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 2۰1۲۱1۰۱۰۲          مومند داؤد دمحم
 

 باز خان قاسممحترم  توجه قابل
 

 خدا.  بود متواضع و ضرر بی ،نیک آدم ،صاحب سردار دار وفا ناظر خان دمحم باز ، شما مرحوم پدر که ام شنیده
 کسی آزار و اذیت موجب فعأل و قوأل و ننمود استفاده سوء سردار بزرگ اعتماد و موقف از هیچوقت بیامرز
 . کرد اهانت را کسی نه و نگردید
 .گرداند نصیبش را برین خلد اش حسنه اعمال و وحمیده ستوده اخالق این داشتن با خداوند

 این شمول به بدیگران اهانت شکل ترین بد ،میخوانم نظر خواهی دریچه   در شما از آنچه فراوان تأسف کمال با
 : نمودید استعمال من مورد در را بابا رحمن فرد ،این دریچه در در باری چنانکه ،میباشد جانب

 نشته شک هیڅ یک بزرگی په مکی د
 طواف په نشی حاجی به خر ولی
 لذت ا  معن و ا  روح ،دارید نفرت ایشان از کسانیکه توهین و تذلیل از ا  فطرت و ا  طبیعت شما جناب که است مبرهن چنین
 .را نشان میدهد شما دانشی کم و بدبینی احساس اطفاء و روحی اقناع سیله و یگانه این و میبرید
 اقناع به دیگران تذلیل و هتاکی و اهانت طریق از کسانیکه خصلت مورد در فروید زیگموند کاوئ روان اصول
 . میدارد ارایه علمی ایضاحات ، میپردازند خود کهتری احساس
 سفانهمتأ ولی ، اند داشته حذر بر شما ناپسند خصلت این به ،خواهی نظر دریچه در را شما محترم ذوات از بسیاری
 و مستهزء اراجیف و سخیف اهانت من. است نداشته مبذول آن به توجهی کمترین شما سرکش طبیعت و خوی

 از مرحوم خان ملک مورد در را شما گویی تضاد و هتاکی اکنون ولی گرفتم ناشنیده خود مورد در را شما مستهجن
 شده توضیح گرام قاریین خدمت ،شما های ادعا ثقم و صحت تا میدهم قرار مناطقه و استیسضاح مورد منطق نظر
 .. گردد تفریق هم از کذب و صدق جایگاه و باشد
 بزرگ پورتال درین ملکیار محترم توسط که خان ملک آشیان خلد ،مکان جنت کتاب از صفحاتی مطالعه از بعد شما
 مردم علیه برابر نا جنگ! جهاد قهرمان و صافی فاتح مسؤلیت مورد در را تاریخ حکم و رسید نشر دست به

 شما حضور ،گردید منجر ،ها سرایی افسانه و تخییالت بطالن به و ساخت مسجل صافی بیدفاع و محکوم ،مظلوم
 سالم و منطق و استدراک عنان ،شما بدامن آتش و گسیخته لجام غضب و قهر وغلیان گردیده عصبانی سخت

  اید پرداخته خان عبدالملک مرحوم شخصیت اهانت به بازار و کوچه بدمعاشان سویه به و ربوده شما از را اندیشیدن
 کشور معاصر تاریخ علمی و سیاسی های شخصیت از هیچیک ،صافی فاتح خان داود برخالف که است تذکر قابل
 وطن راستین خدمتگار و ملی بزرگ شخصیت یک حیث به را او بلکه اند نکرده گویی بد خان ملک از تنها نه

 . اند نموده معرفی
 فارغ وجدانی و عادالنه قضاوت بمنظور خان ملک صاحب وزیر مورد در را شما مؤهن پاراگراف دو یکی اینک
 : مینمایم کود ذیال   گرام قاریین غضب   و بح   از
 محترم شخصیت از من برداشت و تصور ،خان ملک کتاب از صفحاتی نشر تاریخ تا نماید باور محترم خوانندگان»

 آن خواندن از پیش.  کرد تغییر صد در صد نظرم خان ملک کتاب خواندن از بعد ولی بود دیگری چیزی خان ملک
 بعد ولی است دانش با شخص عالی کرکتر دارای ملی شجصیت یک واقعأ خان ملک آقای که میکردم فکر سطور

 بازار و کوچه آدم یک بلکه نیست ملی شخصیت تنها نه وی که رسیدم نتیجه این به وی کتاب صفحه چند خواندن از
 ولی ، بود خان داؤد های چوکره سمیعی و االله عبد سید ، قدیر ، رسولی حیدر که مینویسد خان ملک زیرا.  است
 این واقعیت ، نداشت خوبتر چوکره خان ملک به نسبت خود صدارت زمان در داؤد که کرده فراموش خان ملک
 . خان ملک مورد در شما! افشانی در بود این. بحمده و هللا سبحان« .میشناسد خوب را چوکره ، چوکره که است
 های واقعیت و عقالنی دالیل کدام روی تان عمر متمادی سالیان طول در که است این شما از من اول سوال اکنون
 خان ملک از شما برداشت و تصور ،سایت ویب درین خان ملک محتویات صفحه چند نشر تاریخ تا تاریخی عینی
 ؟بود داده ،جا شما دماغ در در را ذهنیت همچو ملموس و محسوس محرکات کدام و داشت فرق
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 ملی شخصیت ا  واقع خان ملک که بودید معتقد خان ملک کتاب از صفحاتی و سطور مطالعه از قبل که اید نوشته
 . بود دانش با شخص و عالی کرکتر دارای
 ،علمی دالیل کدام روی که یدئنما توضیح ،معاشی بد نه ،مطبوعاتی متعارف اخالق دایره در و مندانه شرافت ا  لطف

 با شخص و عالی کرکتر دارای ،ملی شخصیت ا  واقع خان ملک که میکردید فکر و بودید معتقد ،منطقی و عینی
  ؟بود دانش
 ،بود خان داؤد های چوکره سمیعی و االهللاعبد ،ظابط قدیر ،رسولی حیدر: که خواندید مرحومی توضیحات در اینکه
 العین طرفت و نمود تغییر درجه هشتاد و یکصد تان نوسانگر عقیده و فکر که ساخت عصبانی اندازه به را خودت
 که کرده فراموش خان ملک: که نمودید ادعا ا  ومتعاقب ،نمودید قلمداد بازاری و ملی ضد شخصیت را خان ملک
 . نداشت خود صدارت زمان در تر خوب چوکره خان داؤد مرحوم وی به نسبت

 : میگرداند رهنمون ذیل مننطقی نتایج به را ما ،شما الذکر فوق متضاد هجویات
 چوکره و نواز چوکره ،دوست چوکره شخصیت خان داؤد صاحب سردار یعنی شما خاندانی نعمت ولی اینکه اول

 . بود پرور
 مانند ملی شخصیت فاقد های آدم شما ادعای بر مبتنی و متکی و بود کور اشخاص انتخاب قسمت در رهبر چشم دوم
 مقتدر ساخت خان ملک با دوستی قربانی را خان عارف جنرال یحت و میگفت خاکستر زیر لعل که را خان ملک
 . ساخت کابینه وزیر ترین

 کوهای جبال سالسل از که دارد را خروشانی دریای زالل آب حیثیت خان ملک شخصیت که است این امر واقعیت
 . نمیگردد مسموم شما تبلیغاتی پاشی سم با که میگرد سرچشمه هندوکش فلک به سر
 مبرهن شما مشوب و آلود ،غرضعندی ،کننده مغشوش ،واهی ،بنیاد بی ،متناقض ،متضاد ،الیعنی هجویات از پس

 اقتضایی و نقیض و ضد و متضاد گفتار به نباید و نیستید صادقی آدم خود گفتار و ها ادعا ،اقوال در شما که میگردد
 .نمود اعتماد شما

 پایان


