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 امید است خانۀ زنبور را نشورانم 

بیش از دو دهه نویسندگان محترم، چی مؤرخ و یا مانند این قلم که از انجنیری در این اواخر بعد از مرور 
شوق بسرم زده و در مورد بعضی مطالب از رویداد های وطنم را بنشر میسپارم، در بارۀ سفر اخیر و 
مذاکرات سردار شهید محمدداود و لیونید بریژنیف، قاتل ملت بیگناه افغان و مخرب وطن ما، مطالب ضد و 

 قیصی در پورتال ملی " افغان جرمن آنالین" مینویسند که خواننده بنحوی راه خودرا گم کرده است.ن
چون بنده بنحوی خودرا در حاشیه دخیل و بگونه ای مقصر در این بحث میدانم، لذا امروز تصمیم گرفتم پناه 

 ( نموده و با قلم شکستۀ خود چند سطری بنویسم.جخودرا به خداوند)
قرار است که روزی مرحوم محمدانور نوروز، شوهر همشیرۀ عزیزم بی بی زبیده که چندماه قبل  قصه ازاین

هر دویشان برحمت حق پیوسته اند، برایم تلیفون کرد و تقریباَ با جمالت ذیل برایم گفت" داکتر خلیل هاشمیان 
نموده تا دربارۀ مذاکرات  که از دوستان بسیار عزیزم است برایم کاپی یک متحدالمال را فرستاده و خواهش

اخیر سردار محمدداودخان و بریژنیف که دراثرعبدالصمد غوث، سابق معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، 
زیر عنوان  "سقوط افغانستان" گزارش یافته از چشمدید خود چند سطری برایش بنویسم. بنده بدون اینکه بیشتر 

را انتخاب کرده و برایش مشوره دادم و تقریباَ با جمالت ذیل  در اطراف و عواقب آن خبربپیچم راه حقیقت
با من صحبت کرده ای، ازاینرو مانعی نمیبینم از  برایش گفتم: " تو چند بار از رویداد و گزارش این مجلس

حقیقت و چشمدید خود برای داکترهاشمیان بنویسی". من متیقنم محمد انوری را که من میشناسم از جملۀ 
میداشتم بود که محافظه کاری در خصلت وی آنقدر ریشه دوانده بود، اگر مشوره نمیدادم و میگفتم اشخاص گرا

" گمشکو قصه تیر شد چی پشتش میگردی"، این نامه بنشر نمیرسید و وی امروز در گور آرام میبود. برای 
ر کدام رسانۀ معلومات تصدیق این ادعایم میخواهم بمن یک نوشتۀ غیر ازاین نوشتۀ ناشاد انور نوروز را د

 دهید. 
متأسفانه مکتوب انورنوروز نشر شد و چند روز بعد صدا بلند شد که آقای جمیلی جواب انور را داده، برعالوۀ 
که وی را یک شخص الکهولیک و دائم الخمر معرفی نموده که هیچ وقت مدرک از رویداد و حوادث نبوده و 

کرده است. نوشتۀ آقای جمیلی را خواندم و قصۀ تراژید اخیر بین  هر آنچه در ذهن وی بوده با قلم نثار وی
 انور نوروز و آقای جمیلی، بین دو دوست پارینه، را در مراسم تدفین خواهرعزیزم با تأسف عمیق شنیدم.

اما میخواهم مختصر یاد کنم، اگر انور نوروز دائم الخمر میبود و دارای عقل سلیم نمی بود و خوب و بد را از 
م تفکیک کرده نمیتوانست، فکر کرده نمیتوانم که وی از لندن به جنوب فرانسه به امرو خدمت اعلیحضرت ه

محمدظاهرشاه پادشاه برحال افغانستان، احضارمیگردید و تقریباَ دوماه درجملۀ اعضای معیتی اعلیحضرت، 
 داکتر فتاح نجم و مرحوم رحیم خان، سپری مینمود.

 

 مطلب مورد نظرم که محدود به یک توضیح و چند سوال است: بهرصورت برمیگردم باالی
تا جائیکه میدانم بین مامورین وزارت خارجۀ افغانستان و متباقی وزارت ها تفاوتهای در ظواهر و همچنان در 
متن وجود داشت. مامورین وزارت خارجه مردمان خوش لباس و رفتار مخصوص داشتند. ما مردم، بنده که 

ک وزارت معادن و صنایع بودم هرگز نمیتوانستم خودرا با مرحوم نوراحمد اعتمادی، مدیر مدیرعمومی تخنی
عمومی سیاسی، همتراز بشناسم. مرحوم اعتمادی بسویۀ وزیر ما مرحوم داکتر محمدیوسف در محافل دیده 

ومی میشد و در بودجه وزارتها برای مدیرعمومی یک عراده بایسکل هرکولیس وجود نداشت اما مدیر عم
وزارت خارجه بسویۀ  یک وزیر با موتر سیاه رسمی دیده میشد و قرار معلوم رتبۀ مقام وی نیز از متباقی 
مدیرهای عمومی بمراتب بلندتر بود. این مختصر را مقدمه قبول نمائید می آیم بسوال مستقیم خود از جناب آقای 

بیشتر یک قشرک کوچک بقایای گذشته شود،  جمیلی. قبل از سوال خواهش میکنم نگذارید که قلم باعث تجرید
 بلکه باالی اصل مختصر بدون حاشیه روی صحبت نمائید.
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اول: معین سیاسی و یا مدیر عمومی سیاسی وزارت خارجۀ افغانستان دارای کدام ممیزات میبود که میتوانست 
 دراین مقام مهم به پیشنهاد و فرمان کدام مقام کشور گماشته شود؟

 از شرایط اساسی سجیۀ این شخص امانتداری نبود؟ دوم: آیا یکی
سوم: نظر بکدام دلیل مرحوم غوث در اخیر عمر خود متقاعد میشود تا کتابی زیر عنوان" سقوط افغانستان" 
بنویسد و در آن یکی از مهمترین رویداد افغانستان را که مستقیم و یا غیرمستقیم باعث تباهی ملت و وطن ما 

 دم افغانستان از خود امانت گزارد؟گردید، نادرست بمر
من که در باال گفتم نه دعوی مؤرخ بودن و یا نویسندگی بسویۀ نویسندگان محترم دارم بل یک انجنیر نه چندان 
بیکفایت میباشم، اما خداوند را سپاسگذارم که  بصورت نسبی حقیقت و کذب از همدیگر تشخیص کرده میتوانم 

 که  در راه حقیقت گوئی تا اخیر عمر وفادار خواهم بود. و من هللا التوفیقو به خدای خود تعهد مینمایم 
  
 

  


