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 قاسم باز            

        ٢٠١۵ جوالی ٠٧

  

  ؟ر فشانی نمودُ دهد مومند باز چومحمد داو
 يک تحليل ھمه ه يک نويسنده چۀا نوشت در مورد يک تحقيق ي"غزنوی غلزی"قای آان محترم به اسم گيکی از نويسند

 :نويسد جانبه نموده، می

در مورد اسناد اصلی و درجه اول ھدايات زياد است و اولتر از ھمه اسناد اوليه از نظر نويسنده سند تحليل و تجزيه شود 

  : ال شودؤو س

   نويسنده چه کسی است؟ موقعيت وی در جامعه چيست؟ -١

 نوشته است؟ آيا وی موقف بيطرفی دارد؟ آيا وی کدام مقصد سياسی وغيره از نوشتن اين اثر  چرا نويسنده اين اثر را-٢

  دارد؟

  برای چه کسانی نوشته شده است ؟ کدام خواننده ھا را در نظر دارد؟-٣

شته نقد  کدام نوۀن که در بارآن به اين نتجه رسيدم، پيش از آکه اين تحقيق را خواندم بعد از  من برای بار اول وقتی

 دخواھد بخور  را میهدارد، علت نوشتن شان چيست و چ ھدف هکنم بدانم که نويسنده کی است، چ وشش میکبنويسم 

 "غزنوی غلزی"قای آورده از ھموطن نازنين خود آوجود ه ی برايم زياد سھولت بگش نويسندراستی اين رو. مردم بدھد

 .م جھان ممنونيک

 .د مومندوی افخم مفخم جناب محمد داوقاآيم باالی اصل موضوع  آخوب می

 .د مومندوقای افخم مفخم محترم داوآ

 خدا پرست  وجود ندارد که يک عده اشخاص نھضت ويښ ځلميان افراد وطن پرستدر اين جا ھيچ شک و شبھه و

 یيزر ھيچ چگنھا جز جيب شخصی ، مقام و چوکی ديآ وطن فروشان بودند که برای از آنھاری گ ديۀبودند ولی عد

درست . ن چشم پوشی کردآفتاب روشن است و نمی توان از آمثل .  نداشت اين يک واقعيت استرا ارزش دو توت 

نھا آرديد باور کامل دارم که علت محبوسيت گنھا زندانی آ ۀدخان يک عدواست که در وقت صدارت مرحوم شھيد داو

ن وقت آروپ ويښ ځلميان جدا ساخت و به دولت گ ن نھضت راه خود را ازآ اکثر ولی خاص خود را داشتنيز داليل 

 .رددگ  حرکت محسوب میآننھا به آر بی تصميمی، بی ھدفی بی ارزشی گپيوستند، که اين خود نماين

 !محترم مومند صاحب

خصوص فرزند ه شما از يکطرف مرحوم غالم حسن خان صافی را که افتخار دوستی به تمام افراد خانواده اش ب

 مردانه وی را موقع شناس خطاب میناجوان ھميشه مورد احترام من است، شما بسيار داشته را"  صافیودير" شانارشد
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ن نھضت افراد موقع آيد که اکثر اعضای ئنما لی، شما خود اعتراف میاکنيد، اين نه راه افغانيت است نه راه پشتونو

 .ه زياد ترچيزی بنويسمشناس، جنجالی و ضعيف  النفس بودند، در اين مورد ضرورت نمی بينم ک

 .کند  ادا میيشد   خود صفت خو کن چينی که صدا میۀکاس

 !د مومندوقای افخم مفخم محمد داوآ

رديدند گن وقت آن حکومت ا تان ذکر نموديد تعداد زياد شان طرفدارۀدر ليست اعضای ويښ ځلميان که شما در نوشت

کی در وقت ) پروانی(قای آ شما به تخلص ۀل شوھر عمموکراتيک خلق با شمون حزب دا طرفدارآنھا ۀولی يک عد

کی  واز دوستان نزديک نورمحمد تره  نورمحمد تره کی بودۀموکراتيک خلق شاخيس ھوتلھا و عضو حزب دئسلطنت ر

حيث سفير در عربستان ه موکراتيک خلق قدرت را تصاحب کرد وی از طرف نورمحمد تره کی بدکه حزب  بود، وقتی

  .بانی نمايدي تان و نورمحمد تره کی پشتۀمخاطر مناسبات فاميلی از شوھر عه ت، شما حق داريد که بسعودی تقرر ياف

رديد،  گمه میزغدار را زم به خاندان نادر گ ثور در ھر مجلس مر٧ ین کس نبوديد که بعد از کودتاآقای مومند شما آ

 که انداخته شويد یب را داريد در ھر ظرفآصيت شما خا. ن وقت محمدظاھر شاه پسر وعضو خاندان نادر نبودآيا در آ

 .يريدگخود می ه ن ظرف را بآشکل 

اھی در اين گن سرای و آاھی در گباد ل آقای صديق محبی از پوھنتون کابل رخصت نمود شما در جالآکه شما را  وقتی

 .زنيد يد و داد از وطن پرستی و مبارزه میه امدآسرای مشغول کارھای غير شرعی بوديد، حاال 

موکراتيک خلق ھمکاری نمود و دکه با دولت و حکومت حزب را ن عده افراد ويښ ځلميان آً امن از شما تمنا دارم لطف

 .شوم  نام ببريد ممنون می، کردندقهن نھضت قطع عالآ اکه ب را یئنھاآنيز نام ھای 

 !قای افخم مفخم محترم مومندآ

 ید که حکومت نوراحمد اعتمادی مانع کاندياتوری ميوندوال به شورايئوگ نمی دانم شما شعوری و يا غير شعوری می

قای محترم ما آ است؟اين کار را کرده ) خپل سر( مقام اول کشور په ۀدون مشوريا نوراحمد جان اعتمادی بآرديد، گملی 

ويم در راه گتوانم ب یفته مگت أ شما را قبول کنيم پس با جرۀر ما اين فرضيگا.  است و شير سفيده سيازغالدانم که  می

 ملی مثل ببرک کارمل، نوراحمد نور، اناھيتا راتب زاد، حفيظ هللا امين نيز دست مقام یيافتن يک تعداد افراد  به شورا

  .رديد، که تنھا مانع ميوندوال شدگن وقت مانع اين افراد فوق الذکر نآچرا حکومت . سلطنت دخيل بود

کند من در   فھم و دانش شما می،ی از سويهگدخان خطاب نموديد نمايندو به شھيد داونچه شماآھر . قای افخم مفخم مومندآ

ان گردانندگ از طرف یجاه که جواب بسيار ادبی، معقول و بی خاطره اين مورد ھيچ الزم نمی بينم تبصره نمايم ب

 .شما داده شده پورتال ب

، شما از يکطرف مرحوم شھيد دردگ ان پورتال بر مال میگ اصلی تان به خوانندۀھسته چھرآھسته آخوب شد که 

، سيد قاسم گقای صديق فرھنآر از فاميل گسازيد ولی از طرف دي دخان را به ھمکاری به حزب پرچم ملزم میوداو

ويند يک گد، اين را يکن  دفاع علنی می، پرچم بودۀموکراتيک شاخدنھا از دوستان و ھمکاران نزديک حزب آشتيا که ر

 . و دو ھوا، افسوس صد افسوس به اين استدالل سر چوک و بازاری تانبام

 .قای مومندآھموطن نادان من 

که پادشاه به منظور فاصله گرفتن از نفوذ اقتصادی، سياسی و فرھنگی اتحاد شوروی وقت، (( شما چی مقبول نوشتيد 

ترين سياست مداران کشور يعنی محمد ن و انتخاب يکی از ورزيده يي صدراعظم کشور خواست با تع]به حيث[بحيث

داودخان از ]کودتای[ورده سازد، ولی کودتا آ را بر ]مأمول[شور اين  مامولک صدراعظم ]به جيث[موسی شفيق بحيث

 . ))وردآ ]به عمل [يری بعملگسياست افغان ـ شوروی جلو] ساحۀ[اين تحول تاريخ ساز در ساحه 

 .د مومندومور صاحب داوأاقای افخم مفخم م
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 صدراعظمان ۀقای محمد موسی شفيق ھمان سياست سابقآرفتن ؟، در زمان گ کدام فاصله ئیوگتوانی ب فته میگيا آ

غير ه  اقتصادی و اجتماعی ب، در سياست خارجییر فاحشينوقت کدام تغيآ بود فکر نکنم که در ءتطبيق و مرعی االاجرا

ری مردم احساس کرده گ در سيت ھای بس ھای شھری چيزی ديذان دادن در راديو افغانستان و زنجير انداختنآاز يک 

  .دنباش

رفت از جمله ھفتصد و گدست ه که زمام امور رياست جمھوری را ب دخان بود وقتیواين شھيد داو.  قای مومند صاحبآ

ان  در زمه در زمان صدارت و چهچ. قای محترم مومند آ. نھا را رخصت نمودآچند مشاور روسی، سيصد و چند نفر 

زاد در مسايل ملی و بين آدخان، سياست عدم انسالک و غيرجانبدار، قضاوت ورياست جمھوری شھيد معظم محمد داو

 نزديک وجود ه دور چهدر مورد ھيچ کشور چونه تبعيض گ ن وقت ھيچآدر . شد ن تعقيب میآشکل اصلی ه المللی را ب

ر تخنيکم را روسھا ساخت در گا. يھا ساختئ را امريکاتخنيک را روسھا اعمار نمود پوھنتون کابلير پولگا. نداشت

 ھلمند را ۀرھار را روسھا ساخت در مقابل پروژگ کانال ننۀر پروژگمقابل تخنيک ثانوی را امريکا اعمار کرد، ا

ا ر بند برق سروبی، نغلو و ډورنټه را روسھا اعمار نمود در مقابل بند کجکی و بند سلما رگيھا اعمار نمود، ائامريکا

ر گيھا ساخت، ائ را امريکا چمن- قندھار- کابليرتان را روسھا ساخت در مقابل سرک حر سرک کابل گا. امريکا ساخت

 از خواب غفلت بيدار شو کمکی ًالطف. يھا ساختئ قندھار را امريکائی کابل را روسھا اعمار نمود ميدان ھوائیميدان ھوا

 .صيت پيدا کنی شخرايتفتن نمی توانی بگ گ جفنامطالعه کن، ب

 .افخم مفخم. د مومندوقای داوآوطندار بی وطن من 

ورا و زنده باد حزب ھباد به نعرھای بلند ل آکه من در محبس پلچرخی زندانی بودم شما در شھر کابل و جال زمانی

 ۀياست ادار مشاور رًعال قاضی زرشاه مومند که فقای آ اين ادعای من ۀشاھد زند. کرديد ذارانی میگموکراتيک خوش د

  .، می باشداموراست

 .د مومندوقای افخم مفخم؟ داوآ

 کار و ۀن زندان برای کسبه کاران در مقابل معاش زمينآن وقت بود در آمحبس پلچرخی يکی از محبس ھای مدرن 

 در که بدبختانه شد، اق ھای محبوسين سياسی با تشناب ھای عصری مجھز ساخته میترديده بود، اگ آمادهمعشيت فاميل 

رامی آی و گسودآ که برای یدي؟ به نظرم ھر کار خوب و به مف.سترديد، مشکل شما در اين مورد چيگن وقت تکميل نآ

  .ديبين  متعصب ھستيد که ھر کار نيک را به ديده متعصبانه تان مییمردم تمام شود قابل تمجيد است اين شما

 .حضرت بيدل ميفرمايد

 .تقامش کرده ايمـــاز لب خاموش فکر ان     تنزد ما بيدل جواب مدعی د شوار نيس

  

  :نوت

ان قرار خواھد گدانم که مورد دلچسپی خوانند يرم میگ خود به اين مسايل ذيل تماس بيۀيندآخواھم در نوشته ھای  می

  .رفتگ

شھر  در ١٣۵١دخان با شخصيت مبارز عبدالمجيد کلکانی در زمستان سال و اولين مالقات شھيد سردار محمد داو– ١

  .بادل آجال

 .يالنیگ شھيد محمد موسی شفيق صدراعظم به وساطت پير سيد احمد ئی رھا– ٢

 .رديدگ رياست جمھوری بعد از يکماه شامل ۀ محمد خان جاللر توسط کی در کابين– ٣

 . يافتئی رھا"گ ارۀ باغچیکوټ" عبدالولی چرا و چطور از حبس  سردار–۴

 . يافتئی رھاگ از زندان دھمزنلبدين حکمتيار چرا و چطورگ پدر – ۵
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 .ريختگمحصلين اخوانی پوھنتون و پل تخنيک به پاکستان از  چرا و چطور يک عده -۶

 . محمد ھاشم ميوندوال اعدام شده بود چطور و چرا به فاميلش داده شدیجسد عارف شينواری که در کودتا -٧

تا دو ماه قبل که کتاب ياداشتھای پدرم در کابل دخل بود و  م ذیمرحوم پدر ًان شخصآ است که در یاين موضوعات

هللا اين ءانشا. ن قضيه ھا دخيل بودندآکه در  ن افردیآان ھم  .ن خبر داشتآانتشار نيافته بود بسيار کم افراد از 

 .رتحرير خواھم نمودگموضوعات را يکی بعد دي

 با عرض ادب و محبت       

                                  

                                                پايان               
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