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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
۲۰۱۹/۰۶/۰۵

قاسم باز

عرایض چند خدمت شیخ فانی ،اقای محمد داود مومند
( اللپوروال ) !
وهللا که بال میکنی
جناب محترم ارجمند ګرامی و شاګرد وفادار اقای محمد داود مومند.
اولتر از همه حلول عید سعید فطر را بشما و تمام خوانندګان محترم این ویب سایت تبریک میګویم ،روزه و نماز تان
قبول درګاه حق باد .ثانیآ ،از القاب استادی و دانشمندی همچنان از لطفهای بیکران شما که نثار این حقیر و فقیر
می نماید ،یک جهان ممنون .یعنی کش !
شما بزرګوار حتمآ دیوانه مشهور شهر جالل اباد ننګرهار به اسم شاه دوله  ،دیوانه قوی هیکل و دارای قد بلند که
در تابستان و زمستان یک پیراهن کالن و دراز بدون تنبان میپوشید می شناسید  ،و اینرا هم شاید به یاد داشته
باشید وقتیکه مردم بخصوص نو جوانان وی را در کوچه و بازار شهر جالل اباد  ،ازار و اذیت مینمود .وی هم از
بسیار ناچارچی هرچی که به دهنش میامد نثار مردم میکرد .شما هم امروز عین رویش شاه دوله دیوانه را اختیار
نمودید .حق نی ،ولی ناحق ګاهی شهید سردار محمد داوودخان را به الفاظ ناشایسته و تمسخر امیز یاد میکند،
ګاهی حامد کرزی ،ګاهی بنده و ګاهی دیګران و این و ان را.
جناب محترم مومند صاحب .طفل نیستید که هر روز بزرګان بشما نصیحت کند ،اګر ګفتار بود همینقدر که مردم بشما
ګفت بس بود ،نمی دانم که اسپ زین کرده شما چند پا دارد .از این نوشتهای توهین امیز شما بوضاحت بر می اید که
شما واقعآ به مریضی روانی دوچار استید  .شما بعد از یک وقت طوالنی بار دیګر به ارشادات عالمانه ؟ شروع
کردید ،ګاهی باالی قاله قرقل این و ان ریشخند میزند ،ګاهی شما فیلسوف نما  ،جناب حامد کرزی ریس جمهور
سابق کشور را بی مسلک و نمک حرام خطاب میکند .ګاهی بنده و ګاهی این و ان را بنامهای توهین امیز ،مسخره
و منافقانه یاد میکند.
جناب اللپوروال اقای مومند صاحب .منافق کیست ؟  ،دین مبین اسالم به کی منافق خطاب کرده.
از نظر اسالمی منافق به کسی ګفته میشود که در ظاهر یک چیز و در باطن چیزی دیګر باشد .شما کدورت که به
شخص مرحوم شهید سردار محمد داوودخان دارید بعضی اوقات وی را به الفاظ ظاهرآ بسیار موادبانه اما باطنآ
انهم بشکل بسیار تمسخر امیز و توهین امیز یاد میکنید .این را ګویند اخالق اسالمی و افغانی یک محسن شیخ فانی
افغان اللپوروال مومند ،مبارک شه مومند خانه.
اقای اللپوروال جناب محمد داود مومند.
متل است که ګویند ( دّه ) دهکده کجا و درختها کجا .و یا اینکه / .من چی میګویم و دنبوره ما چی میګوید.
جناب فیلسوف شهیر افغان ،اقای داود مومند.
من به داکتر محمد حسن شرق هیچ سر و کاری ندارم وی تا حال زنده است در همان ایالت زیبا کلفورنیا که شما
زندګی میکنید وی هم در همانجا نزدیک شما زندګی میکند هر حساب و کتاب که همرای وی دارید  /مرد شو برو ،به
پیش رویش بګو .ولی یک چیز برایت میګویم هر تهمت که شما امروز نثار داکتر حسن شرق میکند روح استاد
بزرګوار تانرا یعنی مبارز مبارزین مرحوم سید خلیل هللا هاشمیان را ناشاد میسازید ،بخاطریکه مبارز مبارزین شما
در چند سال اخیر عمرش ،ګرویده جناب داکتر صاحب محمد حسن شرق شده بود .لطفآ پاس دوستی ها را نګاه دار.
و روح استاد بزرګوار خود را ناراحت نساز.
برادر شیخ فانی من اقای داود مومند ( اللپوروال )
من در نوشته چند سطری سابق که بتاریخ  ۲۰۱۹ /۲۹/۵در دریچه نظر سنجی بجواب شما نوشته بودم صرف
میخواستم شما را به راه راست و صراط المستقیم رهنمای کنم .شما بجای اینکه از ان نوشته من مشکور میشدید
برعکس شما بنده را به اخالق خدا دادی و مادر زادی تان سرزنش نمودید.
جناب اقای مومند .شما یک مهارت خوب دارید ،وقتیکه منطق خود را در مقابل منطق دیګران ضغیف ببینید یکدم از
اصل موضوع فرار میکند و به مسایل بسیار پا افتاده مانند ولی نعمت  ،سردار پرست ،نمک خور ووو پناه می برید.
استعمال اینګونه کلیمات تحقیر امیز در قاموس پشتوالی ،کار نامردان است.
د پاڼو شمیره :له  1تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

اګر واقعآ شما پاس دوستی را میداشتید ویا میدانستید ،شما هرګز ونه باید بخاطر ګل روی شخصیت فرشته صفت
جناب حفیظ هللا خان کرزی ،به جناب حامد کرزی بی مسلک  ،دزد و خاین ملی خطاب نمی نمودید ،ایا شما نمیدانید
که بی مسلک به کی ګفته میشود ؟ ،نمک حرام کی است ؟ و دارای چی ګونه اوصاف میباشد.
برادر محسن و شیخ فانی مومند اللپوروال.
من هم در دوران ذعامت جناب حامد کرزی باالی رویش حکومتداری وی انتقادها زیادی نمودم و حاال هم مینمایم،
ولی هیچ وقت خود را اینقدر سخیف و ذلیل نمی سازم که به وی خطاب بی مسلک  ،نمک حرام ،وطن فروش و
خاین ملی نمایم .استعمال ایګونه کلیمات واقعآ کار انسان های سخیف اند.
عزیز برادر جناب محمد داود مومند ( اللپوروال )
من به بسیاری موضوعات شخصی و پدری شما نمی پیچم ،ولی اګر از شما سوال کنم ان اینکه  .چرا و بخاطر چی
پدر محترم شما در اوایل صدارت مرحوم سردار محمد داوودخان شهید از وظیفه رسمی دولتی معزول و خانه نیشین
ګردید،؟ .نه تنها من بلکه یک عده مامورین سابق انوقت از ان جریان واقف اند ،و خبر دارد .مکتوب که از دفتر
قلم مخصوص صدارت انوقت در حصه پدر محترم شما به وزارت داخله ارسال شده بود شاید تا حال ان مکتوب در
ارشیفهای صدارت و وزارت داخله موجود باشد،که در ان مکتوب از اجرات غیر اصولی و غیر قانونی  ،از دست
برد ها حتی تجاوز به حریم فامیلی اشخاص ان مناطق تذکر رفته بود.
ضدیت اصلی شما به شخص سردار محمد داوودخان شهید ،سید عبدهللا خان وزیر داخله انوقت ،به جناب غالم حیدر
خان عدالت وزیر زراعت انوقت و شخص داکتر محمد حسن شرق مدیر قلم مخصوص زمان صدارت سردار شهید
ومعزول ساختن پدر شما از وظیفه رسمی به اساس شکایت مردم از اجرات کاری پدر شما که مردم به جناب غالم
حیدر خان عدالت وزیر زراعت انوقت که وی بخاطر بررسی کارهای امور دولتی به والیات های بدخشان ،میمنه،
کندز ،بغالن ،مزار .فاریاب ووو رفته بود ،سرچشمه میګیرد  .من به حیث یک هموطن تان از شما بکمال احترام
میخواهم که این موضوع را زیاد شور ندهید که بوی و تعفن این موضوع دامن پیراهن شما را زیادتر متعفن
میسازد.
جناب مومند صاحب ارجمند و شیخ فانی.
در این ویب سایت عده زیادی از نویسندګان به شمول شخیصت والتبار جناب داکتر صاحب سید عبدهللا کاظم  ،جناب
کاندید اکادمیسین سیستانی صاحب  ،جناب اقای سدید صاحب وووو به شکل بسیار احترمانه از شما خواهش نمود
که لطفآ از این تهمت های بیجا و دروغهای شاخدار خود داری کن  ،ولی کو ان چشم بینا و کو ان ګوش شنوا.
شما در نوشته نو تان که بتاریخ  ۲۰۱۹ /۶/۱در ویب سایت افغان – جرمن انالین شرف اقبال نشر یافت مینویسید.
« دانشمند بی بدیل استاد باز! [ مالحظه ] مالحظه میگردد که جنابتان نه تنها و کیل مدافع سردار صاحب مرحوم
استید بلکه برای خود حق تفتیش عقاید را در مورد حامد کرزی نیز داده و به [ من ] امن اوامر سکوت صادر
مینمایید ،باز هم فراموش فرموده اید که [ دوره ] دره تفتیش عقاید دوره دیکتاتوی منور و یا غیر منور و دوره
استبدادی دیمکراسی [ به اصطالح ] به اصطالح معقول ویا دیمکراسی نامعقول » معقول برای پیروان چشم بسته و
نا معقول برای کسانی که به بردگی ذهنی و فکری اعتقاد ندارند به ابدیت پیوسته و در زباله دان تاریخ منزل گرفته
است».
خوب جناب محمد داود مومند.
من در مورد نوشته باالیی تان زیاد دور و دراز تبصره نمیکنم ،بخاطریکه اګر برګ درختها کاغذ شود و اب بحرها
رنګ قلم  ،مردم هر قدر بشما بنویسد که دیګر از این چتیات نوشتن خود داری کن جای را نمیګیرد ،شما همان
بابواللی و یا قربان که یاد دارید یکنواخت زمزمه میکنید و می نوازید  .ولی یک چیز به بسیار عجز بشما میګویم
که بجات خدا و به روی سرورکاینات حضرت محمد مصطفی (ص) زیاد دروغ نګو  ،پاس شناخت و دوستیها را
مراعت کن .شما مانند دیګران نیستید که بار اول از غزنی امده باشید در لیلیه پوهنتون کابل شامل شده باشید و بار
اول کمود تشناب را دیده باشید و انرا خیال کاسه شوربا خوری نموده باشید .اینګونه افراد امروز از برکت رهبر
خالق و نابغه شان نورمحمد تره کی در اروپا مسکن ګزین ګردیده ،شاور ،هیتینګ و ای سی یا ایرکاندیشن را
شناخته و حاال خود را در جمع سلطنت طلبان جا داده باشید و مانند ان کټه کټه ګپها بزنید.
وهللا که مردم بال میکند!
اقای محمد داود مومند اللپوروال.
اختالفات جنابان هر یک اقای حبیب خان کرزی و جناب حفیظ هللا خان کرزی به اقای حامد کرزی در وقت اقتدار
ریاست جمهوری جناب حامد کرزی مسایل فامیلی نبوده بلکه موضوعات سیاسی و رویش حکومت داری جناب حامد
کرزی بود .انها اګر هر قدر باهم اختالف سیاسی و نظریاتی داشته باشد باز هم کاکا و برادرزاده هستند ،من و شما
حق مداخله در امور فامیلی انها نداریم .این نصحت برادر کوچک تانرا ګوش کن و در نظر ،بی نظر خود بیګیر.
د پاڼو شمیره :له  2تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

وهللا اعلم.
جناب مومند صاحب .به این نوشته تان که از نوک قلم شما تراوش نموده توجو فیلسوفانه شما فیلسوف نما ؟ شهیر
افغانستان را به ان جلب میدارم ،شما چی کفر مینویسید.
« اینکه جناب شما حامد کرزی را نظر به هر دلیلی که باشد به حیث داؤد خان ثانی و حتی [ باالتر ] باالتر از
ایشان احترام میکنید و از او به بزرگواری یاد میکنید حق مسلم شماست ،مرا بدان کاری نیست ،ولی باید بدانید که
احترام من به اشخاص روی پرنسیپ های استوار است که بدان مؤمن و معتقدم ،برای اینجانب در زمینه روابط و [
عالیق ]عالیق افراد و اشخاص [ اصآل ] اصال مطرح نیست».
جناب محمد داود اګر من از شما بپرسم که ،کدام است ان پرنسیپ های عالی شما که ما تا حال انرا نمی دانیم .جواب
شما چی خواهد بود؟ ایا توهین کردن به افراد بنام قوم و قبیله،؟ /رفتن تان به منازل مردم این وا ان بخاطر ګرفتن
چوکی حکومتی و یا یک موقف دولتی ؟ / ،خدمت و جاسوسی به رستم شاه مومند کمیشنر مهاجرین افغان در
پیشاور این عضو برجسته ( ای ایس ای ) پاکستان و بعدآ سفیر پاکستان در کابل ؟ / .همچنان یاد کردن نام سردار
هاشم خان صدراعظم به نیکی بنام صدراعظم اهنین و روز دیګر بنام مستبد / ،اینست معیار پرنسیپ استوار شما،
همچنان شما بخاطر عوامفریبی ګاهی اوقات افتخار به دوستی به خاندان محترم کرزی میکنید ولی همیشه در
نوشتهای تان وی را بنام بی مسلک ،نمک حرام ،وطنفروش خاین ملی ووو ،خطاب می نماید ،اینست پرنسیپ
استوار شما ؟ شما تا چند وقت قبل بنام اصلی خود یعنی محمد داود مومند می نویشتید ،چرا؟ و چی چیز باعث ګردید
که حاال شما بنام مستعار انهم که بنده شما را در ویب سایت افغان ـ جرمن انالین افشاه نمود بخاطر چی بنام مستعار
می نویسید ،اینست پرنسیپ استوار شما ،افسوس به حال شما اګر این ګونه پرنسیپ ها استوار رویش زندګی شما
باشد  .پس لعنت به اینګونه پرنسیپ های استوار.
من از این زیادتر وقت خود و خوانندګان محترم این ویب سایت را نمیګیرم.
بشما دعا میکنم که خداوند بزرګ ،بشما عقل ،منطق صحت روانی را ارزانی ،نصیب و عطا فرماید.
امین یا رب العالمین.
وطندار شما :قاسم باز

د پاڼو شمیره :له  3تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

