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           ٢٠١۶ جنوری ١٧
  

  ."محمد داوود مومند"قای محترم آخرين چلينج من به آ
  .نچه واقعيت استآنويسم  می

  

صاحب، جناب عالی، شيخ الحديث، عالم شھير جھان اسالم، مبارز بين اللملی،  "محمد داوود مومند"قای آوار گبزر

دب، ناجی ملت افغان، مجاھد کبير جھاد افغانستان ، صادق و پاک نفس و ؤ شھير و مۀفاتح الفتوح خالد بن وليد، نويسند

رفته گاز نزدم کوتاھی صورت ر القاب گر درنوشتتن ديگچون عجله داشتم ا. رگ ديۀباندؤب مھذبانه و ملق صدھا ۀدارند

  .واری تان ببخشيدگبنده را به بزر

  "!محمد داوود مومند"قای محترم مجاھد کبير آ

شتم؟ در از صدق دل برايت نوو کنيد که از اخالص زياد  ين برای شما نويشتم فکر میئ که در باال و پایاين القاب

دانيد که ھيچ کس از يک مخالف  که می خاطریه ب من فکر نکنم که جواب شما بلی باشد، ۀمورد اين سطر نوشت

 "محترم قاسم باز") خان صاحب(نام ه  را ب"قاسم باز"ای تان  ھونه توقعات ندارد، شما در نوشتهگسرسخت خود اين 

سطر مکمل القاب و عناوين که من در باال به شما دو ی را دارد، مثل) کش(گونه القاب معنی کنيد، نزدم اين  ياد می

  .ندارد، البته که دارد) کش(ای شما ذکر نمودم نزد شما معنی يا اين القاب باال که من برآشتم، نوزيبا 

  !وارگ صاحب بزر"مومند"

به اين معنی که . خصوص در ثقافت پشتونوالی منافقت به الفاظ بسيار زشت ياد شدهه  در ثقافت اسالمی و افغانی ب-١

ن شخص  مخالف خود را به شکل آز جانب مقابل خود خوشش نيايد، ر کسی به شخصی مخالفت داشته باشد و اگا(

خداوند .  نام منافقت ياد می شوده ونه روش در قاموس اسالمی افغانی بگتمسخر به نام ھا و القاب عالی ياد کند اين

   . استکريم در قران منافق را زياد سرزنش نموده

  "!د مومندومحمد داو"جناب عالی 

سردار " ۀمکل  "محمد داوودخان"ين اوردن و سبک ساختن سردار ئخاطر مسخره کردن و پا ه شما اکثر اوقات ب

داد می ک انسان بی کلتور و بی مسلک قلميد، ھمچنان شما وی را يئنما شکل تمسخر استعمال میه نھم بآ "صاحب

 يا میآ. کنيد  ياد می"نیليو"نام ه  وی را بیرگکنيد و در جای دي  خطاب می"داودشاه"اھی اوقات وی را گيد، ئامن

محمد "نھم به يک شخصيت ملی مانند شھيد سردار آونه الفاظ گيا استعمال اين آويند،؟ گ دانيد؟ که ليونی کی را می

 شرف و ،خاطر عزته  بلکه به، خاطر يک دو نفر نه که  جان و اوالد، ھست و نيست خود را ب ، کسی"داوودخان
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ونه الفاظ رکيک و سخيف ضرور گونه شخصيت و فرزند صديق وطن اين گاين وقار ملت افغان قربانی نمود، به 

 پدر محترم ً را مال بچه که اصال"محمد ھاشم ميوندوال"ای خود  ھبار در يکی از نوشته استعمال شود، من يکاست 

 با ھم ھيچدر بين خود  يک تعداد افراد متجانس و معجون غير مرکب که   مسجد بود خطاب نمودم ، شما ویوی مال

به ) قاسم باز( ھای خود را پاره کرديد که چرا يخن) افغان جرمن انالين(پورتال ونه ارتباط انديشه يی ندارديد در گ

ه  را ب"محمد ھاشم ميوندوال"قای آ خود ۀن نوشتآ پسر مال بچه خطاب نموده اند، من نمی توانستم که در "ميوندوال"

 انجينر شھير يا پسر کدام خانزاده  و يا پسر کدام قھرمان ملی خطاب کنم ، ھر  يک داکتر مشھور يا پسر کدامۀنام بچ

  . توھين  نکرده که وی را خطاب نموده بودم صد در صد واقعيت بود نه خدایهن چآ

 .يس حزب مساواتئ سابق صدراعظم و ر"محمد ھاشم ميوندوال"اينک اعترافات بعضی از اعضای کودتاچی محترم 
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 سردارصاحب ، ليونی ، بی مسلک، و بی(مات  که در مورد کل، تواناۀوار، دانشمند و نويسندگخوب حاال که شما بزر

ه شما در مورد بی سوادی و بی منفی و غير موجدر مورد نظر ھمچنان من  ون مرحوم نموده ايدآ تان که نثار )کلتور

که من و يک عده استادان پوھنتون کابل و ھمچنان  یئ تصور کنم،  تا جاه چ"غالم صديق محبی"قای آمسلکی 

 در نزد ھمه پاک نفس ، ايشانشناسد را از نزديک می) قای غالم صديق محبیآ(که وی ای ن دوره آن محترم محصال

غالم "قای آ .، می باشد که در علم ساينس و فزيک  در پوھنتون جوره و ثانی نداشتیفردترين، وطن دوست ترين 

 خانه "دخانوداو"ن زمان که مرحوم آ در  -جمھوريت محمد داوود خاندر رئيس پوھنتونھا بعد ھا -"صديق محبی

 و "ويس داوود"ک شھيد  ھري"محمد داوودخان" ساينس و فزيک فرزندان رشيد سردار ،ی الجبرگ معلم خان،نيشين بود

ه  پاک نفسی و صداقت وی واقف بود، ب، معنی از لياقت به تمام"خاندمحمد داوو" بود، مرحوم "خالد داوود"شھيد 

ارتقاء يافت،  تحصيالت عالی رئيس پوھنتونھا که بعد ھا به وزارت حيث ه  وی را ب"داوودخان"ھمين خاطر شھيد 

  .مقرر نمود

ه  ب"دخانوداو" سرياور مرحوم "عبدالمجيد باز" تقرر يافت من و برادرم وظيفۀ جديدشه  ب به ياد دارم روزی که وی

 ۀردنگ در نزديکی "ريوب سينماآ" يا "ريوب ننداریآ"نام ه  ب"حسرم" یخاطر تبريکی به منزل شان که در عقب سينما

 سرخ در فزيک و سيانس یکترا اين شخص که دارای دو دا؛ رفتيم، پروان موقعيت داشتۀ کارتم دوۀ حص،باغ باال

وشک کھنه و باليشت ديک نمد کھنه با چند دانه با بود، در منزل خود کوچ و فرنيچر نداشت ، اطاق نشيمن منزل شان 

ن را ندارد، که آکه وی در مسکو درس خوانده بود معنی   اين!وار و پاک نفس شاد بادگن بزرآروح . کھنه مزين بود

طور مثال يک برادر ه ب. دنست شده باشيست ھستند يا کموني کمون، شوروی درس خواندهۀ که در روسيینتمام محصال

نيز تحصيل يافته ھای ) خالد و ويس( ھريک  "دخانوداو" شوروی تحصيل نموده بود، دو پسر شھيد ۀمن ھم در روسي

 رفته میگر را برايت نام  به صدھا و ھزارھا نفندنھا نيز در روسيه تحصيل کرده بودآ شوروی بودند و ۀکشور روسي

 یبودند،  امروز در جيب ھا و دستکول ھانوقت تحصيل نموده ولی کمونست نآبنويسم که در روسيه شوروی و توانم  

ن به پيشانی شان می کوبيم، اخاطر محکوميت مخالفه ی خود ساخت موجود است،  که بگھای ساخته ھر کدام ما تاپ

  .ا تحصيل نموده کمونست است، از برای خدا انصاف ھم خوب چيز استنجآکه فالنی در  خاطر اينه نھم بآ

 عالقه و ،يا شما از صدق دل تان و از انتھای احترامآ ! صاحب"د مومندومحمد داو"قای آوار و عالی مقام گقای بزرآ

شما به بسيار بی . کنيد و يا از روی منافقت  را خطاب می"سردار صاحب" لقب، "محمد داوودخان"محبت به سردار 

ھای نرسيدن به چوکی و مقام بلند در دوران ه تا عقدکنيد،   خطاب می)بی مسلک بی کلتور و ليونی(احترامی  وی را 

  .او را حل کنيد
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جاھد کبير  م،مانند جناب عالی(ن و شوکت شما است أ شۀ که شايستیھای سابق شما را به القابه  اين که بنده در نوشت

و باطنم م يک چيز  ظاھرتاکه منافق نيستم  خاطریه فتم بگن)  توانا شخصيت معزز و امثالھمۀدانشمند محترم، نويسند

  .ری باشدگ ديچيز

 تۀيد به اين چند سطر نوشئ نماه واالمقام، توج"مومند صاحب"قای آ توانا ۀ نويسند، جناب تاريخ نويس شھير،جاللتماب

  .تان

، ی سرطان تصور ميکنند که با توھينم باز با تحجر فکری و با پيروی از روش زورگويان دوره کودتامتأسفانه قاس«

تواند مخالفين سياسی سردار صاحب داؤد شاه خان منجمله داؤد مومند کله شخ را ترسانده و  تخويف و افترا می تذليل ،

  پ- ويراستاری نشده-»خاموش سازد 

شمشر " که مکني ی میگما و شما در يک مملکتی زند. ھای کوچه و بازار استه  نوشت،ھاه ونه نوشتگ اين"مومند"قای آ

  . است چه کسی کله شخ و کله سست ًا واقعتا معلوم شود که. ن  معلوم نيستآ در "چوب زن" و "زن

  ! "مومند صاحب"قای محترم آ

 "محمد داوودخان" زمان رياست جمھوری  در،يد که شما در پوھنتون کابلئوگان اين پورتال بگ به خوانندًالطف.  يک

  .کرديد رد، در کدام شعبه يا دفتر کار میام مديريت عمومی و کدام مديريت خ کد،در کدام رياست

 زمان و) محمود سوما(فک و يا رانده شديد، نه در وقت  منکار از "غالم صديق محبی" تصدیشما در وقت .  دوم

  .موکارتيک خلقاقتدار حزب د

که من بخاطر برطرفی يکی از زير دستان خود را که من از غالم صديق محبی «  تان ،ۀد به اين نوشتيئ نماهتوج

 چرا علت -پ-ويراستاری نشده -»،......بعد از تکميل تمام مراحل انفکاک در ميز خود قفل نمود. حاصل کرده بودم

 در اين مورد روشنی کامل تا ه؛ است يا ، ن زنده"اشرافی"قای آد، نمی دانم که يکن ن زير دست را ذکر نمیآانفکاک 

  ه شود ھرکه در او منافقت باشد اسيی می انداخت تا رو

من عرض کردم که ).  بيست و شش سرطانیيزه ھای کودتاگان(ن آ تان که عنوان ۀفتم که در اين نوشتگ من ن-سوم

رديد، گ ساعت ناپديد ٢۴يافته بود و بعد از نالين آ اقبال نشر در سايت افغان جرمن ، نو تان که دو ھفته قبلۀدر نوشت

 ين خاطر و يا به ھر ملحوظ و خاطری انحراف نموده بوديد شايد به ھمگن مقاله از اصول نويسندآچون شما در 

از  زيادی ۀم که يک عدنئليل ھا برداشتند ، مطمح از بخش ت"نالينآافغان جرمن "ان گردانندگن را آری که بود گدي

  . حسن چپ نزنيدۀ کوچبه خود را ًالطف . اندرا خوانده  نآم ان محترگخوانند

  "!د مومندومحمد داو"قای آجناب معظم واالشان 

دانم که شما فارع التحصيل پوھنځی حقوق ھستيد ولی باور کامل دارم که شما يک روز ھم  در دفاتر حقوقی کار  می

. تواند تحت تعقيب قانونی قرار بدھد  را میهک ،هک/ ت؟ که حقوق و وجايب افراد چيسنکرديد، تا علمی و عملی بدانيد 

 بنده را تحت تار می خواھی گزياد الف نزن، ا. پ ھای الفوکھای سر چوک و شھر، کوچه و بازار راگذار اين گب

را ق حھای ناه اکتھای کاک( بزن، پگ سن و سالت ۀ به اندازًالطف. ز دا ميدانگدا . تعقيب قرار دھيد، ھيچ مشکلی نيست

  .نويسد زياد شنيديم  می"نالينآافغان جرمن "  دوستان شما که در  پورتال  را از ھاپگمن اين )  نکن

  وز شود تيز ترــکند ھنــه بشــگر شيش    ما شيشه ايم و ترس نداريم از شکست

بدالرحمن ن عسخنا( عنوانبا اين ھای تان که ه شما در يکی از نوشت!  صاحب "د مومندومحمد داو"محترم مشر 

 شما دۀن فرموآمن امروز بيان نموده بوديد، " پژواک"نظرتان را راجع به نوشته ھای آقای  )پژواک حديث قدس نيست

 شما و دوستان معجون غير مرکب شما نزد ما ۀفتگيد ھيچ ئکه، باور نما ن اينآکنم و  شما عرض میه شخص را ب
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وزارت پوھنتونھا و ن وقت در شعب اداری  آکه در را ن دوستان شخصيم آر من اسمای گ نيست، ا"حديث قدس"

ر گ ا.دانم که اين کار خالف اصول است ماند، ولی می  میهشما چه باز ب شما شاھد بياورم ه کرد، ب   کار میمعارف

 ر من شاھدان راگيرم که اگ  وعده می  يک تعھد و"افغان جرمن انالين" در  پورتال ًادانيد من از شما رسم الزم می

قای غالم صديق محبی آر شاھد بياورم که شما در وقت گفتم ولی اگم بد ه افتگ ه نتوانستم من تا به حال ھر چوردهآ

مردھا را .( ننويسيدأله ای ھيچ مسیر تا زنده ھستيد باز در ھيچ موضوعگنصورت عھد ببنديد که ديآدر . رديدگمنفک 

  ).قول است 

  ! "حبد مومند صاومحمد داو"محترم جناب عالی 

ان ويب گ و خوانند رانبھای خودگر نمی خواھم وقت گکنم دي  میءمن به ھمين چند مطلب که در باال ذکر نمودم اکتفا

افغان جرمن " سايت .خواھد بنويس  دلت میه شما ضايع سازم، بعد از اين ھر چ را به نوشته ھایسايتھای الکترونيک

در اخير من از نزد شما خدا .  شما در يک ترازو تول کنم ه ھمراخواھم ر نمیگ به رويت باز است ، من دي"انالين

  . خواھم ھزار سال زنده باشيد البته با منطق و بی عقده  حافظی می

  .و سالم

  

  . اين لينک ذيل را کليک نمايد"د مومندومحمد داو"قای آرض روشن شدن بعضی اتھامات غ ًاان محترم لطفگخوانند

  docx.ښاغلی محترم ورور محمد داود مومند

  

   بادار زما وکيل دی-٣ـ بادار زما قاضی دی                ٢ مدير د لوازم دی             -١

        غټ شوی لکه فيل دی جدال راضی دی       گخدمت د ده الزم دی             په جن

  يا وی په سينما کی              په ھر فيصله کی                   دستخط ته يی ساتلی

  ارگيا وھی چيری چالدار             اخلی لس زر پر شمار                  په کوټه کی خدمت

           نوکر يم د بادارنوکر يم د بادار                 نوکر يم د بادار                 

                            

  

                                   پايان

 

٢٠١۶/١۵/١ 

 
 


