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عبدالجلیل جمیلی

آخرین اکلیل گلم برمزارفرزند دلیروصادق وطن
محمد داود خان شهید
با عرض احترام به همه هموطنان ارجمندیکه بموضوع سفر نا میمون  ۰۷۱۱شهید محمد داود خان به مسکو!
عالقه گرفته و ابراز نظر فرموده اند.
همچنان با ا دای احترام به گردانندگان گرامی سایت وزین افغان جرمن آنالین– که اگر بمفهوم ختم کالم و(نه
ابرای ذ مه! ) این مطلب مختصرم را در قسمت تحلیل ها و مقاالت به نشر برسانند ،بدین وسیله آن را به
شما هم وطنان گرانقدرم پیکش میکنم :
 -1با اعتراف به یک حقیقت مسلمی که ِسنا ً در جمل ٔه بزرگ ساالن وطنم بشمار می آیم وجدانا ً بشما اطمینان
میدهم که خود را جسما ً کاهل و فکراً معلول و احساسا ً دور از وطن و وطن داران هردم شهیدم ندانسته البته در
فواصل ایام و سالیان متعدد جاری با وجود ضعف مالی ،سری بوطنم زده و می زنم .لطفا ً بحرفم باور کنید!
 -۵بحیث برادرمسلمان هموطن تان! که با مشیت اللهی و تعیین سرنوشت انسانی که به ید قدرت خالق ماست
صادقانه اعتراف می کنم که هرگز هیچ نوع جانبداری و تعصبات خویشاوندی! و شخصیت پرستی و مقام طلبی
دور و َبرم را از آن
نداشته و بلطف خداوند بزرگ؛ بزرگان مرحوم قبل از خود و اکنون فرزندان و نواسه ها و َ
منزه می دانم.
 -۲درهیچ یک از ادوار زندگی ام – چه مکتب و چه پوهنتون و چه مأموریت و حتی مهاجرت با پا و اعصای
احدی راه نرفته ام و اساسا ً از چشیدن تلخی های زندان دور نوکران روس در وطن خاطره گکی هم دارم !
 -۴اگر داستان سفر شهید محمد داود خان به مسکو به مطبوعات ما کشانیده شده؛ نه قلم زن نه خیالباف و نه
منحرف کنند ٔه آن بوده ام و تبصره های مکلفیتی ام راهمه با حضور خالق توانا و بر بنیاد معلومات ثابت چشم
دیدم! و با مسؤولیت وجدانی ام نوشته ام که بازهم تا حیات دارم و جهان است مسؤولیت آن را می پذیرم و چون
مدت سه سال مسؤولیت مدیریت مامورین آن وزارت را در دوران شاهی داشتم می دانم که کی کیست و سوابق
علمی شان چه بوده؟ و هم سه سال پیشتر از آغاز کار مرحوم صمدغوث ،با شهادت و هم دور ٔه کاری ام از
سال ۰۷۲۴م با دوست محترمم جناب دکتور عبدالغفور روان فرهادی و تأئید ایشان  -بازهم از بحث بر آن می
گذرم.
 -۲و اگر هموطنانم چند صفح ٔه نوشت ٔه ناچیزم را می پذیرند و یا تنقید و حتی تقبیح می کنند ! و یا آن را به
کهولت سن و خستگی دماغی ام و بالنتیجه عصبانی شدن یا طول کالمم توجیه می فرمایند – ملحوظا ً و اما
بدون جبن! هیچ حق تکدر و تنقیدو تبصر ٔه را (خاصتا ً بعد ازین همه جر و بحث ها اضا فی) خودم؛ بخود نمی
دهم .با عرض حرمت
ج .جمیلی
پایان
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