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 افغانستان در پنجاه سال اخري

 د مرحوم اعلیحرضت محمد ظاهر شاه واکمني ته لنډه کتنه

د هغه کتاب نوم دی، چې ما دوې لسيزې مخکې ناڅاپه له يوې کتابفرويش  «فغانستان در پنجاه سال اخريا»

په آمسرتدام کې  تر السه کړ. يو خدای بښيل ملګري مې زه د افغاين مغازې په نيت د يو افغان دوکان ته 

وړ د مغازې په لومړي پ .و لااره لريد خربو په ترڅ کې ياده شوه، چې دغه افغان کتابونه هم د خرڅل  .بوتلم

ل، خو لومړی يې ما ته د مرحوم نور محمد تره کي يو کتاب، چې زما په ر لکې يې ډېر کتابونه د خرڅلو لااره 

ې او دغه پر کتاب ولګېدل« افغانستان در پنجاه سال اخري»زما سرتګې د  .نومېده راکړ« د بنګو مسافري»امن ګ

ايد ياده بواخيست، چې نن يې منځاانګه د پي ډي اېف په بڼه له هېوادوالو رسه رشيکوم. کتاب مې ترېنه 

عبدالله ويل زي تر رسه کړې دي، خو ما دغه څو کرښې پرې کړم، چې د پي ډي اېف چارې يې ښاغيل سيد

 تورې کړې دي.

کاله په افغانستان  ۴۰تر لږه وي، چي د ملت بابا لږ هم اورېديل وي او هرو مرو لوستي به مو څه ر تاسو به ډې

تني او بې مد ظاهر شاه په اړه هغه اړين، ريښکې ټولواک وو، خو له بده مرغه چې د مرحوم اعليحرضت مح

 ظاهر شاه باندې د خال تربور او اوښيمحمد له يو پلوه په اعلیحرضت  .پلوه څرګندونې لږ تر سرتګو کېږي

ه او له واکه لېرې کړی شو او له بل پلوه وروسته له رسې، شنې او شهيد محمد داود خان لخوا کودتا وشو 

 ۴۰يو د وروست .ظاهر شاه فکري، قومي او اېديالوژيکې مخالفني واکمن شولې د هاميون محمدز يساينې غم

ستي برېده د مرحوم محمد ظاهر شاه پر ضد وکارولو، چې و  ماشني تر ور ايتکلونو په اوږدو کې يې خال تبليغ

ې په اړو دوړو کپه اړه د واکمني سبا يې په ځوان نسل کې هم يو تبليغې غبار د مرحوم محمد ظاهر شاه نن 

 ساتلی دی.  پياوړی

نه لږ تر لږه پنځه لسيزې مخکې ظاهر شاهي ضد غربګونونه په ننني افغانستان کې رامنځ ته شول، چې نله ن

و د شاميل د اخواين زيو، د جلل آباد د مومندو اد اعليحرضت محمد ظاهر شاه په واکمني کې د کندهار د کر 

خو په ټولنه کې يې هرومرو د ټولنيز پرمختګ د ډپ کېدو  ونونو ته کېدلی يش نغوته ويش،غورځنګونو پاڅ

ه او دتا پرې وکړ و پياالمې رامنځ ته کړې، چې د چايانو په مرسته د مرحوم ظاهر شاه تربور شهيد داود خان ک

 ي. کړه، چې هم وچ او هم لومد پکې سوځوږدمهاله بدمرغې يې رامنځ ته د افغانستان اوسنۍ ا

ښتنو تر ليقوي، آيديولوژيکي او حريص غو اخيل فکتورونو لکه قومي، ژبنيز، سد افغانستان په بدمرغيو کې د د

 .ت هم بايد له پامه و نه غورځول يشيت ذهنياڅنګ د نړيوال ځربځواکونو تبليغي، نظامي، پويل او مستعمر 

له دوميې نړيوالې جګړي مخکې افغانستان د سوسياليستي روسيې او انګريزي امارياليزم تر منځ پنجې 

زموينې آ  شوروي او امريکا د ګواښونو د نرمولې او وروسته له دوميې نړيوالې جګړې افغانستان د سړې جګړې د
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رغل او د امريکايان ټغن مقاومت شو، چې افغان ولس يې دا دي د څو يډګر شو، چې پايله يې د روسانو بربنډ 

 لسيزو په ترڅ کې قرباين ورکوي. 

ول او ش په افغانستان کې د څو لسيزو په ترڅ کې بېلبېل افغاين نسلونه په پرديو ملکونو کې وزېږېدل، وروزل

او سوين  دي، يو شمېر يې د شيعه يې يو شمېر په نړيوال اسلمي بنسټاالنه کې آختهلوی شول، چې نن سبا 

 .وړولو لګيا ديغ يو پهڼد پنډېو په لوڅولو او د څپه تله کې ځان تيل او نور يې بيا د روشنګري تر پلمې الندې 

ه سې حالت کې ما ته هم اړيناو نه يې هم خيال وررسه شته، نو په دا نه درد، نه يې درملد افغانستان د خلکو 

وبرېښېدله، چې د مرحوم اعليحرضت محمد ظاهر شاه د واکمني په اړه يو کتاب، چې ُعمر يې زما له ُعمر رسه 

 د مرحوم، کې سرتګې پرانيستې دي ۍهغه کال خاور شوی، چې ما په دغه کرغېړنې نړ په او  برابر دی

پر ځای ګڼم، چې زموږ وېشل شوی  .يو ځلې بيا وګورم د تلني په درشل کېمحمد ظاهر شاه اعلیحرضت 

 توپري وکړي، چې ټولنيز پرمختګ يعنې ّڅه؟ اودې افغان ولس دغه کتاب يو ځلې تر سرتګو تېر کړي، چې د 

کواالن او په شنو پړسول شوي افغانان، د د هېوادپالنې جوهر په څه کې نغښتی دی! ځکه يو شمېر ډالري لي

  ماشني کې د ملت سرتګې ړندې کړي. ايتپه تبليغ د ولس سرتګو ته خاورې وروشني اودې هڅه کوي، چې 

له بده مرغه ډېر ليکوال په دې استدالل کوي، چې په وروستيو څو لسيزو کې نه رسو، نه هم شنو او نه هم 

کې هڅه  لو تبليغاتوي. کمونيستان په خاړ اد ته خدمت وکې خال هېو امکانات تر السه کړل، چ ساينو د دې

ي، مجاهدين بيا پاکستان ملمتوي، خو له هېره بايس، چې دوی ټول په همدغه کوي، چې ارشار ګرم وګڼ

نو اچوي، شينکويف طالباپړه پر کل پاکستان کې روزل شوي دي او همدا ټول ننني لشمک تکنوکراتان بيا 

 کړېدل، ربړېدلی، ځورېږي او ليه نن هم قرباين ورکوي.  مګر ملت له ټولو

ته  د شوروي خولېيې لـمريز کال شهيد محمد داود خان د چايانو په مټه کودتا وکړه او افغانستان  ۱۳۵۲په 

کلنه رسه غميزه  ۱۴سوسياليستي کومې ته ورټېل وهلو، چې د افغانستان  ستانوورنېژدې کړ، چې بيا کموني

مريکايي ااو ايراين مجاهدينو افغانستان د ملکولطوايفي ډګر وګرځولو، چې د  ړه او بيا پاکستاينيې رامنځ ته ک

او رغو کاله پر افغان ولس مبونه ورول کېږي او په خالو درو  ۱۵بربنډ يرغل ته يې زمينه برابره کړه، چې دا دي 

 کې ويشتل او وژل کېږي. 

ان ول، چې افغانستان د ولسواکي پړاو ته ورننوتلو او ت يې رو ام رامنځ ته شو، نو تبليغاکله چې جمهوري نظ

نفعه پروژه تطبيق م داسې عاملکې کلنه واکمني  ۶د موډرنيزم پر لور روان شو، خو برعکس د داود خان په 

د ظاهر شاه په واکمني کې وړ وي، پرته له هغه يو شمېر پروژو چې د اعليحرضت محم ونشوله، چې د يادول

چې ښه بېلګه يې د مخابراتو د وزارت نوی تعمري، د افسوټر او مکرويانو پراختيا ته نغوته کېدلی ن شوې وې، پل 

کرېټې ي يا کانهم د قري يو الرو هم دقريزي سړکونو پر رس د کمونيستانو په واکمني خو پر ښاري او لو .يش

اټکونه پر يا ورته پل، چې موټر په رسعت له پوستو تېر نه يش او مجاهدينو بجوړ شو )جماونه( پولو بندښتونه 
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 مېرش وذهنيت، نن هم په يري کا، فساد، درغيل، دروېزه ګري او بېهمدغو پوستو کې واچول، چې دغه د غلې

افغانانو کې شني شوی دی، چې د غربت خښته يې همدغو رسو کمونيستانو کېښودله او مجاهدينو بيا پسې 

 له. ورسو ته عوج بېساري رونق ورکړ او غريب تکنوکراتانو بيا 

ېږي، چې ولې بايد په افغانستان کې د شاهي نظام پر ځای جمهوري نظام راغلی وی او بيا د پوښتنه دا ک

ن شوی وی، چې هم يې هېواد برباد کړ، هم و اسلمي جمهوريت په اخوډب کې ورادميوکراتيک جمهوريت ا

ول او جر شامه بهر ته ه ټوليې خلک وکړول، هم وينې تويې شوی او هم ټول له رسه نيولې تر شنه او ساين

 غيو رسه الس او ګرېوان کړ. ر افغانستان يې له فساد، غربت او بدم

کاله د يوې کورنۍ په واک  ۵۰۰ یو چې د انګرېز شاهي دولت دا دۍ ته په لنډه توګه ځري شو، نو وينکه نړ 

و کلونو وروستيو څو س ته کاله ملکه اليزابت د واک پر خره سوره ده. په عربستان کې دیدی، چې وروستي شا

کلونو يکه تاز پاچاهان دي، هم د  ۲۰۰شاهي ُحکمروايي ده، چې د السعود ډله د وروستيو په اوږدو کې 

ی دی. ړ يزم د داعش په ملن کې رامنځ ته کرو نړيوال تر يې وهابيزم او هم د سلفيزم بټۍ توده سايت، چې نن 

لګه دي، چې د لوېديزوالو بې ېنورو ملکونو کې ډېر  د شاهي کورنيو بېلګې هم په اسلمي نړۍ کې او هم په

رين بهارک، سويدن، بلجيم، انګرېز، او نور، د اسلمي نړۍ بيا د مراکش حسن زاده، د به يې د هالنډ، دمن

عربستان سعود زاده او د بوديستانو جاپانيان کولی شو ياد کړو، مګر شاهي او جمهوري ټولنيز ملکزاده او د 

 يې بيا افغانستان شو.ني شخړو ډګر او دذهالبراتوار 

ر بيا د د تېرې مرشوطه خواهي بټۍ تودوي، يو شمېمهال هم د افغانستان ګڼشمېر ليکوال يا  اوس

افغاين  . دساکو ساورو شالۍ وهيد اهر شاه يا بل متدين ټولواک ته جمهوريخواهي ډنډوره غږوي او نور بيا ظ

نستان افغا دپېښو او ما ويل تا ويل کې نغښتې ده، مګر جرا جويي د مانننيو ليکوالو فکري سوژه هم په ډنډورو، 

او د ژوند د هوساينې کوم څرک نه پکې ليدل  ، اقتصادي، علمي پروژود اداري سيستم، ټولنيز پرمختګ

 تاړی وي، خو ليکنې به يې په ما وييل اوډمييسن مختاړی او يا د پوهاند منځکېږي. د نامه تر مخ به يې د اکا

 کېږي.  فکري غوښتنه پرې تر رسهد هېوادپالنې  کې نغښتې وي، چې نه ذهني تنده پرې ماتېږي او نه تا وييل

پام وړ  دکې په څلوېښت کلنه واکمني کې د افغانستان په بېلبېلو برخو ظاهر شاه محمد  د اعليحرضت

ه کندهاره تر هراته او له هراتخدمتونه شوي دي، چې د ترانساورت په برخه کې له کابله تر کندهاره، بيا له 

کال د  ۱۹۶۳کيلومرتو حلقوي سړک جوړېدل او په  ۲۰۰۰تر ميمنه او بيا تر مزاره او له مزاره بيا تر کابله د 

د يادولو وړ دي. همدا ډول د افسوټر  او له پلخمري تر تالقانه د سړکونو غځول، سالنګ د تونل پرانيستل

چې هغه مهال يې د نورو الوتکو تر څنګ درې د بوينګ الوتکې هم  ، د آريانا ملکي هوايي رشکت،ۍکمان

نستان املکونو ته يې الوتنې کولې، خو کمونيستانو بيه د کشتمند په السليک د افغ وزيات ۲۰درلودلې او تر 
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وال د وسل الوتکه په نياميي بيه خرڅه کړه، خو مجاهدينو بيا د افغانستان« DC 10»ي يس ټېن بوينګ يوه ډ

 کړې.  سې کباړک نظامي الوتکې هم له ټانګونه رسه يو ځای، پځوا

واليتونو په اډانه  ۲۸واکمني د اد د اداري سيستم په جوړونه کې د ظاهر بابا په موده کې،  د افغانستان د هېو 

 ،په هر واليت کې د واليت مقام .تعمريايت جوړښتونه يې ورغول نځ ته کړه، چې د هر واليت د ادارېکې رام

ننني  ، چې دعمريايت واحدونه يې را منځ ته کړلمحکمې رياست، امنيې قومانداين، مستوفيت او نور اړين ت

ه کې د ښاري سړکونو او کوڅو په پخېدو کارون ښت بنسټ يې مضبوت کړ. په هر واليتافغانستان د اداري جوړ 

ې، و یا هم کانکرېټي جوړې شو ول شوي اټول سړکونه او کوڅې په قري وپوښ ا  پيل شول، چې د کابل تقريب

 المبو وهي او موټر پکې ګردروېز ړه او زاړه او کونو په ډنډو کې د هېليو تر څنک مګر نن په کابل کې د سړ 

 ډوبېږي. 

، چې د کابل پوهنتون، د ننګرهار پوهنتون، د لوړو زده کړو په برخه کې هم د پام وړ کار شوید معارف او 

کابل د طب پوهنتون او ګڼشمېر نور د لوړو زده کړو موسسې لکه داراملعليمينو، کابل پوليتخنيک پوهنتون، د 

ېر مسلکي ، چې د هېواد ډوو يې جوړ شو د بيداکوژي انستيتوتونه او ثانوي تخنيکونه په يو شمېر واليتونو ک

ې له کول افغانستان ري غلم محمد غبار په حواله، په ټکدرونه پکې وروزل شول. له رسې غميزې مخکې د م

کال کې د کمونيستي واکمني د ښوونې او روزنې د هغه ۱۹۹۰ښوونځي فعال ول، مګر په  ۶۰۰۰تر  ۵۰۰۰

ښوونځي فعال  ۵۰۰مهال وزير ښاغيل برشمل په خاله مرکه کې ياده کړې وه، چې په ټول افغانستان کې تر 

ور ښوونځي نول افغانستان کې دي او بيا د يب يب يس د راپور رسه سم د مجاهدينو په ملکولطوايفي کې په ټ

نځي و لږ ښو  ښوونځيو څخه ۱۵۰له هم له منځه والړل، چې په ټول افغانستان کې د مجاهدينو په اناريش کې 

 نغوته کوي.  کېفعال ول، چې د افغانستان بربادي ته په کمونيستي او جهادي واکمنيو 

لمند واليت د نادعيل ولسوايل ته د تذکرې زما پلر تجارت پېشه وو، نو د شهيد داود خان په واکمني کې ه

وو، چې له نېکه مرغه هم مهال مې د کجکي برېښنايي بند هم وليد او د هلمند د لشکرګاه  اخيستلو لااره تليل

ندز او تالقان په لوري روان شولو، چې خالې سته د کُو وړه امريکا مې هم له سرتګو تېره کړه، بيا څه موده ور 

ېر خان بندر تر څنګ مو د دغو واليتونو او نورو سيمو د پرمختګ نښې او نښانې وليدلې. ځمکې وګورو، نو د ش

 چک د راده پر اوبو به مود له به چې کوترې ته والړلو، د وردګو د چک بند خو مو په خاله سيمه کې وو، نو ک

 د چک بند ته سرتګې رڼې شولې. 

ا په برخه کې هم ډېر کار تر رسه شوی وو، چې د کابل د اعليحرضت محمد ظاهر شاه په واکمني کې د برېښن

رسويب او نغلو بندونه د پام وړ دي، چې د کجکي، چک او جب الرساج ماهيار، درونټې، په راده لږ تر لږه د د

بندونو تر څنګ يې د خلکو کورونه رڼا کول. په ميمنه، شربغان او نورو واليتونو کې د تييل يا ډېزيل برېښنايي 

يې د خلکو تيارې کوټې رڼا  بجو به ۱۲اه تر بجو د بيګ ۶يې بله بېلګه ده، چې د مازديګر له نو فعالول جرنيرتو 
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پلخمري کې افغاين سمټ توليدېدل، خو  د کوډ برق فابريکه فعاله وه او پهکولې او په مرازرشيف کې 

ې برېښنا ګر الپو او پټاقو يې ټولاو ارزښتونه په اوبو کې الهو کړل، م ريخواهانو د افغانستان ټولې شتمنۍجمهو 

 پانې لړلې دي. 

ظاهر بابا د افغانستان د نظامي او امنيتي سيستم په برخه په پراخبنسټه کار بيا وروسته له شري عيل خانه، 

 د خي کې يې حريب پوهنتون جوړ کړ،ی او په پلچر قل کې يې حريب ښوونځباهت، چې په مالس پورې کړ

 او د امنيت اداري او تعمريايت ردو ګانې يې جوړې کړېا، فرقې او قولکېښود يېپوليسو د اکاډمي بنسټ 

واحدونه يې رامنځ ته کړل، چې دافغانستان په متوازنه پرمختګ او ټوليز امنيت کې يې اسايس رول ولوبلو او 

ګ جوګه تاوږده مهال په ترڅ کې خاله بې پلوي وسايت او د خال مملکت د پرمخ ، د يولافغانستان وکولی شو 

 يش.

اديستي خ یپه مټه لومړ د يو شمېر ناهلو ين اردو او پوليسو او جهادي خډالنو د همدغه افغا کمونيستي شډالنو 

ذهنيت او بيا جهادي برادريزم رامنځ ته کړ، چې هم يې خال رس وخوړلو او هم يې افغانستان تباه کړ. زموږ 

ال مسلکي ، چې خلاو بيا امريکا ته ورتېر شو ورسېدل ته  لوستی جرنال له عسکره مخکې ليه له روسيي اروپا

س پوليس ارودو اروده شوه او نه پولينننيو ماشيني جرناالنو او ټولنيزو جنجاالنو ته پرېښود، چې نه بيا يې ځای 

ل دی، نو غوبشول، ځکه نو په وروستيو څو لسيزو کې يا د قومي مليشو غوجل دی او یا هم د سیميزو ګلمجام

 چې پر ولس تېرېږي. 

 پايله

، چې زما ملريز کال کې په فاريس خاور شوی کتاب ۱۳۴۷له چې تاسو دغه په درنو افغانانو! په دې هی

په غور ولولی، چې د اعلیحرضت محمد ظاهر شاه د څلوېښت کلنې ټوالواکي يو څرک درته  همزولی دی،

په څه ډول خاموشه هېوادپالنه په ځان کې وروزی او له ولګېږي او تاسو ته د دې ذهنيت پيدا يش، چې 

خالې وسې، پوهې او امکاناتو رسه سم د  خال هېواد د پرمختګ او د خالو خلکو د هوساينې په اړه يو جوت 

نظر ځان ته جوړ کړی او د افغانستان د متوازن پرمختګ او توليدي پروګرامونو په اړه سوچ درته پيدا يش، چې 

انو کې د اتفاق ولولې د هېواد د شېرازي لااره رامنځ ته يش او نور د ايديالوژي، ديني، قومي او په تاسو ځوان

پټو او  دژبنيزو ډنډورو ښکار نه شی. د سيايس مخکښو او اداري چارواکو لااره کېدلی يش په دغه کتاب کې 

و يا د ا نده رول ولريد افغانستان په ټولنيز پرمختګ کې رغکېدی يش بربنډو پروژو څرک ولګېږي، چې 

 . افغانستان د بيا رغونې په راتلونکو پلنونو کې ورته پام ويش

 و من الله التوفيق

 ډاکټر ملر
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