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 ۰۲/۱۱/۲۰۱۶                                                            مومند محمد داؤد 
 

 انصاف یشبح نقابدار و ب کیبا  یسخن
 

 
 به عمل مذموم  تبیش نیستی و در تاریکی اختفاء هوی ، چیزی دیگری میدانم که به جز، شبحی !آغا عیماحمد ن
چلنجم بتو باز و ، ورنه به گونه استاد هاشمیان، چلنجش عنوانی مستجاب، سفره خوان پرانی عادت کرده ایسنگ 

  گر به میدان آمدی میدانیم. خیر مقدم میگوید، یاد استاد قاسم بزرگ به خیر که میگفت:
و میر ویس نیکه است،حرفی داریم نغز و مملو از که زبان احمد شاه بابای کبیر  در زبان ملی خود  ما پشتون تباران

 «؟وړه خوله او غټی خبری: » که  معانی بدین عبارت
پسرجوان و دلبندش بود و بدین منظور به است که پدر مهربانی مانند هر پدر مهربان دیگر در فکر ازدواج  یروایت

ن زمان نور چشمش را به غالمی قبول کنند، آخانواده مورد نظرش مراجعه نمود تا به اصطالح مروج و مرسوم 
 خست آرزومند دیدار داماد شدند.، از درایت کار گرفته نخانواده مذکور قبل از قبول نهایی همچو مقاوله

، پدر آخرین نصیحت و اندرز نهادندلباسی در خور شان داماد تهیه و لنگوته مشهدی بر سرش  ،خانواده آن جوان
خود را به پسرداد که مواظب باشی مانند کسانیکه به  مدارج فکر و تعقل رسیده، صحبت کنی واز حرف های کته 

، جوان به دیدار خسر خیل مشرف خسر خیل جوانک خام و نا رسیده معلوم شوی کته کار بگیری تا مبادا در نظر
شد ولی چون ذهنا خام بود و به کنه  اندرزهای پدر پی نبرد، و به قول سعدی: ز هر جا سخن های بسیار گفت ولی 

بش را از به عوض نقل و شیرینی، جی کردندداماد را  معلوم « مس » جمله بیرون ز هنجار گفت، خسر خیل که 
 و مرخصش نمودند. هپر کرد« بجل »

  روایت فوق الذکر انداخت، تو نوشتی:یزه پر مغز و جن وبه یاد آاحمد نعیم آغا! شعار های کته کته تو، مرا
 در شب کودتای بیست و شش سرطان

 شاه و هیأت شاه در ایتالیه همه به عیاشی
بحان هللا چه تهمت و افترای ناروا و ضد اخالق و کرکتر س»  صدر اعظم با همسر از هیأت شاه در قرغه به عیاشی

 «مومند  -افغانی 
 چند نفر یکه چاپلوس و بیکاره میگویند واه واه دهه دیمکراسی

اوضاع بوده باشند  و مراقب  که منطقا ایجنت های کی جی بی مواظب تنها و تنها  در شب کودتای سرطانی
  و ادعا میکنی!اد گپ میزنی مد که تو از ان به این اعتمیتوانستند صاحب معلومات و کراماتی شون

که در بی کفایتی دست  ،تو مخصوصا در آن شب که سردار ولی بی درایت و سردار خان محمد بارکزی وزیر دفاع
نداشت و همه در خواب  و خود پرست  سر تمبه  وزیر دفاع سردار داؤد خان کمی از سردار غالم حیدر رسولی

  «لعنت هللا علی الکاذبین » دار بودی و خبر شدی که صدر اعظم با همسر یکی از اعضأ هیأت شا هچطور بی بودند
قرار داشتی ویا هم پیاله کدام عضو کی  ه خودت نیز در خدمت کی جی بیکمشغول عیاشی بود، مگر ایندر قرغه 

 جی بی بودی، الغیب و عند هللا.
در منطقه نداشتیم به تخریب کلیسای مسیحی غربیان  در کابل  او صدر اعظمی سی ایموسی شفیق که به درایت س

سی خود معضله تاریخی آب هیرمند اپرداخت که یک حرکت کامال زیرکانه سیاسی بود، موسی شفیق با درایت سی
با تصدیق پارلمان ما، ضمن  یک میثاق بین دو کشور، خاتمه داد که ضربت بزرگی به سیاست خارجی  را با ایران

که  و قمر تحاد شوروی بود، زیرا دولت اتحاد شوروی آرزو نداشت که افغانستان به حیث یک کشور همسایهدولت ا
طول سالیان متمادی سرمایه گذاری بزرگ اقتصادی و سیاسی کرده بود با دولت ایران که خود را ژاندارم  ،نآدر 

توسعه جویی استعمار سرخ در منافات قرار  کا با پالیسی داشته باشد ای  روابط نزدیک و دوستانهمنطقه میدانست 
 .گیرد
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 مؤفقناگفته نماند که حتا امروز حکومات دست نشانده غرب در کابل با تمام حمایتی که از جامعه غرب  دارند 
که از مواد آن معاهده تخلف میورزند، در قسمت  به تطبیق مواد آن معاهده با دولت آخوندی فاشیست ایران نشدند 

 به توافق رسند. ات آن، میثاقتطبیق مصرح
احمد نعیم آغا بخوان و بدان که کودتای بیست و شش سرطان تو، انعکاس منطقی دولت بزرگ اتحاد شوروی وقت 

 نفوذ اتحاد شوروی وقت بود. ساحه در برابر پالیسی زیرکانه محمد موسی شفیق مبنی بر  فاصله گرفتن از
به سروری و  نزده شصت و چار که رزشهای دیمکراتیک قانون اساسیاحمد نعیم اغا! معاضدت و مخالفت تو با ا

روز از نظر متن و امتا  حکمرانی  اعضأ نزدیک سلطنت و آل یحیی در رأس حکومت خاتمه دادمادر زاد  یساالر
و دانشمند ترین و نخبه ترین شخصیت های علمی ندارد و مانند  نظیر از کشور های منطقه کهیچیدر  یمحتو

شنایی تدریجی عامه ملت آمتضمن تکوین سطح شعور سیاسی مردم و  که کشور در تسوید و تدوین ان سهم داشتند 
 »تفکر ملی و اجتماعی بر به ارزش های واالی دیمکراسی ودرک  اهمیت اصل انتخاب و حکومت اکثریت  متکی 

، مبین کور دلی سیاسی شما و تمام کسانی است که مانند سردار نور احمد اعتمادی ه مردماراد « نه نژادی و سمتی
، در پرتوارزش های واالی همین قانون بود خانواده سلطنت  نزدیک اعضأخواه تداوم حکومت  سرداران و هوا

 ،تر ظاهر خانمانند داکتر یوسف خان، داک اساسی بود که نخبه ترین شخصیت های سیاسی تاریخ معاصر کشور
انتخاب سردار نور احمد اعتمادی از » ،گرفتندقرار  در رأس حکمومت ملی شهید میوند وال و شهید موسی شفیق

اش یعنی سردار داؤد خان بود تا بدین ذریعه پلی بخاطر گل روی آغه الله  در دوره  دهه دیمکراسی،  طرف شاه
سیاسی شاه  کوچک  آغه الله به همچو رشوتهمانا  د و آغه الله نازدانه و مغرورش آباد کرده باشد، که ومیان خ

و خود را در مقام رهبری کشور میخواست که شاه  امکانات عملی آن را  ماهرانه توسط قانون  راضی و قانع نبود
نمودند که معه بودند، مقام های را اشغال که محصول آغوش اقشار و طبقات زیرین جا ،« اساسی از میان برده بود

 ن آن  رامدت بیشتر از سی سال سالله آل یحیی یعنی سردار محمد هاشم خان و شاه محمود غازی و سردار داؤد خا
ان را حق مسلم مادر زادی خود میدانستند،  عقده وکینه و رنجش خلف الصدق صدر اعظم آاجاره نموده بودند و

هاشم خان یعنی سردار داؤد از محدودیت عادالنه قانون اساسی سال هزار وسه صد و صاحب کبیرسردار محمد 
آخرین اجاره دار این سلسله،   ،د خانؤبرخواست که به اجاره داری عنعنوی و مادر زادی سردار داشصت و چهار 

که رهبری اصلی و  ماهیتا سرخی کرد  یتادموافقت به کو ،یمثابه سرپوش خاتمه داده بود و سر انجام  ظاهرا به
مهمترین  رجل و مهره  سیاسی دولت شوروی در افغانستان »  حسن شرق را داکتر محمد گردانندگی  زیر پرده آن 

     گرفت.بود، و داؤد خان به حیث یک سمبل یا سمبول در راس آن قرار بدست داشت « 
ایص و کم و کاستی ها نیست، مطلق خواهی احمد نعیم آغا بخوان و بدان که هیچ سیستم سیاسی در جهان عاری ازنق

، در قاموس ریالیزم سیاسی جهان، تنها و تنها به مجانین و فتوا گران مذهبی مانند طلبه و گروه و اعتقاد به مطلقیت
 داعش تعلق میگیرد نه به یک انسان دارای ملکه قدرت تشخیص و تمیز نورمال.

این  »: که مینویسد« قرارداد اجتماعی  » در کتاب معروف خود بنام ، روسوفیلسوف بزرگ سیاسی فرانسه
، ولی روسو عالوه میکند که طبق  برخالف مقتضای طبیعت است که اکثریت فرمان دهد و اقلیت فرمان برد

نشده تا این خالء دیمکراسی را پر  یقادر به پیدا کردن فورمول عادالنه ترفورمول های دیمکراسی، بشر تا هنوز 
، زمانیکه ما از قانون اساسی خود، از نظام خود و از زعما و بزرگان خود صحبت میکنیم معیار قضاوت ما « کند
در جامعه خود و یا چه با مقایسه با جوامع دیگر باشد، مطالعه مؤسسات اجتماعی و  متکی بر اصل مقایسه چه دبای

اهت به دور دادن سوته نابینا به منظور انتقام سیاسی و صدور احکام جزمی بدون در نظر داشت اصل مقایسه شب
، کشورما  چه از نگاه محرومیت های خواهد بود، ما در جامعه خود از فقر و مسکنت در دوره شاه گپ میزنیم

 و حکمرانان تاریخشهزادگان  وطبیعی مانند محرومیت راه بحری وچه از نظر کشمکش های تاریخی میان شاهان 
شرایط اقلیمی وچه از نظر مداخله مستقیم و  چه نظر بهاختالفات  قبیلوی و نازل مبنی بر و چه از نظر شعور ما

یک کشور فقیر جهان به حساب  ،غیر مستقیم کشور ها و قدرت های ذیعالقه و ذیدخل در امور داخلی ما وغیره
 ، کشورشور های غربیراه ترانزیت، عدم همکاری و عالقه ک شدن  ، مشکالت سیاسی ما با پاکستان و بستهمیرفت

ما رااز نظر اقتصادی و سیاسی بیشتر به دولت اتحاد شوروی محتاج ساخت، گرسنگی و بیسوادی داشتیم ولی در 
پهلوی ان از نعمت بزرگ اتحاد ملی، امنیت سراسری در کشور، حفظ مال و ناموس مردم و احساس آزادی و 

دالر  ملیاردسرازیر شده صد ها وجود سال و با  و پنج  هل، چیزی که امروز بعد از چغرور ملی برخور دار بودیم
در کشور  ، اختالغات تباه کن و خانان سوز روبناییفقر و فاقه عالوه از م،یمساعدت خارجی از آن محروم میباش
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بر جامعه و کشور ما سایه افگنده است کشوری که استاد پژواک در  گانه و چهره منحوس اقتصاد دو دبیداد میکن
 ای آزادم.ه من بند  که : دوره شاهی به افتخار میگفت

 من که بیش از سی و پنج سال درکشور اضالع متحده ، معظم ترین قدرت اقتصادی و سیاسی و نظامی جهان که
میبینم که ملیون ها نفر  ،زندگانی دارم شناخته میشود مهد  دیمکراسی در جهان دارای قانون اساسی دوصد ساله و

توان تغذیه و ساحه سکونت هزار هان تشبیه کرد و جبه جنت روی  میتوان  آن رابزرگ و معظم که  درین ملک
، ملیون ها دبی خانه و کاشانه بوده در روی سرک ها و پارک های عمومی زندگانی دارن ملیون نفر را بخوبی دارد،

، ملیون ها نفر معتاد به مواد مخدر و الکهول هستند، بوده به فقر مواد غذایی مبتال اند ه و فقیر و بینوا گرسننفر، 
توان تادیه از  ملیون ها نفر بیمه صحی ندارند، ملیون ها نفر توان مالی تحصیل و تعلیم را ندارند، ملیون ها نفر

بالغ بر سی سال  به مکتب میروند، به خاطر دارم کهسنه رو ملیون ها طفل گ محروم اند محصول برق, گاز و آب
به  بهانه منظور صرفه جویی در  در وقت ریاست جمهوری خود رییس جمهور اضالع متحده ، رونالد ریگن قبل،

بیشتر از هر  ،، در حالیکه مصارف نظامی راپروگرام غذایی صبحانه مکاتب را ظالمانه از میان برد بودجه،
 گر در تاریخ اضالع متحده باال برد.حکومت و زمامدار دی

یک هم  این حق را نداشت که به  و محمدزایی  بخاطر دارم شصت وپنج سال قبل در دوره شاهی حتا یک سردار
کمتر ازشصت سال در  اام، « از جایت برخیز که من  بنشینیم » :که بگویدوطن هزاره در سرویس های شهری 

، سیاه میباشند قانون اساسی دیمکراتیک دو صد ساله داشتن که حکومت و مردم آن مفتخر به کشور اضالع متحده
حق نداشتند این کشور از تمام  حقوق مدنی و سیاسی و در نهایت انسانی محروم بودند، مثال سیاه پوستان  پوستان 

از سرویس های و یا فید پوستان از مکاتب سکه در رستوران سفید پوست ها غذا بخورد، سیاه پوستان حق نداشتند 
ق سیاسی و غیره کامال محروم شهری سفید پوستان استفاده نمایند ، سیاه پوستان  از حق انتخابات و غیره حقو

در آن زمان و در دوره شاه وضع   فرمایید کهبقضاوت به حیث یک انسان با شعور و با سواد عادالنه .اکنون بودند
محدودیت  با وجود به حیث یک کشور فقیر و پس مانده از کاروان ترقی و تمدن ومدنی  طبقات محروم مردم ما 

و  با مقایسه به اضالع متحده امریکا، انسانی تر در تمام ابعاد آن،  سطح معارف نزول  منابع اقتصادی وهای 
 ؟ شرافتمندانه تر نبود

ملهم از افکار محمود بیک طرزی و آزادی درین شکی نیست که نمیتوان پاد شاه مرحوم را با غازی امان هللا که 
خواهان آن زمان بود مقایسه نمود، معلم و رهنمای او بعد از مرگ پدر، سردار محمد هاشم خان بود، ولی در 

دوره ای بود که ناموس و آبروی مردم در امان بود، امنیت در سراسر  ،یب آنامجموع دوره سلطنت او با تمام مع
ن و بسیار مستبد ، هاشم خان تأمین شده بود و در حقیقت همان سردار هاشم خان بود  کشور توسط صدراعظم آهنی

که ناهمواری  های عظیم راه حکومت داری را برای شاه محمود خان و سلف الصدقش سردار داؤد خان هموار و 
گیری و تسطیح ساخت، کشور ما در سطح جهانی با پیروی از سیاست بیطرفی و عدم انسالک و دوری و سهم 

، امروز بعد از سپری شدن از احترام کشور های عضو سازمان ملل برخور دار بود طرف شدن در جنگ جهانی،
آیا منتقدین شاه این شهامت را دارند که حتا برای چند روز به زادگاه ابایی خود در ، چهل و پنج سال از ان زمان

 زمان مقایسه نمایند؟اکناف کشور تشریف ببرند و شرایط امروز را با شرایط آن 
امثال  و اقران تو، و آنانیکه مانند من وتو به پوهنتون رفتند و به حساب آدم شدند، غا حقیقت این است که ااحمد نعیم 

باید حق  بین و شکر گذار باشند، اگر سلطه سقوی ها تا آخر دوام میکرد تو هم شاید از جمله کرنیالن  و جرنیالن 
ولی هستند کسانیکه امروز در مذمت شاه  سبکسرانه و طفالنه قلم فرسایی  ،میبودیخود مختار حکومت سقوی 

و آن  دفرامین دولت مزدور رقص و پایکوبی میکردن به  میکنند در دوره حکومت مزدوران کی جی بی به افتخار
از زبان و منافق، بی مسلک برگشت ناپذیر میخواندند، لذا شاه مرحوم به زبان حال به همچو ذوات نظام منحوس را 
 فرد وسی میگوید:

داستان   رستم ساختم   منت                                  

بودی در سیستانو گرنه یلی                           
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