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  ٢٠١۵ اکتوبر ١١
  

 !م محمد داوود مومندخم مفخاف
 .شی پر طوافــر به حاجی نــولی خ     دمکی په بزرگی کی ھيڅ شک نشته

  

 بود تحرير داشته بودم ، گ شما که از اول تا اخير جفنی  بی سر و پاۀ  يک نوشتۀمن اين شعر را چند ماه قبل دربار

 .نويسم خاطر ياداوری دوباره  برايت میه ولی امروز باز ب

 " نباش از پادشاه نترسدزد"گويند  

نمی دانم چرا سايت . که شما خوش داريد يا نی کار شما است ين، ادارميد اين شعر رحمن بابا را زياد خوش ئباور نما

 ، انالين "انالين-افغان جرمن "ان گجواب بعضی نويسنده  بعضی  نوشته ھا و جوابات بنده را ب"انالين-افغان جرمن "

 ..کنم زير کاسه نيم کاسه است نمی سازد ، فکر می

 شما و ۀ نظريات در بارۀمن را که چندی قبل در دريچۀ سه نوشت ان دو "انالين- افغان جرمن "ولين سايت ؤای کاش مس

 -افغان جرمن"ر سايت گن نوشتھای من ديايد، بعد از خواندن ئکرد، باور نما افکار شما ارسال داشته بودم انالين می

امروز از کرد  ر نشر میگ، انالين نساخت، ا"انالين-افغان جرمن "را  نآکرديد، خوب شد که   را باز نمی"انالين

 .درفشانيھای شما مستفيد نمی شدم

 :ويدگرھار داريم که ميگيک متل در نن

 "ان شتهگپه کامه کی ھم بيرړا"

مردم . لخصوص ولسوالی کامه مثل شما اشخاصی فھميده و از خود راضی داردارھار بگجای شکر است که واليت نن 

 .ميکن افتخار می جامع الکماالترھار به شمول من با موجوديت شما گواليت نن

 !محترمه مشره

 قلمی سھيم شوم، چی کنم شما امروز شکل ۀ در مشاجر"انالين- افغان جرمن " شما از طريق سايت هنمی خواستم ھمرا

چون حقوق خوانده ايد، ای کاش . رفته تا امريکا و اروپا، شده ايدگ سرحد ۀ از صوب،وکيل مدافع تمام مردم افغانستان

طرفداری شھيد ه شخص که ب نآداشتيد ، تا ھر  ا در افغانستان ، پيشاور، اروپا و امريکا ھم میيک دفتر درالوکاله ر

حال و احوال شما، ه کشانديد، ولی افسوس ب  متعصبی تان میۀ وی را به محکمًانوشت فور  چيزی می"خانداوود"

نی بنده را مثل حقوق مدنی مرحوم خواھيد که حقوق مد  می"جنرال عبدالولی" و "شتيار"، "گفرھن"امروز شما  مثل 

  برايم واضح بنويسيد، که چی وقت قانون اساسی نو خود را تدوين میًايد، لطفئ سلب نما"محمد داوود خان"شھيد سردار 

ن ماده در قانون آدانم که بعد ازتصويب تا ما ھم بيد، ئنما  تان را اضافه می٢۴ منحوس ۀن مادآيد و چی وقت در ئنما
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 مسايل ملی ميھنی و کشوری به ارتباط ولی نعمتان شما در حالت مھاجرت و بی وطنی ۀمنع تبصره در باراساسی تان، 

 .خود ابراز نظر نکنيم

 ! مومندداووداقای 

رديد، چقدر يک قضاوت ظالمانه  و گ، انالين " انالين-افغان جرمن"  در سايت ١۵/٣٠/٩تاريخه  تان که بۀشما در نوشت

 . تانۀ و بی  سويی بی سرو پاۀيد به نوشتئ نماه توجًا اينجانب نموده ايد، لطفۀاروليتانه  در بؤبی مس

  صفحاتی از کتاب جنت مکان، خلد آشيان ملک خان که توسط محترم ملکيار درين پورتال بزرگۀشما بعد از مطالع« 

مظلوم،   برابر عليه مردمجنگ نا! ليت فاتح صافی و قھرمان جھادوبه دست نشر رسيد و حکم تاريخ را در مورد مسؤ

سخت  محکوم و بيدفاع صافی مسجل ساخت و به بطالن تخيالت و افسانه سرائی ھا، منجر گرديد، حضور شما

انديشيدن را  دامن شما، عنان استدراک و منطق و سالمه عصبانی گرديده وغليان قھر و غضب لجام گسيخته و آتش ب

 بازار به اھانت شخصيت مرحوم عبدالملک خان پرداخته ايد بدمعاشان کوچه و ۀاز شما ربوده و به سوي

نه  يک از شخصيت ھای سياسی و علمی تاريخ معاصر کشور قابل تذکر است که خالف داوود خان فاتح صافی، ھيچ

معرفی  تنھا از ملک خان بد گوئی نکرده اند بلکه او را به حيث يک شخصيت بزرگ ملی و خدمتگار راستين وطن

 . نموده اند

از  منظور قضاوت عادالنه و وجدانی فارغه اينک يکی دو پاراگراف مؤھن شما را در مورد وزير صاحب ملک خان ب

 : نمايم  کود میًحب و بغض قارئين گرام ذيال

 « خوانندگان محترم باور نمايد تا تاريخ نشر صفحاتی از کتاب ملک خان، تصور و برداشت من از شخصيت محترم

 پيش از خواندن آن. ير کرد يری بود ولی بعد از خواندن کتاب ملک خان نظرم صد در صد تغملک خان چيزی ديگ

از  صيت ملی دارای کرکتر عالی شخص با دانش است ولی بعدخکردم که آقای ملک خان واقعأ يک ش سطور فکر می

است   آدم کوچه و بازار کتاب وی به اين نتيجه رسيدم که وی نه تنھا شخصيت ملی نيست بلکه يکۀخواندن چند صفح

ملک  د خان بود ، ولیوونويسد که حيدر رسولی ، قدير ، سيد عبد االله و سميعی چوکره ھای دا زيرا ملک خان می. 

سبحان هللا  د در زمان صدارت خود نسبت به ملک خان چوکره خوبتر نداشت ، واقعيت اينووخان فراموش کرده که دا

 . است که چوکره ، چوکره را خوب ميشناسد. »ا در مورد ملک خان شم! اين بود در افشانی. و بحمده

 ال اول من از شما اين است که در طول ساليان متمادی عمر تان روی کدام داليل عقالنی و واقعيت ھایؤاکنون س

 فرق عينی تاريخی تا تاريخ نشر چند صفحه محتويات ملک خان درين ويب سايت، تصور و برداشت شما از ملک خان

 داشت و کدام محرکات محسوس و ملموس ھمچو ذھنيت را در در دماغ شما جا، داده بود؟

دارای   شخصيت ملیًاخان معتقد بوديد که ملک خان واقع سطور و صفحاتی از کتاب ملک ۀنوشته ايد که قبل از مطالع

 . کرکتر عالی و شخص با دانش بود

 بوعاتی، نه بد معاشی، توضيح نمائيد که روی کدام داليل علمی، اخالق متعارف مطۀ شرافت مندانه و در دايرًالطف

دانش   شخصيت ملی، دارای کرکتر عالی و شخص باًاکرديد که ملک خان واقع عينی و منطقی، معتقد بوديد و فکر می

 بود؟

 د خان بود،ووابط، عبداالهللا و سميعی چوکره ھای داضحيدر رسولی، قدير : که در توضيحات مرحومی خوانديد که اين

  العينةر نمود و طرفيي نوسانگر تان يکصد و ھشتاد درجه تغۀعصبانی ساخت که فکر و عقيدای خودت را به اندازه 

نسبت  ملک خان فراموش کرده که:  ادعا نموديد کهًاو بازاری قلمداد نموديد، ومتعاقبملک خان را شخصيت ضد ملی 

  »ان صدارت خود نداشت خوب تر در زمۀد خان چوکرووبه وی مرحوم دا

 ! مومندداوودخوب محمد 
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افغان "ان گجواب بعضی نويسنده  بعضی  نوشته ھا و جوابات بنده را ب"اليننا- افغان جرمن "نمی دانم چرا سايت 

 .کنم زير کاسه نيم کاسه است ، انالين نمی سازد ، فکر می"انالين- جرمن 

 ! مومندداوودقای آ

 داوودن صفحات از طرف آزی تحرير يافته و  قلم محترم ملک خان عبدالرحيمه  زندان که ب کتاب ارمغانۀ به نوشتًالطف 

  .يدئ نماهرديد، توجگملکيار در سيايت افغان جرمن انالن نشر 

  

  
  

. يد ئ نماه نوشته شده توج١٣۵٧ ھفت ثور سال یقلم شخص ملک خان بعد از کودتاه  کتاب ارمغان زندان که ب

 ؟.» ثور٧شنبه روز «نويسد  عبدالملک می

 ). عبدالمک خانۀتناقض در نوشت(  ثور روز پنجشنه بود ، نی روز شنبه ٧ً اصال

 نويسد،  رمیگدرجای دي

  

  
عی يزی به دو وزير زمان رياست جمھوری محمد داوودخان ، شاغلی وفی هللا سم خطاب نمودن عبدالملک عبدالرحيم

الف اصول و انسانيت است، اين سه وزير در وقت برطرفی و زندانی وزير بادانش و عبدالقدير و غالم حيدر رسولی خ

رديدند اينھا شايد محصلين و يا گ که ملک خان زندانی می ن وقتیآساختن عبدالملک خان ھيچ دست نداشته و در 

 کوشش  ویئیرديد و در رھاگ که مصدر کمک به عبدالملک می جز اينه د، اينھا بن دولت بوده باشۀين رتبئمورين پاأم

 نھا  ياد میآ الفاظ  رکيک و بی سويه از ه به چ"ارمعان زندان"نام ه وازه در کتاب خود بآکرد، ولی اين وزير پر می

زی  ر من از جناب عبدالملک عبدالرحيمگکند، ا نھا خطاب چوکره میآاين وزير مقتدر زمان صدارت داوودخان به . کند

 .فتمگری داشت؟ بد  نگ دي خوبترۀ شما کرده چوکرال کنم ، که داوودخان در زمان صدارت ازؤس

 .)شناسد که چوکره چوکره را می( فتند گراست 

 ! مومندداوودمتعصب و مريض روانی محمد 
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توانست يک وزير   پادشاه وقت اعليحضرت محمد ظاھر شاه میۀدون اجازه و مشور و بئیيا مرحوم داوودخان به تنھاآ

 ! نًان موجب زندانی نمايد؟ ابددو بًا وقت را برطرف و بعدۀوازآپر

شن و محمد داوودخان مزين است، مرحوم داوودخان به الفاظ بسيار واضح وریقلم و امضاه مکتوب برطرفی که ب

خاطر ضعف اداره، رشوت خوری و بی نظمی  بعد از اين ه تحرير نموده که به اساس فرمان مقام سلطنت شما را ب

 .شمارم  میمعزولتاريخ 

 . برطرفی عبدالملک خان عبدالرحيمزیۀوب شھيد داوودخان در باراينک مکت

  

  
  !مومندداوودمحمد

 بی حيثيت ساخت، چرا شرم و حيا نداری، سن و "انالين- افغان جرمن "ان در پورتال گدانم که شما را چقدر نويسند  می

فتم که من گکه من  کنم پوست کدام حيوان را به رويت کشيدی، اين سال تان از ھشتاد سال ھم تجاوز کرده، فکر می

 خواندن مکتوب سردار محمد داوودخان و فرمان سلطنت و ار داشتم ولی حاال بگ ملک خان فکر ديۀسابق در باررد

ه نظر من مثل نظر افراطی شما نيست من ھميشه ب. ر داديان نظرم را صد در صد تغيگمقاالت و رساله ھای نويسند

 .نجيری نيستمز ۀشوم ، من مثل شما متعصب و ديوان واقعيتھا تسليم می

ماند،   اطفال میۀدم ھستی اين طرز نوشته ھايت به نوشتآيات دست وردار شو، کالن گروی خدا را ببين از اين جفن

محمدظاھرشاه، امروز چنانچه مردم شريف افغانستان در مورد يک عده سياسيون سابق افغانستان از قبيل اعليحضرت 

د باالی نھمين ترتيب مردم نيز حق داره د، بننماي نروزی قضاوت میآ از روی واقعيتھای ... و خانداوودسردار محمد 

د، من ن نيز قضاوت نمايگاعمال محمدھاشم ميوندوال، عبدالملک خان عبدالرحيم زی، جنرال عبدالولی، رشتيا و فرھن

ھيچ کس مثل شما و ھمراھان شما نمی توانيد،  . دانم  محفوظ میبرايملذکر  اشخاص فوق اۀحق قضاوت خود را در بار
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 محروم سازد، من حق دارم به رويت اسناد و شواھد در مورد مسايل ملی ابراز نظر کنم ، امبنده را از اين حق قانونی 

  . ازماه شما است نجماع الکماالت ؟ مشکل شما و طرفداران هن که نظر بنده را خوش داريد يا ناي

 !مومندداوودمحترم محمد 

 در مسايل سياسی ذکر اسم پدر ًاران نيز ازان مستفيد شويم، لطفگ بنويسيد تا ما و ديًار استدالل قانع کننده داريد لطفگا

اشخاص را نکنيد، اين که پدرم ناظر بود يا ياور، يا مشاور الزم نيست در مسايل سياسی و مشاجره ھای قلمی ذکر 

 ت برايت میأنويس ، ولی يک چيز به جر بنويسی   من میۀ که خودت در بارهويم، ھر چگي ًمحارايت واضردد،  من بگ

 . منزل پدرم صف می بستۀکه مثل پدرت صد ھا ولسوال  ھر صبح پيش روی درواز. ويمگ

  ! مومندداوودقای محمد آ جامع الکماالتم خم مفخاقای اف

  .ذيل را ببينيد اين چار لينک ًات لطفغرض روشنی ذھن مريض

 Y3wBJIset0q=v?watch/com.youtube.www://https 

4ggDIhtn3Kw=v?watch/com.youtube.www://https   

4LqXgr2dpvX=v?watch/com.youtube.www://https  

fROSKCuBPhY=v?watch/com.youtube.www://https  

نقدر که آار خودت است، ولی کنی ک اه افغان ملتی بودن از عبدالملک خان عبدالرحيم زی پشتبانی میگر خودت از نگا

يس حزب افغان ملت که در وقت  ئداد رحان حزب افغان ملت نزديک بودم و ھستم شما نستيد، قدرت هللا گمن به بزر

که وی با فاميل  ی در کارته سه کابل به وی شناحت پيدا کردم، زمانیگچرخی و بعد در وقت و زمان ھمسايزندان پل

 وی را در موتر شخصی گرھار عبدهللا خان وردگ ننۀ من و نادر پسر نايب الحکومخود راه ھجرت را اختيار نمود

انورالحق .   و دوستی شخصی در امريکا پيدا نمودماقتھمچنان به محمد امين واکمن رف خودم از منزل شان کشيدم ،

مد دختران شان  آو ماه می يا دهکه به کابل برای يکما احدی از دوستان محترم من است، ھمچنان فاميل اجمل خټک وقتی

 ثور دو دختر اجمل خټک با ھمشيره ھايم و ٧بودند، حتی در ھمان روز  اکثر اوقات شبھا و روزھا در منزل ما می

 ۀ کارته پروان رفته بودند که ساعت يازده بجیداشت در سينمارا ما حيثيت کاکا ه دختران کاکا غالم نبی ناشر که ب

 از ه برايت نوشتم که نیخاطره ورديم، اين را بآنھا را به خانه آع پيش از ختم فلم سينما ھمان روز نظر به خرابی اوضا

ه داريد ھباور دوستی ما به اجمل خټک شک و شر در بگ زياد افغان باغيرت، اهن کرده زياد پشتون با ھمت ھستی نم

د ذھن نر بتوانگنھا اآبرايت بدھم تا را ند نک ی میگم که در پنسلوانيا زندفون پسران کاکا ناشرلي تۀبرايم بنويس تا نمرًا لطف

 .دنمريضت را روشن ساز

 که سردار محمد داوودخان ی داکتر صاحب کاظم و سند و مکتوبیکنم که در اين شبانه روز مقاالت پر محتوا فکر می

 انتشار يافت، "نالينا-افغان جرمن "در سايت  به خط و کتابت خود به اساس فرمان مقام سلطنت که از طرف احسان لمر

 ۀ نموده ، از ھمينجا است، که حالت صحی ات از مريضی روانی به مرحلءثير بد و سوأ تان تباالی وضع جوی صحت

  .ه استجنون متعصبی باال 

 ! مومندداوودمحمد 

به اين طرز يد، شما ئنما شما در بعضی از نوشته ھای تان تمام اقوام تاجک تبار دری زبان افغان را سقاوی خطاب می

ی، سابق کميشنر عالی آس ی اآقای رستم شاه مومند، معاون آونه طرز تفکر زاده ولی نعمت فاميلی شما گتفکر که اين

 و شما به دستور مستقيم وی در   سفير پاکستان در دوران حامد کرزی در کابل استًان و بعداپاکستان در امور مھاجر

 بادار و ولی نعمت ۀ خواستًاکه اين کار واضح. کنيد  قومی را ايجاد میۀن تفرقبين اقوام برادر افغانستان يک درز کال
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اين راه جوانی، . ردد بپرھيزيدگ  که منجر به بربادی وطن مییمات منحوس از استعمال کلًاکنم لطف تمنا می. شما است

 .لی و افغانی نيستامردی، پشتونو

 ! مومندداوودقای محمد آ

که وزير اطالعات و کلتور بود  خاطریه اھی سيد مخدوم رھين را بگا چی مفکوره داريد، من تا حال ندانستم که شم

حيث وزير اطالعات و کلتور تقرر يافته  ه قای عبدالباری جھانی که بآ افغانستان یدھيد و حاال شاعر توانا دشنام می

 رھين و عبدالباری جھانی از شما قایآکنيد، باور کامل دارم که سويه و علميت  وی را به الفاظ رکيک سرزنش می

 .را دراز کنيد اف تان پای تانح لۀ به اندازًامراتب بلند تراست لطفه کرده ب

 .ويدگ يک متل است که می

 "زور می پر تا نه رسيږی مړ به دی پالر کړم"

 ! مومندداوودم محمد خم مفخقای افآ

و ول پذير است، انسانھا از محيط ، ماحول و افراد دور که بشر تح. ويمگخاطر روشن نمودن افکار مريض تان بايد به ب

 .موزند آپيش خود می

خاطر مسايل شخصی عبدالملک ه کردم که شايد شھيد داوودخان ب يد که يک زمان من فکر میئفرما شما درست می

 وی مزين یاکه مکتوب سردار معظم مرحوم داوودخان که به امض عبدالرحيم زی را در زندان اندخته باشد ولی وقتی

رديد، ھمچنان تحليل ھای علمی و گ، نشر "انالين- افغان جرمن "قای احسان لمر در سايت آن مکتوب توسط آاست و 

مستند استاد داکتر عبدهللا کاظم که به شواھد عينی باالی موضوع حبس ملک خان روشنی انداخت نظرم را صد در صد 

که اسپ  ن است که تابع حق و حقيقت باشد نه اينآنظرم بھترين انسان ه ب. ر دادي ملک خان عبدالرحيم زی تغيۀدر بار

  . ،  اسپ من چار پای داردهنويد که گ داشته باشد و وی بیشان سه پا

کند، يک وقت غازی بی بديل  ر میي من مثل شما و دوستان شما نيستم نظرم ھميشه نظر به شواھد عينی تغي

فير نموده بود ولی نظر به شرايط و شواھد عينی امروز مرد و زن افغان، پير اعليحضرت امان هللا خان را ھم مردم تک

د، غازی امان هللا خان اولين نکن  وی مثل سابق قضاوت نمیۀشاده نظر افغان در بارگ نظر و گو جوان افغان، تن

مثل قضاوت بيست  ،افغانھاما ھمچنان قضاوت امروز . کرد شھزاده و پاچا بود که نماز جماعت را خودش امامت می

  .خان نيستداوود شھيد ۀسال پيش مردم در بار

 ! مومندداوودقای محمد آ

قای آشما داخل مشاجره  شوم، من صرف به مکتوب ه من از اين زياد نمی خواھم در مورد حبس عبدالرحيم زی  ب

ز که من ا یئن ھم به اين خاطر، تا جاآنمايم،   میءقای داکتر سيدعبدهللا کاظم اکتفاآ استاد واال مقامم ۀاحسان لمر و رسال

 :خبر دارم اينست،که) سردار محمد داوودخان(بعضی خصوصيات نيک و عالی شھيد

وطن صادق بود، در ه کرد، ب دون ترس ابراز میرا ب نآشھيد داوودخان شخص منافق نبود چيزيکه در دل داشت 

که دوستان   شکار، ساز و سرود نداشت، تا وقتیشمنی جوره نداشت، عياش نبود، رشوت خور نبود، شوقدوستی و د

  اری ثانی نداشت،گشدند، در تقوا و پرھيز کرد ھيچ وقت مورد قھر و غضب وی واقع نمی شان برايش خيانت نمی

ت عربی در يک نوشته کسی بادانش شده نمی تواند، دانش داد خدای است، به نظرم به نوشته کردن چند لغ. ادر محترمبر

 خوب داشته باشد، مسايل ملی را مقدمتر از منافع شخصی ۀ است که تعصب قومی نداشته باشد، سابقدانشمند کسی

... ی ، ايران و آس ی اآخيش و قوم شان به استخبارات ندازد، يد، در چشم مردم خاک نيوگ نگبشمارد، دروغ و جفن

 ارتباط نداشته باشد

 ! مومندداوودمحمد 
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  .يد خود را تول نمايمئن تول می نماآصبی که خود را در عت یر ترازوخواھم د متوجه باشيد، که من نمی

 به اميد صحت يابی مغز مريض روانی تان

 شتذگت مر عزيزعصد سال ز

 شتذگطفليت ن ولی مزاجت ز

    پايان
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