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  قاسم باز

 ٢٠١۵ جوالی ٢٧
  

 داښتونهدد سترګو ليدلی يا

  محمد موسی شفيق څرنګه او د چا په سپارښتنه

 ؟.خه خالص شود شھيد سردار محمد داوودخان د جمھوريت په دوره کښی د نظارت څ

  دوھم قسمت

  

  د لومړی پاتی برخی 

اوس زمونږ د ملګرو وينه ډيره توده ده دوی د محمد موسی شفيق په خوشی کولو کی يوه خوله ندی خو ! بازمحمدخانه

 .تاسو ډاډه اوسی... درسره کوم چی ډير ژر به يی ازاد کړم) وعده ( ژمنه 

  

ھر يو د تحول ھيرو ځان . وال په خپلو کی په څو ډلو ويشل شودی نيټی پاڅون ٢۶دا ھاغه وخت دی چی د سرطان د 

باله او ھر يو د بل څخه ځان پورته، د مثال په ډول ، داکتر محمد حسن شرق، غوث الدين فايق، پاچاګل وفادار، او 

 .عبدالحميد محتاط  يادولی شو

 شاه و درول، پاچاګل وفادار سفير شو او پدی وخت کی محترم عبدالحميد محتاط د ګروه کار په نوم يو شمير کسان تر

  د وزارت له دندی ګوښه شو؟ ) وفادار( يس تور لګوه چی ولی  ئد ھغه پلويانو ھم  د دولت په ر

د فوايدعامی وزير غوث الدين فايق چی د حسن شرق سيال وه دی داسی انګيری چی حسن شرق د ځان د پياوړتيا 

خو د غوث الدين دا . ودخان شاو خوا يو شمير دوستان او ملګری و ټاکید سردار محمد داو: لپاره کوښښ کاوه چی

يس ئچی حسن شرق ، عبدالمجيد باز د دولت د ر. خبره ماته د منلو وړ نه بريښی، د بيلګی يا نمونی په ډول دی وايی

ودخان سره د ډير محمد داوودخان د سکرتر يا سرياور په حيث وټاکه، حال دا چی د عبدالمجيد باز پالر له محمد داو

 .پخوا پيژندل

د داکتر عبدالظاھر د حکومت په مھال ما ته سيد عبداالله  تليفون کښی وويل . [ عبدالغفار فراھی پخپل اثر کی ليکی

دی وايی چی زه په ټاکلی وخت کور ته ورغلم، . ] چی سردارصاحب محمد داوودخان ھليه لری چی تاسو و ګوری

 .مخ) ١٩۶(

ی بازمحمد خان زما سره روغبړ وکړو خو ال زمونږ خبری په خوله کی وی چی سردار صاحب په داسی حال کی چ

له دويم پوړ نه راښکته شو، باالپوش يی اغوستی وه، خولی يی په سر وه داسی بريښيده چی غوښتل يی  په انګړ کی 

 ....قدم ووھی
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واد کی څه خبری دی؟ له دی يادونی  نه می کله چی ورسره مخامخ شوم نو له روغبړ نه وروسته يی راته وويل په ھي

موخه داوه چی بازمحمد خان د استقالل د جنګ راوروسته د نادرخان، ھاشم خان او سردار داوود خان سره نژدی 

 نيټی د پاڅون په شپه د محمد داوودخان سره تنھا او تنھا بازمحمد خان و، زما پالر ٢۶د سرطان د . اړيکی درلودی

ان د شپی  د جريان  په باره کی وويل چی  پاچاګل وفادار مخابره راوړه، تقريبا يو ساعت زمونږ  د سرط٢۶ماته د 

ده او . سره و ھغه بيا په خپلی وظيفی پسی چی د متکبر او ځان نه راځی جنرال د عبدالولی نيول وه په ھغه پسی والړ

 ته راوست، داوودخان  ما ته وويل چی پاچا فيض محمد په شريکه ھغه ونيوه او دنيولو وروسته يی د داوودخان کور

په دی شپه چی مونږ زندان نه درلود  د شاھی نظام ټول . ګل ته ووايه چی دی ھم د عبدالقدير نورستانی کور ته بوځی 

. په دی بنديانو کی دا کسان شامل وه .عاليرتبه مامورين مو د عبدالقدير نورستانی په کور کی تر نظارت الندی ونيول

محمد موسی شفيق، خان محمدخان وزير دفاع، جنرال عبدالحکيم کتوازی، . شال شاولی خان، جنرال عبدالولیمار

 . رحمت هللا صافی، سردار محمد عزيز نعيم او دده خانم شاھدخت مريم او څو نور

دخان کورته وو بجی د مرحوم دا٧يس ياور نه و ټاکل شوی پالر به می ھر سھار ئکله چی عبدالمجيد باز د دولت د ر

خو کله يعنی . ورته او تر ھاغه وخته به ھلته و تر څو چی محمد داوودخان  د  ارګ له دفتر بيرته کور ته راشی

تقريبآ يوه نيمه مياشت روسته کله چی می ورور د ھغه سرياور شو نو بيا به می پالر يوازی او يوازی د جمعی په 

ی به ھم له ځانه سره ور وړی او يا که به چا غوښتل چی د داوودخان ورځ د ھغه ليدلو ته ورته او ځنی مھمی عريض

 .سره و ګوری نو دليدو زمينه به يی ورته برابره وله

د ھمدی ليدنو او کتنو په تړاو يوه ورځ د پاڅون ځنی دوستان چی د نوم د اخستلو يی ډډه کوم د سردار محمد 

نوموړی ھر : يی زما د پالر بازمحمد خان په اړه ورته وويلداوودخان ليدو ته يو ځای ورغله او په ځانګړی ډول 

مونږ ويره لرو چی تاسو ته کوم زيان و نه رسيږی، بيا ھمدا دوستان داوودخان ته وړانديز . څوک ستا ليدلو ته رابولی

له کوی چی که څوک غواړی تاسو و ګوری غوره ده چی د صدارت له الری او يا ھم د کورنيو چارو او يا د ګارد 

 .خوا ستاسو د ليدلو وياړ تر السه کی

د ليدلو وړتيا تر السه کړی چی سردار صاحب ته و )داوودخان( ددی وړانديز موخه دا وه، چی داسی کسان بايد دده 

وايی چی بيرون خير او خيريت دی ھر څوک له نظام نه خوښ دی، په چا ظلم او تيری نه کيږی، رشوت نه اخستل 

يس ديته اړ نشی چی په کابينه کی ئبشپړه توګه له منځه تللی ده او داسی نورڅه چی د دولت رکيږی، بی عدالتی په 

 .کوم بدلون راولی

ريښتيا ھم د ھمدی کسانو توطيه وه چی د محمد داوودخان له دوستی نه د ده ډيرو خوږو دوستانو الس واخست ان تر 

 . رياسته الس په سر شودی چی سردار سلطان محمود غازی ھم  د ملکی ھوايی چلند له

له دی څرګندونو څخه داسی بريښی چی يو شمير کسان له پخوا نه په مورچل کی ناست وه چی له ده سره د دوستی په 

 .يس بريد وکړیئنوم د شا له خوا په جمھور ر

يی په ډيری زړورتيا لومړی يو شمير دوستان له ده نه لری کړی لکه را واخله زما پالر بازمحمدخان چی ھر څه 

لکه چی يوه ورځ سردار محمد داووخان زما له پالره پوښتنه کړی وه چی . ته ويالی شول) داوودخان( نوموړی 

بيرون خلک زما په باره او مورد کی څه وايی ؟ پالر می بازمحمد خان ورته ويلی وه چی بيرون خلک داسی وايی 

او خلک وايی چی د پرچم زيات غړی تاسو سره ھمکار دی کله چی چی تاسی د پرچم د ګوند سره نژدی اړيکی لری 

سردار محمد داووخان دا خبری زما د پالر له خولی اوری سمدستی د پولتخنيک يو تعداد محصلين د ګلخانی په ماڼی 

  .کی غواړی او ھغوی ته وايی چی زه په ھيڅ ګوند کی نه يم او زما موجوديت په ھر ګوند کی لويه ګناه ده 
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ی مالقات راديوی پروګرام د راديو افغانستان د څپو نه ھم خپور او نشر شوه ، فاروق اعظم چی په دی وخت کی د دد

 .پولتخنيک محصل و ھغه ھم دا موضوع په خپل کتاب کی په واضح الفاظو تشريخ کړی ده

ه وويل چی نور څوک خو کله چی زما پالر د خپلو ملګرو د توطيه څخه خبر شو او ھم سردار محمد داودخان ورت

وروسته له دی پالر می . چی غواړی ما و ګوری ھغه د ګارد يا وزارت داخله لخوا يوه پرزه ورکوه چی ما و ګوری

ھماغه و چی د سردارمحمد داوودخان څخه يوه مياشت رخصت ... دا غوره و ګڼله چی د څه وخت لپاره ګوښه شی

 .واخست او خوګيانو ننګرھار ته الړه

يس سره د يو شمير دوستانو ھمکاری کمه شوه خو له بلی خوا د کابينی د غړو تر منځ ئ خوا له جمھور رکه له يوی

د کابينی د خپل منځی اخ و ډب پرته يو شمير نوری کورنی او بھرنی ستونځی ھم وی چی د . ھمغږی ھم له منځه الړه

سره ستونځی کی د روسانو او پاکستان  يس واک يی له ګواښ سره مخامخ کړی وه،  په بھرنيو ستونزو ئجمھور ر

، په کورنيو ستونزو کی بيا د محمد داوودخان د حکومت په وړاندی په پنجشير، لغمان،  بدخشان او سره رود وی

ولسواليو او يو شمير سيمو کی د اسالمی بنسټ پالو وسله وال پاڅون وه چی حکومت يی و ګواښه، ددی ټولو پيښو په 

  .ان  يواځی پاتی شو، د پاکستان او افغانستان تر منځ ال د پښتونستان مسله په خپل ځای پاتی وهوړاندی  محمد داوودخ

الحق ھغه ټول ءد اجمل خټک د يوی ځرګندونی له مخی چی ګنی محمد داوودخان مونږ ته وويل چی جنرال ضيا

الحق تر مشری الندی خپل ءضيابنديان که پښتانه دی او که بلوڅ غواړی له بنده ازاد کړی اوس تاسی کوالی شی د 

 .حقوق تر السه کړی

الحق ال واک ته نه وه رسيدلی له  ذالفقار علی بوټو ء کال په پای کی چی ضيا١٩٧۴وايی چی ما د : سليک ھريسن 

سره  وليدل، بوټو راته وويل چی محمد داوود ته زمونږ کمزوری ټکی معلوم دی، اوس مونږ ته ھم د دوی کمزوری 

سر ټکوی له ھمدی الری )اقليت( ده او ھغه دا چی په افغانستان کی د پښتنو له واک نه يو شمير لږ کی معلومه شوی 

 .کوالی شو پر ده  فشار راوړو

ز کال ايران افغانستان ته څلويښت ميلونه ډالر ١٩٧۴چی په . : سليک ھريسن د ايران په اړه ھم کښلی يا ليکلی دی

دخان د سره شھزاده په نوم ياده وه، خو کله چی د محمد وران پاچا، محمد داوپور ور کړو، که څه ھم يو وخت د اي

 سوه ٧داوودخان د روسانو د مشاورينو د کموالو  چی سردار داوودخان له روسانو وکړه او داوود په دی وخت کی د 

  .وری ھم ګړندی کړی سوه ته را ټيټ کړه، په سره النجه راغله نو بيا ساواک خپلی ھلی ځلی ن۴شا اوخوا مشاوران 

 :بيا ھم په دی تړاو د سليک  ھريسن ليکنی ته تم کيږو

ماته په ډير ډاډ و ويل ساواک د محمد ) جعفر نديم(دی وايی، چی د ايران د بھرنيو چارو وزارت يو چارواکی 

  )؟(او زمونږ اقتصادی مرستی د محمد داوودخان د رژيم سره مشروطی دی . داوودخان په رژيم کی کار کوی

  ھغه وخت دی ټکی په اشاره وويل Roy Crookد افغانستان د چارو کار پوه په کابل کی د انګريزانو د وخت سفير

  .که چيری ايران په دی بيړه خپلو کړو ته دوام ورکړی نو افغانستان به د شوروی له ګواښ سره مخ شی

واک نه ګوښه کړل په لومړی ګام کی ښاغلی په داسی حساسو شرايطو کی محمد داوودخان يو شمير د کابينی غړی له 

عبدالحميد محتاط د مخابراتو وزير له وزارته لری کړو، ھمدا راز داکتر محمد حسن شرق، فيض محمد، پاچاګل 

زما د ورور . چی په دی کار داوودخان خپلی پښی په تيشه لنډی کړی. وفادار بھرنيو ھيوادونو کی سفيران شول

 .ره ده ، ھغه وايی چیعبدالمجيد باز د خولی خب

يس محمد داوودخان اکثر وخت د خپل کور څخه پای پياده خپل کار دفتر ته تلو خو کله که به چی ورباندی ئجمھور ر

 .لږ نا وخته شوی و بيا به په يوه شين رنګه مارسيديس بنز موتر کی دفتر ته تلو
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 ستا د تګ نه روسته يوه نيمه مياشت يوه ورځ ًاريبيس سرياور خپل پالر ته وويل تقئزما ورور عبدالمجيد د دولت د ر

يس صاحب جمھور زما نه پوښتنه وکړه چی مجيد جان پالر دی د يوی ئدواړه دده د کور نه د دفتر په الره روان و، ر

 چی ھغه: ورور می پالر ته وويل چی ما داوودخان ته وويل .  دوه مياشتی تيری کړی ًامياشتی لپاره الړ و د خو تقريب

لږ خوابده شوی دی، ورور می وويل  چی  داودخان ماته وويل په څه؟ بيا می ورور ورته ويلی و په ھغه موضوع 

چی تاسی ورته ويلی وه چی که نور که څوک غواړی چی ما و ګوری يا يی د وزارت داخلی يا د ارګ له الری بايد 

يل چی ولی دی دا موضوع راته مخکښی ونه ورور می و ويل چی داوودخان ماته وو. ھغه خلک له ما سره وګوری

ورور می زياته کړه مخکښی له دی . ويله، ورور می ورته ويلی و چی ما فکر کاوه تاسی پر دی جريان خبر ياست

  .چی دفتر ته ورسيږو داوودخان راته وويل چی زه د ھغه د خفګان چاره کوم

  نوربيا

 

 


