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   م٢٠٠٨اول می                       عبدالجليل جميلی                                                                                   
  
  

  آري به دانشمند گرامی سيستانیتذ
  
  

و نوشته ها و )  به قتل رسيد چگونه خا نواده اش   وداود رئيس جمهور (با تعمق بر نوشتۀ جناب شما تحت عنوان 
خاطرات منتشرۀ ديگر هموطنان حقيقت نگرما و مخصوصًا مطالعۀ  خاطرات برادر محترمم انجنير فضل احمد 
 افغان،  و ضمنًا تا حدی که خاطرات نيکی از قربانی راه  وطن شهيد مرحوم محمد داود خان در جريان ماموريت  در

 موجه بودن نشرهمچو متنی را از طرف  شما  با  فرو گذاشت تا داليل غيرآن شدم  وزارت امور خارجه دارم، بر
 زيرا تا حديکه با آثار و.  ، با شما در ميا ن بگذارمهای  توجيهی  به  آن مرحومی و اعضای  فاميل  قربان شدۀ  شان

  ٩٩نالين به  جرمن آ-نشرات کتب علمی و آموزنده و مقاالت متعدد تان که تنها در پورتال با افتخار ملی ما، افغا ن
 با وجود عدم معرفت –شماره ميرسد، آشنائی داشته و همه را غنيمت و غنای بزرگ علمی می شمارم درعين حال

ِ سر بر زمين بوده که –مستقيم و شخصی با جناب شما  برداشتم از شما، مانند يک  درخت معمر پر ميوه و مثمِر
ی و حقيقت نويسی  سرچشمه گرفته است پس به داليلی که  هميشه از مبنای فضيلت و تقوا و تواضع و واقعيت نگر

رئيس و با اين عنوان تخريش کنندۀ ! تقديم ميدارم نشر همچو مطلب مکرری را درعين پورتال و آنهم از جانب شما 
  دور از شأن علمی و ملی گرائی شما و شخصيت واالی آن شهيد راه وطن، می پندارم که فکر ميکنم !جمهور داود

  :زيرا !    بهتر می بود تا قبل از اقدام به تحرير و نشر آن، خود تان متوجه نا رسائی های آن می شديدچقدر
 از آثار عديدۀ تان،  ولو کتب و يا رساالت و يا مقاالت باشد چنين انتباه گرفته  ميشود که شما آن قدر فرصتی – ١

لی رسمی ما به لسان ديگر ملی و رسمی ما  ترجمه برای کاری  نه داريد که يک نوشتۀ مختصری را از يک لسان م
متن مشکل خود را از ) بداليل نا موجهی از نفهميدن لسان دومی(کنيد، آنهم به  ذهنيت اينکه عده ای از هموطنان ما 

 در حاليکه  بقيد و حکم  قانون اساسی افغانستان و هم  بحيث مکلفيت هموطنی و زيست !ترجمه و نوشتۀ شما حل کنند
رهين ونه مانند نقشه های زبان چربکانۀ و نوکر گرايانه سايت پروفيسور (حت عنوان افغانستان واحد و تقسيم  ناپذيرت

ِ مَن االيمان) (ص( که حتی  به مبنای حديث مبارک رسول اکرم ِريال، هم  از بردگی بيگانه خود را  ) ُحُب الَوطـَِن 
ت نمی برند و رول  شيطان لعين را در تخريب وحدت ملی ما بازی نجات نداده و از افتخار افغان بودن واقعی لذ

 به حفظ افتخار افغانيت  و تأمين –لذا هر افغان با وجدان پاک مکلف است سر احترام به دين و آئين خود) ميکنند
 م خانه کَوی ُدوَدی زما خـُوری، تَو تَو  په سالوحدت ملی خود از صميم قلب خم کند و نه اينکه بضرب المثل پشتو   

هم از آخور و هم از ! بنام  افغانستانی با شند ولی  زير ُدهل دشمنان وطن برقصند و به گفتۀ ايرانيان  غـمشريک ما
ور نه  ).  يعنی مزايای پناهندگی از نام افغانستان روس شکن و نشرات به طيب  خاطر ريال جان(بخورند * توبره 

ری روگردانی  و شرم ندارند  ولی در راه  تحصيل و فهم يک لسان ملی خود حتی بصورتيکه از ياد گرفتن  لسان عب
،  َدرب  هند و و مسلمان را کوبيده و ريش و )پوهاند(که در فرصتش برای بدست آوردن يک لقب علمی با افتخار آن

  و چرا ؟!  ند ميکن** زنخ  گبر و ترسا را می گرفتند،  حال  از آموختن و خواندن  به  آن  زبان،  گا گير ی 
 با ترجمه و نشر يک – چطور با تناسب آن ظرفيت علمی و مصروفيت تتبعاتی و گرفتاری های نشراتی تان – ٢

 به عملی دست بُرديد که شما نشان بدهيد فارسی –مقالۀ  کوچکی از يک لسان ملی بديگری و برای هموطنان خود
زيرا اين نوشتۀ . مشربات به اين امر حياتی توجه شودکه بايد به رضای خاطر رهين ! فارسی است و پشتو پشتو

مختصر نه حکم  تتبع علمی  فرا قدرتی را برای خواندن داشته  و نه ظرفيت رسالۀ بزرگ و يا کتاب و يا  اثرعلميی 
دوست يا (و می گذاشتيد هر کس . که ماشاأاهللا  شخص جناب  شما بحد  کافی برای تنوير فرزندان وطن مانده ايد

  .از همان متن پشتوی آن که بقلم محترم دکتور داود جنبش نوشته شده بود استفاده  ميکردند ) ندشم
ه  کورنی يیاو داود خان ولسمشر( جناب استاد گرامی لطفًا به متن عنوان پشتو - ٣ و ترجمۀ خود )  شولووژل رن
  .توجه  کنيد  )  رسيد چگونه به قتل خانواده اش و داودرئيس جمهور(تان
 خانواده اش، داود   ولی شما  آنرا  رسيدند به قتل  خانوادۀ شانوداود خان  محترم جنبش می نوسند که چطور –لف ا

در اين جا مقصدم هم از نقص ترجمه، ولی زيادتر طرز ادای کلماتی از قلم يک دانشمند !.   ترجمه ميکنيدرسيدو  
مانند يک موجود گمنام سرکوچه و نه ) ح مردمی ما پاچه ُسبکبه اصطال(داود منور با درد افغان است  که اوالً چرا 

که هرگز (و اگر ما به تعبير دگران خود را غربی هم بسازيم . حتی به اسم  مکمل شان  فقط محمد داود ياد نمی شوند
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رک باز هم همه،  جارج کندی و يا ويلی برانت و جورج بوش و بب) امکان پذير نيست و کسی هم ما را نمی پذيرد
به هر حال برای اينکه ما از اصل شرقی و افغان و مسلمان بودن خود منفصل . کارمل  و حفيظ اهللا  امين می گويند

 عمًال تا آخرين نفس و قطرۀ خون خود خدا و ايمان و هم  انسانيکه و  پرنسيپ حرمت  به قلم  خود نشويم بايد از
ه، دوستان را آزرده خاطر نساخته و ادای مطلبی که  اگر قابل گفتن و افغانستان ميگفتند دريغ نکنيم تا با سخن نا سنجيد

ضرورت باشد کرده باشيم  که در اين مورد من حساسيت موضوع را به  خود شما حواله ميکنم  و شما لطفًا فقط  
خان که نوشتۀ پر محتوای جناب انجنير فضل احمد افغان را با خاطرات بی آاليش شان از شهيد مرحوم محمد داود 

شما ميدانيد .  يقينًا مانند من مطالب شان از نداشتن تعلقات شخصی وغير جانب داری سر چشمه ميگيرد، مطالعه کنيد
که ما و شما  بنام دوستی يا آداب کالم  فرزندان خود و دوستان قريب خود را با جان و يا  در مجموع به آقا و شاغلی 

يک افغانی که  شهيد محمد .  يکنيم و از ديگران هم همين  توقع را داريم و صاحب و القابهای عريض  و طويل ياد م
  :داود نام داشت 

  !  از طفوليت تا ازدواج  آلوده  دامن نبود -  ب 
  !         از طفوليت تا شهادت  با ديانت بدنيا آمد و با اسالم راستين و عبادت از دنيا رفت 

  !  به مشروب و منکرات پيش نکرد          از طفوليت  تا دامان خاک  دست
  .   در جوانی  عساکر ملی ما ترانۀ  ژوندیَ  ِد ی ِوی سردار داود خان را برايش  می خواندنداو بود که         
 بحيث والی قندهار لوطی گری وعمل شنيع بچه بازی و شاخ کشی را ريشه کن کرد و يکی از چهره او بود که         

 ساعت از قندهار خار ج کرده  و تابع حاضری هفتۀ  دو مرتبه در ٢۴روف پنجوائی را  در های ننگين لوطی مع
  .قوماندانی امنيه کابل ساخت

دوست بود که فعاليت حزبی و حزب ويش زلميان را در عهد واليت خود در قندهار روح بخشيد           همين انسان آزادی  
  . هم همان کاسه می بود و همان آش ور نه افغانستان تا روز شهادت

را که ساليانی در ) دوگانگيها (هر سه  فرزند  شان  شهيد عمر داود و مخصوصًا  شهيد ويس  و شهيد خالد         
 يگانه دختر شهيد سردار محمد نعيم که –شوروی ولی فرشته صفت و گُم نام تحصيل کرده بودند و برادرزادۀ شان

 –رکانحرب عبدالعظيم غازی اتشه نظامی در مسکو بودند و با هم هم عمارت و هم دفتر بوديمهمسر مرحوم  دگروال ا
 که هريک شان به نوبت خود به آن صفت انسانی و اسالمی که انسان را اشرف المخلوقات گويند –خوب می شناختم

 صغير و بيگناه خود را متصف بودند و به پيش چشم پدر با افتخار خود مرمی خوردند و همچنان کشتار فرزندان
 ١٢ مرمی خوردن زهره دختر ٣ ساله و ٨شهيده ميرمن زرمينه  نعيم غازی که شاهد  قتل صفورا دختر . شاهد بودند

اين شهيدۀ ما  نمونۀ  ! سالۀ خود بود مرميی هم از الی قرآن  پاکی که خود در بغل داشت، گذشته و قلبش را شکاف 
  !ود ترحم  و اخالق و انسان دوستی ب

  !همين مرد حريت پسند حق شناس بود که حقوق زن افغان را دو دسته  به نصف وجود وطن تقديم کرد        
 –اما اين انسان حق پرست و حق دوست .  حق داده نميشود ولی هميشه  گرفته ميشود: پرنسيپ حقوقی  است که گويند

استقالل وطن با خانم محترمۀ خود ميرمن زينب داود و اين امتياز زن افغان  را خود پيشرَو شد و در مراسم جشن 
علياحضرت ملکه حميرا که با روی برهنه و ملبس با لباس ملی و ستر واقعی اسالمی بود ند،  بدون اطالع  قبلی 

 .که  ما بايست اين  قدم  تاريخی و مثبت را  از صميم قلب  تقدير کنيم .  حضور يافتند
 اقتصادی و تجارتی و درمجموع -مين نظم جديد اداری، علمی و فرهنگی بود که برای تأ و متفکر نشمنداين انسان دا

، سيستم پالنگذاری را در آغاز برياست خود شان و معينيت محترم عبدالحی عزيز و اعمار يک افغانستان سربلند
ر را از سيستم اداری سپس با وزير شدن آقای عزيز براه انداختند  که بدين صورت حتی در دوران صدارت خود کشو

 .، مورد توجه جهانيان قرار دادند قطار کشورهای فعال رو به انکشافقرون وسطائی خارج ساخته و در
  فيصد تنقيص کرده  و اهل بيت فاميل ۴٠ در آغاز صدارت خود بودجه و مصارف وزارت دربار را او بود که        

ر دسترخوان خاندان شاهی ساخت ولی اولين کسانی را که از سلطنتی را از حواشی آن پاک کرده و محدود به دو
  . خود، خانم و اهل بيت خود شان بود–از بودجۀ وزارت دربار محروم ساخت  امتياز بهره گيری

 که از آغاز صدارت خود دست به جلب همکاری اقتصادی، اول به نکسنی که بعدها اين مرد ترقی خواه بود       
که !   پيش نمود و سپس برويت  تصميم لوی جرگه های ملی به روس غدار– مردانه کرد باوطن خود هم بازی نا

ِ سلی افغانی  َسر ِشيو َبلِدی قطب شمال رفتند که حال باز  عاقبت گرگ زاده های قطبی گرگ برآمدند و با خوردن 
ی را بجان ملت مسلمان با ديانت ما ميخواهند از راه جبهه سواری و ُو ُدکه کاری، معرکۀ گلم جمع و قانونی و َتنَی باز

  و دون  همتی و پست فطرتی تا کجا ؟! بيا ندازند تا اگر روی پليد خود را  از خوش خدمتی آنها بشويند
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عنعنوی تقريبًا غير فعال افغانستان را در کنفرانس فعال اين سياست مدار ورزيده بود که سياست بيطرفی        
 در پهلو ی جواهر لعل نهر و مارشال تيتو و داکتر سوکارنو – غير انسال ک جهان باندونگ بر اساس پرنسيپ فعال

  . چهرۀ سياست ساز جهانی داد  و او يکی از چهره های درخشان بنياد گذارانش بود
که جناب مرحوم عبدالرحمن پژواک را تا رسيدن به قلۀ رياست باشأن او از آن مردان  مرد پرور افغان بود         
  . عمومی موسسۀ ملل متحد يار و مدد گار بود و حضورش را هميشه گرامی ميداشتمجمع
 زمين های چهل تن و خواجه  نهنگ پغمان را راسًا  به دهاقين – دستيابی بر ملکيت موروثی  پدریاو بود که با      

ا با ملحقات آن  بنام  بخشيده  و با آغاز رياست جمهوری خود ساحۀ بزرگ ملکيت خود در خواجه نهنگ  و پغمان ر
 اطاقه و سالون های مکمل و ٢۵پارک جمهوريت  بمردم افغانستان بخشيد و همچنان عمارت بزرگ مجلل بيشتر از 

غيرۀ آنرا در همان محل به اختيار رياست هوتل ها  گذاشت  که شنيدم آن عمارت بزرگ تاريخی و زيبا  از زمان 
  ادارۀ وايسرای  جنرال حميد گل در

  !در آمده است و نه دولت) نه داکترعبداهللا نظاری( داکترعبد اهللا جمبوری اوستاد سيافن در ذواليد کثافتی بنام پغما
 درعهد عهده داری ها و يا درغير آن بدون محافظ و گارد با  خانم  و فرزندان خود در بين مردم خود او بود که      

  ! و پغمان و لغمان  هر روز شخصًا  موتر ميراندعرض  وجود  ميکرد وعمومًا  تا  لو گر و چاريکار
اين داستانها دنباله دار است و دردها  زياد  ولی انسانی که بر سردار بودن پا ميدهد و دنيا را پشت !  جناب سيستانی 

 بنام  پا  ميزند و از القاب و عناوين قومی و طبقوی و محالتی نفرت داشته و همۀ  آنرا رسمًا  از بين ميبرد،  بايد
خوب به خاطر دارم يک سال قبل از وفات، مرحوم محمد ابراهيم خان قندهاری رئيس عمومی . شايسته ای  ياد  شود

مطابع دولتی و منجم  معروف وطن را درالس انجلس ديدم که يکی از خاطرات شان اين بود که روز ی مرحوم محمد 
عد ازين به هيچ  فردی اجازه داده  نمی شود  از اسمای داود خان مرا خواسته  و فرمود که بقرار تصويب رسمی ب

 از –  درز انداز ملی –فاميلی و يا تخلص های استفاده  کنند  که  بُوی  تفرقۀ  نژادی و طبقاتی  و لسانی  و محالتی 
  آن  به مشام  برسد  ولی چون هر قانون

 هميشه کندهاری خواهيد ماند که اگر تصميم ملی و  شما نزد ما استثنای اين تصويب و فرمان هستيد و–استثنائی دارد 
  !  ئی،  يا وال و امثال آنرا  صاحب  نمی بود -جهان  شمول شان تا حال پا برجا می بود کسی تخلص  دنباله دار

و بااالخره همين شاهدان عينيی که ندا ميزنند که اين راد مرد تاريخ  به مقابل صدای نامردانۀ نوکران روس با  آواز 
چه  رمز و راز ی را ميرساند که می سزد او  ! به جز به خدا به کسی تسليم نمی شوميک افغان آزادمنش ميگويد که  

  ! ساخت   رسيد خطاب کرد و خبر بقتل رسيدند  راداود را فقط  
  

 حوصلۀ  اين داستان ها  به افسانه های دنباله دار شب های تاری می ماند که گوش شنوا و! جناب سيستانی صاحب 
به مقولۀ  ( زيرا در اين سرزمين .  حضرت ايوب ع  را بکار دارد و چه بهتر سليی نزنيم که صد ُرو را متألم نسازد

بازهم قرنی ببايد و مادر خوش بخت و ) دوست  بزرگوار مرحومم  سردار محمد رحيم شيون کابلی که يادش بخير باد
غازی  امان اهللا خان و يا  شهيد راه وطن ، مرحوم محمد داود خان  را  نامداری سر ببندد تا مردانی مانند اعليحضرت 

  با سالم.   در آغوش پر محبت خود و وطن  با ا فتخارش  برای خدمت اين سرزمين بت شکنان  بپروراند
  
  

  پايان
  

          
  
  
  
  
  
   
   

      



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

 
   4از  ٤ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 

 


