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 !کبير قيس انجينير اقای ګرامی نھايت القدر عزيز برادر

 )  کړم   پ�ر   دی   به   مړ   رسيږی   نه   ات   پر   می   زور  (ميګويد،   که   است   متل   يک   پشتو   زبان   در  (     

  . نعل   به ھم و ميزند ميخ به   ھم   افغان   يی عقده نويسنده و    بزرګ مفتری   اين   ،   عباسی   عارف   اقای

  برايم   انرا   زره    وی   که   ھستم   رازی   خود   خدا   از   من   ،   ميزيبد    بزرګ خداوند   به   تنھا   غرور  . ګرامی خوانندګان

   . فرموده   عنايت 

 جای ھر در   مګس   مثل   و   فرياد    ناله   ،   واه   که   نيستم   شما   دوستان   بعضی   و   شما   مثل   من   . عباسی   عارف   اقای   جناب

  عضو   ان   و   اين    جمھوريت   رژيم   امدن   به   وای،   وای   :وبگويم   م،بزنر بس   را   خود   دست   دو   ھميشه   بينشينم     که پاکی نا و پاک

  ان   در   فاميلم   عضو   يک   يا   و   شده،   نشين   خانه   حا\   بود   کاره   ان   و   اين   کاکايم   و   پدر    داد،   دست   از   را   خود   امتيازات   فاميلم 

  . غير   و   غيره   و   شد   زندانی   مدت   برای   وقت 

 . زراعت   وزارت   ويترنری   مجله   صاحب   مدير   جناب

  برادر   سه   و   پدرم   شھادت   بخاطر   خلق   ديموکراتيک   حزب   از   دم   اين   تا   من   باشيد   شده   متوجه   من   ھای   نوشته   به   اګر

  اينقدر   من   که   نکند   فکر   سايت   اين   ګرامی   خوانندګان   که   کنم   نمی   بخاطر   نکردم   شکوه ھيچ   ام   ګناه   بی   حبوسيتم   و   جوانم، 

 يک اين بلی کنم،   تحقير   و   توھين   را   حزب   ان   اعضای   تمام    فاميلم   اعضای   شھادت   بخاطر   که   استم   ناتوان   و زبون   شخص 

  مرتکب   انھايکه   و   رسيدند   شھادت   به   حزب   ان   کاران   جنايت   از   مشت   يک   توسط   جوانم   برادر   سه   و   پدر    که است واقعيت

  نمی   کرده   دوا   را   فاميلم و من   درد   کدام   انھا هب   امروز   من   دشنام   و   من   ګفتن   بد  . نيستند   ما   بين   در   امروز    شده   جنايت   اين 

  جم�ت   من   نيستند    جھان اين در انھايکه   امروز   که   شرمم   می   خود   از   من  . سپرديم   ګير   انتقام   بخداوند   را   انھا   ما   تواند 

  من  . ميکنم   ياد   انديش   ناقبت   افراد   عده   يک   بنام   را   انھا   زياد   درد   دست   از   اوقات   اھیګ   ھميشه   من   کنم،   شان   نثار   را   ناشايسته 

 که   جټ   دانمر   عده   يک   مانند  و    ناله   و   فرياد   وای   و    ويش     درباريان،   شما   مانند   نوشته   ھر   در   لحظه   ھر   که   نيستم   شما   مثل 
  . بکنم    را   خود   فرق   مويھای   و   زده   خود   روی   در   را خود دست دو ھميشه و کنم،   شان نثار   است    دشنام و بدګوی   شان عادت

 .  زراعت وزارت مجله صاحب   مدير   اقای

  خوانندګان   وقت   نه   و   ان�ين   جرمن   ـ   افغان   سايت   ګردانندګان   وقت   نه   و سازيد   ضايع   را   ما   وقت   نه   زياد   اين   از   لطفآ

  دوستان   عده   يک   خواھش   به   انھم   که   اسبق شاه نزد   ايتاليا   روم   به   را   رفتنم   اول   بار   که   بوديد   ګر   تھمت   يګانه   شما  .  سايت   اين 

  کسب   بخاطر   انجا   به   را   رفتنم   ان   شما ،   رفتم و   ګفتم   لبيک   دوستان ان خواھش به ھم من و   کرد من از   انھا که   سفر   ان 

  دوستان   ،    بود انصاف از دور و واھی قضاوت يک تان قضاوت ګونه   اين   حاليکه   در   ساختيد   وانمود   چوکی   و   مقام   نمودن 

  در   را   بنده    شاه   کردم   معرفی   ظاھرشاه   به   را   خود   من وقتيکه و رفتيم ايتاليا  به دوستان ھمرای به   بنده   وقتيکه   ھستند   شاھد 

  من   ھمرای    صحبت   انقدر   وی   ،دارم   خبر   ګرديده   عايد   شما   فاميل   به   که   مشک�ت   تمام   از   من   »  که  . ګفت   برايم   و   ګرفته   بغل 

 دروعين و مزحرف ادعا ان رد بخاطر من  .  عباسی   عارف   جناب  . نکرد   مجلس   ان   ديګر   عضو   يک   ھيچ   ھمرای   که   کرد 

 من با\ی که نتا ناحق تھمت و دروغ ان  دوباره تا ميخواھم حا\ لی و دادم جواب خود ھای نوشته از   يکی در قبr شما
 فاميل     نمود، فوت طبعی بمرګ  لندن در   شاه   ظاھر   خواھر   زمانيکه    عالی؟ جنابک بکشم، تان   زيبا؟   روی   به بوديد نموده

  نمود فوت شاه اھرظ  شاه خواھر که زمان و   وقت   ان   در     ګرفت، خود   بدوش   انرا   فاتحه   و   جنازه   مصارف   تمام    که   بود من

  خشنودی    و چوکی   بخاطر   را   کار   اين   ما   عبدالولی،   سردار   جنرال   قبل   سال   يک   و   بود   نموده   فوت   شاه   ظاھر   قبل   سال   سه  

  وظيفه   اينکه بخاطر    دوم و نمکی ح�ل   بخاطر   اول ما کار ان   بلکه   نکرديم   عبدالولی و ولی شاه شاه،   محمد   و   شاه   ظاھر 

  . کرديم   بود   ما   وجدانی   و   ايمانی 

   ! حشرات   و   حيوانات   ويترنری   مجله   مدير   جناب
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  و   لمر   احسان   اقای   يک   ھر   جنابان اينکه، ان ميګويم پوستکنده برايتان افغانھا ما اصط�ح به را موضوع يک
  به   انھا   نمايد   دفاع   وار   مردانه   خود   از   ميتواند   انھا   ھستند   قلم   صاحب   و   عالی   درايت   و   فھم   کرده   شما   از   اريا   ولی   جناب 

  را   موضوعات   سايت   اين   در   غرض خود افراد عده يک   که   اوقات   ګاھی   ندارد،   ضرورت   ھيچ   شما   رنګی   دو   و   شيطانيت 

  درد   روی   ده   سيلی   يک   به   ګويند     بګويم، جواب ان به خود دانش و فھم اندازه  به   تا مجبورم ما   نکند،   بايد   که   ميکند   مطرح 

  شيطانيت   و   زبونی   ولی   بود،   خاطر   ھمين   به   خواستيم   عفه   لمر   احسان   اقای   و   اريا   ولی   يک   ھر   جنابان   از   اګر   من  . ميکند 

 در تان   روانی و درونی عقد  به   خوبی و   اسانی   بسيار به  ميتواند حا\   مردم   که   معنی   اين   به   ساخت   خوش   بسيار   مرا   شما 
  . بشناسد خوبتر و خوب   را   شما   فوتوژينک   ھرهچ   انھا   و  ببرده   پی   خان داوود محمد سردار شھيد حصه

  ای  . ھستم   راوی   ان   نام   منتظر   حال   تا   من   شد   چطور   بود   شما   دوست   که   راوی   موضوع   . عباسی   عارف   اقای   راستی

  زير   را   شاه   ظاھر   محمد   اعليحضرت   مقام   و   زديد   دامن   را   سايلم   عده   يک   اول بار   که   بوديد   شما   اين  . نظير   بی   درغګو 

  . کجا ظاھرشاه  و کجا ما نی اګر برديد،   سوال 

  . ان8ين جرمن ـ افغان سايت محترم خوانندګان

  عکس   اين   مانند   ديګر   کس   کدام   اګر   که   شده   متذکر   خود   ھای   نوشته   از   يکی   در   سايت   اين   سابق   نويسندګان   از   يکی

 نوش چای پياله يک و   نشتسه   سماوار   يک   روی   پيش   ديګر يکی و ناشر سرور غ�م ھمرای   سروبی   در   وی   که   شاه   ظاھر 
    .نمايد   نشر   لطفآ   انرا   باشد   داشته   داوودخان   محمد   سردار   از     ميکند، جان

  داوودخان   مرحوم   بګويد   که   شد   نخواھد   پيدا   افغانستان   در   کس   ھيچ محترم، ؟ اقای که ميګويم جناب اين به من

 وقت در شهھمي که   بود یشخصيت   وی   داشت،   ديګران   مانند  ....  شوق   مجلل،   زندګی   شوق   سرود،   و   ساز   شوق   شکار،   شوق 
   . داشت تيوتا عادی موتر يک و   ميکرد زندګی خام خشت خانه در و   پوشيد می   عادی لباسھای رسمی غير

 از   ديدار   و     المنفعه عام ھای پروژه   اعمار   ع�قه و   شوق   البته داشت ع�قه و شوق ھم   داوودخان   محمد   مرحوم   بلی
   مانند   افغانستان   اکناف   و   اطراف   در   دھاتی   مردم   ھمرای   جای صدھا در و   بار   صدھا    وی   . المنفعه   عام   ھای   پروژه   ان

 لطفآ  . ستهنش    نان   سفره   به   کھنه   ګيلم   يک   به   زمين   با\ی   ميکرد   زندګی   ھا دره و   کوھا   در   که   بضاعت  بی   مردم   و   ھا   کوچی 
 وی   ميکرد   سراخ   خود   کشور   مردم   اسودګی   بخاطر   را   ھندوکش   کوه   سينه   وی   وقتيکه    نمايد  توجو خوب   ذيل   عکس   اين   به
  ای  . ميکرد   را    سالنګ تونل   ډيزاين   و   سروی     اسپ،   با\ی   ګاھی   و   پياده   پای   ګاھی   سالنګ    کوه يعنی   ھندوکش   کوه   فرق     تا

  اشپزخانه   نه   و   کابل   ھوتل   نه   وقت   ان   در   انجا   در   ميشد   با\   غزمت   با   کوه   ان   به   بزرګوار   شخصيت   ان   وقتيکه   ھموطن 

    ، ميخورد را خود نان ماست و دوغ ھمرای ديګران  نندما وی انوقت در  . نداشت وجود   سلطنتی   ارګ   از نه   و   صدارت 

  . کوی خبری تصوير يا  . ميګويد   سخن   تصوير   شما،   و   من   بين   تفاوت    اينست 

  . افغانستان جمھور ريس اولين ،داوود محمد از ناشدنی فراموش خاطره يک

 محمد مرحوم که ميداند من افغان محترم ھموطنان اکثر رااين   نشده، ګفته حال تا که داوودخان محمد از ګفتنيھای
  .  امد نمی خوشش سياسی اخوندزاده و حضرت سياسی، روحانی سياسی،  م� از داوودخان

 رفتن از بود کابل توت يکه باشنده که ام فاکولته دوران ھمصنفی يک و   عبدالمجيد برادرم و خان بازمحمد   پدرم
 ھمرای اينک که داشته ھای قصه زيارت ان به   پلچرحی کابل سرک توت يکه حصه در امام ١٢ زيارت  به داوودخان

 شان   ھردو   جمھوری رياست دوران از برادرم و نشينی خانه دروران از پدرم  . ميسازم شريک  خود عزيز وطنداران شما

  رسمی کار بدون داوودخان وقتيکه ھر   ، نکهاي ان  .  نموده ھا حکايت اين نيز خود دوستان  به انوقت در که چی من برای

  زيارت يک پلچرخی کابل سرک   توت يکه حصه در ميرفت    تنھا ګاھی و   فاميل ھمرای  ګاھی   پلچرخی يا و ج�اباد بطرف 

 انجا از وقتيکه   ھر    تنھا ګاھی و خود   فاميل و    خانم ھمرای ګاھی داودخان محمد   داشت شھرت امام دوازده زيارت بنام   که 
 دعا و ميشد زيارت ان   محاويطه داخل احترام ادا عرض و ميکرد استاده   زيارت ان روی پيش   را خود موتر ميکرد عبور
 از بعد ميرفت زيارت ان به وی ميرفتيم   رسمی غير وقت در   پلچرخی  بطرف ما باريکه ھر ګفت برادرم ميکرد را خود
 را وی   نيز   ملنګ ان ميکرد،    را شان صحتمندی احوال و پال و   پرس يګان   و ميشد وی احوال جويا    مسجد ان ملنګ از دعا

 ١٣۵٧ سال حمل ماه در کرد قصه برايم برادرم. ميرفت  زيارت ان به   بود   نشينی خانه   زمانيکه داوودخان ميشناخت خوب
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 طبق ميرفتم پلچرخی محبس به پلچرخی محبس  ساختمانی یکارھا ديدن عرض داوودخان ھمرای من که روزھا از يکی
  من و شد زيارت داخل وی کرد استاده  را خود موتر زيارت ان روی پيش ميکرد دريوری خودش که داوودخان معمول

   مترقيبه غير بطور بار اين  بودم   می ملنګ ان متوجه ھميشه و ميشدم،   وی ھمرای زيارت داخل وظيفوی نګاه از ھم 

 بسر چادر کرد  پاين را خود سر و نګفت چيزی داودخان به سابق مثل بار اين ديد را داودخان وقتيکه مسجد ان ملنګ 
 بابا ھستيد،  چطور بابا که کرد پرسان زيارت ملنګ از دعا و زيارت ان به احترام ادا از بعد داوودخان ، بود انداخته خود

 چطور  تان صحت و تان حال که ميګويم را شما ملنګ بابا که کرد پرسان ملنګ از داوودخان باز نداد، جواب ھيچ ملنګ
 حال در و ميريزد اشک ملنګ چشم از که ديدم کرد پس خود ازروی را چادر ملنګ ان اثنا اين در که ګفت برادرم است،

 بسيار است خودت بخاطر ګريانم   »  ګفت داوودخان    به ملنګ ان   بار پدراين که کرد ياد سوګند پدرم به برادرم است، ګريه 
 جای از ملنګ ، ملنګ ان ګفتن جمله اين از بعد که ګفت برادرم است، کوتا عمرت يعنی  «  داری روی پيش کوتا  عمر
 داشت که عادت طبق    داوودخان ولی    ببوسد را داوودخان دستھای ميخواست ګرفت را داوودخان دستھای  برخاست خود
 ملنګ ان به داوودخان اثنا اين در. ببوسد را وی دست که ماند نه را ملنګ وی ببوسد را وی  دست سیک    خواست نمی
 ملنګ ھمرای داوودخان ان از بعد  . دارم قبول     است وی رضا که چی ھر   ھستم تسليم  خود   خداوند رضا به من که ګفت
 به ثور ھفت کودتا حادثه بعد ھفته دو که ګفت برادرم    رفتيم محبس بطرف  ما و خودنشست موتر در و کرد حافظی خدا

  . پوشيد عمل جامه ملنګ ان ګوی پيش و . پيوست وقوع

  که   ما   وقت   حيف   نګرديد   ان   و   اين   لعب   و   لھو   ګپھای   پشت   ديګر   که   خواھشمندم   سايت   اين   بزرګان   تمام   از   اخير،   در

    .  . سازيد ضايع   را خود   ګرانبھای   وقت   انھا    مفھوم بی و   ارزش   بی   سوالھای   بجوا   به 

 

  کوه در فوايدعامه وزير   کبيرخان انجينير جناب و سفيد اسپ با\ی داوودخان محمد سردار جناب عکس اين در

  باد ګرامی شان ياد و شاد وطن تګارخدم ھردو روح. ميشود   ديد ميساخت را سالنګ تونل   جايکه  ھندوکش 

  پای


