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 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ته رابوليښت تاسو ھمکارۍ نپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

  ٢٠١٧ جون ١١                                                                                          عبدالجليل جميلی      

  !جناب مومند آغای  گرامی 

ٔنوشته ھا و تبصره ھای داغ و پروازھای خسته کن تان را ازين  شاخه  به آن شاخه  نشراتی ! ھموطن ارجمندم 
ًقويا حس ميکنم  و چنين می پندارم  که با اين  ذواليد طلبی ھا بی  بند و بارانه  / درين ماه مبارک رمضان ًخاصتا / 

بقرار فرمايش خود / ھيچ   مسکنی نخواھد بود  که  مقر دائمی شما  قرار گيرد اما چه بايدکرد نه با ھم ھمسايه ايم که 
 و نه  مسلک طب معالجوی دارم که ھمنوعانه به مداوای تان  رسيدگی بعيادت  تان  رسيده بتوانم! /  موسفيدانه –تان 

کنم و نه ايميل و آدرس پُستی تانرا دارم که مطالبم را سر بسته و محفوظ  فقط به  توجه  شخص شما برسانم   که جای 
  !گله ھم نماند

ان بر شما قدری سنگينی ٔو گرچه با ھم نديده ايم ولی ميدانم که روحيه احساس مشکAت و حفظ حيثيت ديگر
ًميکند و کاش بگفته امريکائيھا روزی پای تانرا در بوت ديگران بگذاريد  تا درد  ديگران و مخصوصا  بخاک خفتگان 

  ! ولی حس کنيد /  حتی  معظم ترين  ديروزھا  برای خودتان  را  ولی امروز برنگی؟  / خموش نيک نام را 

  / ر ميفرمايد خداوند در قرآن مبارک ھم ام! برادر

 به تکبراز مردم روی مگردان و بخود پسندی برزمين راه  :٢١ٔ سورة لقمن سپاره ١٨ترجمه آية مبارک 
ٔمرو زيرا خداوند ھيچ  ناز خرامنده خود فروش را دوست ندارد َ.  

ٔ سوره الحجرات سپاره ١٠ٔترجمه آية مبارک  ان  مباد که گروھی ازمرد–ايکسانيکه ايمان آورده ايد : ٢۶ٔ
و مباد که گروھی از زنان گروه  ديگر را .  شايد آن مسخره شدگان  بھتر از آنھا باشند–گروه ديگر را مسخره کنند 

و از ھم عيب جوئی نکنيد و يکديگر را به القاب زشت .  شايد آن مسخره شدگان بھتر از آنھا باشند–مسخره  کنند 
  .و کسانيکه  توبه نميکنند خود ستم کارانند! وردن آ-مخوانيد؛ که  بد است عنوان فسق بعد از ايمان 

 با در نظر داشت  مفھوم  - ًخواھشمندم؛ لطفا حساسيتھای  بدرد  نخور را  يک طرف گذاشته  ! آغای مومند 
 کمی  با خود ھم صحبت شده و قضاوت خون سردانه کنيد  که  -واقعی  اوامر خداوندی  و بدون  کوبيدن ھر دربی 

ِحلی  که  قدم مبارک شما  برسد  بايد  آن امر و يا کار و مطلب را  ملکيت ذواليدی شما  و کشت ھر چرا در جا و م
  :ليل و نھار شمارا  بسر و چشم   بپذيرند و چرا ؟  خوب توجه کنيد 

ٔکيست آن  فAن و دامان شده؛  که  اين عصايم را بمبلغ  يک  /  ميگويند  کسی  با  عصای  در شھر جار ميزد 
  .َيليون افغانی  با باز پرداخت  روز محشر  بگرو بگيردم

 –او برادر قدری  فکر کن :   مو سفيدی نزد اين شخص رفته  و برايش گفت - بأاLخره  با به ستوه آمدن مردم  
ِ  از کدام  معامله نزديک  و باز  برويت کدام  اخAق و روش  نيکو جار ميزنی و انت-از کدام  متاع  با ارزش  َ ظار ھم ٔ

  !؟؟!داری  که اين مردم توھين  شده  بکمکت برسد 

اھانتھای  نا بخشودنيی  که  غليظ  تر از جار زنی  مطبوعاتی جھانی   يعنی که  حتی  بگور ! مومند صاحب 
که  / کاوی و کفن دريدنھای شھدای  ما  اکتفا نکرده  بلکه  راکت پراتی قلمی تان به تبار تبار و نسل  و نسب شان 

شيطان  لعين ھم بعد از مرگ  يک  انسان  بعد  از  وفات  شان  دست بردار ميشود  دريغ  نمی کنيد و شما  با جمAت 
  چرا ؟؟   و زاد سردار بود؟مادرمگر کودتا کردن حق  ( 

! / ًولو که شخصا  محمد زائی نيستم / شما با اين کلمات  رکيک امروزی و ديروزيھای  سردار گفتن  تان  
 از محمد نيکه و – بصفت يک افغان  چنين  می پندارم  که  با  تفنگ  چره ای  دُوراز سنجش  و عقده ای  تان مگر

 غازی  محمد ايوب خان و –حاجی  جمال خان  گرفته تا  آخرين فرد  اين خاندان را  بشمول   غازی  محمد اکبر خان 
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خار  افغانيت  بوده  اند  چنان  دال  بويانه  اھانت  می کنيد  غازی  اعليحضرت  امان S خان و ھمه  ديگرانی  که افت
  .  که  نبايد ھيچ  افغان  با وجدانی  درب  نشراتی خودرا بروی خودت باز کند

ٔلطفا  کمی  توجه بحال  قلم  زار خود کنيد که  با  ھر مرتبه  نوشته   بدوُر !! شما محمد داود خان در قيد حيات  ً

ٔ  چه  فريادھای  غير قابل سمع  برای شما  از آن  قلم  عطيه  خداوند  تذکر يافته  در قرآن -  تان از حرمت قلم و ادب
  :مبارک  بلند ميشود و شاعری  بشما توصيه ميکند 

          تو خون بريز  ومريز آبروی خويش-آبيست  آبرو  که  نيايد  به جوی بار        

!  ٔبا تمام  گستاخی  حتی به  مادر مغفور آن  قربان  شده  وطن!  ا و جناب  شمای  عالی مقام تر از سردارھ
ٔاحترامی قايل  نبوده  و کلمه را بروی کاغذ ميريزيد  که  در تاريخ افغانيت  و حتی ھمين  سالھای  بی لگامی ھا  

  !! سابقه  ندارد

ٔزی  والده  مرحومه  داود خان شھيد حيفم  ميايد شما را بنام  ناميی  ياد  و با شخصيتھای  مقايسه کنم  که  رو ٔ- 
ً  مرحومه منور و با سواد  مردانه صفت؛  شخصا توانستند  تا  اخيرين  روز - با شھادت  شوھر مرحوم آن  خانم  

حيات  و ايامی که  با عدم سازش ھای  بين الفاميلی  و بااLثر به بسفارت  رفتن محمد دواد خان به پاريس و محمد نعيم 
  ايشان  خود ھمه امور زندگی را با  کنترول  و دسپلين  خود که از ھيچ  لحاظی خAيی  در -واشنگتن انجاميد خان به 

بشمول / زندگی  نداشتند  پيش بردند و زمانيکه محمد داود خان به  پاريس رفتند و محمد نعيم خان  با  اھل  و بيت 
ٔازم  واشنگتن بودند  مريضيی عايد حال  والده محترمه شان  شده  تا کراچی  پاکستان رفته  و ع/  ٔوالده  محترمه خود  ٔ

مجبور -و در ھفته  بعد وفات  شدند  که  خود محمد نعيم خان و  احمد شاه  خان  وزير دربار که ھم سفر شان  بوده  
دوران زندگی به شدند  با ميت آن متوفی  دوباره  بوطن  بر گردند  و قراری مسموع  شخص داود خان شھيد در تمام 

ٔشھر ميترLم مرکز وLيت لغمان  برای  زيارت حضيره  والده خود می رفتند  زيرا  آن مرحومه از  قبيله  با بکر خيل  ٔ ٔ
 مگر باز ھم  !! نقل بيدانه و پنبه دانه  يکيست ٔاما  ازينکه    برای  شما  نويسنده  بی بند  بار  .ھمان سامان بوده اند 

   موس افغانيت  ارزشی دارد ؟؟آيا   ننگ  و نا

؟ سعی بليغ  تان را  بکار برديد که  ........شما ئيکه برای کلچه زدن  َدور  جوانی  و يا خدا ميداند چه  اھدافی 
برسيد  اما  ايشان شما  را می شناختند  بايد  متوجه  می شديد  !!  از طريق  ھمصنفی  بودن  ويس جان داود بمرامی 

  :حضرت  بيدلٔکه به فرموده 

ِبرو  اين دام را جای ديگر نه         َ             که  عنقا را بلند است آشيانه  -ِ

ٔمگر باز ھم  با درک  خAھای  تان  پدرانه  با  ارسال  توصيه  نامه  شما را  در راه  جستوی  حق  و خدا 
 راھنما ی شما در حيات خواھد  ھترين بوطن ب خدای بزرگ و عشق ايمان به / شناسی  چنين توصيه ھای  فرمودند 

و آن  اين که اگر  در حيات  شان دست خودت    !ِ مرغ  شما ھميشه يک لنگ دارد –ولی آنچه  ديده  می شود  / بود
  حال  نه تنھا نا جوان مردانه  بر  تربت خاموش  و کفن  خونين  خود شان  –بھر رنگی بوده؟   به خود شان  نرسيد 

مرحوم شان  ميتازيد  و  متأسفانه  متوجه ھم  نميشويد  که  شرارت  و ادب شکنی  و بی  پاسی  ھم  و حتی  مادر  
ٔ مال صدقه سر و سر صدقه ناموس  است- مگر در افغانيت  پاک نھاد .سرحدی  ندارد  !!    برای شما که نه !؟!ٔ

  :ٔجناب بزرگواری در جائی درموزد شما چنين اشاره دارند 

اينست که با محمدداودمومند نپيچيد، او شخص خوب ووطندوست است، اما خانوادۀ او در دورۀ  تقاضای من
  داودخان اذيت شده اقتدار سردار

َ  بصورت مقايسوی  قضاوت  کنند  که  اغتشاش دور ٢١پس  حال که ماشاS عقل سليم دارند  درين قرن 
ًآنھم  مطلقا  بر ضد منافع ملی و آرامش وطنی  / چرانی را  قوماندانی  قوای مرکز  داود خان و ھمين امروز  طالب  

ٔچه دست ھای اداره  ميکرد و ميکند و  اگر اھماLت  متعدده  امروز جای  خودرا  در افغانستان  بيچاره  / افغانستان  ٔ
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اھی امروزی شما که  تمام  مدنيتش  به  يک سينما  و جاده ھای  خاکی و سرای گاديخانه  ديروز و با  انارشيزم  خو
   ؟ –تمام  می شد  آيا شما مومند جان گرامی  مقيم کجا ميبوديد 

شما  به پوھنحی حقوق    آيا –ٔ ساله صدرات داود خان  وسر به آسمان افغانستان ١٠و اگز نه زحمات  
  .ميرسيديد  مگر نه يا پسر  بيسواد خان صاحب  قريه و يا  رمه چران  و چيز بيشتر نمی بوديد

 در صنف اول  پوھنحی  حقوق  ھم  صنفی  نيکی  بنام  صديق جان  مھمند  پسر مرحوم  حسن  ١٩۵٠در 
خان  يکی  از رھبران عالی جناب قوم مھمند را داشتيم و گرچه در سال دوم  با بورس فولبرايت  به امريکا آمد ولی  

  خاطرات آن جوان با شخصيت  و خوش مشرب را ھرگز فراموش نميکنم  

بايد  بدانيد  در سال پنجم  جمھوريت؛  دولت  افغانستان  درخواست  کمک  اقتصادی را  از بانک جھانی  کرد 
 يا آن  را مصرف  –ٔ ميليون دالر  ذخيره بانکی نزد ما داريد ٣٨٠خود شما : ولی  و اما جواب  ايشان چنين  بود که 

کشاف آنرا برای تان سرمايه گذاری کنيم و از مفادش مستفيد شوديد  و کنيد و يا  اجازه دھيد که  بکدام  کشور رو به ان
مديريت روابط اقتصادی وزارت امورخارجه برای ھمکاری اقتصادی  ھر يک از / ٔدوسيه بود در دفتر خودم 

  . بودٔکشورھای جھان نمونه از ھزار و يک قلم  خدمات  افتخار بخش آن شھيد که  مرکز آن مديريت  روابط  اقتصادی 

در ھمين  ! /  عجب صبری خدادارد / ٔاگر فرصت  داريد  مقاله  محترم  مصطفی عمرزی ! ولی  سردار مومند 
 جخاديان ما  چه  اسAم گرائی  و –سايت را بخوانيد  و رو بخدا قضاوت کنيد  که  از پشاور  و مشھد  تا کابل  امروز

  !! شويد  ملت  نوازی کرده اند  که خدا  کند  قدری  تسکين 

ًمگر بھر حال  چون شخصا  شما را  نميسشناسم  نميدانم  چه  مشکلی داريد که ھر قدر پيش ميرويد ھمه پلھای 

ًعقبی تانرا چنان  ويران  ميکنيد  که  اگر لحظاتی برسد که لزوما  به عقب بر گرديد  آن وقتيست  متوجه  ميشويد که 

  ان  و به چه خرابيھای  از بين برده ايد ؟ھمه  راھا و پل ھای باز گشت تان را خود ت

ٔدرين  ايام  محترمه  نصيبه  اکرم  حيدری  مصاحبه  مورخ    محترم  محمد  داود  نظام غازی  ٢٠١٧ می ٢٧ٔ
ٔنواسه دختری داود خان  شھيد  با  تلويزيون  بھار را  در افغان  جرمن آنAين  مورد  توجه  عموم  قرار دادند  که از 

  !!کر مستفيد شدم  مگر  سنديست  برای  پاک  دLنی که  ھيچ  وقت  در نمد  مو نمی پالند آن با تش

اما !! من  نه  قرابتی  با جناب شان  داشتم  و  نه ناشرم  و نه شريک  و نه ھم  ھمقطار ھيچ  يک از نشرات  
و نشرات  ! انه  بازی  داخلی با پخيل  سريھای  رس! و مگر روز و روزگار دولت  دو سيته  غير معمول  در وطن

خارجی  ما  که  با فير ھای  چره ای  جناب  شماھا  رنگ  و رونق  ديگر دارد  ھمين قدر مينويسم  که  فقط خدا 
  ميداند  بکدام سو روانيم ؟  

  :ًپس  لزوما و بسيار ھمدردانه  آذانی  بگوش  تان ميدھم که

با چند تن ار ياران شان طعام صرف می کردند  که دو نفر روز حضرت روسول اکرم صلی E عليه وسلم  / 
ولی آنحضرت . صحابی ديگر داخل  شد  درين فرصت  يکی از اھل مجلس آن دو نفر را به  صرف  نان دعوت کرد

 آن دونفر گفتند  که ما  ھنوز غذا.  صلی E عليه وسلم  فرمودند  آن را دعوت نکنيد زير آنھا نان خورده آمده اند  
شما در طول راه  آنقدر غيبت کرده و گوشت برادران تانرا : نخورده ايم  آنحضرت صلی E عليه وسلم  فرمودند

و بايد !! خورده ايد که  جای غذا برای شما نمانده  و حضرت  جبرئيل امين ھمين لحظه مرا در جريان گذاشت 
  !يست ھيچ کار خوب ن/  آنھم  بيجا و افترا / متوجه بود  که غيبت 

ٔکه  شما يک  ساله  مکمل  ھم  /  ١٩۵۴/  از آغاز ماموريتم  در وزارت امورخارجه  !مومند صاحب گرامی 
 شان  ١٩٧٧ در امور تشريفاتی  و مAقات ھا  وھم  آخرين  سفر - تا شھادت آن راد مرد تاريخ  ساز وطن /  نبوده ايد

 پسر -ناخت ھمه اعضای گرامی فاميل شان  در رسميات  با ش–بمسکو  با شخص محمد داود شھيد نزديک بوده ام 
را  که  باLتر از  پنج  / دو  گانگی / بزرگ شان عمر جان  شھيد را تا حدی  ولی  ويس جان شھيد  و خالد جان شھيد 



  
 

 

  4تر 4  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درين افغان جرمن آن�

  ئلـھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لو، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

/ با  لغو رياست  کلتوری / سال  را در انستيتوت انرژيتيک مسکو درس می خواندند  و برای سه سال و شش  ماه 
  مور کلتوری  و محصلين  ملکی را در چوکات  سفارت  افغانستان  اداره  می کردم و ايشان را بحد اعلی ميشناختما

ٔکه واقعا  ممثل  شخصيت  پدر بزرگوار خود و نمونه  آدميت کامل و خوب خليق بودند ً.  

خيله ام نبودم  تا چه رسد ولی ھرگز بفکر و ذکر ارادت ابن الوقتانه  و وصيت نامه  گيری دون ھمتانه  در م
 حتی حرفی  بزنم  که  ننگ اسIميت  و شرم - درجه ای  امروزی و بعد از شھاد ت شان ١٨٠به اينکه با شا گرز  

  ! افغانيت باشد

ٔشما که   خود محصل  و باز فارغ  موسسه عالی علميی  بنام  پوھنحی  حقوق  و علوم ! ھموطن محترمم 
ٔست  نتايج  حاصله  ان  را عمA  به اجتماع  بيچاره   شده  خود  می نمايانديد  که  اگر سياسی  بوده ايد و می با  حق ًٔ

بمفھوم  صAحيت ھا و امتيازاتيست که به يک شخص داده ميشود  ولی  بايد  رکن  دوم و با ارزش آنرا  فراموش نکيد  
ليتھا  تا حدی مشروع  و قابل اLجراست  که منافی  که  بھر مندی ازين حق و امتيازت  و صAحيتھا  با موازی با مسئو

به اميد . حقوق و امتيازات  ديگران در جامعه   نشود که  در عمل   روش  و خود اراديت ھای تان  منافی آن است 
  . آرامش روحی تان 

  تمام

 

 

 


