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مسؤوليت نوشته بدوش نويسنده ميباشد
 ٢٩جون ٢٠١٧

عبدالجليل جميلی

مجيد جان منگل احتياط!
ھنوزملک شغالی نشده و شھود معرفت ھم زنده اند !!
ُ
صادقانه بشما ھم
ھموطنان گرامی ! قبل ازين که سر کالوه را با مجيد جان منگل باز کنم عرض
ٔ
خوانده ھر نوشته دارم  /وگرچه شکر است که ما در
وطنان ارجمند صاحب قلم  /با کمال معذرت  /مھمان نا
ٔ
جھان ديموکراسی و آزادی قلم و ابراز نظر خود پسندانه دسترسی داريم ولی اگر خواسته و نا خواسته نمک
ديرينه يکدگر را آنھم در چوکات جھانی وقيحانه تشھير نکرده
ھر ديگ شده و باز سوابق و ھويت ھای متوفاھای
ٔ
و مرحومين گذشتگان يکديگر را محترم بشماريم چه چيزی را از دست ميدھيم؟ و چه امتيازی را ضايع
ميکنيم؟ تا اين که کمپيوتر بی زبان را مھميز داده و ھر کی را خواسته و نا خواسته تلک و ترازو ميکنيم که
نميدانم دوستان معظمم اين بيچارگی را بازھم آزادی قلم می شمارند يا تشھير جھانی و عقده کشائيھای نا
کش و به کدام حق و امتياز !!
بخشودنی آنھم بنام افغانيت ستم
َ
اما آغای منگل ! به اين که با خواندن نوشتجات اين ايام و مخصوصاً با درک محتويات
طره کھنه يک عسکر جلبی پشِکی را
الطايالت اخير تان  -پيش ازين که شما را مخاطب قرار دھم يک خا ٔ
برای تان قابل ياد آوری ميدانم تا ببينيد؛ که چقدر به خود سر افرازيھای شما ديپلومات مجرب سابقه دار!
شباھت دارد و آن اينکه :
در آن اياميکه تسليم شدن بسر نوشت جلبی و پشِکی  -وداع با حيات آينده شمرده می شد – جوان
بيچاره ھی ميدان و طی ميدان کرده خودرا به کايل برياست جلب اخذ عسکر و تقسيميات اردو رسا نيده و
ٔ
قرعه فال ھم آن بيچاره را به سمتی زده و اعزامش کردند که باز گشتش بخدای بزرگ مربوط بود.
ٔ
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ٔ
ِلگی مشر  /آمر  ١٠نفر ھمقطار خود  /شده بود که برويت مقررات مستحق  ١٠روز رخصتی و
سواد و د َ
ً
گوشه خودرا
سفريه دو طرفه شده و عازم محل تولدش شد .اھل فاميل و پدر و مخصوصا مادر مھربانی که جگر
ٔ
ٔ
تر و تازه و بيدار تر از گذشته يافت سر بسجده گزارده و شکر حق بجاکرد و از ينکه پسرش غرور ميفروخت و
دلگی مشری خود داد سخن می داد مادرک دل سوزش پرسيد – بچيم ! َ
کتی ای  ١٠نفر چه رفتار داری؟
از
َ
پروت ميدھم  -شاگرز و کين گرز
ضعف و ُ
عسکر آغا سر بلند کرد و گفت  :من آمر شان استم امر ميکنم – َ
ميدھم و اگر خالف رفتاری کنند جزا ھم ميدھم و بمن بکلی تسليم ھستند!
بيچاره سر از پا نشناخته بروی پاھای پسرش افتاده و اشک ميريخت که پسر جان ! من جان
مادر
ٔ
کندم تا ترا به اين سرو سامان رساندم و حال پايت را ميبوسم که ھر جزايکه به انھا دادی ! اگر امر اعدام و قتل
دوباره شانرا بريان کردی  -شير حق و حالل خودرا بتو نمی
شانرا دادی و دل فاميل و پدر و مادر منتظر بديدار
ٔ
بخشم !!
وزريده سابقه دار و مجرب ديپلوماسيی ما که
مگر جای شکر است برای شما جناب ديپلومات
ٔ
ِلگی
ننگ خورد ضابط مومن و گروه سليمان نااليق و بی دستگير پنجشيری ھا را در ريکارد درخشان د َ
مشری م م م خود نداريد و ھم اينکه خوشبختانه ريکارد بد خون ريزی و مردم آزاری را نداريد ولی باز ھم
احتياط شرط اول ابرومندی خودتان است که  -پاسداری و قلم بازی با انصاف را در مورد بزرگان آزمون
شده ما مراعات کنيد !؟!
ٔ
مجيد جان منگل! خوب بخاطر دارم که  ١۵سال بعد از گروپ  ۶نفری ما  /در آغاز صدارت آن شھيد
بزرگوار که يکی ما ھم قريب شان و محمد زائی نبوديم  – /شما در گروپی از فارغان پوھنحی حقوق و علوم
سياسی در سال  ١٩۶٩در وزارت امور خارجه بماموريت دولت پذيرفته شديد!

د پاڼو شميره :له  1تر4
افغان جرمن آنالين په در نښت تاسو ھمکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړيکه ټينگه کړئ maqalat@afghan -german.de
يادونه :دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده  ،ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـئ

چون شما ماشا Lجوان دست و پا داری بوديد و البته  /قرار مسموع!  /دورحيات پدر مرحوم
قرب مرحوم سپه ساالر غازی شاه محمود خان صدر اعظم – رنگ و رونق
بزرگوار تان با شما در زير سايه و ُ
موسسه ملل متحد  /ولی در بست سفارت يا
درشتی داشت – صاحب بورسی قصيرالمدتی شديد که در چوکات
ٔ
ُ
نمايدگی دائمی افغانستان در ملل متحد  /رنگ ديپلبوماسی گرفته بکابل بر گشته امور دسک کنفرانسھای
مديريت امور روابط بين المللی و ملل متحد را  /موءظف شديد که زير نظر معاون و مدير و مدير عمومی سياسی
و معين سياسی تا وزير خارجه را  /پيش ببريد!
با دَور باز گشت و با تقرر بحيث سکرتر دوم آن نمايندگی  /زير نظر جناب مرحوم استاد عبدالرحمن
پژواک ! /ورزيده تر و با بازگشت بوطن معاونيت آن مديريت  /که محترم محمد يحيی معروفی – مدير تان بود /
به سر منزل مقصود پيش ميرفتيد که باد آمد و باران آمد و با ارتقا در چوکات انقالب بر گشت ناپذير ثور؟؟ مراد
خوشه چين ھم داده شد و شما با لباس رفاقت به ترجمانی مقرب تره کی و امين منصوب شديد و ھنوز عرق پای
تان خشک نشده بود که بحيث سکرتر اول سفارتکبرای افغانستان در مسکو  /در باطن کنترولر سلطان علی
شفاخلته مسکو  /عز تقرر حاصل کرده و از سال  ١٩٨٠تا اخير ١٩٨٣
کشتمند مريض و مغضوب پرچمی در
ٔ
بسيار موفقانه وظايف تانرا انجام داديد و لی ازين که سر نوشت کار خودرا ميکند ھمه دست آورده ھای تان با
ترک وطن خاک و دود شد !!
دور تحصيل و کار تان با فھم چگونگی زندگی تان شکر
مگر حال چون عالقه مندان و ھم قطاران َ
حيات دارند و قلم و قدم زدنھای شما را خوب ملتفط اند و ناظر! شما فکر نکنيد که سال گرم آمده و طن خاک
سوکه روان است  -گپ تا آنجا پيش رفته باشد که شما بسيار ناجوان
سوکه َ
دان و دولت معلول دو سوار کاره َ
مردانه به استخوانھای مبارکی حقيرانه نظر کنيد که بکلی دور از مردی و انصاف است .و البته شما آن
مقامی را نداشتيد که مانند کرزی صاحب ھنوز پشت کرسی قصر گل خانه چشمک بزنيد و دوست بکرسی
رسيده تان را علنی تخريب کنيد! زيرا:
آن چنان بشکست که ھيچ باقی نماند
آن قدح بشکست و آن ساقی ھا نماند
سابقه تحصيالت فرنسه والی بودن
اما سخنی بين ما وشما! اگر بذھن عالی شما داود خان شھيد– با
ٔ
سابقه طوالنی نظامی و وزارتھا و سفارت و صدارت و رياست جمھوری سياست پوه نبودند و
قندھار و ساليان
ٔ
ھيچ مدان ؟؟ شما لطفا ً و لطفا ً تعمق کنيد که آيا خود تان در مورد تشکيالت وزارت امورخارجه – جدول
تقسيمات وظيفوی و ارتباطات ذی عالقه وی کدام يک از شعبات آن وزارت با ارتباط شان با وزارت ھای
اداره اصل م م م ويونسکو و حقوق بشر و
مختلف دولت و در عين حال با موسسات مختلف جھانی – مانند
ٔ
مھاجرت و با نک جھانی وغيره چقدر ميدانيد؟؟
خارجه شما احيا
موسسه ديپلوماسيی را در ھمين وزارت
مگر ھمان شھيد کاردان با برادر متفکرش –
ٔ
ٔ
آماده ميدان ساختند
تربيه علمی  ٣ساله شان کدری برای وزارت امور خارجه
کرده و با جذب  ٣٢جوان و
ٔ
ٔ
که تا ھمين امروز حکومت از بر آن حاصل بر ميدارد.ولی باز ھم ھيچ يکی از قرب جوار اھل خود شان نبود
که مامور وزارت خارجه شود و نه اينکه مانند دوکتور عبد Lخان پرکتی مرحوم غالم محی الدين خان
ھلمندی  /که در ظرف  ۶سال وزير خارجه بودن خود کدر  ۴٧۶نفری تمام وزارت خارجه ديروز ھا را از آلی
و موالی و جوالی پر کرده مستنداً به  ۴۵٠٠نفر رسانده و تعداد  ٢٨سفارت فعال و ديگر ممثليت ھا و ٢
جنرال قونسل گری و  ٢قونسل گری را به  ۵١سفارت تر و خشک و  ١۶جنرال قونسگری ارتقا داد که
ولی شان ھمين
کمر دولتک جيره خور را با مصرف ميليونا دالر باد آورده  ۶قاط شکستاند که يک ناز َ
مسعود خليلی زخم برداشته مجلس شھادت احمد شاه مسعود است که از شروع سلطنت اوستاذ ربانی تا امروز
ھسپانيه بيکار ميچرد .و سفارت می کند و يا صغارت  -کشت ھمين عبد Lخان است  .و بقرار لست
که در
ٔ
محترم مصطفی عمرزی خود جاللتمنآبی  ٨٧٠ميليون دالر ھم به جيب ميزند و کرسی شان ھم بحيث حاکم در
قصر سفيدار چرخک ميزند ولی جناب شما متآسفانه فقط با يک چشم آن شھيد را ميبيند که در تمام حيات و
ماموريتھای خود يک پول از جيب دولت نگرفت و باز چقدر به تحقير !!!؟؟؟

د پاڼو شميره :له  2تر4
افغان جرمن آنالين په در نښت تاسو ھمکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړيکه ټينگه کړئ maqalat@afghan -german.de
يادونه :دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده  ،ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـئ

مگر – من و شما ميدانيم که شما فقط در يک  ٢درب ارتباطی – مديريت ملل متحد وزارت امور
خارجه و رفت و آمد به نمايندگی دائمی افغانستان در م م م – بی درايور در رفت آمد بوديد تا اينکه مثالً بدانيد
دعاوی محکموی و مسايل حقوقی و سير وسفر تعليمی و بورسھا و ھمکاری ھای اقتصادی و سياسی و
تجارتی و فرھنگی و ازدواج ھا و وفيات در خارج و امثال آن چه مراتبی را و از کجا تا به کجا طی می کند و
گوشه وزارت و
کدام شعب پرنسيپاً در کدام قسمت وزارت و به چه اموری مصروف اند ؟؟ پس وقتيکه شما ۴
ٔ
شعبه را با تقسيم وظايف شان تخيلی ھم قضاوت کرده نميتوانيد چطور بر معيار مرد سرد و گرم وطن
چند
ٔ
ديده و جھان شناسی با حرمت جھانی شان انگشت انتقا ِد خود نفھميده ميگزاريد ! زيرا در آن آوانيکه شما در
مو سسين بزرگ جھانی کشورھای غير منسلک ھم سر و قد شان عرض اندام
مدرسه قدم ميزديد اوشان در پھلوی ٔ
کرده بود و نام افغانيت ھم درخشانتر از گذشته ھای تاريک !!
مجيد جان منگل نميدانم شمارا چه خطاب کنم و فقط مثالھای مسلم و دقيقی دارم که مخصوصا ً برای
شما قابل توجه پنداشته ميشود! لطفا ً به عمق اين مثالھا داخل شويد که شاھد چه سرگذشتھا و جھانی افغان -
شناسی ھا شويد :
دور پوھنحی حقوق ھمصنفيی داشتيم  /صرف نظر از تذکر اسم وی که حال برحمت حق
د ر  ۴سال َ
دايه مرحومه قمرالبنات ھمسر مرحوم سپه ساالر شاه محمود
اش
مرحومه
کالن
مادر
و
پيوسته  /و اھل پنجشير
ٔ
خان غازی بوده و به پاس او ھمه اھل وبيتش زير چتر شان و ھمان محل اقامت شان  /ما نند شما  /با اين
گفته قابل قبول فاميل سپه ساالر غازی بوده که در زندگی و حتی در
جوان از پدر محروم  -تا اندازه فرزند
ٔ
ِ
غايله ٧
شده
آطاق خواب ھم شريک پسران شان  /نظان الدين غازی و صالح الدين غازی ھر دو قربان
ٔ
ٔ
ثور  /بوده و ايامی را شاھد بوده ايم که شخص سپه ساال ر صدر اعظم وقت  -با اھل و بيت شان با موتر
فاکولته ما در جوار زيارت شاه دوشمشيره عليه رحمة ميامدند تا اين غزيزک شانرا برداشته بباغ ريشخور
به
ٔ
بروند.
اما در اياميکه حفيظ  Lامين در وزارت امور خارجه جلساتی داير ميکرد و چھره ھای مشخصی را
بر ميز خطابه ميخواست تا نا گفته ھای خودرا بگويد  -اين زبون بی مايه چنان آن خاندان را تکاند و خود و
مادر و مادر کالن و مامای پيلوت شده اش را چاکر و بيچاره و ستم کشيده نشان داد که دل سنگ برايشان آب می
شد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
ً
ھمچنان ارجمند برخوردار پنجشير عبيد – Lفرزند مانند و منتظم ھمه خريداريھای مخصوصا خانه
و خاندان شھيد محمد نعيم خان که اکثراً ھرکاره و قابل اعتماد فاميلی داود خان شھيد ھم بوده و فرزندانه قابل
قبول! و برای سھولتش در کار موتر سايکلی برايش خريده بودند که عبيد جان براحت و بفرصت مناسب کارھای
ھردو فاميل را انجام دھد!
ولی زمانيکه گير و گرفت آمد وشھادت بيشمار دامن فاميل و اطفالل معصوم داود خان شھيد و نعيم
شده خوش
جان گل سر سبد آن دو فاميل قربان
خان شھيد را گرفت و واقعيت ھای روشن شد که ھمين عبيد
ٔ
ِ
بينه جمھوريت اول  /و مربيان روسش
باور ! اجير و الشخور عبدالحميد محتاط پنجشيری  /وزير مخابرات کا ٔ
ذره اين دو فاميل را بوسيله محتاط به باداران اصلی اش می رساند و بلکه
بوده و نه تنھا ھميشه احواالت ذره ٔ
شاھد عينی بوده که چطور ھمه آثار باستانی ذی قيمت موزيم ھای ما و بلکه تمام اسناد و مدارک ذخيره شده
خانه نعيم خان برده – بسته بندی کرده به استقامت مسکو
دولتی وزارت امور خارجه و ھمه دواير را به ارواح
ٔ
پرواز ميدادند که ھمين عبيد Lجان ممد شان ميبو د ولی و اما ازين که مانند جالللر ملک را شغالی خيال
ميکردند و انقالب ثور را بر گشت ناپذير!! ھريک شان که عبيدجان بوده و يا جالللر!! بسر بلندانه و علنی از
خدمات شان به باداران اصلی ياد ميکردند .
چون يادی از جالللر سابق وزير تجارت کردم برای اين که شھرت کاذبش مستور نماند اين مطلب را
بسيار مختصر به آغای منگل و دوستان عرصه ميدارم :
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با بر قراری تسلط خلق و پرچم که ھنوز کدرھای متوسط و پائين رتبه وزارت خانه ھا و منجمله
نماينده
امريه رسمی برايم رسيد که منحيث مدير روابط اقتصادی و
وزارت امورخارجه دست نخورده بو د -
ٔ
ٔ
نامه ھمکاری ھمه جانبه افغانستان و شوروی  -در تاالر مستشاريت
اختتاميه موافقت
وزارت بايست در دعوت
ٔ
ٔ
ساله افغان – شوروی بود – که در ماجرای سفر
نامه ٧
سفارت شوروی اشتراک نمايم و اين ھمان موافقت
ٔ
ٔ
 ١٩٧٧داود خان شھيد در مسکو بھم خورد درقسمت باالئی ميز نانخوری در جمع وزير تجارت و سفير شوروی
نشسته بودم که محمد خان جالللر با تسبيح اندازی ھميشگی رو بھمه کرده  -سخن افتتاحيه اش را چنين آغاز
کرد :
دوستان محترم ! امروز بخود ميبالم و روزی را ياد می کنم که پدرم با استقبال از رھبريت انقالب
کبير  ١٩١٧در شھر تاشکند اولين منشی حزب کمونست جمھوريت ازبکستان انتخاب شده و سپس اولين
اتحاديه زراعتی سوسياليستی  /در شھر تاشکند مقرر شد که ھمه افتخاراتش بمن ميرسد و ....
رئيس کلخور /
ٔ
 /مگر نگفت که چرا پدرش را روس ھا – در جمع فراری ھای مردمی ازبک به افغانستان فرار داد
ديده افغان ولی قويا ً روس مشرب دو دسته
تا خودت را با خانم نوينی در افغانستان بدنيا آورده و با تربيت
ٔ
به شورويی تقديم کند که تا به محرميت راز دولتی داود خان شھيد و شاھدی قتل عام فاميل آن شھيد
برسيد.
خارجه
ميانه وزارت
تربيه زودين مستشار شعبه شرق
مجيد جان ! مثالھای مستند و قويی از /
ٔ
ٔ
ٔ
شوروی روس ھا در افغانستان و شاھد عينيی قابل اعتماد با سفر کذرائي به شھر دوشنبه در مورد اين
دعای تاجکان مقيم شھر دوشنبه تاجکستان داريم– که نظر محمد پدر تره کی را پسر کاکای الدرک خود از
اطرف شھر دوشنبه می خوانند و ازينکه در نتيجه پسرش نورمحمد مشھور به تره کی  /از طرف مادر
روس  /را در کرسی رياست جمھوری افغانستان می يابند .ما وشما را مفتخر ميسازند!
ولی بھر حال با کوتاھی سخن – بازھم بپاس سالم ھای ديروز ھا  -توقعم از خودت اين است که
لطفا ً پای خود را بر گليم خونبار افغانيت و شرارت روس مشربی نه پيچانيد و حرمت تاريخ با افتخار و
شخصيت ھای با افتخار تر افغان را صادقان نگھداريد که شمشير بازيھای کذائی ھيچ سرخ روئی ندارد
ختم کالم
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