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 Reports گزارش ھا

:يادداشت  

ه، يک شی  ه نظر انداخت خالف آنعده از افراديکه در زندگی عادت کرده اند تا به تمام اشيا وپديده ھا از ديد مطلق گرايان
ه نقش را يا سياه سياه بدانند ويا ھم  اريخی من جمل سفيد سفيد، ما را عقيده برآن است که نبايد وقتی در مورد پديده ھای ت

يم رد برس ا آن ف رد وي ن ف ق اي ی مطل ا نف . افراد در تاريخ نظر می دھيم، بدان طرز ديد انحرافی لغزيده، به تأئيد مطلق وي
ی ، عملکرد افراد را با در نظرداشت شرايط  می بايد، بدون کوچکترين حب وبغضبلکه وقتی به پای قضاوت می نشينيم

ه ا مثبت ونکاتاجتماعی اقتصادی وتاريخی حاکم برکردارش مطالعه نموده، جھات مثبت آنر وئيم وب را منفی بگ ی آن  منف
رد صادر  ورد آن ف اريخی خويش را در م م ت ودن يکی از جھات ، حک دوام آن در يک ارزيابی کلی، با مالحظۀ عمده ب

  .نمائيم
رد، سردار يکی  رار گي د "از چنين افراديکه در تاريخ معاصر بايد با دقت کامل عملکردھايش مورد مداقه وتحقيق ق محم
دان " داوود داران خان ن از زمام ادر"يک ت ان . است"ن وده است، در جري ه نم ای وظيف ددی ايف ام ھای متع ه در مق وی ک

ق کامل يک اجرای وظيفه آنقدردر کردارش افراط وتفريط به مالحظه ميرس د که مؤرخ نمی تواند به سادگی وبدون تحقي
ده استاو اگر چاله ایچه . دھدشناخت کلی از وی ارائه  ا .  را پرنموده ده ھا چاه را نيز بر سر راه مردم کن رھمين مبن ب

ا ناکنون که مجال آنرا  املی از شخصيت اداريم ت ابی ک دون آنکهرزي ائيم ب ردم خود نم شکش م امبرده پي توجه  سردار ن
د فرض را -  فرض را بر آن می گيريم،معطوف سازيم" داوود چگونه شخصيتی بود؟" را به بحث خويش  فراموش نکني

  : که وی از لحاظ شخصيتی ھمانی بوده که اين روز ھا در موردش گفته می شود-بر آن ميگيريم
  .نستان اجنبی، تسليم ناپذير ، عاشق سربلندی وترقی افغانفوذ آدمی وطن پرست ، ضد 

ازه " داوود"ًحال می بينيم اگر واقعا آنھائيکه چنين ادعائی را در مورد شخصيت  شييع جن ميکنند، راست گفته باشند؛ آيا ت
ی " ناتو"تجاوزان در زير بيرق م" مستعمراتی کرزی"اش به وسيله اداره  ا حد اعالی ب ه وی است وي حرمت گذاشتن ب

  احترامی وی؟
ۀ خويش باور" داوود شخصی بوده وطن پرست"د آگر آنھائيکه ادعا می کنن ه گفت ا ب ستندمًواقع د ھ ه ن د ب " کرزی"، نباي

اد  ه " داوود"وطن فروش ودارودسته اش اين اجازه را می دادند تا با به راه انداختن اين خيمه شب بازی انتخاباتی به ي وب
ان خ. لجن پراگنی نمايند" داوود"آرمان  ل از نظرت اه دوادر عکس ھائيکه در ذي د ھرگ اه نمائي د گذشت، نيک نگ ر آن ھ

ه  زی از وطن پرستی ب ه نباشد وچي وکر يکی از کشور ھای بيگان ته ون ی داش ه عرق مل د ک ر را يافتي جمع فقط يک نف
  :کدام يک از اين ھا وطن پرست اند. گوشش خورده باشد، برايما ھم بنويسيد، تا طرز ديد خويش را تصحيح نمائيم

امبرده وي... " کرزی ، خليلی، قانونی، ربانی ، اسپنتا ، عبدهللا عبدهللا ويا " راد ن دام يک از اف ا قطار ھای بعدی برای ک
ا فرا ن ارزشی شان، افغانستان آ ين نيست آي ی چن ه داشته ويا دارد که در سنخ وطن پرستان بگنجند؟ وقت د ک کر نمی کني

  نازه اش به وسيله يک وطن فروش است؟ يک وطن پرست، حمل جبزرگترين اھانت به
وده"واما آنھائيکه ادعا دارند ستان ب ا در امور افغان ی ھ وذ اجنب ه افراديکه " داوود مخالف نف ازھم ب ار ب وده يکب لطف نم

ون  ين اکن ه نکشيده ھم ان بيگان امبرده سر از گريب راد ن دام از يک از اف د، ک سرتابوت وی را گرفته اند نيک نظر اندازن
ددريکی  ستان، عضويت ندارن ردم افغان ا م ای متخاصم ب شور ھ تخباراتی ک ای اس اد ھ رزی. "از نھ " ای.آی.سی"و" ک

  و غيره"واواک"و" خليلی"ويا " بی.اس.اف " و" قانونی"
د،تشييع آنھائيکه به به ھمين سان در رابطه باتسليم ناپذيری وعشق به سربلندی ميھن، کارنامۀ  ياھتر جنازه می پردازن  س

ه حق ھرگاه چنين است.  است که ضرورت توضيح بيشتر را بنمايداز آن ، چرا نبايد گفت وطن فروشان وجواسيس بيگان
ابوت يک  د"سرباز شجاع وطن"ندارند خودرا وارث ت رار دھن ار می لنگد.  ق د واضح وروشن گفت کجای ک ا . باي آي

ا اينکه ازسنخ تشييع کنندگان بوده وادعا ھا در مورد وی دروغ است و" داوود" دا را شکر"ي ه وطن پرست !!" خ اينھم
  !!؟ديگر نيز از سنخ وی وجود دارد وبايد قدرشان را دانست

" علومی ھا، گالب زوی ھا،" در به اصطالح جبھه متحد، در کناروساير شرکای آنھا" ربانی، قانونی"از آن گذشته وقتی
د " داوود" ھم به فاتحه ايکه برای وده ھا جنايتکار ديگر خلقی پرچمی می نشينند، آيا در آن زمان د، فکر ميکنن ده ان خوان
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ی  ائی"ويا خير؟ به ھمين سان وقت ابوت " ببرک امريک ه ت د او را ب اران جنگی را معاف می دارد، فکر نمی کن جنايتک
  کاری نيست؟" داوود"

اد  ان وي ه جسد يک افغ ين ب انونی چن ی از قماش کرزی وق ر مزدوران او اھانت روا می واما ضمن يک سخن آخر، اگ
د ی غوطه ور ميگردن ين منجالب ان سنخ . دارند، رسانه ھائيکه دم از وطن پرستی ميزنند چرا در چن زاز ھم ا ني د آنھ نکن

  .وطن پرستان باشند ومردم ھنوز نمی دانند
ر تمام اين سؤاالت بر آن فرض استوار بود که اگر ادعا ھا در مورد وی درست بوده باشدچرا چنين وچرا چنان؟ ا اگ  وام

رای  ه ھای وھوی ب آن ادعا ھا درست نبوده وتاريخ واقعيت ھای ديگری را درسينه دارد که بايد بازگو گردد ديگر اينھم
  چه؟؟؟

  
  فيض تنوير: فرستنده  

 ع و تدفينيگزارش تصويری از مراسم تشي
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