
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

 

 

 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
۰۸/۰۷/۲۰۱۷ یلیجم لیعبدالجل           

 ! والیبرادرم جناب سلطان جان کل

برای اینکه جواب  قناعت  بخش و  مدللی را بشما در مورد سواالت تان  ارائه  کنم  و سوال  دیگری  نزد تان خلق   

نشود مجبوراً  برویت   شناخت  سوابق  همچو  دسیسه  باز ها  و عوام  فریب ها  در قدم  ا ول  به  معرفی  چهره 

یعنی  رفیق عبدالغفار فراهی   می  پردازم . –واقعی رفیق  تآسف بار  کارغل های    

ولی  قبل  از همه  از  دوست  ارجمند  گرامی  و  پاک  سرشتم  جناب  انجنیر  نجیب هللا  داوری  قلباً  تشکر می 
ن  تجسس   خاطرات  و مشکل  مرا بار سنگی  -کنم  که مستنداً  و دو مرتبه  با  ارائهٔ  اسناد و منابع  مٔوثق  خویش 
 ارائه  کردند:  -سبک  ساخته و مطالب با  ارزشی را  که  ذیالً  بتوجه شما میرسانم 

  
 ۲۰۱۷جوالی  ۶ –شهر تورنتوی کانادا   -انجنبر  نجیب هللا داوری 

 
 صاحب، کلیوال صاحب و بقیه دوستان را سالم.
هجری   1354ت  شهید داوود خان به ایران که در ماه حمل  سال تا آنجا  که  بخاطـــر دارم، در جریان مسافر

تهران ازسوی مرحوم محمد رضا  -خورشیدی صورت گرفت، هنگام مواصلت موصوف به میدان هوایی مهرآباد
ً در شاهنشاه ایران استقبال گردید. دو روز بعد وقتی داوود خان تهران را ترک میکرد،  محمد رضا شاه شخصا

» و با  داوود خان وداع  نمود. از سوی هم  در لینک  ذیل  که  به ارتباط  هرآباد حضور داشتمیدان هوایی م
تحریر یافته است. درحالیکه از مسافرت ها مقامات « كلیاتي درباره ایران و عمان در دوره محمد رضا پهلوي 

مسافرت رضا شاه  به  تهران  عالیرتبه  دو کشور به کشور های همدیگر مختصراً معلومات ارائه گردیده است از
هیچ  تذکری بعمل  نیآمده  است. به احواله  لینک مذکور در حالیکه سلطان  قابوس  1975در ماه  اپریل  سال 

به  1977پادشاه عمان  چندین  بار به  تهران مسافرت نموده است، شاه  ایران  فقط یک بار در ماه دسامبر سال 
نظر داشت  آنچه گفته  آمدیم، بی احترامی  سادات  نسبت به داوود خان در کتاب عمان مسافرت داشته است. با در 

/ که به نظر اینجانب  )) افغانستان د دیموکراسۍ او جمهوریت په کلونو کی(( نیز میتواند، اشتباه  نویسنده  باشد. 
افت و در همین پنجره آنالین اما کوشش  میکنم  که  کنه  موضوع را دریتعُمد و سٔو نظری  در کار بوده؟ ج ج /  

 سازم.
  

 ۲۰۱۷جوالی  ۷  -کانادا  -تورنتو –انجنیر نجیب هللا داوری 

 کلیوال صاحب ته سالم.
واد دوران جمهوریت و قبل از آن در کتابخانه عامه کابل خوشبختانه کلکسیون روز نامه های جمهوریت،انیس و هی

موجود است، هر وقت فرصت شد، تصاویر استقبالیه و وداعیه رضا شاه  از داوود خان را ضمن  مسافرت  داوود 
/ حیفم میاید  به اینکه   خان  از تهران درهمین صحفه آنالین خواهم ساخت. ثانیاً توجه داشته باشید که صمد غوث  

رویت  معرفی کردن  او توسط  شهید سید وحید عبدهللا  یکی از  فدائیهای سالیان  متمادی و  راستینی به آن  ب
چرا  مرحوم  غوث با دیپلوم  بکلوریا  و یک سال ستاژ در موسسٔه ملل متحد  در نیویارک  که دو سال   –شهید ! 

مهای بلند !  می خواستند  منحرفانه  روح  پاک  آن  بعد ازین   جانب  مامور وزارت  امور خارجه شدند .و با گا
شهید را بیازارند؟ و به  نفع کی ؟ و در اواخر متوجه شده بودم که ایشان نه آنی بودند  که  از سالیانی  آن 

زیرا با  نزدیکی  با داود خان  شهید حتی  بعضاً در مجالس   وزارت  جلو نظریات  معاون  –مرحوم را میشناختم 
و نظریاتی  الغیب عندهللا !  جرأت موصوف را ازین که از طرف مادر مرحوم  خود انگلیس    -ت را میگرفتند وزار

بوده  اند   یاد آور می شدند  ولو که  پدر مرحوم  شان  غالم غوث خان  متخلص به فغان را که در دور صدارت 
معین وزارت اقتصاد بودند و انسان  -بلی  مرحوم شاه محمود خان غازی  و وزارت  مرحوم عبدالمجید خان  زا

به مسکو همراه بود،  1356نیزدر مسافرت  با داوود خان در سال ایشان را از نزدیک میشناختم ج ج  /  –نیک 
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توجه نمائیم که جریان برخورد داوودخان با برژنف را جناب صمد غوث چه گونه بیان نموده اند و جناب جمیلی در 
حاال از کجا معلوم که جناب فراهی در نوشته اش در امر مهمان نوازی شاه ایران و سادات  مورد چه نوشته اند؟

هیچ « 1975اپریل »نسبت به داوود خان صادق باشد؟ از سوی دیگر در لینکی که تذکر داده ام در آن مقطع زمان 
م منتظر جواب جمیلی تذکری از مسافرت سران ایران و عمان به کشور های همدیگر تذکری نداده است. باز ه

 صاحب در زمینه هستیم.
 

کلیوال صاحب حرف من طرف شما نیست، میپذیرم که مرحوم داوود خان پیغمبر نبود و مانند هر انسان خالی از 
ج ج / ولی توجه داشته باشید که  -/ این را صداقت کالم یک افغان با دیانت پاک سرشت میگویند   .اشتباه هم نبود

ثوری و طرفداران  دموکراسی قالبی  و پادشاه  تن  7چسپها واتهامات زیادی از سوی حامیان  در این اواخر بر
سال اخیر کشور نمیتوانند   70پرور نسبت  به مرحوم داوود خان احواله می شود؛ که طرفداران واقعیت های تاریخ 

  نسبت  به آن بی طرف باشند. با احترام.
احب  قابل تذکر میدانم که خودم شخصاً با  اینکه هیچ سابقهٔ شناختی با آغای و حال بشما برادر محترمم کلیوال ص

باز هم  روابط  دوستانهٔ   -عبدالغفار فراهی  نداشته و با  شمولیت  شان  بوزارت امورخارجه  با هم آشنا شدیم  
از  –ک خاندان گرامی شان داشتیم  و بنا  بر آن متأ سفم  بر اینکه  تا حدی  با شناخت  انسانهای  با دیانت نی

انحراف  غیر ملی و غیر اسالمی خود  داغی بر قلب  همه دوستان  چه! که  لکهٔ  بر تاریخ  و گذشتهٔ  نیک  فامیل  
 بزرگوار خود  گذاشتند . :

 
ر و فشردهٔ  تبصرهٔ  ب استاد  رفیق  عبدالغفار فراهی  -و  حال با معرفی  این  عکس های  مستند  ببرک  کارغل 

 سپس  خود  رفیق فراهی را  بشما  معرفی  میکنم :  -آخرین ایام  مالل آور زندگی اش   
 

 ۱۴افغان جرمن آنالین  –نویسنده مصطفی دانش ایرانی  و عتیق هللا مولوی زاده افغان/ خاطراتی ازآخرین دیداربا ببرک کارمل

              
ببرک کارمل مطلوب دربار لیونید  بریژ نیف مهربان                                              ببرک کار غلی  که مغضوب دربار       

 بادارش  شد    
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شته  می ساختند اما از کشته پ   –یالسین و پوتینی که  با قتل عام ملت مظلوم افغان  -جا نیان مطلوب کی جی بی و بریژ نفیان 
 دالر خور نوا له  دار شدند !!  -حال  عدهٔ  شان /  مانند سلیمان نا الیق و تنی  مردود افغانیت ! /. زیر چتر کرزی صاحب 

 که  بحث در مورد  شناخت اصلی ببرک کارمل  تا افتراآت  دوست دارانش را به آینده موکول میسازم !

م که حدود یک سال  قبل از سقوط  دولت  نجیب هللا  در کابل  برای مصاحبه به  مصطفی دانش  مینویسد : بیاد دار
دیدار کارمل رفته  بودم. او تازه  از تبعید  در مسکو به افغانستان بر  گشته  بود. شوروی  درآخرین  مرحله  پیش 

های "شیطانی" روسها  به از سقوطش بود.کارمل دیگرآن مرید وفادار برای اربابان سابق نبود. اواینک از سیاست
از استقالل  میهنش سخن  میگفت .برخی از آن  افسران  شدت انتقاد می کرد. از نیاز به آزادی و از ضرورت  دفاع

نقش  ۱۹۸۱عالیرتبه ارتش  افغانستان گرد او جمع  شده بودند.که در سرنگونی دولتش ، با  نجیب هللا  در سال  
 داشتند .

  
؛ کارمل از دست  مجاهدین جان سالم  بدر برده  بود، اما از نظرسیاسی دیگر ۱۹۹۵به حیرتان  بسال  اما برگردیم  

زنده نبود مرد درهم شکستهٔ که درحیرتان در برابرم نشسته بود، هیچ  نقش واهمیت  سیاسی نداشت.او فقط یک 
حنی خسته و دردآلود، از تنها حاصل خاطره تلخ  بود که مقدر بود دیر یا زود فراموش شود موقع خداحافظی با ل

  عمر خود چنین یاد کرد:  
گرفتم این بود که  هیچ  کشوری نمی تواند  به  اتکای نیروی خارجی به آزادی و  بزرگترین  درسیکه  در زندگی

د روی استقالل و پیشرفت دست یابد. باید  به اراده مردم احترام گذاشت و از استقالل کشور دفاع کرد.هر ملتی بای
 پای خود بایستد 

آیا این درس برای کسی که از صحنه سیاسی رانده شده ومهر "مزدور وخا ئن" بر پیشانیش خورده  وحاال درآستانه  
 مرگ قرارگرفته بود،میتوانست فایده داشته باشد؟  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
اکثراً    رفیق   عبدالغفار  فراهیمتعجب  برینم  که  فامیل   یزرگ  و  شخصیت  های  با  ارزش   فامیلی  خود  

معروف  به  /  شخص نیک  نامی  موصوفبرادر بزرگ   نه  تنها خوب  معرفی و شناخته  شده بوده  اند  که  مثالً 
و  با  مراودات  صمیمی  و همیشگی  با  اعلیحضرت  مرحوم  محمد   دوست  مستقیم   - سلطان  جان  فراهی 

 –شان بوده اتد !!  هم  مانند  مرحوم  سرور خان  ناشر  رئیس  شرکت  سپین زر  در  قند ز و امثال  –ظاهر شاه 
ر فراه بودند ! که خود و فامیل  شان از مالکین  و زمین  داران  بهزار جریب  زمینی و صدها خانه  دهقان  بینوا  د

و صاحب  امتیازات  ما  فوق تصوری در  اورگانهای  دولتی و دست  داشتن  در تقدیم تحایفی  و نام کمائی کردن 
!  افغدان  نیکی  و با  رفیق عبدالغفار فراهیها بمقامات عالیه  شاخهٔ از آن شمرده می شد و همین  برادر مرحوم  

که  در دور ریاست  –ز محترم  محمد  کبیر فراهی  برادر زاده  و داماد وی دیانت  استواری  بوده اند  و حتی  ا
مامور جدید  فاکولته پاس در ماموریت دولت  در وزارت امور خارجه    ۳۲جمهوری  داودخان  شهید  در جملهٔ 

کردند  و نه   پذیرفته  شده بودند  و در تمام  دور  در وزارت امورخارجهٔ   از آغاز تا امروز مسلسل  ماموریت
اصالً حرکت و عالمتی نشان  -هجرتی! تا  موقف  معینیت سیاسی  در مرکز و تا اخیر سفیر افغانستان در چین  

نداده اند که نمونهٔ  کوچک  ترین  پیروی  از انحرافات  بی  ارزش را به  تآسی  از عمل  حیثیت شکنانهٔ  رفیق 
 عبدالغفار  فراهی را داشته باشند ؟.

همین جناب  رفیق  عبدالغفار فراهی  که  دست  بدامان /  روس  و کارغل  بردند  در دوران  ماموریت  در ولی  
بازهم به پاس  مالکیت و غنا و پایه های  وزین  برادر مرحوم  خود  بسیار بزودی به  -وزارت امورخارجه  

لی؛ بسیار بر ایشان چربی میکرد ند   در  مقامات  بلند و رتبی  رسیدند  که همصنفان   شان  که در درجات تحصی
 ده ها سال  به پای  و خواب  و خیال شان نرسیدند.

و لی  و  اما  در یک چشم  بهم  زدن  با تفَت  رسیدن های  منفی  کارغل  در دوران  خدمت  نظامی  در مکتب  
د که  ماموریت  و  خدمت مردمی ضابطان مکتب احتیاط  /  لیننیست  صد آتشه  و پی رَو رفیق  کارغل خود  شدن

و بازه  با استفاده  از قدرت مالی  و فامیلی   بر شانه های  دهاقین    –را  برادر خوانده و  با ترک ماموریت دولت 
بیچارذهٔ  خود سوار شده راساً  بشورای  ملی / البته  در گروه  کارغل  و اناهیتا  و نور احمد نور // که رفیق نور 

ستان  طویل هم  مانند فراهی صاحب !! را دارد و عجالتاً  بحثیست  مفصل و  خارج این چوکات !؟!// از خود  دا
عجوالنه  اش     امروز  به  یقین  جناب  رفیق  فراهی  با  گرفتن   نتایج   نا   مطلوب  فیصله  های  خوش  باورانهٔ 

نوشتن  هم  چو  تاریخ  جعل  کارانٔه  دُور از تعقل  با  بر  پیروی  بریژنفیان  و   ببرک  کارغل  و به بخصوص   
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تلخ  کامی  و پشیمانی  آن را  با  نظر اندازی  بر  مطلب  بسیار  مختصر  مصاحبهء   ذوبونانه  و    -و انصاف!!  
فوتوهای  مشمئزانهٔ   رفیق  کارغل   که  خود  شخصاً حس می کنند  و موقف ذلیل رفیق  کارغل خودرا  با  

یعنی  بریژنیف و  و مجموعاً شورویها  با  کارغل بازیچهٔ   –فتکاری و دو روئی  رفیق بزرگ  بی مسلک  خودکثا
عیناً  می بینند  حیف است  که راه  فرار از آن ندامتها  و باز گشت  به افغانیت  نورمال را هم   -روس  دون همت  
 در پیشرو نداردند.

 
قبل از آب  ریختن به  آسیاب  کارغل  و روس  نا مرد  ښاغلی عبدالغفار فراهی صاحب اما چقدر بهتر می بود که 

امتحان داده؛  دو رنگی و خباست  روس را  که  در برابر  مرحوم  امیر شیر علی خان  ساده دل  نشان دادند ! /  
 خودرا  تسلیم نوکران بی ارزش روس در افغانستان نمیکزدند . –مد نظر  گرفته 

بازهم تا  این  حد  سنگ  مارکسیزم  و  لیننیزم را بر سینه  می  کوفتند  چه  بهتر بود  که  با  آوردن   اگر 
اصالحات   و ریفورم زراعتی  بر ملکیت  سر تا  فلک خود  و ترحم  بر دهقانان  بخور  ونمیر خود  مفکوره و 

  –بحساب می آمد !! زیرا  هر گز دو تربوز صداقت خودرا  طوری عملی  میکردند  که بینی خمیریی  برای شان 
 مالکی  و مارکسیستی  در یک  دست نمی گنجد !

داود خان  شهید  آن   -کلیوال  صاحب  نمی خواهم  بحث  به درازا  بکشد  و همین  قدر  اشارهٔ  دارم  برین که  
م خان  صدر اعظم  به اختیار شان افغان  با وجدانی  بودند  که زمانیکه  ملکیتهای بی  شمار وراثتی محمد هاش

زمینهای تپه های خواجه نهنگ پغمان   تا  خواجه مسافر  و و یا ممکن   –از آنچه شنیده باشید  –قرار گرفت 
در دهٔن  غوری  و جالل آباد و ودشت  و کازیر قلعهٔ  وزیر  در لوگر /  گذشته از پل علم لوگر  –نشنیده  باشید 

نفری قوای  ناتو  با میدان هوائی و میدان  ۱۰۰۰۰تیا بطرف چپ که امروز یک پایگاه بطرف پادخواب شانه و پک
هلی کوپتر به بزرگی در آن  قرار دارد / همه  همین داود خان  بزرگ مجاناً  همه به دهاقین و مردمان بی بضاعت 

ولو با عروج غایلهٔ   –شان نشود همان محالت  تقیسیم کرده و قبالهء شرعی  برای شان دادند تا در آینده کسی مزاحم 
شمسی و امروز  که موقف  قلعهٔ وزیر حیاتیست  و مردم بینوایش باز تکرار از آن ترد شده اند و فراری و   ۱۳۵۷

 ۳متره و با  ارتفاع   ۱۰۰در   ۱۰۰با اعمار دو  گارنیزون  -ویا سیاف صاحب شمشیر زن  –یا  بی سر پناه 
اما  کریدیت  انسانی  و خدائی  داود  خان  شهید بی   -جاهد  گفته  جَر  کرده  اند  منزله  قسمتی  از آن را  مو

مجرا نمی ماند. که  البته  در اخیر افتتا ح  پارک  جمهوریت  در ساحهٔ  خواجه  نهنگ پغمان را به یقین شما هم 
 شاهد  بوده اید.

ر منزل  جناب  زاخیلوال  آشنا  شده  بودیم  به  حال برادر ارجمندم ! قضاوت را بحیث یک هموطن نیکیکه روزی د
 خود تان حواله میکنم 

 با سالم و تمام
 

  

mailto:maqalat@afghan-german.de

