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 Political  سياسی

  
  قاسم باز

         ٢٠١٧ جوالی ٠٣

  

  !وايم تا ته راځی ماته 
 .منګلقای محترم عبدالمجيد آخدمت جنابان ھريک غالم حضرت کربالئی و 

  

  بينم نه و شر میــــاق پر از فتــفآھمه     بينم یـاين چه شوريست که در دور قمر م

  بينم طوق زرين ھمه درگردن خر می    ر پاالنــاسپ تازی شده مجروح به زي

   

الھويت دلباخته، نوکر و چاکرسازمان سپاه پاسداران خمينی و ل نالين يک تن بی ھويت، مجھوآدر سايت افغان جرمن 

 ۀبرادران اھل تشيع قندھاری ما بايد لب ھای مردم را ماچ و بايد قربان و صدق ۀنام غالم حضرت از جمله ی، ب اخامين

انه التری گکه وی بعد از به  قدرت رسيدن نورمحمد تره کی، خالق يی خاطره نورمحمد تره کی، امين و کارمل شود، ب

ل اين شخص مجھو. ا، ساختقا کشيده و وی را مقيم کشور سويدن اروپآ پا برھنه را به اسم اين ی اين بينواُعهو قر

ن که مقيم اين آکرد که وی يک وقت کشور سويدن اروپا را در خواب ھم ببيند چی رسد  به  الھويت ھيچ تصور نمی

ويد گ  است که میین کشور تغذيه و مستفيد شود، در زبان پشتو ضرب المثلآکشور شود و از ولفير و کمک ھای کفری 

 پدر، کالن شده ، نه در ۀکه جھان ديده و به درسترخوان پدر، در خان عنی کسانیبه اين م) مستی د ميږی ځوی زغمی(

ی شان گنھا ھر قدر و به ھر اندازه که زندآم نکردند گالھويت و بی ھويت خود را ل کوچه و جويچه مانند اين مجھو

و در ھر موضوع مثل . دنيات دوری می جويگد و از جفننردگ  تر میضعمتوارود  طرف بھبود میه خوبتر و بھتر ب

غالم حضرت .  بيجا نمی کندلۀھا و رفسنجانيھا مداخه ای  خمينی ھا ، خامين، اين غالم  ئیغالم حضرت خان کربال

رنج می برد، و از آن زند  ھا و حقارتھا که در نھاد و ضمير وی موج میه شته از عقدگذی گسويدنی در طول زند

س گ از اين فشارھا و رنج ھا رھا کرده باشد مثل مینحوه که خود را ب خاطراينه ونه اشخاص مريض و عليل بگاين

  و افسوس با ھم میئیشکل اظھار بينواه  دوغ نشسته لب ھر پيله را بوسيده و دو دست خود را بۀدوغ در لب ھر پيال

ی و سپاه  اهسھای کثيف و ميکروبدار، خمينی، خامينگونه مگ دست و زبان به اين ۀسايد ولی مردم دانا به اشار

سھای کثيف و ميکروبدار و پر از تعفن به روی و پشت خود يک گکه اين م تا زمانی. دنويگ م شو میگيا ) کيشی(پاسدار

  .شود سيلی جانانه عمری نخورد اصالح نمی
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ی دارد، اين خود ئ شان مھارت بسزاۀ که در لب ماچ کردن مثل نظريات بی باکانئی اين شخص عليل، مريض و عقده 

نظر به اين ) خوی ځی خو عادت نه ځی. (گويد کند، يک متل است که می  عليل بودن و مريض بودن وی داللت میبه

ی و مزمن گاز اين مرض بمر ی کند،گر ھم در اروپا زندگر اين فرد عليل و مريض روانی صد سال ديگضرب المثل ا

غشته به اين مرض آکه  ونه افرادیگواليت پکتيا اينذار تو ام که مردم پکتيا در گالھی ميليون بار شکر. خالصی ندارد

  . رفتاراست نداريمگمزمن لب ماچی 

 یه ا وی خمينی و خامنۀرامی به نوشته ھای کج و پيج اين جناب بی ھويت وغالم صفت ھم عقيدگان گر خوانندگ ا

افغانستان پشتبانی و  در یيعسيسات اخوندی ايرانی شأمتوجه شده باشد وی ھميشه در ضديت به مذھب سنی  از ت

الھويت ل دھد، اين شخص مجھو عکس از کمک ھای کشورھای سنی مذھب ندامت نشان میه قدردانی می نمايد  ولی ب

نی که به پول صف محسآ شيخ ۀ محمديۀنام مرکز امدادی امام خمينی و مدرسه از مرکز جاسوسی سپاه پاسداران ايران ب

مان بنا يافته، جاسوسی ايران در جوار سرک داراال ۀ مانند النیه اخمينی و خامنسپاه پاسداران ايران و ھدايت مستقيم 

 اسالمی که به کمک کشورعربستان گسيس يک پوھنتون بزرأ خود ذکر نمی نمايد، ولی از تۀھيچ وقت و در ھيچ نوشت

کند، اين   وھابيت ياد مینام مرکزه را ب نآنمايد و  سف میأشود اظھار ت رھار ساخته میگ مرنجان و ننۀسعودی در تپ

اھی لبان حفيظ هللا امين گاھی لبان نورمحمد تره کی را گدخان ورافی در ضديت به شھيد داوگشخص بی ھويت و بی بيو

  .کند ماچ میرا نھا آاھی از بھتوھا و امثال گاھی لبان  مزاريھا، محققھا و گلبدين و گاھی لبان گرا  

گاھی شود و  اھی در سايت سلطنت پرستان ظاھر میگدران خمينی لعنت هللا  سازمان سپاه پاسۀاين شخص توظيف شد

ی و بی دانشی اين شخص عليل و مريض ه بی سويگنويسد که اين خود ب چرنديات می) نالينآافغان جرمن (در سايت 

  .کند  داللت میئیروانی و عقده 

ن سپاه مانند  آی سپاه پاسداران ايران و رھبران  اعضاًايا واقعآال کنم که ؤقای جناب غالم حضرت خان سآر من از گا

نی ھا و لعلی ھای  مزاری و محقق ھا و کشتمندھا طرفداران خاندان سلطنتی افغانستان ھستند؟ ی، محسه انخمينی و خام

  . نیًاجواب روشن است که نی، ابد

 و دوستان سلطنت؟ يعنی سايت واريونحدانم که در سايت  قای غالم حضرت خمينی، بلی من اين را خوبتر میآجناب 

کرد و ديوارھای  ريانا سايت خليلی ھا سقاوی، سايت ملکياريھا و ميوندوالھا که افغانستان را برنج ديردون خطاب میآ

يھا که قبر کرد، سايت عبدالرحيمز  ھای فوالدين از بيخ و بنياد تخريب میگقصر شاھی سلطنتی افغانستان را به کلن

فت گوار شان غازی امان هللا خان را در مقابل يکمقدار پول ھنگکند، سايت مالليھا که پدر بزرنظام سلطنتی را می 

ھای بی ھويت و ه ئی ن سايت و يکعده عقدآبين افراد . کرد، سايت عباسی ھای نيم چه محمدزی، و و و  ترور می

 ډبل رول جريان دارد، اين  بازیگران يک نوعالھويت مثل غالم سپاه پاسداران جناب غالم حضرت و ديل مجھو

د، ولی غافل از نکن  ضد مخالفين خود استعمال میه خود را بگرنھا يک ديآروپھای متضاد و مخالف به اين فکر اند که گ

ران گدست خود می کند و ديه ويری بی باکانه قبر خود را بزونه تصورات و خياالت واھی و تگنھا به اين آن اند که آ

  .دنبر نھا پی میآبه اھداف شوم ر گھر روز از روز دي

  . غالم حضرت خانئیھموطن کربال

 نھاد و وطن دوست جناب شھيد معظم سردار ک و پاشت مرد ميدان مرد پاک سرۀذارم که دلباختگخداوند را زياد شکر 

   . ، رفسنجانی و سپاه پاسداران ايرانییه ا خمينی، خامنۀد خان ھستم  نه دلباختومحمد داو

ک چشم خود  خود را مانند مردمئیباآم، وطن ھست حضرت، من يک افغان سچه و اصيل اين ديار و بوم قای غالمآ

 کشورھای ايران، روس،  منافعی خاک وطن خود را فداتدوست دارم، به ھيچ نوع فشارحاضر نخواھم شد که يک بلس
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که ی  من يک ھموطن صادق افغانسازم ، افغانستان ملکيت اجداد من است برایويا جای ديگر امريکا و پاکستان 

افغانستان را مثل مادر وطن دوست داشته باشد و منافع ملی کشور ما را باالتر از منافع ايران و خمينی ھا بداند و رھبر 

کنم  حيث برادر احترام میه  ب، قابل احترام دانسته به ویکشور خود را از خمينی کرده با شرافت تر و با وقار تر بداند

م ، از خمينی پرستان شتی ناپذيرآسازد  ھا می  ايران خمينیفع ملی افغانستان را قربان منافعن عده افراد که مناآولی به 

و بيگانه پرست واد وطن فروش و ايرانی مشرب افغان بيسواد وطن پرست از يک باسايرانی نفرت دارم،  نزد من يک 

   .زياد شرف دارد

قای غالم حضرت، غالم آجناب پا برھنه . ا ديده بودم نه به اين اندازه که شمابی عقل ر.   غالم حضرتئیجناب کربال

ن نوشته خود از شھکاريھای نصير حق شناس ذکر نموده بودم آ من، که من در ۀرا نديده بودم، محترما در نوشت! خمينی 

قای نصير آ يعنی ن شخصآت موضوع که برادر محترم من جناب داکتر عبدالواحد حيدری در حخاطر وضاه صرف ب

 نوشتن ۀيزگعلت و ان به خاطر وضاحت زياد تر موضوع ،ه ن اشاره نموده بود من ھم بآ خود به ۀحق شناس در نوشت

 من را مدنظر ۀ اول نوشتۀکه جمل نآجای ه ولی شما غالم حضرت خان ب.  داشتمیکتاب نصير حق شناس اشارات

 من ابراز نظر جاھالنه و عقده ۀ نوشتۀور و کر بيجا و بی مورد درباريريد که من چی نوشته بودم، شما مثل افراد کگبي

  . مندانه نموديد

نالين آ نظر سنجی افغان جرمن ۀشته در دريچگذن کس نيستيد که سال آشما .  سويدنی ئیجناب غالم حضرت مالمو 

 بود ولی مخالفت من از نوشتيد که من به سردار محمد داوود خان احترام دارم ، وی يک شخصيت پاک نفس و صادق

ً  احمدشاه بابا نرفت اصالۀ ميرويس خان رفت و به مقبرۀمد، وی تنھا به مقبرآکه وی به قندھار  زمانی شروع شد وقتی

انه رھبر عاليقدر افغان بود که گکه  حاجی ميرويس خان ي کند اين ت میأمشکل شما و امثآل شما از ھمين جا نش

پشتبانی شما از احمدشاه بابا در مقابل . ورد،  شما به ھمين علت از وی نفرت داريدآين ايرانی را به زانو درگورگ

عکس در ه ميرويس نيکه در اينست، که،  در دربار حاجی ميرويس خان نوکران و جاسوسان ايرانی وجود نداشت ولی ب

شما ه ، افسوس و صد افسوس ب  شما حضور داشت  ه ھایدربار لوی احمد شاه بابا از نصف زيادترھم کيشھا و ھم عقيد

 ۀرفتن مرحوم محمد داوودخان به مقبرخاطر نه شما ب.  شماۀپا افتاده و طفالنپيش و به اين نظر بی شرمانه، بی باکانه و 

لعب نيست که از دھن بويناک و ن مرد ميھن دوست و فداکار چی آ وقت وی شما به يقیخاطر ضه ن ھم بآاحمدشاه بابا 

   .ن مرد خدا پرست و وطندوست نساختيدآر فن دار تان نثاعت

  . غالم حضرت خان خمينی ئیجناب کربال

 وی ۀکه دلش خواسته باشد اظھار نظر نمايد، ما ھم حق داريم که باالی تبصر  حق دارد ھر چيزیمنګلعبدالمجيد 

ار محمد داوودخان  يک شايعه بود که از طرف مخالفين سردًکه اصال ی در مورد چک سفيدًايم من شخصئتبصره نما

رض سلطنت طلب، و اعضای حزب ديموکراتيک غخاطر کوبيدن حکومت داوودخان از طرف يک عده افراد مه نھم بآ

خلق ، چنانچه شخص نور احمد نور و اسلم وطنجار در وقت شھيد نمودن جنابان ھر يک شھيد وفی هللا سميعی وزير 

 شان در سفرعربستان سعودی مرحوم سردار محمد یجه که ھردوعدليه و شھيد سيد وحيد عبدهللا معاون وزارت خار

قايان ھر يک شھيد وفی هللا سميعی وزير عدليه و آن شب که نور احمد نور آدر . کردند بودند داوودخان را ھمراھی می

 سيد وحيد رساندند از طرف نور احمد نور به شھيد وفی هللا خان سميعی و شھيد شھيد سيد وحيد عبا را به شھادت می

صاحب پادشاه مير اين موضوع را در  جناب جنرال. فته شده بودگعبدهللا در حضور داشت  جنرال پادشاه مير خان 

نير احسان هللا مايار قای انجآ امريکا و راديو بی بی سی و به شخص خودم و به جناب یراديوھای بين المللی مانند صدا

 محترم جنرال پادشاه مير خان نقل ۀفتگجناب داکتر صاحب عبدالواحد حيدری از ر گحاال ا. چندين بار در کابل تذکر داده
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. مات را از زبان نور احمد نور شنيدن شب اين کلآکه جنرال پادشاه مير در  خاطریه جانب است به قول نموده حق ب

 ۀسفيد را در کدام بياني چک ۀمه و يا اين جملکه ھيچ کس نمی تواند اين کلتوانم  فته میگت أولی اين را ھم به جر

نام جمھوريت و يا ھم از زبان کدام دوست و ه نوقت بآداوودخان، اخبار پشتو و دری راديو افغانستان، اخبار دولتی 

 اين) شنيدن کی بود مانند ديدن(گويد  ھمکاران سفر مرحوم شھيد سردار محمد داوودخان شنيده باشد، متل است که می

 که وی می ولی در مورد اين. کند کند  کاری خوب می  چک سفيد را رد میۀن شايعآمروز  امنګلقای مجيد آکه جناب 

  .شود ناه کبيره میگبرد مرتکب  ی نمیئويد که مرحوم شھيد محمد داوودخان شخص نادان، بيکاره و از ديپلوماسی بوگ

 ۀر عبدالواحد حيدری در بار خود عنوانی جناب داکتۀکه اينجانب در نوشت وقتی. قای غالم حضرتآ ئیجناب کربال

 موضوع آندانستی که در  کار ندارم بايد میمنګلقای مجيد آ ۀشتم و اذعان نمودم که من به تبصرمنګل نوقای آ ۀنوشت

 کاری ندارم، الزم منګل خود نوشته بودم که من به نوشته ۀرفته چناچه من در اول نوشتگ تماس منګلکه جناب عبالمجيد 

داشتيد به ان نيم سطر نوشته من   بی مغز تان میۀر کمکی عقل و فھم در سر و کلگ کنيد، شما ائیسانبود که شما قلم فر

  .....ولی. ی کښی ھيڅ شک نشتهگ د مکی په بزرکرديد ولی چی کنم،  قناعت می

  . او يا

  ھسی نه چی په دا ډيرو کتابو ده    ه ټوله راوتلی له مغزو دهــــپوھ

 اشخاص برداشت درست کرده نمی توانيد، مربوط به درک و ادراکات شما ۀشما از نوشتکه  وقتی . ئی جناب کربال

ه ھای نيش دار و دو رويه شتن طرز تفکر و رفتار عجوالنه و نو اينجانب را بشنويد، به ايۀحت برادرانياست، يک نص

مانيد ھميشه در بين مردم ای ن حقارت خود پۀکه باالی عقد  بسازيد شما ، تا زمانینمی توانيد از خود يک شخص مطرح

  .و دوستان شرمنده و خجالت زده خواھيد بود

سيس اولين جمھوريت تا روز أيد از روز تئ جمھوريت مراجعه نماۀ شش سالۀر به اسناد دورگا. قای غالم حضرت خانآ

ھای عمرانی ه ژ کشور عربستان سعودی از يکصد و پنجاه ميليون دالر زيادتر در پرو١٣۵٧ ثور٧ن يعنی آ سرنگونی

 مسلخ ۀ ميليون دالر در پروژ۴۵ بند سلما، ۀ ميليون دالر در پروژ۶۵و انکشافی دولت جمھوری افغانستان کمک نموده، 

خان تمام کمک ھای  کرد، در جريان سفر شھيد محمد داوود وشت تھيه میگن مسلخ به تمام کشورھای عربی آھرات که 

ه شد و در حين جريان مذاکرات زعمای ھردو کشور به عرژه ھای عام المنفکشور عربستان سعودی مربوط به احداث پ

خاطر کسب و جلب کمکھای کشور عربستان سعودی باھم ديد و واديدھای ه  ھردو کشور بیاين نتيجه رسيدند تا وزرا

ھر ه  ب.ودن سفر مرحوم داوودخان کشورعربستان سعودی بيست ميليون دالر کمک بالعوض نمآدر . دايمی داشته باشد

رديد که شما گ باعث  ایيزهگ چی انمنګلقای آ اينست؟ که جناب منګلقای مجيد آال اساسی من از جناب ؤسصورت، 

 مرحوم محمد داوودخان قلم  را برداشته و درمورد سياست و روش حکومتداری و مسايل ديپلوماتيکبعد از سی سال قلم

محمد داوودخان را يک شخص بی معلومات و فاقد دانش ديپلوماتيک، و يک شخص کدام منطق ه  نموديد، شما بئیفرسا

  . وانمود ساختيدبدون يک خط مشی ملی و ديپلوماتيکبدون تعقل و 

 که در امور دولت داری و حکومت داری افغانستان موھای ی دانشمندان وانگ يک عده بزرمعلوم استمن ه که ب یئتا جا

رديده،  گل ملی و سياسی وطن خود سفيد نموده ليل و نھار و مشکالت فروان را متقبل سر خود را در سياست و مساي

نھا به درايت فھم و دانش ديپلوماتيک مرحوم محمد داوودخان در مسايل ملی و بين المللی به وی لقب يک سياستمدار با آ

، مرحوم داوودخان را، يک سياستمدار ن پژواکا ملی و بين المللی داده، چنانچه محترم عبدالرحمۀپرنسيپ، شھرت يافت

 گعکس جناب پژواک بزره  با حوصله، ذکی و انعطاف پذير خطاب نموده، ولی شما ب، بافھم با درايت، باھوش،زيرک

الھا پيدا ؤران سگمرحوم محمد داوودخان را  يک شخص فاقد اين صفات دانستيد، در اينجا نزد من چی، بلکه نزد دي
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ن ا  محترم عبدالرحمخدای ناخواستهيد، و يا ئو گ میگ شھيد محمد داوودخان دروغ و جفنۀا در بارکه يا شم ن اينآ .شده

  .  و خارجیگان افغانر بزرگپژواک و دي

  . منګلجناب محترم عبدالمجيد 

ت تان  ونه قضاوگنظر من اين ه  مرحوم محمد داوودخان را افراد بی کاره وانمود ساختيد، بۀ تان تمام کابينۀشما در نوشت

غير ه  شھيد محمد داوودخان بۀکه من می دانم تمام وزيران کابين یئيک قضاوت غيرمنصفانه وغيرعادالنه است، تا جا

 شما و کمکی باتجربه ۀوقت کم بود و ھم سوي نآ ۀر وزيران کابينگ شان از ديۀ دو نفرکه سطح تحصيل و تجربیاز يک

حصيل خود سطح جھان بينی شان، فھم و درايت و دالوری و صداقت شان  کمی تبا وجودنھا آتر و بلند ترازشما بودند 

  :طور مثاله از شما کرده بلندتر و خوبتر بوده ب

 پوھاند داکتر عبدالرحيم - ٣ پوھاند وفی هللا سميعی وزير عدليه، -٢ داکتر عبالمجيدخان وزيرعدليه و وزير دولت ، -١

 -۵ وزير معادن و صنايع  وزير معارف و وزير سرحدات، گقيوم ورد پوھاند عبدال-۴ .نوين وزير اطالعات و کلتور

ند داکتر محمد نادر عمر و پوھاند سکندر وزيران صحت ا پوھ- ۶پوھاند غالم صديق محبی وزير تحصيالت عالی، 

نير  انج-٩صفی وزير معادن و صنايع،آنير عبدالتواب  انج-٨ب و برق، آنير جمعه محمد محمدی وزير  انج- ٧،عامه

ل وزير امور سرحدات شخص گنير پادشاه  انج- ١٠يد محتاط وزيران مخابرات،نير عبالحمئی و انجعبدالکريم عطا

 اکادمی پوليس اولين فرد مسلکی ۀ عبدالقدير نورستانی صاحب منصب پوليس و ليسانس فاکولت- ١١،مقامن آمناسب به 

شته ھا و مسلک سانسه ھای رييران و يا لنلمين و يا انج وزيران داخله يا مع وزارت داخله، در نظام شاھی اکثردر امور

 پانزده زرھدار ای چار و قویيس ارکان قوائرجنرال غالم حيدر رسولی در نظام شاھی رگ ډ-١٢ر بودند، گديھای 

ندان قوای حيث قومه  خوست و مزار شريف  و در زمان جمھوريت دو سه سال بۀيس ارکان فرقئپلچرحی، ھمچنان ر

 سيد عبداالله فارع التحصيل پوھنځی اقتصاد -١٣ به حيث وزير دفاع ملی، ًاحيث لوی درستيز و بعده ال بس مرکز يک

حيث معاون صدارت، داکتر ه  بًايس دفتر صدراعظم و بعدئ داکتر محمدحسن شرق ده سال به حيث ر-١۴وزير ماليه، 

 سيد وحيدعبدهللا ديپلومات ورزيده و با -١۵. موخته بودآ اداری را سال رياست دفتر صدارت تجارب زيادشرق در ده 

 تحصيل ليسانس شخص فھيده ۀ عزيز هللا واصفی وزير زراعت درج- ١۶حيث معاون وزارت خارجه، ه تجربه ب

 که در زمان شھيد سردار محمد داوودخان در اوايل یانه وزارتگ ي-١٧. سخنور اديب منور و شخصيت قومی و ملی بود

نام محمد خان جاللر ه ن بآ وزير ًاکه بعد.ن وزارت تجارت بودآنيم ماه بی وزير مانده  و  يکجمھوريت برای يک و يا

قای سردار سلطان محمود غازی به شھيد محمد داوود خان پشنھاد آتوظيف شد، محمد خان جاللر توسط محترم جناب 

 وقت يعنی زمان سلطنت مقرری محمد نآ سلطنتی بود، در ۀمحمد خان جاللر در زمان سلطنت نيز وزير کابين. شده بود

 صاحب محترم ، منګلحاال شما جناب ن وقت خير خيريت باشد ھيچ چيزی نشده آدر خان جاللر ھيچ باکی نداشت 

تجارب کاری محمد  جمھوريت محمد داوودخان، و ۀيد که شما در قضاوت خود در مورد کابينئوگشرافتمندانه ب

 مرکز، والی واليت قندھار، سفير، وزير داخله، وزير یندان قوافته تا قومگرندان حربی ښونځی داوودخان از قوم

 امنيت ۀن مرحوم چی در عرصآيس جمھور وظايف بس حساس و خطير را ايفا نموده، ئ رباالخرهحربيه، صدراعظم و 

نظرم ه ده ايد؟ بشمنګل مرتکب اشتباه نقای محترم آ، دفاع و ديپلوماسی و در مورد فھم و دانش ديپلوماتيک وی، شما 

  . بخواھيدووار و واالمقام عفگن شھيد بزرآ از روح پاک ًابسيار زياد و از حد و اندازه زياد شده ايد، لطف

  . صاحب منګلوار محترم گجناب بزر

  :اين که.و يا اين و آنخاطر خشنودی منه يد نه بئوگال من خدای به جات جواب بؤ به اين سًالطف
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  اوضاع مسلط میررديد و دولت دوباره بگ  کودتا حزب ديموکراتيک خلق ناکام می١٣۵٧ ثور ٨ بر ٧ر در ليل گا

کنيد که  مخالفين  رسيدند، فکر نمی ند و به کيفر اعمال ضد ملی میدش ن کودتا  مجازات میآرديد، و تمام محرکين گ

ی از طرف محمد گ ساختۀ ډرامفتند که اين يکگمی کرد و يا چنين ن محمد داوودخان اين را در بين مردم تبليع نمی

ه  نمود، بقلع و قمعنام کودتا مخالفين سياسی، و روشنفکران را ه ونه سناريو بگداوودخان بود که وی به پياده کردن اين 

  .ھر صورت

کرد و بعد از فوت وی يک  عی  فوت میي طبگمره  يا شش سال بعد محمد داوودخان ب۵ر، گال من از شما اينست اؤس

مثل محمد داوودخان به ه ن شخص ھم تمام کارھای محمد داوودخان را بآرسيد و  ر به قدرت میگر ديواگشخص بزر

نمود و رھبر  ذار میگعی و يا توسط انتخابات جای خود را به شخص سوم واي طبگمره برد، و بعد وی ھم ب پيش می

بود و کشور به  ر امنيت عام و تام میسوم ھم مانند دو رھبر قبلی عين پاليسی محمد داوودخان را تعقيب و در کشو

  .عکس قضاوت امروزی تانه بود و يا ب ن وقت قضاوت تان مثل قضاوت فعلی میآرسيد در   میفأسطح خود ک

، شما در يک سفر مرحوم شھيد محمد داوودخان اشتراک نموده بوديد ولی برادرم منګلجناب محترم عبدالمجيد 

 مسلمان عربی که مرحوم گانه کشوری مرحوم محمد داوودخان حضور داشتند، يعبدالمجيد باز، در تمام سفرھای رسم

 بود، برادرم عبدالمجيد باز سرياور اشت ان کشور، کشور ليبيگن ناراضی و دست خالی به وطن برآمحمد داوودخان از 

 زمين نشست طبق ر با ما در ميدان طرابلس ليبيۀکه طيار وقتی. ن سفر چنين حکايت نمودآمرحوم محمد داوودخان از 

رود و  يس جمھور کشور مھماندار میئعيم و يا رزيس جمھور يک کشور ئعيم و رزطرز العمل ديپلوماتيک پيشروی 

 طرابلس پايان شديم ديديم که ئیکه ما از طياره در ميدان ھوا پيشروی صدراعظم ، صدراعظم کشور مھماندار، زمانی

که محمد  نام عبدالسالم جلود روان کرده، وقتیه اون خويش را بمعمرالقذافی حضور ندارد، وی عوض خود مع

 محمد داوودخان و بنده يکجا نشست، و هکه عبدالسالم جلود در موتر ھمرا امیگثر شد ھنأداوودخان اين صحنه را ديد مت

ت يک عصريه و چای نھا ترتيباآاه گمجرد داخل شدن ما در اقامته اه ما، ما را مشايعت کرد ، بگوی مايان را تا  اقامت

ت يأن برای چند دقيقه  ھآرفت بعد از گ پانزده دقيقه را در بر ًارفته بودند، بعد از صرف چای و عصريه که تقريبگرا 

فت که بعد از پانزده دقيقه گرفت و گدخان اجازه وکرديم عبدالسالم جلود از داو افغانی بايد دست و روی خود را تازه می

الون خارج شد مرحوم داوودخان به سکه عبدالسالم جلود از  يد، وقتیآت ليبيا به ديدن شما می يس حکومئمعمرالقذافی ر

يد که من ئوگکه معمرالقذافی به ديدن من امد برايشان ب سيد وحيد عبدهللا معاون وزارت امور خارجه ھدايت داد ھر وقتی

يد و به سفارت افغانی در ترکيه در تماس ئ را کنسل نمااسر درد ھستم و نمی توانم وی را بيبينم و شما برای فردا سفرليبي

اه گبرادرم عالوه نمود که بعد از پانزده دقيقه قذافی به اقامت. دنيرگنھا ترتيبات سفر سه روزغير رسمی  را بيآشويد تا 

وب نيست يس جمھور ما خئ وضع صحی رًعال خاطر نشان ساخت که فئیمد سيد وحيد عبدهللا به وزير مھماندار ليبياآ

 اکه وزير مھماندار ليبي  خاطر نشان ساخت وقتیاوی رھبر شما را ديده نمی تواند وی ھمچنان به وزير مھماندار ليبي

ت افغانی يأ ھهتصميم داوودخان را به معمرالقذافی ابالغ نمود وی برای پانزده دقيقه خود را اين طرف و انطرف ھمرا

ماده شد آطرف ترکيه ه فردا به وقت معينه پرواز ما ب.  الون را ترک کردسر ذيگسپری ساخته بعد از پازده  دقيقه نا

 نيامدن رسانيد و از ئیم که معمرالقذافی خود را به ميدان ھوايکرديم ديد طرف ميدان طرابليس حرکت میه که ما ب وقتی

ی شھيد محمد داوودخان  طرابلس از محمد داوودخان معذرت خواست، ولئیخود به پيش روی داوودخان در ميدان ھوا

 ما افغانھا در مھمان نوازی شھرت بين ،فته، تشکر از مھمان نوازی تانگ غرور افغانی که داشت به قذافی چنين اب

ميدان طرابليس محمد ) وی ای فی(الون سکه بعد از صرف يک چای مختصر در البی د ھمان بو. المللی داريم
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.  از اين جريان خبر دارد يا نهمنګلقای مجيد آی وداع نمود نمی دانم جناب  خود روان و به قذافۀداوودخان بطرف طيار

  .ھر صورته ب

ت کشور ھرات  يا اشت نمی دانم در يکی از واليگکه مرحوم محمد داوودخان از يک سفر خارجی به کشور باز زمانی

ت ديدن نمود و در يک ن واليآان گ بزرا خود بۀن توقف يک روزآقندھار وی يک توقف يک روزه نمود وی در 

رمی زياد از طرف ھموطنان استقبال گ ايراد نمود که به هھان واليت يک بيانيه فی البدآ شھريان ا کالن بئیردھماگ

ه ن استقبال بآبرادران و خواھران، من در ھر کشور که استقبال شديم «  خود چنين فرمود ۀن خطابآرديد، وی در گ

   ". افغان بودگخاطر شما و ملت بزره ستقبال بن اآخاطر محمد داوود نبود بلکه 

 شما در اين !ئیکه ، ھموطن کربال سازم اين قای غالم خمينی جناب غالم حضرت خاطر نشان میآدر اخير کالم  به 

 امھای تانگپ بزنيد کوشش کنيد گ سويه و موقف اجتماعی تان ۀ به اندازًاذاشته کدام کاره نبوديد لطفگسی يا چھل سال 

شود خدای ناخواسته پريشان حال شويد، کوشش کنيد ھر چی زودتر چھره گذاريد نترنخ خود زيادتر و  فراۀاز اندازرا 

 تان قضاوت ۀما و ھموطنان تان شريک سازيد  تا ما و ھموطنان تان در باره ر داشته باشی بگرافی ات اگات را با بيو

ل من بايد بدانی ، گدانی  خودت می.شير است ...... پ ھايتان گتمام .  ايرانيانۀفتگه ن  بآدر غير . يمئدرست و سالم نما

من تا شھر مالمو سويدن به پشت تان خود . کنی کنم تا چی وقت از ھموطنانت خود را پنھان می ن باش پيدات میئمطم

  . را رسانديم

   ختم  

٢٠١٧/٣٠ /۶ 

  
  :يادداشت

ھيچ ھدفی به جز "  آنالين-افغان جرمن "ارات المان موسوم به از آن جائی که بارھا تذکار داده ايم که سايتک استخب
بقای خود جھت ادامۀ خدمت به اجانب و دشمنان افغانستان ندارد و ھميشه کوشيده است تا به عناوين مختلف بين مردم 

مکث نمائيم، به افغانستان، نفاق و برادرکشی را دامن بزند، الزم نمی بينيم بيشتر به ارتباط سياست حاکم بر آن سايت 
  :جای آن، وظيفۀ خود می دانيم تا توجه شما خوانندگان عزيز من جمله نويسندۀ اين مقاله را به نکات آتی معطوف بداريم

 برای ما در مقطع کنونی يعنی از  آغاز حاکميت مزدوران روس در افغانستان بدين سو، نه کمک عربستان سعودی -١
  .ھی و خدمت به مردم ما می باشد و نه ھم کمک ايرانبرای افغانستان بر مبنای خير خوا

 کشور در موجوديت حاکميت بيگانه پرستان حد اکثر سود ۀھردو کشور نامبرده، به شدت تالش دارند تا از اوضاع آشفت
م ما را برده تا جائی که برای شان امکان دارد، پايه ھای قدرت و نفوذ خودشان را از طريق ايجاد نفاق و شقاق بين مرد

ًبناء از نظر ما تمام پروژه ھای آنھا چه از جانب شيخ آصف محسنی عملی گردد و يا از جانب سياف ھا و . مستقر سازند
ًدولت دست نشاندۀ افغانستان، تماما و بدون استثناء در ضديت با منافع واال و دراز مدت مردم ما قرار داشته، از پايه و 

  .اساس قابل تقبيح و نکوھش می باشد
 وقتی طرح قرضه  و يا کمک و از اين و يا آن کشور مطرح می گردد، نبايد در دام قرينه سازی ھای تاريخی افتاده، -٢

سف تحت اشغال و تأموقعيت دولت و حاکميت دولتی ديروز را بدون مقايسه با اوضاع فالکتبار کنونی که کشور ما با 
رد مرگ و زندگی در آن جريان دارد، ناديده گرفته بر مبنای قراين استعمار کشور ھای امپرياليستی دست و پای زده، نب

  .تاريخی ديروز، عملکرد امروز ادارۀ مستعمراتی کابل را توجيه نمائيم
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را ناديده " داوود"يعنی وقتی به گرفتن قرضه ھا و يا ھم کمکھا  فکر می نمائيم، نبايد حاکميت مستقالنۀ رئيس جمھور 
  .يا بدی کمک از اين و يا آن کشور در مقطع کنونی صادر نمائيمگرفته و حکم به خوبی و 
به يک اجنبی اجازه نمی " داوود"نيز به تفصيل نگاشته اند، در حالی که رئيس جمھور " باز"چه ھمان طوری که آقای 

امدار در آنھائی که امروز از جانب استعمار به مثابۀ زمداد تا برايش بگويد که بر باالی بينی اش مگسی نشسته، 
  . افغانستان گماشته شده اند، بدون استثناء ھمه کسانی اند وطنفروش و ناموسفروش

با در نظرداشت اين تفاوت فاحش، نبايد ھيچ گاھی به خود و يا به ديگران اجازه دھيم تا با سوء استفاده از قرينه ھای 
  .تاريخی، وطنفروشی ھای شان را سابقه و اصالت ببخشند
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