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  ! بايد شناخت،نويسد ار؟ میعکه به نام مسترا بزدلی 
 خر عيسی گر ھزار بار به مکه برود ھمان خر است

  

 .دن فرمايه توج"نالينآ - غان جرمناف"ان محترم پورتال گخوانند

ان خود گکه به خوانند خاطریه ن ذکر نکردم بآکس را در   نظر سنجی نويشتم نام ھيچۀ قبلی که در دريچۀمن در نوشت

 زمانی. ويدگيک متل داريم که مي. رگ شنواری است يا شخص ديًاقای انجنير سلطانجان کليوال واقعآبه اثبات برسانم که 

ار محمد داود مومند بود نه عقای مستآ من ۀن نوشت آمخاطب. کند  غسل چټلی میۀ تختیدا می شرماند باالکه مرده را خ

 عکس العمل ًار داود مومند باشد حتمگھمين خاطر نوشتم که اه نموده بن نوشته ھيچ اشاره به کليوال نآکليوال، من در 

که وی در زمان رياست  قای محمد داود مومند وقتیآی دزن نوشته صرف از دآمن در .  چنانچه نشان داد،دھد نشان می

محمد داود [  راقای  صديق محبی ویآلخصوص در زمان تصدی وزير تحصيالت عالی اجمھوری شھيد داودخان ب

االت کانکور توسط محمد داود مومند و ؤيدن تيل روغنيات تاير و تيوب، و موضوع دوم فروختن سدزبخاطر د] مومند 

 وقت که اقای غالم صديق محبی وزير آنير کرد، در گ پشتاره ا بزد را اکاډميک پوھنتون دۀر ساحھمکاران شان د

را از مديريت ترانسپورت پوھنتون کشيد و در سجل شان وی را يک  ] محمد داود مومند [ تحصيالت عالی بود وی 

 .ی معرفی کرده ئدزد حرف

ر بتواند عضويت حزب گرا به سيدعبداالله وزير ماليه رساند تا ااين انسان ضعيف النفس به چی ھيله ھا و مکرھا خود 

که يک شخص به يک  وقتی.  رسمی را اشعال کندۀ و از اين طريق دوباره وی کدام وظيف  کندئیانقالب  ملی را کما

 نظر به حتی. اھی به اين در خود را بزندگن در و آاھی به گ ضرور است که ه اينقدر مخالفت داشته باشد باز چنظام

 . نو اين ابن الوقت وی خود را به پدر مرحوم من  نيز رسانده بودۀنوشت

ھمين خاطر در ه ردی غوث شروع کرده صرف و نحو را خواند بگاين مدرسه خوان که تحصيالت خود را از مدرسه 

 الت است؟اکند که وی جامع الکم شود، فکر می  شان لغت ھای عربی زياد ديده میۀھر نوشت

ر کار نداشت ھميشه در شھر گرديد، وی ديگموريت برطرف أالت در زمان وزارت محبی از ماکه اين جامع الکم وقتی 

اھی اوقات در درملتون گ سازنده ھا و بچه بيريشھا و يا هقای حامد ھمراآباد يا در سرای سيال و يا در سرای آجالل 

ان گکرد، حاال شما خوانند تير میرا  رقم وخت خود  يک قرقل کشتیهسردارخان مومند که دوست فاميلی ما بود ھمرا

 .کار استه له بگ ه از وی چ،ونه صفات باشدگيد کسی که دارای اين ئمحترم قضاوت نما
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ر گکند، ولی از طرف دي ن پژواک را تعريف و توصيف میاوی بينظير از يکطرف عبدالرحمگاين شخص مکار و درغ

تنھا در زمان مرحوم داودخان وزير ه قای نعمت هللا پژواک نآ. کند رفی مینعمت هللا خان پژواک را باز کمونست مع

بود محمد موسی شفيق  ر وی کمونست میگا. بود بلکه وی در زمان صدارت محمد موسی شفيق وزير داخله نيز بوده

 ساخت؟ وی را وزير می

 .کنم کدام مشکل کالن شخصی و فاميلی دارد دم شخص نورمال نيست فکر میآاين 

حامد " ۀ سکی کاکا"ظ هللا کرزیيحف"قای آدانم وی در وقت مديريت ترانسپورت در پوھنتون به  که من می یئتا جا

حامد " خود ۀ ځنجيری ھميشه در ھر نوشتۀاين ديوان. يس جمھور افغانستان شناحت پيدا کرده بودئ سابق ر"کرزی

کند،  اظ رکيک و دور از کرامت انسانی خطاب می الفهشود به چ  می"ظ جان کرزیيحف" ۀ که برادر زادرا " کرزی

 که به جنرال عبدالولی داشت، یمرحوم داودخان ھر مشکل.  ندارد"ظ جان کرزیيحف"اين بی شرم ھيچ حيا و شرم از 

که جنرال عبدالولی عضو فاميلش بود، به اين روادار نبود که ھرکس سردار  خاطریه داشت ولی داودخان بازھم ب

 .وھين کندعبدالولی را ت

 ..لهگقای داود مومند آ

شود که کل اختيار يک دوست و يا  فته میگناظر به کسی . ويمگ دانی من برايت می ر نمیگدانی؟، ا معنی ناظر را می

کند و   اعتماد است که يک دوست ويا يک قدرت مند باالی يک دوست خود میۀخرين مرحلآناظری . يک شخص باشد

مقام . دھد ی خود را برايش میگ اختيارات عام و تام زندۀ و ھم  ثروت، ناموس،بيل پولی از قگتمام اختيارات زند

 ن زعيم بلند تر استآناظر، از ياور، مشاور و حتی وزير کرده در نزد  

ن، و چی محمد  در زمان صدارت محمد ھاشم خان، چی شاه محمودخاهچ١٣۵٧ استقالل تا ھفت ثور گاز زمان جن

مد و رفت ولی بازمحمدخان ھمان بازمحمد آ در دوران رياست جمھوری داودخان به صدھا وزير هداوودخان و باز و چ

ای کاش من امروز جاروب کش در شھيد محمد داودخان و شاه . خان بود که بود، وزيران محتاج لطف خوش وی بودند

بادی آخاطر عمران و ه نھا بآکنم به اين زعمای معاصر افغانستان، که  افتخار می. بودم بی بديل غازی امان هللا خان می

 . شتندذگ از تمام تعلقات فاميلی خود شانکشور 

روی ه  سردار نعيم خان رو بۀ فعلی نزديک خانۀ ما در سرک وزارت خارجۀکه داودخان صدراعظم بود خان زمانی

ل گيکی از روزھا که محمد . کرديم ی میگ خريده زند"ين ارسالام"قای آ ًکه فعالپشتو ټولنه منزل خواھر داودخان بود 

بردارم  .مد چون دوست پدرم بودآرفتن از داودخان به منزل ما گرض وقت مالقات غخان مومند خانه نيشين بود وی 

 رمگبچيم چون ھوا  وفت که برگرم بود پدرم برايم گ پدرم در اطاق صالون نشست ھوا هکه وی ھمرا قصه کرد وقتی

ل خان مومند سرم صدا کرد که بچيم گفت که در اين اثنا محمد گاست عوض چای به کاکاجانت خربوزه بياور، برادرم 

رم است از چای کرده خوب است، در اين وقت گفت که وزير صاحب چون ھوا گپدرم برايش . بيا من چيزی نم خورم

ن خټکی چی مزه آويد گخربوزه ب )خټکی(پشتون به که يک  خاطری نميخورم وقتیه فت بگل خان به پدرم گوزير محمد

 .خواھد داشت

 !هلگقای مومند آمريض روانی 

حيث ه ن که پسر شان بآ اخاطر يک دوست خود و موضوع مالقاتھای داودخان به مردم عوام به پدرم کسی بود که ب

يس جمھور شده بود ئ نو ر داودخان کههکه پدرم ھمرا سرياور رسمی که چوکی شان معادل به وزارت بود، زمانی

که مرحوم داودخان می فھمد که دوست  شود وقتی  دور مییيس جمھور برای مدتئکند و پدرم از نزد ر اختالف پيدا می
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 به نزد دوست و ناظر ش دو پسره خود را با ھمراۀيس جمھمور وقت نصف کابينئزرده خاطر شده، رآشان از نزدش 

 .فريستد خود می

 دو وزير يا والی نمی بود مثل پدرت ده ی نان شب ما کم تصادف افتاده باشد که يکۀالی سفرا اوقات ببسياری.  لهگبچيه 

ز اعمال ا .ناه ما نيستگکه خودت چيزی نبودی ، نبودی  بود، اين ھا ولسوال از طرف صبح در دھن دروازه ايستاده می

ت  کردار وفتارگحال ه به ھشتاد سال رسيده، تا بت  عمرًاتواند، تقريب ت را خوب کرده میامروزت مردم قضاوت سابق

 .است) اردلی(به مثل مردم 

ه را خوب بساز، ولی خودت ب ماکرد که الھی خاتمه  عا میرسيد د ش به پيری میکه يک فرد سن و سال در سابق وقتی

 .و شدگو در گت  اخيرۀعکس خاطر

ن عبدالغفار برای چند روز محدود ساخته بودی، باز  خادارگزدی خود را بادي ار میگدر وقت جوانی داد خدای خدمت

خاطر ضديت که به رژيم داودخان داشتی ه رفت و خودت بگزب ديموکراتيک قدرت را حکه  شتی، وقتیگافغان ملتی 

که يک وقت وی ھم مثل نورمحمد تره کی عضو ويښ ) پروانی(قایآخاطره ن ھم بآره ھای خلقی را شروع کردی عن

 فوق العاده ۀقای پروانی را به حيث سفير و نمايندآرفت شوھر خاله ات گکه نورمحمد تره کی قدرت  ځلميان بود وقتی

يش ولی نعمت روپ تره کی ضعيف شد، به پاکستان پگر گکه ديدی در کابل دي زمانی. در عربستان سعودی مقرر کرد

 خاطریه ذاشتی بگ شجايه لتی بودن را ب افغان م.رسيدی) ای ايس ای(ت رستم شاه مومند معاون فاميلی و روزی رسان

ارت نه گنجا ھم روزآديدی که در . ن وقت حزبی شدیآ افغان ملت را ولی نعمت فاميلی تان خوش نداشت، در ۀکه نظري

که ديدی از وی ھم کار ساخته نشد يکدم تسبيح را در دست  مدی و در اينجا ظاھر شاھی شدی وقتیآچليد به امريکا 

 . طالبان شروع کردییرا باز پوشيدی و در مدح و ثناال قرقل کرفتی گ

که ميوندوال  خاطریه ب. کند وی ھيچ وقت ظاھر شاھی شده نمی تواند که از ميوندوال پشتبانی می  متوجه باشيد کسی

شتين ھستيد که در ھر عومذشما يک انسان . رديدگشمن درجه يک ظاھرشاه  مساوات دۀسيس حزب دونيم نفرأبعد از ت

  .ر ميدھيديشکل بدنت را تغيوقت 

اين خيال است اين جنون است و اين .  خواھيد نمودئی تھمت ھای ناروا برای خود حيثيت کمان نوشتافکر ميکنی که ب

 محال

 ترکاڼی د بيزو کار نه دی

 .کيه بوډاگور تر څنډی والړه پيرگد 

ون غفتم ماما زرگ نساختيم، فقط ھمين قدر  محمدھاشم ميوندوال از دل خودیمه در اعترافات شاملين کودتامن يک کل

 کست موجود است . است الفاظ دور از کرامت انسانی به خان محمد خان مرستيال خطاب نمودههان به چگ نخبۀشاه نخب

ه است نه ون شاغچون اين موضوع بين فاميل خان محمدخان مرستيال و فاميل ماما زر. وش کنيدگرا دوباره  نآ ًالطف

مه را ه خان محمد مرستيال، بلکه اين کلفتيم و نه بگنه به ماما زرعون شاه را )  ديوث-دوث (ۀم من اين کل.بين من و تو

که يک   خوش نخورد،  از اين"تونجرگ" من در ۀفته، نمی دانم چرا نوشتگماما زرغون شاه به خان محمدخان مرستيال 

دغسی ( است، زنھا را پگمردھا را ). ز دا ميدانگا د(رم ضکشاند حا ر شما بنده را به محکمه میگ ديۀر نخبگھمسن

  ).پغسی

 .شود دريا مردار نمیسگ جف جف ه در اخير، ب
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