاو ورته ومي ویل ستا پالر د مملکت رئیس جمهوردی، په دې  .ماته دغه جریان ووایه

ت چي هغه یې لري څوک به هغه او د هغه کورنۍ له منځه وړالی سي؟ پالر دي سمبال پوځ قدر

لري او یو تعداد ځوانان پر را گرځیدلي دي، حکومت پر وضعه مسلط دی. ویس د خندا په ډول را 

د پالر ټول دوستان مي د هغه د ښمنان دي، پالرمي یو د واوري زمری دی چي له د ننه  !ته وویل

یم، خو که  یې سوی دی. او عالوه یې کړل چي پالر مي هر ځل وائې چي زه وړونکڅخه ویل

که پاته سي . او نه سم هیڅ یو زما د فامیل دي دا ارزو نه کوي چي ژوندی به پاته سي یوړونک

 ".ډېري پستۍ او خوارۍ به ویني

د هغوی ټولي سردارمحمد داودخان ته خپل اعمال، وژني، د خپلي کورنۍ کړني له ولس سره     

جفاوي ښه معلومي وې، او ځان یې د ولس په هنداره کي ډېر بدرنگ لېدی، د ولس له قهره سخت 

هیڅ یو زما د فامیل دي دا ارزو نه کوي چي زما د پالن :"بېرېدی، چي خپلي کورنۍ ته داسي واي 

 ". نيخوارۍ به ویتر نا کامېدو وروسته دي یو هم ژوندي پاته سي، او که پاته سي نو ډېري پستۍ او 

د سردار محمد داود خان خپل پالن له کورنۍ سره شریک کړی وو. سردار محمد داود خان له     

ډېر وخته پالن الره چي په هیواد کښي منور او مبارز خلگ ټول په نوبت سره بندیان او ووژني. 

دی "ویس" پو هې ځکه یې خپلې کورنۍ ته  ویل چي زه په خپل پالن کي بریالی کیږم، خو زوی یې

 چي پالر یې ناکامه کېږي ځکه کبیر سراج ته ویل چي ژر ژر به سره وینو زما عمر لنډ دی.  

دې ساده مغرور ځان خو څه چي کورنۍ یې هم پدي باوري کړي وه چي د پاچهۍ ترچپه کیدو     

کي ځای نسته، وروسته زموږ د کورنۍ د ظالمانه اعمالو په خاطرتاسي ته نور په دې هیواد او خلگو 

د سردارکبیرسراج او ویس د خبرو څخه سړی پوهیدای سي چي سردارمحمد داود خان د خپلۍ شاهي 

ه دی نسي او پافغانان به کورنۍ په منځ کي پردې پالن خبري کړي وي، چي څوک او په کوم شمېر 

او د منځه وژني، او د ناکامۍ په صورت کي یې د خپلۍ کورنۍ د وژلو  له هغو څخه بیا څه شمېر

ځکه ویس ځوان او تر پالر هوښیار وو . وه ېمنلپه دوی باندي وړلو خبره هم په د یکتاتورانه شکل 

 د دې خطر ناکي لوبي په انجام او حتمي ناکامې پوهیدی،  او د خپل پالر ناکامي یې احساس کول.

یس وسردارکبیرسراج خو سر دار داود خان د خپلو او الدو نظر ته هم اهمیت نه ورکاوه، ځکه و    

زما ژوند ډېر لنډ دی. ولي یو زمامدار داسي فکر کوي چي ترده وروسته به د ده د :ته وائې چي 

کورنۍ سره د ولس لخوا حتمن بد چلند کیږي؟که زمامدار په خپله زمامداري کي د ولس سر، مال او 

ده ولي له ولسه دونه نا امیناموس ته په درنه سترگه کتلي وي، او خلگو ته یې خدمت کړي وي بیا نو 

 . سي، چي تر ناکامېدو وروسته به یې د کورنۍ سره ناوړه چلند کیږي؟
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سردار محمد داود خان دا خبره و خپلي کورنۍ ته د ثور تر نظامي پاڅون څخه څو ورځي مخکي     

له  ما د آمریکا. د پنجشنبې ورځ چي د کمونیستي کودتاه ورځ وه: "کوي سردار کبیر سراج لیکي

نظام الدین غازي چي زما نژدې ملگري وو همیشه مو یوځای د تینس . سفیر سره د تینس مسابقه لرل

هغه ما ته تلیفون وکړی چي نن کور ته درځم دغرمي ډوډي درسره خورم د هغه . لوبه سره کول

ځان را بجو خپل کور ته  ۱۲ما پر . مریکا سفارت ته سره والړ سواځایه به د تینس د لوبې لپاره د 

چي  د سردار  ید داود خان له کوره تلیفون راغلدی  . داورساوه، نظام الدین غازي ته انتظار باسم

محمد داود خان پیاده کریم خان )مالزم یا چپراسي( راته وویل رهبر) داود خان( امر کوي چي نظام 

ین غازي تر اوسه ما په جواب کي ورته وویل چي نظام الد .واستووه الدین غازي عاجل ارگ ته را

سي موتر پ. ما ته یې ویلي وه چي پر پښو درځم، شاید په الره کي وي. زما کورته نه دی را رسیدلۍ

واستوه، الکین زما انتظار ترنن ورځي بې گټي دی. داسي معلومه سول چي د داود خان موتر نظام 

په آینه افغان مجله کي . وو" نظام الدین غازي د داود خان د کاکازوی او زوم .الدین دالري وړې وي

 دا بیان واضح راغلی دی.  

ت نو هغه وخږبیا به یو څه به په تاریخ کي شا ته والړ سو، چي دا درې د اکا زامن لږ نور هم و پې   

په عوض یې نوی اساسي  ،چي محمد ظاهر خان د خپل پالر محمد نادر خان اساسي قانون فسخ کړ

د سردار محمد داود خان د مهار ولو په خاطر په  نون کي یې، په دې اساسي قاترتیب کړ قانون

چي د سلطنتي کورنۍ غړي حکومت نه سي جوړوالی،مانا صدارت اساسي قانون کي دا ماده راوړل 

ه پ څونه ښه، به د شاهي کورنۍ د غړو به غیر د ملت د افرادو څخه یو کس دې مقام ته ټاکل کیږي.

ا پاچا بې مسؤلیته)واجب االحترام( د مملکت د ټولو قوواو څخه ډېر خفگان سره په دغه قانون کي بی

. حال دا چي د اسالم د قانون له نظره هر څومره چي د یوه ود زیات صالحیت څښتن بلل سوۍ و

شخص صالحیت ډېرېږي مسؤلیت یې هم ایضافه کېږي. )یوازي وړکی او لیونی مسؤلیت نه لري(. 

احزابو د جواز یوه اصولنامه هم ومنل سوه. د هغې اصول  د دغه اساسي قانون د روحې په اساس د

 نامي له برکته یو شمیر سیاسي سازمانو او اخبارونو په ښکاره خپل فعالیتونه شروع کړه.....

د خواشینۍ ځای دی چي دغو درو ) محمد ظاهر، سردار محمد داود او سردار نعیم(  د کاکا     

سترگه نه دي کتلي د دوی تر منځ د کورنۍ موافقې وروسته یې زامنو هیڅ  کله هم قانون ته په درنه 

هغه قانون  لوی جرگي ته وړاندي کړه چي لوی جرگي و مانه، خو دوی  خپله هغه قانون ته  په 

درنه سترگه نه کتل خپله یې د اساسي قانون خالف کړني سر ته رسولې د مثال په توگه:  د اساسي 
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سته یې د صدارت چوکي د سلطنتي کورنۍ غړي سردار محمد قانون تر تصویب او انفاذ لږ ورو

 داود خان ته ورکړه.

سردار محمد داود خان د خپل صدارت په شروع کي یو ځل په کندهار کي په ډله اېزه توگه د     

ولسي خلگو په وینو السونه رنگ کړه. د سردار محمد داود خان د صدارت په دوره کي چي د ښځو 

و په کندهار کي د وخت والي محمد صدیق خان وزېري د کندهار د ښار مخورو مخ لڅی اعالن سو، ن

او دولتي مامورینو ته په یوه د ولتي میلمستیا کي د گډون بلنه ورکړه، په بلنلیک کي یې دا خبره 

ورسره ایضافه کړي وه چي هر څوک مجبور دی میلمستیا ته د خپلي میرمني سره چي مخ یې لڅ 

مخورو مشخصو پر یو شمیر مخورو او مامورینو ښه ونه لگېده، یو شمېر  وي راسي. دا غوښتنه

مظاهره را ووتل. مظاهره چیانو د کندهار سینما  د خلګو عام خلگ را و پارول په سبا په ښار کي

ته اور وا چاوه  په ښار کي یوه گډوډي جوړه سوه. صدر اعظم داود خان له موضوع خبر سو، امر 

یې وکړه چي په کندهار کي دي حکومت عسکري سي، مظاهر چان دي سخت و ټکول سي او والي 

 دي کابل ته راسي.

ر کي د فوځ مشري کول، د مظاهرو د مخنیوي په خاطر یې یو جنرال خان محمد خان په کندها    

ډېر شمیر عسکر ښارته را وایستل په نتیجه کي پر مظاهره چیانو باندي یې شلیکونه وکړه ډېر شمیر 

او ډېر شمیر مړه سوه. ښاغلي محمد نادر ایوبي په خپل اثر" پاچهانو څه  خلگ و نیول سوه، زخمي

دې پېښي څخه څو ورځي وروسته زه له کابل څخه کندهار ته  دصفحه کي لیکي))  ۵۹۴کول" په 

والړم. مرحوم ډاکتر آدم خان "درمل" چي زما اشنای وو، له هغه څخه مي په خصوصي ډول پوښتنه 

په هالکت رسېدلي وي؟ ډا کتر آدم خان چي په  هفرنوکړه چي د کندهار د مظاهره چیانو څخه به څو 

و عسکري سر طبیب وو، ما ته په جواب کي وویل چي: جنرال دغه وخت کي د کندهار د قول ارد

خان محمد خان تر مظاهرې وروسته ما ته امر وکړ، چي ورسه هغه کسان چي په هالکت رسېدلي 

یو څه زیات ( ۷۰۰) دي په یو ځای کي ښخ کړه او د ټپیانو معالجه دي وسي، زه ورغلم تر اووه سوه

اب لیکونکي( محض اووه سوه په یادي او ایضافه یې را په هالکت رسېدلي وه زما )د دې کتخلګ 

څخه هېر سویدي. آدم خان درمل وویل چي ټول مو د عسکري ټرکونو په زریعه انتقال او د ښار 

بهر مو ښخ کړه........... په کندهار کي د حکومت له بېري هیڅ چا د خپلو مړو بحث هم په علني 

 ډول نسوای کوالی چي څه سول.... ((   

بل روایت، دغه درې واړه د کاکا زامن برابر وه.  یو وخت چي د کابل د آنیس ورځپاڼي مؤسیس     

او د )بحران نجات( د کتاب لیکونکی غالم محی الدین آنیس نا جوړه وو، ډاکتر پوښتنه ور څخه 
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اوس ښه یم، هغه  وکړه چي صحت دي څنگه دی؟  غالم محی الدین آنیس ورته په جواب کي وویل:

) د آنیس مطلب د پاچا د پالر محمد نادر خان  کروب چي زه یې ناجوړه کړی وم وژل سوی دئمی

د وژلو څخه وو(. دا خبر و محمد ظاهر شاه ته ورسېدی.  بیله د محکمې له حکمه ظاهر شاه غالم 

محی الدین آنیس په کلو کلو تر هغه وخته بندي و ساتۍ چي نور یې د کار او خبرو توان نه الره. 

لما واي: عقل هغه عامل دی چي د طبعیت پر ښکال او تنظیم حاکم دی، که پر دې جهان باندي عقل ع

حاکم نه وي او هغه د ټاکلي هدف پرلور بو نه زي، دا تر تیب به څرنگه امکان ولري؟ په وروستیو 

نۍ کور کي نو په رښتیا سره  سردار محمد داود خان  د خپل عقل په تیاره کي د ارگ د ننه  د خپلۍ

نور نو د ژوند امید ورته پاته نه وو، د کورنۍ غړي یې ځیني . مشورو ته یې هم غوږ نه نیوی

 س.بېزارسوه، نور یې وژل یوازنې ښه چاره وه او ب

ه گرج)چرګه(  ) دکتاتورۍ( چلولو وروسته لویه تر څلور کلني مارشا هللا سر دار محمد داود خان    

س جمهور انتخاب( له پاره را ئی) د اساسي قانون تصویب او د ررا وبلل،  جرګه د دوو مقاصدو 

غښتل سوې وه. موږ تاسو ته معلومه ده په داسي جرگو کي چي دولتونه یې جوړوي دولس نقش او 

د دولت لخوا  ".هغه وخت هم ټولي معاملې د اوس په شان په دروغو پر مخ وړل کېدې .رول نه وي

ځ ترغرمي ورسته په کم تېراژ اخبار بازار ته را ووت چي په هغه د خلګو د خبر تیا له پاره یوه ور

باورنه لرم چي ولس دي هغه . شمارې یې هم محدودي وي. کي د اساسي قانون مسوده چاپ سوې وه

غړو قانون ساسي نه وو لوستۍ، د جرگي شل فیصدغړي  ریتلوستۍ وي حتی د لوې جرگي پوره اکث

 غړو سواد نه الره. ٪۳۰ډ سوي دي. نه پوهیده چي د څه له پاره را غون

خان د یوې فرمایشي جرگې ته حاضر سو، د یوې جوړي سناریو له مخکي  کله چي سردارداود   

جمهوري( نه کوم، تاسو یو بل کس وټاکی. د جرگې غړو ټنگار وکړه د   ریاست)یې وویل: زه دغه 

ویل زه دا مسؤلیت هغه وخت جمهوري ریاست مسؤلیت قبول کړي، بیا نو سردار محمد داود خان و

 ډوډۍ خورو خلگو.. . د لته په مجلس کي یو شمېر ناستو.. .. .. . قبلوم چي تاسي زما شرطونه منی

سردار محمد داود خان خبرو ته پرې نښود، چي څه به یې ویل؟ ډوډۍ خورو نارې کړې ستا هر 

 .خان څه غوښتل ووایې خبره خالصه سول، دا معلومه نه سول چي سردار داود. شرط منو صاحبه

سردار محمد ادود خان رئیس جمهور وو او رئیس جمهور سو. بل د جرگې ناوړه فیصله داوه چي 

د دروگونو قواو تفکیک پکښي سم نسوای . په قانون کي د مطبوعاتو آزادي مطلق نفي کړل سوې وه

او سیاسي فعالیت یو حزبې سیستم چي هغه هم د سردار محمد داودخان حزب به وي سیاست . کیدای

کوالې سي. څو نه دغه پریکړي د بشري او الهي قوانینو سره برابري وې ؟ د هیڅ گډونوال وجدان 
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د دي مادې پر تائید و نه لړزېدی،  ولي؟ بل دریاست چوکۍ له پاره  یو کا ندید وو بله مورنه وه لنگه 

جرگې څخه راووت د جزأ څنګه چي داود خان له . سوې، یوازي سردارمحمد داود خان وو او بس

 . قانون نافذ کړی ټول سیاسي فعالیتونه یې غیري قانوني وبلل

کمبودیو اونیمگړتیاوو، بیاهم د  ټولو ې. سره ددۍهرڅه یې د خپلۍ شاهي کورنۍ او پالرمیراث بل

ت مترقي حکوم افغانستان دخلق دموکراتیک گوند د داودخان حکومت نسبت د ظاهرخان پاچهۍ ته یو

دا ځکه په اقتصادي برخه کي یې څه قدمونه پورته کول، پدې اساس خلقیانو د سردار محمد   ۍ،بل

د ( خلق او پرچم )د افغانستان د خلق دموکراتیک گوند .حکومت مخالف عمل نه کاوه داود خان د

واړو په خاص ډول خلقیانو چي له داود خان سره په حاکمیت کي شریک نه وه، خو بیا یې هم د 

خلقي بخش د سردارمحمد . حمد داود خان جمهوري سلطنت، ترشاهي نظام مترقي او ښه بلیسردارم

. حتی همدغه خلقیان یوازنی قوت وو چي د جمهوریت وداود خان د حکومت د پالیسی مخالف نه و

څخه یې ساتنه کول د خلقیانو مشر تابه پوهېدل په دې چي د لیوني سردارمحمد داود سره باید په 

برنامه )خطاب به مردم( په سمه ند وسي او سردار محمد داود خان پرېښول سي چي کومه احتیاط ژو

 ه عملي کړي. ګتو

اما کله چي خلقي رهبرۍ ته  دا ثابت سول سردار محمد داود خان پالن لري ټول مترقي شخصیتونه 

ی د او مترقي سازمانونه یو په بل پسي د منځه وړي او غواړي وطن د مړو خالي کړي، نو دو

کي د نظامي  سردار محمد داود خان د حملو څخه د خپل ګوند د ساتني په غرض په پوځ )اردو(

سازمان جوړېدل را پیل کړه. تر هغو چي  سردار محمد داود خان سور شهزاده او د شورویانو په 

 حلقه کي وو، د چپو سازمانو شوروي طرفدار سازمانوسره یې غرض نه کاوه، یا د هغوی نوبت النه

د خپلو اجدادو څخه زده کړي وه هغوی پر خپل  سردارمحمد داودخان چي. لیوني وو را رسیدلۍ

وطن فروش  وخت څنگه دا وطن له مړوخالي کاوه؟. تیرو اجدادو یې لکه: دوست محمد خان ، مستبد

ر بازحبیب هللا خان، غدار نادرخان او عیاش محمدظاهرخان ته انگریزانو وامیرعبدالرحمن خان، زن

دی هم باید د خپلونیکونو په شان . زده کړي وو، چي په څو کلونو کي یوځل باید خانه ټکاني و کړي

 .د هغوی پرپلونو قدمونه کښیږدي، باید دغه ناروا الره تعقیب کړي

 .۱۰۲کلیله او دمنه ص  "ویني تویول نه پټیږي او فتنه اچول په پای کي رسواکېږي " 

هغه د کورنۍ د وژل کیدو غمجنه پېښه پوهاند ډاکترمحمدحسن کاکړ  د سردار محمد داود خان او د 

هجري کي له چاپه ۱۳۸۹م کال یا۲۰۱۰چي په " د ثورکودتا او د هغي ژوري پایلې" په خپل اثر

صفحه کې د سردار محمد داود خان او د هغه د کورنۍ د وژولو داستان خالف ۷۵راوتې دی هلته په 
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د یوه بل راوي په حواله، چي نه غواړي  " :اصلي کیسه داسی لیکيد نور ټولو ادعاگانو چي کېږي 

 .نوم یې واخستل شې، ښځي او ماشومان په اصلي کوټه کې او نارېنه د ناستي په کوټه یاهال کې وو

د دغې فیصلې له مخې ویس دمحمد داود . پریکړه شوې وه، چي هیڅوک به ژوندی نه تسلیمیږي

زوی د سهار په مهال د ښځو کوټې ته ننوت، په کالشنکوف سره یې اول په خپلي ښځي، بیا په 

خپلوماشومانو، مور او نورو ډزې وکړې او په اخر کې یې خپل ځان وواژه. شنکۍ، د محمد داود 

ث الدین فایق هم دغي تراژدی ته بلې همداسي یو بل کس  ښاغلی غو  "لورهم ځان په خپله وواژه 

 .په لنډ ډول دغسي اشاره کړې ده لکه ډاکتر محمد حسن کاکړ چي لیکلې ده

 کاشکي داسي نوای سوي.

د خپلو لیکنو له لوستونکو څخه بخښنه غواړم که چېري زما د دغي لنډي او معلوماتي"تاریخ او     

ېرو دوستانو اجازه نه را کول چي زه پر شننه"  د لیکني په اساس را څه زهېر او خفه سوي وي. ډ

ښاغلي سردار محمد داود خان انتقادي لیکنه وکړم، دوی سردار محمد داود خان مقدس باله. یا ورته 

مقدس ښکارېدی. البته له دوی سره به د سردار محمد داود خان د مقدس والي څه پټ ثبوتونه وه، 

قدس توب ما قانع کړي. زما سره دا ثبوتونه وه خو ماته داسي څه پالس را نه غلل چي د هغه پر م

 )زڼۍ( وو. چي ووایم سر دار محمد داود خان په افغانستان کي د ورستیو ټولو بد مرغیو اصلي
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