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  ٢٠١٧ اگست ١۴

 ،)دعوت(به گردانندگان سايت سباوون 
 !ين بياورد ئھاشميان در اذھان مردم پا را سيد خليل هللا نگذاريد که سايت شما

   

 )زور می پر تا نه رسيږی مړ به دی پالر کړم: (در زبان پشتو يک متل است که می گويد(

جواب من به عارف عباسی و دبل ايجنت روس و انگليس دزد گردنبند خانم مرحوم مارشال شاه ولی خان در لندن، 

 .سيد خليل هللا ھاشميان

 . افغان ھم به ميخ ميزند و ھم به نعلئیآقای عارف عباسی ، اين مفتری بزرگ  و نويسنده عقده 

را برايم  رۀ آنذی ھستم که وی  ضخوانندگان گرامی، غرور تنھا به خداوند بزرگ  می زيبد، من از خدای خود را

  .عنايت فرموده

ه، ناله،  فرياد و مثل مگس در ھر جای پاک و آيستم که جناب آقای عارف عباسی،  من مثل شما و بعضی دوستان شما ن

نا پاکی که  بينشينم ھميشه دو دست خود را بسايم، که وای وای، به آمدن رژيم جمھوريت  اين و آن عضو فاميلم 

قت امتيازات خود را از دست داد،  پدر و کاکايم اين و آن کاره بود حاال خانه نشين شده، يا يک عضو فاميلم در آن و

 .برای مدت زندانی شد و غيره و غيره

  : ويترنری وزارت زراعتۀجناب مدير صاحب مجل

اگر به نوشته ھای من متوجه شده باشيد، من تا اين دم از حزب دموکراتيک خلق به خاطر شھادت پدرم و سه برادر 

ين سايت فکر نکنند که من  نمی کنم که خوانندگان گرامی ایم ھيچ شکوه نکردم به خاطرجوانم و محبوسيت بی گناھ

اينقدر شخص زبون و ناتوان ھستم که به خاطر شھادت اعضای فاميلم  تمام اعضای آن حزب را توھين و تحقير کنم، 

بلی اين يک واقعيت است که  پدر و سه برادر جوانم توسط  مشتی از جنايتکاران آن حزب به شھادت رسيدند و آنھائی 

بد گفتن و دشنام من امروز به آنھا کدام درد من و فاميلم را دوا .   امروز در بين ما نيستندکه مرتکب اين جنايت شده اند،

من از خود می شرمم که امروز آنھائی که در اين جھان  نيستند، . کرده نمی تواند ما آنھا را به خداوند انتقامگير سپرديم

 دست درد زياد آنھا را به نام يک عده افراد ناعاقبت من ھميشه گاھی اوقات از. من جمالت ناشايسته را نثار شان کنم

من مثل شما نيستم که ھر لحظه در ھر نوشته مانند شما درباريان،  ويش  و وای، فرياد و ناله  و . انديش ياد می کنم

ی و دشنام است نثار شان کنم و ھميشه دو دست خود را در روی خود ئمانند يک عده مردان جت که عادت شان بدگو

 .زده و موی ھای فرق خود را  بکنم
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 قای مدير صاحب مجله وزارت زراعت،آ

ًلطفا از اين زياد نه وقت ما را ضايع سازيد و نه وقت گردانندگان سايت افغان ـ جرمن انالين و نه وقت خوانندگان اين 

که آنھم به خواھش يک عده دوستان شما يگانه تھمتگر بوديد که بار اول رفتنم را به روم ايتاليا نزد شاه اسبق . سايت را 

آن سفر که آنھا از من کرد و من ھم به خواھش آن دوستان لبيک گفتم و رفتم ، شما آن رفتنم را به آنجا به خاطر کسب 

که اين گونه قضاوت تان يک قضاوت واھی و دور از انصاف بود،  نمودن مقام و چوکی وانمود ساختيد در حالی

که من خود را به ظاھرشاه معرفی کردم، شاه    دوستان به ايتاليا رفتيم و وقتیهکه بنده به ھمرا دوستان شاھد ھستند وقتی

وی آنقدر صحبت  .  که به فاميل شما عايد گرديده، خبر دارمیمن از تمام مشکالت«بنده را در بغل گرفته و برايم گفت که 

 مزخرف یارف عباسی، من به خاطر رد آن ادعاجناب ع.  ھيچ عضو ديگری آن مجلس نکرده من کرد که ھمراهھمرا

ًو دروغين شما قبال در يکی از نوشته ھای خود جواب دادم ولی حاال می خواھم تا دوباره آن دروغ و تھمت ناحق تان 

؟ تان بکشم، جنابک عالی؟  زمانی که خواھر ظاھر شاه در لندن به مرگ یکه باالی من نموده بوديد، به روی زيبا

دوش خود گرفت،  در آن وقت و زمان که ه را بوی  ۀنمود،  فاميل من بود که  تمام مصارف جنازه و فاتحعی فوت يطب

خواھر ظاھر شاه فوت نمود،  سه سال قبل ظاھر شاه فوت نموده بود و يک سال قبل جنرال سردار عبدالولی، ما اين کار 

دالولی نکرديم بلکه آن کار ما اول به خاطر حالل را به خاطر چوکی و خشنودی ظاھر شاه، محمد شاه، شاه ولی و عب

 .که وظيفۀ ايمانی و وجدانی ما بود، کرديم نمکی و دوم به خاطر اين

 جناب مدير مجله ويترنری حيوانات و حشرات، 

جنابان ھر يک آقای احسان لمر و جناب ولی آريا : کنده می گويم يک موضوع را به اصطالح ما افغانھا برايتان پوست

 شما کرده فھم و درايت عالی و صاحب قلم ھستند آنھا می توانند از خود مردانه وار دفاع نمايد آنھا به شيطنت و دو از

 را مطرح می یگاھی اوقات که يک عده افراد خود غرض در اين سايت موضوعات. رنگی شما ھيچ ضرورت ندارند

يم،  گويند به يک سيلی ده روی درد ئنش خود به آنھا جواب بگوکنند که بايد نکنند، ما مجبورھستيم تا به اندازه فھم و دا

م به ھمين خاطر بود، ولی زبونی و شيطنت آريا و آقای احسان لمر عفو خواستمن اگر از جنابان ھر يک ولی . می کند

و روانی تان شما مرا بسيار خوش ساخت، به اين معنی که مردم حاال می توانند به بسيار آسانی و خوبی به عقدۀ درونی 

 . شھيد سردار محمد داوود خان پی ببرند  و آنھا چھره فوتوژينک شما را خوب و خوبتر بشناسندۀدر حص

ای . راستی آقای عارف عباسی،  موضوع راوی که دوست شما بود چطور شد من تا حال منتظر نام آن راوی ھستم

دامن زديد و مقام اعليحضرت محمد ظاھر شاه را زير درغگو بی نظير، اين شما بوديد که بار اول يک عده مسايل را 

 .سؤال برديد، اگر نی ما کجا و ظاھرشاه کجا

 !ان محترمگخوانند

يکی از جفنگ نويسان زن طالق، جاسوس روس که برادرش به نام حيدر مسعود نام داشت، وی در زمان ظاھرشاه به 

، وی در دورۀ اقتدار پرچم به حيث وزير شتز داکار می کرد و ستيزن روسی ني" کی جی بی"روسيه رفته و در 

امروز برادر ديگرش به نام خليل هللا ھاشميان که پدر و کاکايش در زمان سلطنت . اطالعات و کلتور کار می کرد

. نادرخان به جرم اغتشاش مردم شينوار ملک علم خان و افضل خان زندانی شدند و آنھا توسط پدرم از حبس رھا شدند

اين شخصيت حرام نمک در ھر سايت که رفته . دھد  وی ھاشميان بی ننگ و بی غيرت به من دشنام میامروز پسر

ولين آن سايت ھا وی را به چتيات گفتن اخراج نموده که نمونۀ بارز آن پورتال ؤاست، آن سايت را شرمانده و مس

اين شخص بی سويه حاال می خواھد که سايت .  است"افغان جرمن انالين" و سايت "افغانستان آزادـ آزاد افغانستان"

سقوط سويۀ (( فعلی وی تحت عنوان ۀين بياورد که نمونۀ بارز آن نوشتئسباوون و دعوت را نيز در اذھان مردم پا
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 ضد من است، اين به سويۀ وکيل کسانی که آنھا به شھيد ه اگست  ب١٢ خرؤم))  جرمن - تھذيب درپورتال افغان

وی چند ماه قبل که در سايت افغان جرمن انالين  پشت آقای ولی نوری . وب ندارند، ھمدست می شودداوودخان نظر خ

ول سايت آريانا و ظاھرشاه چی جفنگ نبود که نمی نوشت، ولی امروز ھاشميان به چی چشم سفيدی دوباره به آنھا ؤمس

 بی پرنسيپ در يکی از نوشته ھای خود  وءرجوع کرد وآنھا ھم مثل سگ وی را استعمال می کنند، اين شخص بی حيا

 غالم سرور ناشر که پيش روی همتذکر شده که اگر کدام کس ديگر مانند اين عکس ظاھر شاه که وی در سروبی ھمرا

گويد که اگر کدام شخص مانند اين عکس ظاھر شاه عکس  يک سماوار نشسته و يک پياله چای نوش جان می کند، می

 . ًرا لطفا نشر نمايد داشته باشد آناز سردار محمد داوودخان 

من به اين زن طالق و دبل جاسوس انگليس و روس می گويم که ای بی شخصيت ھاشميان، ھيچ کس در افغانستان پيدا 

مانند ديگران .... نخواھد شد که بگويد مرحوم داوودخان شوق شکار، شوق ساز و سرود، شوق زندگی مجلل، شوق 

 خشت خام زندگی می کرد ۀھميشه در وقت غير رسمی لباسھای عادی می پوشيد و در خانداشت، وی شخصيتی بود که 

 . و يک موترعادی تيوتا داشت

 اعمار پروژه ھای عام المنفعه  و ديدار از آن ۀبلی مرحوم محمد داوودخان ھم شوق و عالقه داشت البته شوق و عالق

 مردم دھاتی در اطراف و اکناف افغانستان مانند هجای ھمراوی صدھا بار و در صدھا .  پروژه ھای عام المنفعه را

ی می کرند، باالی زمين به يک گليم کھنه به سفره نان  نشسته گی بضاعت که در کوھا و دره ھا زندکوچی ھا و مردم ب

 خود  کوه ھندوکش را به خاطر آسودگی مردم کشورۀکه وی سين ًلطفا به اين عکس ذيل خوب توجه نمائيد  وقتی. است

کوه ھندوکش يعنی کوه سالنگ گاھی پای پياده و گاھی باالی اسپ،  سروی و قسمتی از راخ می کرد وی تا  فرق وس

 با عظمت باال می شد در آنجا و هکه آن شخصيت بزرگوار به آن کو ای ھموطن وقتی. ديزاين تونل سالنگ  را می کرد

 هدر آنوقت وی مانند ديگران ھمرا. ارگ سلطنتی وجود داشت صدارت و نه ۀدر آن وقت نه ھوتل کابل و نه آشپزخان

 .  دوغ و ماست نان خود را می خورد

 .اين است  تفاوت بين من و شما، تصوير سخن می گويد و يا تصوير خبری کوی

 . فراموش ناشدنی از محمد داوود معظم اولين رئيس جمھور افغانستانۀيک خاطر

ا حال گفته نشده، اينرا اکثرھموطنان محترم افغان من می دانند که مرحوم محمد ی از محمد داوودخان که تئگفتنی ھا

 . سياسی، روحانی سياسی، حضرت و آخوند زادۀ سياسی خوشش نمی آمدیداوودخان از مال

پدرم بازمحمد خان و برادرم عبدالمجيد و يک ھمصنفی دوران فاکولته ام که باشندۀ يکه توت کابل بود از رفتن 

 شما ه امام در حصه يکه توت سرک کابل پلچرخی به آن زيارت قصه ھای داشته که اينک ھمرا١٢ن به زيارت داوودخا

 شان یپدرم از دوران خانه نشينی و برادرم از دوران رياست جمھوری ھردو. وطنداران عزيز خود شريک می سازم

که داوودخان بدون کار رسمی به  ھر وقتی: ندبرای من چی که در آنوقت به دوستان خود نيز اين حکايت ھا را نموده ا

 يکه توت سرک کابل پلچرخی يک ۀطرف جالل آباد و يا پلچرخی گاھی ھمراه فاميل و گاھی تنھا می رفت در حص

 خانم و فاميل خود و گاھی تنھا، ھر هدخان گاھی ھمراوزيارت که به نام زيارت دوازده امام شھرت داشت، محمد داو

 احترام داخل محوطۀ یاداغرض عبور می کرد موتر خود را پيش روی آن زيارت استاده می کرد و که از آنجا  وقتی

ی که ما به طرف پلچرخی در وقت غير رسمی می ھر بار: برادرم گفت. د را می کرد خویآن زيارت می شد و دعا

و يگان پرس و پال و احوال  احوال وی می شد یرفتيم وی به آن زيارت می رفت بعد از دعا از ملنگ آن مسجد جويا

که خانه نشين بود به آن  داوودخان زمانی. مندی شان را می گرفت، آن ملنگ نيز وی را خوب می شناخت صحت

 داوودخان غرض ه يکی از روزھا که من ھمرا١٣۵٧برادرم برايم قصه کرد که در ماه حمل سال . زيارت می رفت
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 پلچرخی می رفتيم طبق معمول داوودخان که خودش دريوری می ديدن کارھای ساختمانی محبس پلچرخی به محبس

ی داخل ئکرد پيش روی آن زيارت موتر خود را استاده می کرد و وی داخل زيارت می شد و من ھم از نگاه وظيفه 

که  طور غير مترقبه  ملنگ آن مسجد وقتیه  وی می شدم، و ھميشه متوجه آن ملنگ می بودم، اين بار بهزيارت ھمرا

ين کرد وچادر به سر خود انداخته بود، ئدخان را ديد اين بار مثل سابق به داوودخان چيزی نگفت و سر خود را پاواود

 احترام به آن زيارت و دعا، از ملنگ زيارت پرسان کرد که بابه چطور ھستيد، بابه ملنگ ھيچ یداوودخان بعد از ادا

ابه ملنگ شما را می گويم که حال  و صحت تان چطور است، جواب نداد، باز داوودخان از ملنگ پرسان کرد که ب

برادرم گفت که در اين اثناء آن ملنگ چادر را ازروی خود پس کرد، ديدم که از چشم ملنگ اشک می ريزد و در حال 

است گريانم به خاطر خودت « : گريه است، برادرم به پدرم سوگند ياد کرد که پدر، اين بار آن ملنگ به داوودخان گفت

يعنی عمرت کوتاه است، برادرم گفت که بعد از اين جملۀ ملنگ، ملنگ از جای »  پيش روی داری هبسيار عمر کوتا

خود برخاست، دستھای داوودخان را گرفت و می خواست دستھای داوودخان را ببوسد ولی داوودخان طبق عادتی که 

در اين اثنا داوودخان به . ند که دست وی را ببوسدماببوسد، لذا وی ملنگ را نداشت نمی خواست کسی دست وی را 

 هبعد از آن داوودخان ھمرا.  خداوند خود تسليم ھستم ھر چی که رضا وی است  قبول دارمیملنگ گفت که من به رضا

 ی کودتاۀبرادرم گفت که دو ھفته بعد حادث.  ملنگ خدا حافظی کرد و در موتر خودنشست و ما به طرف محبس رفتيم

  .ر به وقوع پيوست و پيشگوئی آن ملنگ جامه عمل پوشيدھفت ثو

حيف وقت ما که به . در اخير، از تمام بزرگان اين سايت خواھشمندم که ديگر پشت گپھای لھو و لعب اين و آن نگردند

 .الھای بی ارزش و بی مفھوم آنھا وقت گرانبھای خود را ضايع سازيمؤجواب س

دخان باالی اسپ سفيد و جناب انجنير کبيرخان وزير فوايدعامه در کوه ھندوکش در عکس ذيل، جناب سردار محمد داوو

  .روح ھردو خدمتگار وطن شاد و ياد شان گرامی باد. شوند تونل سالنگ را می ساختند، ديد می جائی که
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