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 Historical تاريخی

  
 قاسم باز                                                      

  ٢٠١۵ جون ٠۴

  سرطان٢۶پيرامون تحول ) مومند(د وصحبتی با محترم محمد داو
 

 .ويد گ اجتماعی میيک دانشمند علوم

 .دانند و خاموش اند نانی اند که میآولی بدتر . انسانھای بد، بد اند

   )مومند( داوودپشتون ورور شاغلی محمد 

تاسو ته ځان ډير مھم، ھرڅه درته خيالي، واقعيت درته ډنډوره، ملي ګټې درته  

ت، د  مه پيړۍ کې د خيال ځای حقيق٢١کيسه ښکاري، خو پدی نه پوھيږی چې په 

سره   اوس په څو بی محتوا او دروغينو ليکنو. ډوڼدرې ځای واقعيتونو نيولی دی

 نشی کوالی چی د حقايقو کتمان وکړی

 !د مومندوښاغلی محترم  محمد داو

د پشتونوالی په مينه زما احترامات ومنه، تشکر ستاسی د لطف نه چی زما په باره 

زما څخه دی د ژوند څو جوړی جامی . نوم ياد کړی يم يوه نړی مننهکی مو کړی او زه دی د صادق او نمک حالل په 

لکه څنګه چی تاسی پخپله ياداوری وکړه ، کله چی . زياتی زړی کړی ځکه نو زه ھم  در ته محترم مومند صاحب ليکم

ريده، نو که مرحوم سپاساالر شاه محمودخان د صدارت څخه استعفا وکړه ما د ھاغه مرحوم استعفا د راديو له الری واو

  .داسی وی تاسی تقريبآ زما څخه ديرش يا پنځه ديرش کاله مشر يی شايد اوس اتيا او يا پنځه اويا کلن ووسی

  !مشره

 کالو راھيسی چی زه ستاسی ليکنی په ايينه افغانستان مجله، او افغان جرمن انالين کی لولم، تاسی ھميش ٢۵ تقريبآ د 

تر دی دمه ستاسی په ھيڅ يوی ليکنی کومه ځانګړی تبصره ونکړه او نه می کوله خان ته بد رد ويل، ما داوودمرحوم 

خان پنځه کاله د افغانستان جمھور ريس و، ھر زمامدار د خپلی زمامداری په دوره کی موافق او مخالف داوودځکه چی 

يانمن کوی، زه چی ستاسی لری، ولی يو شی ته بايد ملتفت ووسی چی دروغ او تھمت ويل د انسان حيثيت په ټولنه کی ز

پخوانيو ليکنو ته چپ وم پدی خاطر، چی اول تاسی زما وطندار او دوھم را ته په پښتو مين  شخصيت معلوميدلی، اوس 

چی تاسی پر ما د افغانيت او پښتونوالی د اصولو خالف  شخصی اټک وکړو، او تاسی پخپله ليکنه کښی زما نوم ذکر 

ی ليکنی ته ځواب ووايم ، داسی ځواب چی ھيڅ وخت يی ما ده ويلو او ليکلو ارزو نه کړو ، زه ھم مجبور يم چی تاس

زه په ټوله معنی تاسی او د .  خو څه وکړم ددی بحث شروع  تاسی وکړه ګناه، مالمتی او پړه  يی پرتاسی ده.درلوده

به بيا پر دغه موضوع پوره خير، په راتلونکو وختو کی . ستاسی والد  حاکم صاحب په باره کی پوره معلومات لرم
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 خان د جمھوريت په دوره کی د لوړو زده کړو يا عالی تحصيالتو د داووددا چی تاسی ولی د مرحوم محمد. وغږيږو

په . له خوا د کابل پوھنتون د ماموريت څخه و شړل شوی پوره معلومات لرم) محبی ( وزير ښاغلی غالم صديق 

  .در سره خبری وکړممناسب وخت کی به بيا پر دغه موضوع  

  .دا مونږه  بدبخته پښتانه يو چی خپله لمن په خپله په سر رااړه  و!  وروره

  .محترم مومند صاحب

دا به مشکله وی چی دوه نفره يوشان فکر، ذوق او عالقه ولری، انسانان لکه څنګه چی د ادم نه تر دی دمه ، د چھری، 

خبره ده چی د نظر له طرفه ھم  فرق لری، د فلسفی يو نامتو عالم رنګ  له پلوه يو شان ندی او تفاوت لری، طبعی 

  .وايی

  .))دوه متحرک جسمونه، په يو معين وخت کی، يوه معينه فضآ نشی اشغال کوالی(( 

 ۵/٢٠/٢٠١۵نه افغانسنان مجله کی لوستلی دی ، دا چی د تاسی په يوه نوی ليکنه کښی چی په ئيآ ما ستا ډيری ليکنی په 

نچه را در اين صحبت و معروضه آ( ان جرمن انالين کی خپره شوی ده او تاسی په خپله ليکنه کی ادعا کړی تاريخ افغ

به استحضارشما ميرسانم نه عليه و نه له ذوات فوق الذکر بوده صرف متکی بر اصل رعايت پرنسيپ بی طرفی و 

  .)اجتناب از تبارز احساسات مبتنی بر حب و بغض شخصی بوده

  )هگنگ من ،من چپ(ويم گتوانم که ب فته میگويم؟ فقط يک چيز گچی ب! ؟ ھاھاھاھاھاھاھاھه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  .د مومندو داوآقایبرادر محترم 

ن عده ھموطنان محترم آ.  تان صادق بوده باشيدۀفتگ شما به ذکر اين ، شما استۀ فوق که اقتباس از نوشتۀفکر نکنم جمل

انه ھدف شما گدانند که ي افغان جرمن انالين مضامين شما را خوانده  خوب می افغانستان و در سايت ۀنئيآ ۀکه در مجل

 را به مشام خواننده ءنده و تعفن، تعصب زبانی و قومی، دروغ و افتراگن بوی غليظ ، آاز نوشتن اين مقاله که تنھا از 

و . ار سر کوچه و بازاراستفتگاشته ايد صرف گ تان تحرير و نۀالتی که شما در مقالؤاس.  چيزی بيش نيست،برساند

  .ضايع کردن وقت چيزی بيش نيستجز  تان ۀاالت مقالؤجواب دادن به بعضی س

 ، قبلی منۀکه در دو سه مقالی خاطره  و تعصبی شما چيزی بنويسم بئیمن نمی خواھم  باالی ھر سطر نوشته عقده 

 بيشتر ئی اجازه بدھيد غرض روشناًالطف. شده روشنی انداخته ًکامالم  محمد ھاشم ميوندوال از طرفیراجع به کودتا

  . محمد ھاشم ميوندوال معلومات زيادتر ارايه کنمآقایکودتای 

 محمد آقایناھی کودتاچيان گخاطر بی ه که برا رام تلويزيونی پيام افغان عمر خطاب گان اين پورتال، پروگر خوانندگا

ن آقايا جان دختر محترم خان محمدخان مرستيال به ھمکاری پولی خانم پروين ھاشم ميوندوال ترتيب و به کمک مالی و

ن آد، در نرديد، ديده باشگو ويس ناصری به مدت سه ساعت از امواج تلويزيون پيام افغان پخش ) سالم ملکيار(د وداو

ل گم پاچا با محتر سال قبل برای سه ساعت٢٠ و يا ١۵ً اکه تقريبای د سالم ملکيار از روی مصاحبه و داوآقایرام گپرو

د سالم و داوآقایستی، ين ھم خالف موازين ژورنالآن مصاحبه را نشر نمود، آ ۀ صرف ده دقيق،وفادار انجام شده بود

  :رديدگداد چنين متذکر  ل وفادار معلومات میگ مصاحبه پاچاۀملکيار که در بار

 آقایفته است که گ در اين مصاحبه لگويا پاچاگل چنين بيان داشت، که گد سالم ملکيار از قول پاچاو محترم داو-١

 شينواری از طريق تلويزيون آقای ال که بگ پاچاآقای نو ۀولی در مصاحب. رفتهگميوندوال مورد لت و کوب قرار 

د و داوآقایلود آل وفادار اتھامات غرض گرديد، محترم پاچاگ  پخش ١۵/٣/۵که به تاريخ   نبيل مسکينيار،آقای یرياناآ

نزد ) ل وفادار و غيرهگپاچا( وقتی مايان. فتند، که ھاشم ميوندوال ھيچ لت و کوب نشده گ نموده  سالم ملکيار را رد

. فت، بلی من در منزل خود مجلس کودتا را ترتيب داده بودم مرا عفو کنيدگخواست و  ميوندوال رفتيم وی از مايان عفو

 وی نه تنھا که ازپالن کودتا حمد خان مرستيال رفتيمکه نزد خان م  نو خود افزود، وقتیۀل وفادار در اين مصاحبگپاچا
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 ر رھا ھم شوم بازھم کودتا میگکرديم و ا فت ، بلی ما در مقابل شما کودتا میگ م نبود بلکه به بسيارقھر وغصه میناد

   .کنم

ی بروتھای شان فت، که من باالگر شھادت دادند، خان محمد خان مرستيال گدي نھا باالی يکآل وفادار می افزايد، گپاچا

  .شينواری بود) ماما زرغونشاه(گروال که مطلب شان ډ. بازی خورده بوديم

 .ه عليه وی بودهئکرد اين يک توط که محمدھاشم ميوندوال کودتا نمی: ل فرمودند گد سالم ملکيار از زبان پاچاو داو-٢

  .فتگه چنين د ملکيار را رد نمودول اين سخنان بيھوده، دروغين و شاخدار داوگولی پاچا

  . کنيد، من از اين عمل خود پشيمان استم فت که مرا عفوگ و  ميوندوال از عمل خود ندامت نشان داد

جای افسوس اينجا است که بازھم يک عده طرفدارن ميوندوال به چی چشم سفيدی در چشمان مردم خاک می اندازد و به 

لف روش کودتا بود و وی عمل کودتا را يک عمل غير د که محمدھاشم ميوندوال مخانکن  ادعا میئیچی ديده درا

ر گ طرفدارن ميوندوال که تنھا يک ھاھاھاھا خنده کنم ديیپنداشت ، به اين ادعا می....... ی سياسی دديموکراتيک و دز

  .هگنگ من ،ويم ؟ من چپگچی ب

ان  پورتال افغان جرمن انالين که تا گخواننداز ن عده آرام تلويزيونی پيام افغان عمر خطاب را ثبت نمودم، گن پروآمن 

ن شب به آ عمر خطاب که در آقاید از دفتر مرکزی تلويزيون پيام افغان نتوان رام را ديده نتوانسته میگن پروآحال 

  .داد خريداری نمايد بسيار تمطراق انانس می

  .ان محترم افغان جرمن انالينگخوانند

 آقای جديد ۀ سالم ملکيار ، اينک مصاحبداوود آقاید مومند وو داوآقاین ھر يک آقاياخاطر رد ادعای دروغين ه من ب

 آقای یرياناآ با تلويزيون ١۵/٣/۵تاريخ ه رام تلويزيون پيام افغان عمر خطاب بگکه بعد از نشر پرورا ل و فادار گپاچا

شود روی سيه «، تا نمايم ان تقديم میگرفته خدمت خوانندگی برادر محترم شينواری صورت گردانندگنبيل مسکينيار به 

  »دشش باغ واھرکی در

 

 share=feature&Q4xtovRk1Nz=v?watch/com.youtube.www://https   

حاال اجازه . خيزد پ میگپ گويند از گان محترم شوم ، ولی چی کنم گزياد خوانند خواستم باعث درد سر راستی نمی

ان محترم گشود و شما خوانند  مومند میداوود آقای ۀ که مربوط به مقالی را خواھم تا جوابھای بعضی موضواعات می

  . کوچک نمايمۀخوانده ايد، يک تبصر] منظور افغان جرمن آنالين[را در اين پورتال نآ

  .اوس ماته غوږ شه.  جان مومندداوودمحترم 

 داکتر آقای ۀاز نوشت) قاسم باز( ويا منگف اصول و معيارھای افغانيت و پشتونوالی  ادعا نموديد که شما خال.يک 

  . دور از انصاف تانۀيد به نوشتئ نماهتوج. رم کاظم چنين نقل قول نمودمصاحب محت

که  زمانی کاظم از آقاید سخنان استاد بزگوار جناب ئيأبه ت. فرمايند محترم خان صاحب در قسمت دگرمی(( 

ھيچ )  کودتا مومند(ضرت بابای ملت به حيث شاه افغانستان به تخت سلطنت نشست از روز اول تا تحول سرطان  ياعلح

 شاغلی محترم باز شما از يکطرف در پاراگراف فوق پادشاه را به حيث بابای ملت می. ابتکار ملی را از خود نشان نداد

 من نمی خواھم که از داکتر ًد ثانيائيفرما اقد تفکر ملی وشخصيت ملی قلمداد میدم فآ او را به حيث يک ًمتصال شناسيد و

گاه در مسايل ملی و در مورد   دارم ھيچئیشناآکه من به اراء ونظريات شان  یئصاحب کاظم نمايندگی نمايم ولی تا جا

  .))اندن ھستيد ابراز نداشته آکه شما مدعی ای والنه ؤضرت ھمچو قضاوت غير مسيشخصيت اعلح

  . مومندداوود آقایبرادر پشتون و متعصب من محترم 
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 فھوماين دو م. بسيار زياد فرق موجود است)  تفکر شماۀممن و کل  ابتکارۀمکل(عرض شما بايد برسانم که بين ه  بًاوال

  .ھر صورته د، بنانه دارگمعنی جدا

 من را دوباره بخوانيد، بعد از ۀربزنيد و نوشتنالين سآر درکلکين نظرخواھی افغان جرمن گکنم يک بار دي  میءالتجا

 خود ،ن اشاره کرديدآ نو خود به ۀناه عظيم، بھتان و تھمت ناحق تان که در نوشتگ من شايد به ۀ نوشتۀخواندن دوبار

حيث يک پشتون ه کنيد، من ب ريز میگ داريد يا از واقعيتھا و حقيقت ھا هدانم  ضعف حافظ نمی. ملتفيت خواھيد شد

 استاد واجب ۀفتار و يا نوشتگکه شما از را راف باال گ داکتر کاظم پاراآقای ۀرشما در کدام نوشتگدھم ا يت چلينج میبرا

وارنقل قول گن بزرآفتار گويا من از گوار و محترم داکترصاحب کاظم، نقل قول کرده ايد که گ بزرآقایاالحترم من 

ن نوشته سراپا آ مومند، داوود آقای ر قلم را نخواھم برداشت ،گم ديعمرکنم  تا اخير  ند ياد میگسو] نشان داديد[کردم، 

نچه که من آ کاظم آقای ۀاه شما در کدام نوشتگھر.  داکترصاحب کاظمآقایوار گ من است نه نقل قول از استاد بزرۀنوشت

 .ر ديده درا نباشيد، بد استاينقد.  خوب چيز استءن شرم و حياآزنم در غير  نوشتم پيدا کرديد، به رسم افغانی قشقه می

  .فته اندگراست . جای پدرکالن من استه سن وسال تان ب

  شتذشت   مزاجت ز حال طفلی نگذصدسال زعمر عزيزت گ

  . مومند داوودھموطن محترم 

 دیئيأن تآ کاظم که در دريچه نظر سنجی افغان جرمن انالين نوشته شده بود و آقای ۀد نوشتئيأ من با تۀسطر اول نوشت

 من بود نه نقل ۀر تمام نوشته، نوشتگدي. جواب محترمه مالل موسی نظام بوده  جواب داکتر صاحب کاظم بۀمن از نوشت

، متعصب لسانی و قومی گيک مفتری بزرًا بيش از نست که شما واقعآمعنی اين مطلب .   داکتر صاحب کاظمآقایقول 

  . و مھم تر از ھمه از يک مريض روانی چيزی نيستيد

 تان بسيار ۀن مقالآشما در ) روان فرھادی(نام ه  داريد ب ایشما در ھمين پورتال افغان جرمن انالين مقاله. دو

من در . خان سفير ايتاليا مقررشده بودداوودناجوانمردانه ذکرداشتيد، که روان فرھادی در زمان رياست جمھوری محمد 

 شما درکلکين نظرخواھی اعتراض ۀشر نموديد، من باالی مقالن مقاله را در افغان جرمن انالين، نآن وقت که شما آ

 مومند يک دروغ محض و شاخدار است، روان فرھادی در داوود محمد آقای بی مفھوم ینمودم و نوشتم، که اين ادعا

در زمان شھيد . خان داوود  رياست جمھوری محمدۀزمان صدارت مرحوم شھيد محمد موسی شفيق سفير بود نه در دور

ن شخص ھمين روان فرھادی و دوم ميرمحمد آرديد گ که خانه نشين و از وظيفه سبک دوش یخان اولين سفيرودداو

حيث مشاور اقتصادی کارمل تقرر ه  در زمان حکومت ببرک کارمل بًا بعدگ فرھنآقای.  پرچمدار بودگصديق فرھن

 ۀحيث نماينده  دايمی در سازمان ملل متحد بۀدحيث نماينه  و روان فرھادی در زمان استاد برھان الدين ربانی ب يافت

  . فوق العاده ربانی تقرر يافت

  .ويدگ وروره، در پشتو يک متل داريم که می

  . روغ وايهئی) شرعه(دروغ وايه په شره 

  .محترم مومند صاحب

يد محمد نھا يا در دوران صدارت و يا جمھوريت مرحوم شھآخاطر ملحوظات شخصی و فاميلی که ه يکعده افراد ب

 ه در وزارت تحصيالت عالی و چی در وزارت خارجه و داخله را از دست داده امروز بهداوودخان وظايف دولتی چ

وردن نظام جمھوری با آن مثل شما احتی بعضی از اين منتقد. دننماي  میءن مرحوم و نظام جمھوريت تبليغات سوآضد 

عکس از نظام شاھی که مغاير اصول و ارشادات ه ولی ب .دننماي  اصلی اسالم است مخالفت میۀکه مطابق به روحي

  .دننماي اسالم عزيز است پشتبانی می
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 به اکثريت ًاکه شما لياقت نظام جمھوری را در خود نمی بينيد لطف جواب من به اين عده اشخاص اينست، در صورتی

  . توھين نکنيد،دنخواھ   افراد  کشور ما که جمھوريت می٪٩٩

 جنرال عبدالولی ، سلطان ه ملت ، چی به شخص شاه مرحوم باباه پادشاه سابق افغانستان چ من به خانداننقدر کهآ .سوم

 به دختر هاده احمدشاه، نادر، و ميرويس و چ به پسران پادشاه ھر يک شھزهد غازی، استاد محمدعزيز نعيم و چمحمو

اھرجان وغيره وغيره نزديک ھستم و شناخت ظ نادرجان، ھای شان ھريک شھزاده مصطفی جان،ه  به نواسهشان و چ

ان اين پورتال شخصيت ملی، وفادار و وطن گ من يکی از نويسندۀشاھد زند.  نداريد٪٩٩٠٩٩يد شما ئدارم باور نما

 ه در روم و چهگذاشته از ده مرتبه زيادتر چ سال ١۵ در اين ًمن اقال. است) مايار( محترم انجينر احسان هللا آقایدوست 

خان در بين داوودبعد از شھادت مرحوم . مند بودمه ل شاه سابق را به ساعتھا مالقات و از لطف و شفقت شان بھردر کاب

که ما نمک دست ی خاطره ر جھادی کرده خوبترو مطلوب تر بود بگرھبران جھادی برای ما ظاھرشاه از ھر رھبر دي

 ابتکار که شاه سابق ه امفتگکه من  اين.  خورديم،خان بودداوودکه خانم شھيد را اعليحضرت محمد ظاھرشاه  خواھر

ثير کاکاھا و پسران کاکاھا بوده ،  در واقعيت امر من موقف شاه اسبق را بلند بردم  نه خدای أنداشت و ھميشه تحت ت

ده  شئی خاندان محمدزائی وقت به اين طرف فداهتوھين نيست نمی دانم که شما از چاين يک واقعيت است . ناخواسته کم

کنيد، شما در دوران  ھای نيش دار تان توھين و تحقير میه  نوشتان مرحوم را بآ شما است که اين شما و امثال .ايد

 افغان ملتی شديد، در دوران جھاد ًابعد. زديند خان عبدالغفارخان را به سينه می) گارانی خدمتئخدا(گ فاکولته سن

نيم  و ردد که حاال مساواتی دوگ  نو تان معلوم میۀ و از نوشت ديدلبدين شديد، در دوران امارت طالب جان شگحزبی 

  .   د خواھيد شهينده چآيد، خدا خير را پيش کند که در ه انفره شد

 شھيد نادرخان و پسر شان مرحوم اعليحضرت محمد ظاھر شاه، شاه اسبق و ھم ًا تان مستقيمۀشما در نوشت. چھارم

که بغاوت مردم صافی . (نوسيد شما می. خود را توھين و تحقير نموديد)   نعمتولی(گل خان مومندمرحوم وزير محمد 

  .)خواست مثل مردم پکتيا از خدمت عسکری معاف شود  بود که مردم کنر ھم مییخاطره کنر ب

  مرحوم نايب ساالر عبدالرحيم خانۀ اين جمله، جملً شما نيست بلکه اصالۀ فوق، جملۀاين جمل.  برادر محترم مومند

ن وقت وزير فوايدعامه و معاون صدارت بود، نايب ساالر عبدالرحيم خان صافی اين جمله را در آصافی است که در 

  . فته بودگ به پادشاه وقت، ھاشم خان و شاه محمودخان ءمجلس وزرا

رديد اعليحضرت محمدظاھرشاه، شاه افغانستان بود، محمدھاشم خان گ صافی شعله ور گکه جن  زمانی.پنجم

 وزير ًارھار وجنرال عارف خان که بعدگندان عسکری ننداوودخان قوممرحوم . دراعظم، شاه محمودخان وزير دفاعص

 قومی ۀ مليشۀن بغاوت از يکھزار قوآخاطر سرکوبی ه  صافی بود، ھمچنان حکومت وقت بگندان جنگرديد قومدفاع 

 قومی ۀاز نقش شخص اول، دوم ، سوم، پنجم و مليش تان ۀقوم مومند و شينواری نيزاستفاده کرده بود، شما در نوشت

 شما به ۀفتگوری نموديد و تنھا نفر چارم را مالمت ساختيد، اين آمومند چشم پوشی کرديد، ولی تنھا ازنقش نفر چارم ياد

خان ووددا صافی مرحوم گيد که در جنئوگ که شما می  مومند اينآقای). ردن مالگهللا بال به (ويد گدم بآن ميماند که آ

جای ه ور رسيده بگر شما است، در اين سن وسال که پای تان به لب گوزير دفاع بود، اين ھم  مثل دروغھای شاخدار دي

ن  نوشتاعکس به يد، بئ نما راناه ھان خودگاه ايزد متعال مغفرت گ نماز بخوانيد و از بار،که در کنج مسجد بنشينيد اين

  .   توبه بکشيد و از دروغھای بيجا بپرھيزيدًاسازيد، لطف  میدروغھای شاخدار ذھنيت مردم را معشوش

  ! مومند آقای

 نکرده بود، خوبینظرم کاری ه که  شھيد نادرخان مردم پکتيا را از خدمت عسکری معاف ساخته بود ب اين  - ١ . ششم

ن آيا در آالی دارم، که ؤا سم  نيست، ولی من از شمئيدّھيچ صورت مورد تاه بکه ی بود در حق مردم پکتيا ئاين کار جفا

نوقت آل خان مومند عضو کابينه گ محترم محمد،يا برادر پنجمآکرد،   که شھيد نادرخان اين فرمان را صادر مییوقت
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ل خان گ محمدآقایشود، برادر پنجم و ولی نعمت شما   که به شھيد نادرخان راجع مییوليتؤر بود پس ھرمسگنبود؟ ، ا

 .وليت شده نمی تواندؤسمومند نيزمبرا از اين م

 افغانستان، در یخاطر خريداری سالح و تجھيز اردوه خان که بداوود زمان سلطنت و صدارت محمدۀگ در لويه جر-٢

ل خان مومند گ محمدآقایويم ولی نعمت شما گه برادرپنجم يا واضح بگن لويه جرآيس ئيا رآرديده بود گشھر کابل داير 

ه به حکومت گن لويه جرآر گعمت شما بود که افغانستان را در دامن روس انداخت، ار بود، اين ولی نگنبود ؟ پس ا

 خود از روسھا مھمات نظامی را خريداری نمیه ب توانم که ھيچ وقت حکومت سر فته میگت أاجازه نمی داد با جر

  .اين از برکت ولی نعمت شما بود که افغانستان در دام روسيه شوروی افتيد. کرد

ه که بين داکتر عبدالمجيد خان وزيرمعارف، و بين برادر پنجم و گن لويه جرآالون صموش کردی که در داخل يا فراآ -٣

جنجال برخاست، و ولی نعمت شما داکتر ) پشتو و دری( ل خان مومند باالی موضوعگ محمدآقایولی نعمت شما 

که سراپا  مد و در حالیآرخاست باالی ستيج خان از جای خود بداوودعبدالمجيد خان را مورد دشنام قرار داد، مرحوم 

ن آ،، برادران  فت کهگن مجلس ارفت وبه حاضرگرفته بود از دست ولی نعمت شما ميکرفون را گقھر و غصه وی را 

ه گيس اين لويه جرئه شنيديد نظر حکومت نيست اين نظر، نظر شخصی رگيس لويه جرئکه حاال شما از زبان ر چيزی

خاطر غذر ه ل خان مومند بگن شد و مجلس را ترک کرده ، محمدئيخان از ستيج پاداوودمه مرحوم کلبعد از اين . است،،

خان روی خوش را به برادر پنجم و ولی داوودکه بعد از اين روز مرحوم . خان دويدداوود  موتر محمدۀخواھی تا درواز

  .نعمت شما نشان نداد

 در زمان ظاھرخان از تصدی  ه در زمان نادرخان و چهوقت چنآل خان مومند در تمام تصاميم حکومت گمحمد  -۴

وليت مساوی با نادرخان، ؤه مسگ مشرقی، قطغن، فراه و ، تا رياست لويه جرۀرفته تا رياست تنظيمگوزارت داخله 

  .ذمه سازدال یتواند وی را بر ھيچ کس نمی. خان داردداوودظاھرخان، ھاشم خان، شامحمودخان و 

  !مومند داوود محمد آقای

ولی تشبه کردن وی به مقام .  حق مسلم شما است،ل خان مومند داريدگ که به جناب مرحوم محمد ی شخصيۀ شما عالق

  .در اسالميت تان من شک پيدا کردم. يدئناه عظيم است، شما بايد تجديدعقيدت نماگ) ص(پيامبر اسالم حضرت محمد 

  . محترم مومندآقای -۵

فون موجود ليشھادت رسيد، در افغانستان ته ماشته شده بگمحمد نادرشاه توسط يک محصل که اعليحضرت  یئن اثناآدر 

که سردار ھاشم  وقتی. کنيد  اين سن وسال که داريد چرا انکار میافون داشت  نمی دانم شما بليبود، ھر نايب الحکومه ت

  . خود را خلع بسازدۀ سال١۶ ۀيا او نمی توانست برادرزادآخان از سفر سمت شمال دوباره به کابل امد 

کنيد، فرض  خان در وقت صدارت شان چشم پوشی نمیداوودکه شما از نقش پر قدرت محمد  وقتی.  وطندار محترم-۶

ن وقت که ھم آخان درداووديا برای آبود،   قدرت میۀخان تشنداوود ًار واقعگالی شما اخ ميان یمثال نظر به ادعا

  . شخص پادشاه را خلع قدرت بسازد،  يا در وقت خانه نشينیتاسان نبود آادتر يا زيآصدراعظم ھم وزير دفاع بود 

سان بود، آخان صدراعظم و وزير مقتدر دفاع بود برايش بسيار داوودکه مرحوم  ن وقتیآنظرم در ه ب. مومند محترم

ع يا صدارت نزد ن عده صاحبمنصبان وفادار به شخص شاه را در وزارت دفاآتوانست  خان در وقت قدرتش میداوود

يرد و خود گ نامه را بيءفون از شاه استعفالي شمول عبدالولی نظر بند نمايد و توسط يک تهن جا بآنھا را در آخود بخواھد 

 خان قدعلم میداوودن وقت مقابل محمد آنمرد که در آيس جمھور و يا پادشاه اعالن نمايد، کو ئرا از طريق راديو يا ر

  .چشم خود در خلع نمودن نورمحمد تره کی توسط حفيظ هللا امين ديديمه قايع را بونه وگچنانچه اين . کرد

خان با مشوره با يکعده داوودرام مرحوم محمد گشخص غير خاندانی پروه  تسويد قانون اساسی و انتقال قدرت بً اصال-٧

 ديموکراتيزه ۀن پروسآ گق فرھنکه در اخير جنرال عبدالولی به منافقت سيد قاسم رشتيا، صدي نوقت بود، اينآ یوزرا
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 که منجر به سلب ٢۴رف خ مزۀ، و به اضافه شدن ماد ه کشاندھافراد فوق الذکر به بيراتوسط را نوقت آشدن حکومت 

  . يک عمل خاينانه بود،رديدگحقوق مدنی يک عده افراد وطن دوست 

ار، و پوھنتون گکرد که ھر روز در پارک زرن  مینانی قطعآريشه ھای نظام سلطنتی شاھی را  . محترم مومندآقای -٨

که افغانستان مثل برنج (و ظاھر شاه را به اين جمالت غير انسانی . فتندگ  به ظاھر شاه میگکابل در روز روشن مر

تاکه ( .فتندگ ار میگنھا از بين می برد که در پارک زرنآھمچنان نظام سلطنتی را ). ديره دون نيستند که فروخته شود

برد که   از بين میینانآنظام شاھی را .) ی کند ملت افغان روزی خوبی را نخواھد ديدگفراد در اين قصرھا زنداين ا

  .کرد نام آب فروش خطاب میه محمد موسی شفيق را ب

ل باران گفتار خود مرحوم عبدالرحمن پژواک را به صد نام ناشايسته گ از بين می برد که ھميشه در ینانآنظام شاھی را 

  .کردند می

  ! مومندداوود محترم محمد آقای -٩

ر مبالغه نکنم شايد پادشاه مرحوم محمد ظاھرشاه به ده ھا واليت گخان اداوود ماه صدارت مرحوم ٩ سال و ٩در طول 

رفته و ھزارھا افغان گ مردم قرار ۀت افغانستان پادشاه محترم مورد استقبال بی شايباافغانستان سفر کرد و در اکثر والي

ن پادشاه خوشی زايد الوصف را ازخود نشان داد، اين که شما زندانی ساختن يوسف خان مومند و برادرش آز ورود ا

  .رھار وانمود ساختيد خالف واقعيت استگ اعليحضرت به ننئیرايحسن خان مومند را صرف پذ

يد که از دو ئ باور نما.مدآږيانی  پدرم به خوهخان جنرال عبدالولی ھمراداوودنو جوان بودم که در زمان صدارت مرحوم 

ان خوږيانی که بعضی شان ناک خشک را در کمر بسته کرده بودند به ديدن جنرال گ مردم و باشندترھزار زياد

ولی ھيچ .  می کردندزدند و بعضی ھا اتن  میگمدند بعضيھايشان تفن آمنزل ما در خوږيانی دسته دسته میه عبدالولی ب

خان از مقام صدارت پسران داوود مرحوم یھمچنان بعد از استعفا. پدرم حتی ياد نکردخان به داوودوقت مرحوم 

خان ھريک داوود که مردم از جنرال عبدالولی کردند مردم از پسران یمد عينی استقبالآخان به خوږيانی داوودمرحوم 

  .فتگاما جنرال عبدالولی به پدرم ھيچ ن. مرحوم شھيد خالد و شھيد ويس نيز کردند

  .ر دھيدي خود تغيهغ ناحق تاريخ و وقايع را به نحو دلخواوشما نمی توانيد که با چند در. طندار محترمو

 اين ًاکشته شدن ولسوال مرحوم کامه مستقيدر  کشته شدن ولسوال کامه دست داشتند، ۀيوسف خان و حسن خان در قضي

 ، که در قتل حاکم کامه دست داشتی رااص اشخ،خاطرتطبيق قانونه خان بداووددو برادران دست داشت، مرحوم 

ن دولتی را به کيفر اعمال شان امورأمو ن قاتالاز  کرزی و اشرف غنی امروز چند تا آقای هک ای کاش. مجازات نمود

  . امروز اينقدر مشکل نمی داشتيم،به باور کاملتا ، ندرسانيد می

  .   مومندآقای برادر بيچاره و جمھوريت زپلی ما -١٠

 که ه حق مسلم من است، شما برادر ھر چکنم ر نظام از شاھی به جمھوريت را تحول خطاب میي من حرکت تغيکه اين

ولی فراموش . يد، حق داريدئدھيد خطاب نما ن نام میآ که به هود ھر چتوانيد به طبع دلخوا خ دلتان خواسته باشد می

 مقبول را از ديد شاعرانه، رسام از نظر ھنر ۀظرشاعر من. ردگن ديد خود به يک منظر میو نکنيد ھر کس از نظر 

  . متعصبانه خودۀرسامی و شخص متعصب زبانی و قومی از ديد و زاوي

يکجا پادشاه را توھين و . ن طرف دويديدآ اينطرف و گ زايگ تان بسيار زۀشما در مقال.  مومندآقای برادر محترم -١١

  . ويا شما به ايشان زياد احترام داريدگد که کني ر وانمود میگيد باز در جای ديئامن تحقير می

 نچه من میاز آمراتب ه خان را بداووددرس من نوشته ايد موقف و منزلت مرحوم آ تان که به ۀيد شما در نوشتئباور نما

 شما ندخان را خوب نمی شناختداوودکه مرحوم  نانیآ. يمال نموديداران را پگعکس موقف ديه  برديد، بترنويسم بلند

  .يدئن مرحوم را به طور شايسته معرفی نماآانستيد که تو
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 تان ۀخان يک شخص متعصب است ولی با خواندن مقالداوود که مرحوم ندکرد در سابق يک عده برادران ما فکر می

قسم بسيار ه رفته بود و در اذھان مردم موجود بود شما بگ که عليه وی صورت ئیحاال باور کامل دارم که اين تبليغ سو

  .الی پاک نموديد، از اين لطف تان جھان سپاسع

  

  .محترم مومند

.  ماه زمامدار افغانستان بود٩تواند که وی   که بود، بود ولی ھيچ کس از اين منکر شده نمیه حبيب هللا کلکانی ھر چ

اری باالی قبرش گيادبد نگفته بود که قبر حبيب هللا کلکانی بايد پيدا شود و يک گخان ھدايت داد و داوودکه مرحوم  وقتی

خان داوودمرحوم . ن کاره بودآ و هفته بود که حبيب هللا اين کارگ ،ن شکايت کردهان اثنا يکی از حاضرآدر . ساخته شود

 ماه زمامدار افغانستان ٩ولی وی .  که بود، بودهامير حبيب هللا ھر چ(( ن شخص چنين فرموده بود که برادرآدر جواب 

  .))چ کس چشم پوشی کرده نمی تواندبود، از اين واقعيت ھي

  .رامی بادگخان اين راد مرد تاريخ افغانستان شاد و يادش داوودروح شھيد محمد 

  . مومندآقای من ۀ برادر بيچار-١٢

و  م مکتب بود٨ی که متعلم صنف گ سال١۴که در سن  یئتا جا. اری نجات اشاره کرديدگ تان به منار يادۀشما در نوشت

ن کاری آ وقت و در زمان کی تخريب شده يا نشده به هن منار رفتيم اين که اين منار چآود به ديدن ھم صنفيھای خبا 

ه که اين منار ب( ن منار نوشته شده بود آکه در .ستاتوانم و ان عبارت از اين  فته میگت أندارم ولی يک چيز که با جر

  .) ان استدخاطر نجات وطن از دست دز

ن مقاله قوی آقلم قوی کوشان نوشته شده بود و در ه  در اخبار اميد يک مقاله که ب١٩٩٢ل در سا. مومندآقایبرادرم 

ردر افغانستان بردار کالن گکه دي( کوشان خالف موازين افغانيت به بعضی مسايل تعصبی اشاره نموده و نوشته بود، 

ن آ ضد ه مثل من صدھا افغان ب، خطاب نموده بودگقوم پشتون را يک قوم بی فرھنر گ ھمچنان وی در جای دي)مرد

  . افغانستان اقبال نشر يافتۀنئيآ من بود که در مجله ۀنوشته ھای قوی کوشان مقاله ھا نوشتند که شديد ترين مقاله، مقال

خاطر ه که اين منار ب(ر امروز در کابل يا مزارشريف کسی پيدا شود و يک منار بسازد و در ان نوشته کند گبرادرم ا

  ؟عکس العمل ما و شما چی خواھد بود)  ساخته شدهگ بی فرھنار قومگياد

ونه منارھا چی درد ما را گبند با اصول افغانيت باشيم نوشته کردن و ساختن اين يحيث افغان فکرکنيم و پاه  بًر واقعاگا

ر کمکی از بام گا .داميدوارم حل مطلب شده باش.  افغانستانۀ بربادی و تجزي،جز بی اتفاقیه تواند، ؟ ب دوا کرده می

  .خير ما و شما استه تعصب تان پايان شويد ب

يا ديموکراسی به صد نفر يا به تمام ملت؟ آبرادر کدام ديموکراسی؟ . يده ا تان از ديموکراسی ذکر نمودۀ شما در مقال-١٣

!  

ه شود، احزاب اخبارداشته زادانه دادآ فعاليت ۀن نظام به احزاب اجازآشود که در  فته میگن نظام آنظام ديموکراتيک به 

ن ھم برای آ محترم شھيد نور احمد اعتمادی که ه صدارت کوتاۀ به اصطالح ديموکراسی صرف در دورۀدر دھ. باشد

اين اجازه نه .  سلب شده امور دوباری نشر داده شد، که باز از طرف اولياۀيک مدت بسيار کم به چند اخبار حزبی اجاز

شما به .  محمد موسی شفيق ديده نشدآقایمحمدھاشم ميوندوال، داکتر عبدالظاھر و . در وقت داکتر صاحب يوسف خان

اين دوره بھتر است . يد؟ئنما  ديموکراسی خطاب میۀنام دھه  اين صدراعظمان  را بۀکدام معيار و اصول ده سال دور

  .رددگ انارشی مسما ۀنام دوره ب
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  .نه امتيازات به چند فرد.  اقتصادی و اجتماعی مردم استمردم، بلند بردن سطحه  خدمت ب ازديموکراسی عبارت

ن ھم آيم که شکر ديموکراسی داريم ئوگد و ما بنی علف بخورگنرسگ کند که مردم از هن ديموکراسی را چآملت افغان 

  . که نداشته باشيم

، بی مسلک و نمک حرام بی پرنسيپ نام مداری،ه پشتون واقعی و اصيل ھيچ وقت مرده را ب.    مومندداوود آقای -١۴

روپ ويښ زلميان بود، پدروی کسی بود که در موتر شخصی خويش گ یعزيزهللا واصفی يکی از اعضا .کند ياد نمی

. يت کامل به کويته رساندنولکه سوريا را با امنيت و مصمحصل استقالل افغانستان غازی امان هللا خان و خانم شان م

ن سازمان جھنمی آومعاون ای ايس ای قت در مقابل پول خود را نفروخت سازمان عزيز هللا واصفی کسی بود که ھيچ و

ه  بًان افغان در پيشاور پاکستان و بعدانوقت کميشنر عالی مھاجرآکه در  )مومند (  رستم شاه آقایاستخبارات پاکستان  

ری که داشت گه تمام مداريرديد وطندار دوست و ولی نعمت فاميلی شما بگحيت سفير پاکستان در افغانستان مقرر 

 در وقت هن مرحوم چآنتوانست عزيزهللا واصفی را بخرد، واصفی کسی بود که ھيچ کس نمی تواند به اثبات برساند که 

که  رفته باشد، عزيزهللا واصفی کسی بود، وقتیگرھار و چی در دوران وزارت زراعت يک افغانی رشوت گواليت نن

دانم فرق  فته بود که من میگخان برايش داوود و مرحوم  زير زراعت مقرر نمودحيث وه خان وی را بداوودمرحوم 

ن وزارت را پاکسازی آفرستم که  خاطر به وزارت زراعت میه درخت زردالو و شفتالو را کرده نمی توانی، ترا ب

 گمثل صديق فرھن نکرد، واصفی ءکنی، عزيزهللا واصفی کسی بود که در کنفرانس بن سند اشغال افغانستان را امضا

 محبوسين سياسی اعالن و ۀبعد از عفو عمومی که از طرف کارمل در حص. نبود که با ببرک کارمل ھمکاری کند

ن وقت آ يافت چند روز بعد ببرک کارمل، عبدالمجيد سربلند را که در ئیر محبوسين از زندان رھاگواصفی ھم مثل دي

 که واصفی می دانی. فريستند تا واصفی به کارمل ھمکاری نمايد ی میوزير اطالعات و کلتور بود نزد عزيزهللا واصف

را پيدا (.... ) ه گيد که در اين ملک از من کرده ديئوگاز طرف من به ببرک کارمل ب«فت، گ هبه عبدالمجيد سربلند چ

  ».نکردی

 میرا ت أ وقت اين جرکرد، ان ی میگ شما زنددر جوارلفورنيا يکه واصفی زنده بود و در ک برادرم ای کاش وقتی

  .اين طرز برخورد تان خالف تمام موازين پشتونوالی، افغانی و اسالمی است. کردی

جانب ه شما حق ب. رھار بود وی به فاميل شما موقع ندادگکه واصفی والی واليت نن دانم وقتی خوب می.  وطندار من

  .ران کنيدل باگونه الفاظ ناشايسته گن مرحوم را به اين آاستيد که امروز 

  .ئیرحمان بابا وا

  .نور به څه کړی په جھان د چا پروا  چی پر خپلی رسوای دی پروا نشته

فته گ چه کسیدانی که در قاموس پشتونوالی منافق به  می ؟. مومندداوود آقای برادر نھايت با غيرت و پشتون من -١۵

خان را  داوودشما در ظاھر محمد . داشته باشدری گويد و در قلب چيزی ديگزبان يک چيز به که ب ؟ به کسی.شود می

 ۀن شخصيت واال داريد، و در ھر نوشتآبه نسبت که ای ن کدورت و عقده آکنيد ولی در باطن  سردارصاحب خطاب می

نھم خود آ يک با سواد با دانش و يک پشتون  که ۀونه الفاظ شايستگتان وی را به الفاظ بسيار رکيک که نوشته کردن ان

  . نيست،خواند ن میرا پشتو

   ! مومندآقای

ن نامه را آ ملحوظ ه واضح سازيد که شما به چًلطفا. رديده ايدگخان متذکر داوود شھيد محمد ۀ تان از نامۀشما در نوشت

ی من است، گحيث يک پشتون غير متعصب اصول و پرنسيپ دارم و اين پرنسيپ زنده من ب. ن مرحوم نوشته ايدآبه 

طرف پسر نورمحمد تره کی، حفيظ هللا ه کند ھيچ وقت بقطعه ملی متر اعضای بدنم را کسی قطعه تر و ملی م بندربندگا

امين، ببرک کارمل، برھان الدين ربانی  دور نخواھم خورد، نمی دانم که شما چرا با اينقدر بدبينی که با مرحوم 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٠

 علت واضح است، متل است که می. ديدخان نزديک ساخته بوداوودخان داريد چطور خود را به ويس پسر شھيد داوود

  .دانند ويند، عاقالن میگ

 ءشکل انتخابی وکاله خان بود که بداوود زمان رياست جمھوری محمد هگ در طول تاريخ افغانستان اولين لويه جر-١۶

 و کسبه البته به تعداد صد نفر که مربوط اقشار زحمتکشان دھقانان. ه را کسب نمودندگن لويه جرآکانديد و عضويت 

مورين دولتی در امور أعده م که يک وقتی. ه معرفی شدندگخان به لويه جرداوودکاران بود از طرف مرحوم محمد 

خان دو والی برحال يکی والی واليت کابل محمود داوودانتخابات دست اندازی کردند و شکايت مردم باال شد مرحوم 

ن واليتھا از وظايف شان سبکدوش آا نظر به شکايت اھالی ری عبدالرزاق الال والی واليت پروان رگحبيبی و دي

  .ساختند

  ! مومندآقایـ ١٧

 يت ھای کاری شان میوھر نظام نو از خود دوست و دشمن دارد،  يک نظام نو اولتر از ھمه استقرار و امنيت از اول

 علنی زمانھای سابق رشوت را  بودند که در وزارت شان کسی مثل امروز ویسيد عبدهللا ، قدير و غيره وزيران. باشد

 بود که قيمت دالر را یسيد عبدهللا وزير.  خود موفق ترين وزيران بودندۀنھا در امورات روز مرآرفته نمی توانست، گ

 به ًاصد و چند ميليون دالر تقريبه  دولتی را از سۀورد، بوديجآن ئي افغانی پا٣٢سه افغانی زمان سلطنت به و از شصت 

ان ھريک جناب آقايخان در زمان رياست جمھوری اش مثل داوود، ای کاش مرحوم شھيد .ر رسانيديک مليارد دال

  .داشت را در کابينه خود می ستانیي سآقایداکترصاحب کاظم و 

  ! مومندآقای برادر بی خبر من 

مورين ملکی أ در م،د نمودنءخان از مقام صدارت و محمد نعيم خان از مقام وزارت خارجه استعفاداوودکه مرحوم  وقتی

اولين شخص داکتر محمد حسن شرق و در عسکری اولين شخص عبدالکريم مستغنی بود که به طرفداری شھيد 

 مستغنی یخان از استعفاداوودکه مرحوم   نمودند، وقتیءخان در ھمان روز از امورات و وظايف دولتی استعفاداوود

نوقت به يک آيرد ھمان بود که وزارت دفاع ملی  خود را پس بگیکند تا استعفا شود وی از مستغنی خواھش می اه میگآ

 سرطان عبدالکريم مستغنی بالفعل در تحول شامل ٢۶در شب تحول .  مستغنی را رد و نمی پذيردیرتبه تنزيل استعفا

جريان خان وی را يک روز قبل از وقوع تحول يا کودتا در داوودنبود ولی بالقوه شامل بود به اين معنی که مرحوم 

گفته بود، که من که وی را در جريان از شب حرکت مطلع ساخته بود،  فردیه ن روز مستغنی بآبود، در قرار داده 

که  خان يک شخص بسيار باپرنسيپ بود، وقتیداوودکنم، چون   شما در اين حرکت نيستم ولی مخالفت ھم نمیھمراه

حيث ه  سابقه در امورات ملکی داکتر محمدحسن شرق را بخان به پاس ھمان دوستیداوودشود مرحوم  تحول پيروز می

 حيث لوی درستيز مقرر میه  بء مستغنی را در امورات نظامی و عسکری با دو رتبه ارتقاآقایدستيار اول، وھمچنان 

  .نمايد

  . مومندآقایبرادر متعصب من 

  . التی بسيار طفالنه، سر کوچه و بازاری را مطرح کرديدؤا تان سۀشما در نوشت

  ! من ۀـ برادر بيچار١٨

نام امان هللا خان در زمان جمھوريت زنده شد، در زمان سابق  تنھا . خان از پيروان خط امانی بودداوودمرحوم محمد 

مد ولی در دوران رياست جمھوری ھميشه در تمام  آعمل میه در روز استقالل از نام امان هللا خان در اخبار ذکر ب

خان درطول دوران صدارت خود به زيارت داوودر مرحوم گا. شد امان هللا خان به نيکی ياد میمسايل ملی از نام غازی 

فته نمی تواند، که ولی نعمت گھيچ کس اين را ھم . ن وقت بوده باشدآامان هللا خان به روم نرفته شايد پاليسی حکومت 
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ندوال، داکتر عبدالظاھر، و محمد موسی ل خان مومند،غالم محمد فرھاد،  داکتر يوسف خان، مالبچه ميوگشما محمد

  .دن ديدن غازی امان هللا خان رفته باشهشفيق ب

  .مومند جانه

و پيلوتھای . يک چيز را فراموش نکن اولين طيارات باربری نظامی در وقت امان هللا خان از روسيه خريداری شد

 بود که استقالل افغانستان را در زمان یشور شوروی اولين کۀنجا تعليمات نظامی ديدند، روسيآن وقت در آافغان در 

 شوروی ۀ دوستی با کشور روسيۀاين حکومت امانی بود که بار اول معاھد.رسميت شناخته غازی امان هللا خان ب

  ووو.  نمودءامضا

  ؟. شما چيستمنظور خان و مالبچه ميوندوالداوود شھيد ھایروپگروپ بين گ حلقه و ۀمن ندانستم که از مقايس -١٩

 بودند که یاينھا اشخاص محمدحيدر، نديوال ،غوف بينوا، استاد ارؤپوھاند رحيم الھام، عبدالر عالمه عبدالحی حبيبی،

 زمان صدارت ھمکاران اداری ميوندوال بودند، بعد از عزل شدن و در که ميوندوال صدراعظم بود یخاطره صرف ب

 ۀرفته به مال بچه خدا حافظی نموده، فقط از جملگد را ميوندوال از مقام صدارت اشخاص فوق الذکر ھر کس راه خو

 ۀنيم نفروريا تا اخير به ميوندوال وفادار ماند، علت ماندن وی ھم عضويت وی در حزب دوآاشخاص فوق شاغلی نجيم 

 يک ١٣۵٧ ثور٨تاريخ ه  پوھاند رشاد بآقای .خان بودداوودعبدالشکور رشاد يکی از فدايان مرحوم . مساوات بود

عبدالروف بينوا کسی بود که سرود .  و فاميل محترم شان سرودداووددر حق محمد ) دمحمد زايو کربال(نام ه يه بثمر

  .ملی برای جمھوريت نوشت

 بودند که از طرف ینھا افرادآ که شما در باال اسمايشان را ذکر نموديد یعده افراد  يک! مومندآقایبرادر ناخبر من 

نھا نوکران خان آاين اشخاص افراد ميوندوال نبود، .رديده بودگن ي ميوندوال تعيۀدرکابين اءحيث وزره مقام سلطنت ب

  .خان وفادار ماندداوودخان تا اخير به شھيد داوودروپ مرحوم گ .بودند، نه نوکران مالبچه محمد ھاشم ميوندوال

 قبول کنيم که اتھام شما و تمام محترم خان صاحب اگر برای يک لحظه. يدئفرما  شما چی مقبول می! مومندآقای -٢٠

ال من از جناب شما ؤس کودتای نام نھاد شھيد ميوندوال حقيقت داشته باشد ،  خان در موردداوود ئیحاميان رژيم کودتا

ميوندوال حق کودتا   خان بود و بس وداوودسمانی و مادرزاد آخدا داد،  اين است ک آيا کودتا کردن حق ازلی ابدی،

 خان نيز بايد داوودکه پيامبر اسالم خاتم نبوت بود سردار صاحب  بود ھمنطوری لوح محفوظ نوشته شدهنداشت؟ آيا در 

  اولين و آخرين کودتا کننده باشد ؟ 

  .  خوب شد که شما خود اعتراف و اقرار نموديد! مومندآقایبرادرمحترم 

          خان داوودحق شخصی مرحوم محمد  نظامی تنھا یفتيم که کودتاگ وقت ه من چ! مومندآقایوطندار متعصب من 

، يعنی هگردد ولی يکعده ن فق میراه انداختن کودتا موه د، يک عده افراد در بنران حق کودتا کردن ندارگاست و دي

  . از دولته از دين شديد و نهحال شما بيچاره ھا که نه  بیولی وا. رددگ ناکام می

منظور فاصله ه  منطقی سياستی بود که پادشاه بۀ خان در حقيقت نتيجوودداکودتای (سيد که ينو  مومند شما میآقای

  )يرد،گی اتحاد شوروی خواست فاصله بيگگرفتن از نفوذ اقتصادی ، سياسی و فرھن

  !برادرم محترم

که پيری و کھولت حافظه را  راستی. ريه استگ که قابل ه شما است قابل خنده چۀ باال که اقتباس از نوشتۀ اين جمل

خان داوود مرحوم شھيد در مالقات اخير. آقای مومندناه سن و سال شما است، گناه شما نيست گبرد،  عيف و ازبين میض

 خان میداوود غير ديپلوماتيک به مرحوم شھيد ۀ لھجهروی بريژنيف، ليونيد برژينف به چو رھبر کشور روسيه شو

 غربی را در سمت شمال نمی ماند یافراد کشورھا) شاه ( نھاآکه در سابق و در زمان شاه معمول به اين بود که « . ويدگ

  .هگنگ من ،من چپ توانم عرض نمايم،   ھمين قدر می،ويمگ بهالی تان چخ پوچ و ميان یمن به اين ادعا.»
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  ! مومندآقایبرادر پشتون من 

که من با وی ھيچ را ی  زمری کاسآقای بسيار پر مفھوم يک افغان محترم ما به اسم ۀم يک جملھخوا غرض روشنی می

محمد ( وی« . نويسد  زمری کاسی میآقای  برای روشن ساختن ذھن مريض و متعصب شما ذکر کنم،،شناخت  ندارم

نھرو، سوکارنو و جمال ناصر است و ]پورتال افغانستان آزاد-تيتو[اران ممالک عدم انسالک با ذگيکی از بنيان ) داوود

فھمد خوب  ر معنی ھمين دو سه جمله را کسی میگا. ن آسيا برای بقای آسيا می باشد مرداگمانند امان هللا خان از بزر

  ورنه

 ن وعظ   نرود ميخ آھنين در سنگتبه سيه روز چه سود گف

وی زنده نيست که از خود دفاع کند و .  ظالمانه در مورد اشخاص نجيب و شريف از روی عقده ھا فيصله نکنيدًو لطفا

  ».که به چنين شخصيت به نظر کم ديده شوداين نا مردی مطلق است 

  !داوود محمد آقایبرادرمومند 

  .خان را برايت به اثبات برسانمداوود بيايد که حاال حقانيت شھيد محمد

 شان ۀن عمل ظلمانآنھا از آش به قتل رسانده ، گناھ تمام فاميل بی ان مرحوم را بآکه  نعده اشخاصیآامروز : الف 

  .پشيمان و نادم ھستند

 حامد آقایمحمدھاشم خان صدراعظم در وقت صدارت خود روابط بسيار نزديک و حسنه با فاميل محترم پدرکالن :  ب 

 حامد آقایخان با عبداالحد خان پدر داوود مرحوم ۀکرزی داشت، که اين روابط و شناخت در زمان رياست تنظيم

خان به داوود مرحوم یانه اين مناسبات بعد از استعفاخان ادامه داشت، ولی بدبختداوودکرزی تا زمان صدارت مرحوم 

 ثور ٧خان و مرحوم شھيد عبداالحدخان کرزی تا داووديد که اين سردی روابط بين فاميل مرحوم شھيد ئراگسردی 

يس جمھور ئکه حامد کرزی ر باشد، وقتی فتند که پدرکرده ھميشه پدرکرده میگولی راست .  ادامه داشت١٣۵٧

که با پدرش در دوران  را ین فردآ جسدسازد تا قبر و   را موظف مییتأنمايد و ھي فرمان را صادر میافغانستان شد 

 نظر به ھدايت محترم حامد کرزی اجساد ،تأد، ھمان بود که ھينی اش روابط خوبی ھم نداشت ، پيدا کنگاخير زند

دا شدن اجساد حکم تدفين و مراسم کند، محترم حامد کرزی بعد از پي خان و فاميلش را پيدا میداوودمرحوم 

ر محمد گسپارد، باور دارم ا خاک میه خان را با تشريفات شانداربداوودکند و جسد  شاندارخاکسپاری را صادرمی

خاک ه ن و شوکت نمی توانست جسد کاکا و پدر خود را بأبود به اين ش جای محترم حامد کرزی میه عزيز نعيم ب

 رم و ستايش میگن  حامد کرزی را به ديده قدر میآقایده جمھوری خواھان اين عمل ی يک عگمن به نمايند. بسپارد

  .، د مور شدی دی شهويم گنمايم ، و به اصطالح مردم قندھاربه محترم حامد کرزی می 

  پايان                                                        

 

١۵/٣١/۵ 

 

  :يادداشت

ت مشابه نيز نگاشته ايم، نشر اين سلسله مقاالت از نظر ما، بيشتر جھت روشن شدن بخشی  ھمان طوری که در مقاال-١
از تاريخ کشور ارزش انتشار دارند و نبايد به ھيچ صورت به معنای تأئيد مواضع نويسندگان اين سلسله بحث از طرف 

ز آن که ما تمام اين تضاد ھا و کشمکشھا زيرا گذشته ا. تلقی بگردد» آزاد افغانستان- افغانستان آزاد«متصديان پورتال 
متوفای اين سلسله را تبارز بخشی از تضاد ھای درونی طبقۀ حاکمۀ آن وقت افغانستان می دانيم و " قھرمانان"بين 

باورمنديم که جھت يک ارزيابی سالم ، مثبت و آموزنده ازچندين دھۀ گذشته، می بايد با روش ھای علمی سياست ھا و 
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ئی آن را مورد مداقه قرار داد، خود نيز نسبت به کل موضوع، مواضع خاص خود را داريم که تا اکنون عامالن اجرا
ًنيز وقتا فوقتا برخی از آنھا در پورتال انعکاس يافته اند ً.  

 -  سيستانی جوھر و ماھيت ارتجاعی، ضد انسانی و ضد ملی اش را طی مقاالتی که عليه داوودخان در زمان تره کی -٢
ايکاش نويسندۀ محترم حين ياددھانی از نام وی، متوجه گذشتۀ ننگين اين . ًو بعد تر ببرک نگاشت کامال نشان داد امين

  خاين به ملت نيز می بود تا اعتبار قضاوتش را نسبت به افراد زير سؤال نمی برد
  AA-AAادارۀ پورتال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


