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قاتل داؤد خان زنده است
دو سه سال قبل محترم نوابی از من تقاضا بعمل آورد که در پروگرام تجلیل از شخصیت سردار داؤد خان اشتراک
ورزم و طبق قرار قبلی وقت سخنرانی من صرف پنج دقیقه تعیین شد .من ضمن سخن رانی پنج دقیقه ای خود به
موضوعات ذیل تماس گرفتم :
یک  :من پاراگرافی از مکتوب سردار داؤد خان عنوانی این جانبرا زمانیکه متعلم صنف نهم لیسه حبیبیه بودم «
واقع پل باغ عمومی » و توسط فرزند برومند شان ویس داؤد  ،برایم ارسال گردیده بود و تا هنوز از گزند روزگار
در امان مانده و حاوی توصیه آن مرحوم بمن است بدین مضمون که  «:ایمان به خدای بزرگ و عشق بوطن
بهترین راهنما ی شما در حیات خواهد بود  ».خدمت حضار گرام قرأت نمودم .
دو :من به تراژیدی بزرگ قتل شهید میوندوال که یکه از ستاره های بی نظیر علم و ادب و سیاست وطن ماست ،
که یقینأ بعد از عالمه محمود طرزی بزرگترین مفکر تاریخ معاصر کشورشمرده میشود یاد آوری نمودم  .ناگفته
نماند که مؤرخ مو شگاف استاد زمانی  ،این صراحت گفتارم را در مجلسی که نودونه در صد آن حامیان و
طرفداران داؤد خان بود مورد ستایش قرار داد .
سه  :غرور ملی و فردی داؤد خان را که مانند صدام حسین الفوک و قذافی بی ایمان  ،خود را به دشمنان تسلیم
نکرد و مردان ه وار مرگ را به بی ننگی و بی غیرتی ترجیح داد مورد ستایش قرار دادم .
چهار  :من در مورد قاتل داؤد خان که یکی از طرفداران نابغه احمقان جهان یعنی نور محمد ترکی ملعون است و
در کمال عیش و نوش و طمانیت تام و تمام خاطر در یورپ زندگانی دارد یاد آوری نمودم.
من به حضار مجلس پیشنهاد نمودم به هر شکلی که الزم میدانند باید این خلقی کثیف به ارتباط ارتکاب جنایاتش به
شمول کشتن داؤد خان مجازات گردد و من آمادگی خود را مبنی بر پرداخت سهمیه الزمه مالی نیز در زمینه ابراز
داشتم.
درآن مجلس اعضأ فامیل محترم حیدری  ،اعضأ فامیل سید عبدهللا سابق وزیر داخله و عدلیه دوره صدارت داؤد
خان  ،محترم داکتر عبدالقیوم کوچی کاکای اشرف غنی نیز تشریف داشتند .
متأسفانه تمام اعضأ مجلس در برابر پیشنهاد من  ،مانند سنگ خاموش و ساکت ماندند.
قابل تذکر میدانم که قاتل داؤد خان چند سال پیش در دوره حامد کرزی  ،بچه خوانده جورج بوش جنایتکار به
افغانستان رفته بود و این مسأله در پورتال وزین افغان – جرمن – آن الین انعکاس یافت مگر حکومت فاسد ،ضد
ملی ،جیره خور ایران و دست نشانده بوش گوش های خود را کر انداخت و مانند دوبی ها ی کنار دریای کابل که
لباس های مشتریان را به سنگ میزد و میگفتند به من چی  ،با خود گفت بمن چی .
اگر نظر گذرا به تاریخچه انتقام ها در طول صد سال اخیر انداخته شود مالحظه میگردد که یک جوان انقالبی بنام
سید کمال پدر سردار داؤد خان را در برلین کشت  ،عبدالخالق غالم بچه غالم نبی خان چرخی سپه ساالر نادر خان
« ناجی افغانستان ازچنگ جنایتکاران ضد ملی و ضد اسالمی سقوی های بی ناموس و جنایتکار  ،اسالف شورای
نظار و احمد شاه مسعود » را به شهادت رساند .
سید اکبر خان پسر ،لمر اعلی نشان ببرک خان غازی که مانند لوی خان میر زمان خان کنری یکی از قهرمانان
استرداد استقالل و از مفاخر تاریخ معاصر کشور به حساب میرود  ،لیاقت علی صدر اعظم پاکستان را حین ایراد
بیانیه اش بر ضد افغانستان با ضرب گلوله به جهنم فرستاد که باید نام شهید سید اکبر خان که از طرف پنجابی
هافورأ قطعه قطعه شد  ،به حیث قهرمان بزرگ ملی در تاریخ کشور ثبت گردد.
ما حامیان ضعیف النفس داؤد خان را میبینیم که بجز شعار های میان تهی  ،چیزدیگری از دست شان ساخته نیست
که حد اقل گوش ها و بینی قاتل رهبر و پیشوای خود را ببرند  ،در حالیکه داؤد خان به حیث یک آدم دوست پرست
 ،بر برخی از این حامیان بگیل حق باالتر از پدر داشته چنانکه از برکت سرداؤد خان  ،آدم شدند .
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کاش داؤد خان مانند غالم نبی خان چرخی یک غالم بچه متهور و نمک حالل میداشت که بقول خوشحال بابا عمل
میکرد که میفرمایند :
څو وانخلی له غلیمه انتقام
مرد نه خوب کا نه راحت کا نه آرام
ختم
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