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 په ارتباط ېکنیجناب جانان د ل د
 

پخپل پوره استقالل خپل نظر  ېک کئړد پورتال په ک خهڅوال شاغلي محترم جانان له جرمني ملک  وادېه وی ږزمون
 .کمیورته ل ېک ېزه هم خپله تبصره په الند ېدئ، چ یکالیل ولډ ېپه الند

 

  09.05.2018 :تاریخ     جرمنی :محل سکونت    جانان :اسم

 

 یک عرض مختصر در مورد داستان مرحوم میرویس جان پسر داوود خان.
الله کاظم، بعید بنظر میرسد که اظهارات ایشان در با توجه به علم و دانش و شخصیت آراستۀ جناب استاد عبد 

رابطه با تبصرۀ جناب اقای ملکیار خالف واقعیت و حقیقت باشد البته این به معنی نفی گفته های اقای ملکیار 
 پیرامون احتمال اقدام میرویس جان نیز نخواهد بود، چه ممکن ایشان در این رابطه شاید سند محکم ارائه نماید.

خالف عقل و شعور پنداشته میشود که یک جوان برومند و تحصیلکرده همچو میرویس فقید دست به کشتار ظاهراً 
اعضای خانوادۀ خویش بزند، میرویس فقید نه در حالت مستی و نشه بود و نه درحالت مریضی روانی و نه هم در 

 رار داشت، با توجه به اخالقیاتکدام دیسکو و پارک و محفل خوشی بلکه وی در حالت بسیار حساِس فوق تصور ق
و روحیات پدر و سایر اعضای خانواده و با توجه به موقعیت و جایگاه اجتماعی نیم قرن زندگی شان و با توجه به 
ماهیت پلید مزدوران شوروی و عدم توجۀ آنها یعنی کودتاچیان به قوانین و عرف و رسومات 

بردن به سخت بودن و عدم تحمل شرائِط اسیر بودن در پنجه های افغانی،مذهبی،انسانی،بین المللی و همچنین پی 
سیاه کودتاچیان ،شاید سبب انگیزۀ خودکشی میرویس خان بوده باشد البته این امر از دست هر کس و ناکس سر نه 
میزند بلکه مستلزم یک شجاعت بسیار عالی میباشد که مرحوم میرویس دل به دریا زده و با شجاعت خویش به 

اچیان فهماند که حسرت زنده اسیر شدن را بگور خواهند بُرد. این فقط یک حدس است، حقیقت را فقط خداوند کودت
 میداند.

اّما از جناب اقای قاسم خواهش میشود که بعضی نزاکت های اجتماعی را در نظر گرفته و فقط احساسات خشک و 
  قاق را بکار نه بندد.

نوری صاحب کدام حرف زشت نزده که موجب برآشفته شدن اقای قاسم  برادر عزیز و خوش قلب ما محترم ایاز
  باز شده باشد بلکه فقط نظر خویشرا مؤدبانه ابراز داشت.

این خصلت دیکتاتور مآبانه را باید از خود دور کنیم که مثالً یک هموطن محترم خویشرا فقط به دلیل عدم سازگاری 
  ی قرار بدهیم.فکری و عقیدتی سرزنش و مورد اتهام های واه

برادر عزیز ما اقای ایاز نوری طرفدار سرسخت امان الله خان میباشد، حال اگر یک کسی علیه امان الله خان 
موضع گیری نامناسب اتخاذ کند، اقای ایاز نوری بر آنکس نه می تازد و شاید حق تاختن هم نداشته باشد اّما اگر 

تازد، طرفداران نادرخان نیز نباید آن کس معترض را سیلی کاری کند، ایشان و یا کسی دیگر بر خانوادۀ نادر خان ب
  این کار خالف شأن احترام متقابل و خالف اصل آزادی عقیده و بیان میباشد.

اقای قاسم باز همواره اقای محترم ایاز نوری را به خلقی! ! بودن متهم میکند در حالیکه ایاز خان مظلوم همیشه 
نرا نکوهش میکند که این به معنی برائت از سیاهی های کودتاه و خلق و پرچم و.....میباشد کودتاه ثور و رهبران آ

و در ضمن همیشه در بارۀ درد وطن و مردم خویش دردمند شده و آه میکشد که نوشته های وطندوستانه اش شاهد 
  ادعای بنده است.

نکوهش کرده باشد و اگر نکوهش هم نموده باشد من تا بحال یک خلقی و پرچمی را ندیده ام که کودتاه را محکوم و 
این یعنی آن کس دیگر خلقی و پرچمی نیست که خوشا بحالش.تحصیل و سکونت در شوروی هرگز به معنی 
گروئیدن به افکار پلید شوروی پرستی نخواهد بود، چه بسا بسیاری از اشخاص شریف منجمله یکی دو تا پسر داوود 
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ل نموده و یا بسیاری از خلقی ها و پرچمی های آتشین در مغرب زمین محصل و خان نیز در شوروی کسب تحصی
یا مامور بودند ولی آنچه که مهم است کیفیت و چگونگی افکار و عقاید است نه اقامت و تحصیل در شوروی.امیدوارم 

  عرائض فوق الذکر بنده موجب رنچش خاطر قاسم خان و دیگران نگردد.
بود دوستان و هموطنان عزیز راجع به ایجاد شرائِط تحقق صلح و آرامش قلم فرسائي در آخر عرض شود که قرار 

  فرمایند ولی متأسفانه بجای آن اقدام نیک اینک به مسائل بسیار کوچک و پیش پا افتاده پرداخته میشود.
  امیدواریم همۀ ما راِه ُگم شدۀ خویشرا باز یاببم. 

 

وله، ش هښخو کهځما  کنهیل یاما ستاسو دغه پورتن نم،ېږتاسو نه پ قید جرمني، زه خو دق میجانان صاحب مق یشاغل
د  تاسو خپل نظر د ېک رافګراپ يړمو شه. په لوم نیده او د چا پروا نلرئ، آفر ېکلیپخپل پوره استقالل مو ل ېچ

 قتیحق ېچ م،یزه تاسو سره موافق  ،یکلیتصادم باره ل د ېشپ ېد هغ ځاو د سردار داود خان تر من انویثور د کودچ
ره س ېکودتا په اتم د ثور موفقه شوله او سردار ئ ېچ و،ېږدومره شه پوه ږالله ته معلوم ده. مو یلو وی ېشپ ېد هغ
واسطه  هد قلم پ وانېلکه درنده ل ېد نظر ئ نویفیاو مخال کهیخپل نظر ول اریداود ملک ی. شاغللړووی هځله من لید فام

( ناموس کس ید دغه کس له خواء تر )ب ېچ ،ړانتقاد وک ېد بحث باند وهیلکه قاسم باز! ما دغه ش ،ړراوو رغلی ېپر
او  ېنژد رډېزه دغه قاسم باز د سردار داود خان د  ېوي، چ يړعدالتي ک یما به ب ایشولم.آ نیزه توه ېتر کچ

. تاسو محترم جانان زه د غازي امان مړحساب ک ېک رډګ عاتيپه مطبو رهڅې نهیبدنام تر وهی ثیاعتمادي کس په ح
 ېچ وک،څهر هغه  کل،یکال ول رېت ېکړک ېده. اما ما په همد ېهمداس یبل م،ی یکالیل یسر سخت پلو ویالله خان 

 خهڅور جهینسل الزم عبرت او نت ینو ږمو ېچ کئ،یلري، هغه آزادانه ول وکهیامان الله خان هر راز نپه غازي 
ه ن نیپر ماضي مطمئ نعمتید خپل ول یدو کهځ ؟ېول ول،یغلي ون انونهځ ولوټ. الکن د سردار داود کسانو لوواخ

بوکس پنجه راباسي او مخالف ته وائي،  بهیچاکو او له بله ج بهیج وهیدستي له  ېپه هر بحث ک ولټ یدو کهځدي. نو 
په  شیستاسو د فرما ،ېبس وار کوي. بل نلري،و هیمعقوله دفاع ېچ وک،څ وی کهځکوي،  ېبس گپ نزن او وار پر

ي. د و يړک دیما د ثور کودتا تائ ېچ ،یکوال ېاندړماته د خلقي خطاب کوي، اما سند نشي و انید سردار پلو دیتائ
را معرفي  ېپرچمي د ایخلقي  ایپه رشت وی ي،ړهرباني وکم ېد انړیوي سردار داود خان پلناکام شوي او وژل ش

پس نه ما او نه  خهڅوي؟ د ثور کودتا  يړمحکوم ک ېئ انتونهیظلمونه او خ اوړاو د هغه پ کودتاد ثور  ېچ ي،ړک
 کیبلکه بر عکس لکه نور افغان ولس تباه شولو. بناً رک ،ړتر السه ک ازیکوم مادي او معنوي امت وړغ لیزما د فام

سردار صاحب داود  ېکوم، چ صیدا تشخ هز ېنه وائي، او علت ئ یماته پرچم یراته کوي. ماته جالبه ده دو لځکنښ
 س کالهکوم. ما ل میداستان تقد ویدلته  وندړکولو. د موضوع ا یوال ېخان د تره کي په نسبت د ببرک کارمل سره نژد

هغه  .ېلرل ېخبر فونيیلټیشاغلي عبدالرازق خان سره  یزو ویزي،  میعبدالملک خان عبدالرح دیپخواء د هردم شه
 وهیاو سردار داود خان صدراعظم وه، د  یېد مال ریزه وز ېکوم وخت، چ» زما پالر ماته قصه کوله، ېچ ل،یو

دراعظم . صناستیک یته راننوت، غل ټېببرک کارمل هم کو ېوخت ک ېرسمي کار لپاره د هغه دفتر ته ورغلم. په همد
نوري خلقي او  ازیزه ا ودي ا ېتښد نجات پر یاوس دو« از خود است. نهمیببرک خان بگو بگو، ا: » لیورته و

عدالت او منطق ده. د  انویاقتدار پر وخت ال متعلم د مکتب وم. دا د داودي کودچ ولټد  نیملي مجرم شوم. زه د ام
 ېک څساعتونو په تر وڅشوله او د  تهښراک میخورو د رژ ازیپه خاندان او په امت ېوه، چ قهیخدائي صا وهیکودتا ثور 

 ليړخو خهڅد مظلوم ملت له دسترخوان  یړیپ مهین ېچ ،ېئ يړغو یړاو هغه ژ ړک ګنړسردار او حکومت ورته  ېی
 یخلق ویهغه ده،  م،یشاغلي قاسم خان ته وا یزخمي مرغ ېوار ده، چ می. زه دا درلړک یق ېورباند ولټ ېول، هغه ئ
پاک  ورسره ېحساب د ،ورشه ي،یږدرسره د نر په شان اوس کاینقد په امر یریپنجش رګیدست ېپه نوم د یجمع پرچم

د داود  ې. وائي، کوم وخت، چرويیت انځ يګستر نیپه سپ نیالد عیلکه دوکتور سم یېالکن دغه شخص او نور  ه،ړک
کاوه،  اسرار ريیپنجش رګیمهم رهبر دست وی وندګد خلق  وله،یون وډیاسلم وطنجار کابل را نګړزولي افسر جخان نا

ه او پوره او يیږک ولیهمدغه قاسم باز ن دویخواء د کودتا په موفق ک ېبل لهووژل شي.  دیدغه فرعون )داود( با ېچ
وخت د خپل د زندان د وقت  یڅراولي، اما دئ به ه ېصغرا( ورباند امتی)ق ېپه زندان ک ید خلقي پرچم ېاشتیم

 .کولهکومه معامله  ثیبندي په ح وهیخلقي پرچمي واکمنانو د هغه سره د  ېچ ي،ړنه ک انیاصلي داستان ب
 

 قتید افکارو په ارتباط دا حق زما
 

د  هګپه تو نویمحصل ونديګ رید غ خهڅطالبه د حربي مکتب  زیکس ۰۱ ږمو ېک اشتیم زانیکال د م 13۰۲ د
 ږمو والړیمحمد خان ن ضیف دمنیاداري افغاني مشر دوهم بر ږپس زمو ېاشتیشولو. دوه م لېږته ول وادیشوروي ه

 الیمرست اسيید پوهنتون س ېچ ئ،ړک ېسم ېافیق ېسبا به تاسو خپل ېچ ،ړوک ېاو اعالن ئ لوړک ولټ نینوي محصل
 یلاو شاغ الیمرست اسيیوخت مربوط دفتر ورتلل او هلته س هوی. په سبا دوه دوه طالب په وريګسره  وهیتاسو هر 

غه . زه او هستلینومونه واخ والګیولټبل  وهیزما او زما د  وليټکوماندان د  ایناست ول. ب ثید ترجمان په ح والړین
ست وه. نا ۍچوک وهیآمر په  یلو یواک لروونک ویپه رتبه لکه  روالډګد  الیمرست اسيی. سنوتلوته ن ېمحصل خون

کسانو  دوو ږاو مو ېکول ېتنښپو یبعض خهڅ ږزمو الی. مرستدوېود یس اریپس ت خهڅ مید عسکري رسم التعظ ږمون
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 یخدا د ثیته د افغاني محصل په ح ایآ ېفکر کوم )متحد المال( دغه وه، چ تنهښپو وهیورکولو.  وابځپخپل وار سره 
لرم، د  دهیعق یصاحب زه په خدا ی: بللی. ما وولهړترجمان ماته راجع ک تنهښاو کنه؟ دا پو ېلر نیقیپه وجود 

صل ته هغه بل زما سره مح تنهښدا پو ېئ ای. بلیونه و ېڅه ېنور ئ ،ړوک ېتبسم ئ ویماته وکتل او  الیپوهنتون مرست
ما  ېنګی ېچ ره،اډشو. هغه محصل له  ښخو الینه لرم. مرست دهیعق ی: نه، زه پر خدالیهغه ورته وو له،ړراجع ک

 ېچ م،یوا ېپاک په حضور ک ید خدا ازی. اما زه بنده محمد ايړبه بل تاوان راته وک ای يړافغانستان ته وش رتهیبه ب
م د هغه محصل نو ې.ما تر نن پورمړوک لهسره معام مانیلپاره خپل ا پلومډی ليیتحص وهید  ېوه، چ ړماته د نه منلو و

. يړپاک ستا پرده وک یخدا ېچ ه،ړچا پرده وک ویته د  هیبچ ېوه، چ ړیک حتیماته نص ېپالرم کهځ ست،یچاته وانخ
 ېنکیل ېاما د دغ ،ړلپاره خپل وس وک بید تخر تیپه باب هم زما د شخص لیالبته زما دشمن قاسم باز زما د تحص

 ېول، چ رېه سیرویو ما سیدوه زامن و نعمتید خپل ول ړقاسم خان او د الله په عذاب کک ېحافظ یپر وخت دغه ب
 .وه ړیک ارتیز انوید شورو ېئ ېمخک خهڅزما 
موضوع  ېد سول ېافغانستان ک ږزمو پيټپه  ېک یپه پا ېکنیقاطع او عادالنه ل ېجانان صاحب! تاسو د خپل یشاغل

 ږبوخته ده. زمو هګړج ګد افغانستان د ناتو عسکري قواء موجوده او په جن ږنن زمو ېده. عرض کوم، چ ړېک ادهی
ال پ وادیه ېتاسو غوند ږد راستلو لپاره مو ېده، نو د سول ېالند واکیاو وطن مو تر ن ېتر سوال الند تیملي حاکم

 .ویوسه  یب
 

 محترم جانان از ألمان ،
یاد یكى از حكایت هاى دوره دموكراسى انداخت مى گویند در ختم  راجع به ذكر شما در دفاع از ایاز نورى مرا به

یك مظاهره اخوان المسلین پولیس در نعقیب مظاهره كننده گان بود واز شخصي كه هنوز در منطقه موجود بود پرسیده 
 وبود كه مظاهره كننده گان به كدام سمت رفتند؟ این شخص به لهجه طالبى خود گفت" بعضى"ها به طرف راست 

 "بعضى "ها بطرفى چپ. پولیس امر كرد این شخص خودش را گرفتار كنید كه خود شامل مظاهره كننده گان است. 
تعدادى زیادى كمونستان خلق و پرچم خود را شامل جرم نمى دانند. و هم اكثریت شان فكر مى كنند كه انها مى توانند 

 رد استقالل كجا و نوكران روس كجا. زیر بیرق شاه امان الله خان فعالیت كنند. در حال كه م
اما خوب توجه كنید به نوشته هاى ایاز نورى كه سال ها به حیث أفسر خلقى وظیفه اجرا كرده و به دوره كارى خود 
در اردوى وقت و به اردوى وقت افتخار مى كند ان اردوى كه در قتل مردم و تخریب دهات و خانه هاى مظلوم ترین 

نكردند و نزدیك دو ملیون مردم خود را شهید ساختن یك ثلث ان را مهاجر و ان هم زیر ركاب مردم وطن هیچ دریغ 
 قشون سرخ شوروى 

به نظر ایاز نورى كسانكه در روز هفت ثور و بعد از ان شهید شدن انها أصال" مقتولین اند نه شهدا . ولى میر اكبر 
تواند پنهان كند ونه هم پنهان شده مى تواند. فكر نمى  خیبر شهید است. اصطالحات دوره كمونست چون غدار را نمى

 شود خلقى ها و پرچمى ها شاخ و دمب داشته باشد؟ و اگر داشته باشند از امكان دور نیست. 
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