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 ۰۱/۰۲/۲۰۱۷                                                          محمد داؤد مومند
 

 خاندر مورد شاه و داؤد  ریصاحب کب ریمن خدمت انجن حاتیتوض
 

با عرض سالم های مجدد و اعتذار مبنی بر تأخیر توضیحاتی مبنی بر سواالت مطروحه جناب عالی                    
نظر به مصروفیت کار و وظیفه، کهولت، تکلیف فزیکی شانه و گردن و بیسوادی در امر تایپ کردن، من در نظر 

صحبت اخیر را  مختص به زبان ملی اکثریتی نمایم، ولی ملتفت شدم که جناب شما درمورد  موقف داشتم که قسمت و 
من در قبال شخصیت شاه سابق و سردار داؤد نیز طالب معلومات و توضیحات شده اید، که ذیال مطالبی را محترمانه، 

 درین مورد نیز خدمت تان به عرض میرسد.
باید خاطر نشان ساخت ، ذواتی که درین ویب سایت بر تابوت شاه سابق، میخ میکوبند در زمان دوره دهه نخست  

دیمکراسی که راه مطبوعات شخصی، یعنی جراید شخصی و اجتماعات و میتنگ ها به تمام معنا آزاد بود، کجا بودند 
 در وقت و زمانش مورد انتقاد قرارندادند؟  و چرا  قانون اساسی و قوای ثالثه دولت و مخصوصا حکومات آن دهه را

نظام » بخاطر دارم که  وکیل هرات دریکی از جلسه های گرفتن رأی اعتماد نوراحمد اعتمادی، نظام کشور را 
و یکی از دوستانم حاجی عبدالعزیز رزاقی که شکر تا هنوز در قید حیات هستند، در یکی از میتنگ « فرسوده خواند 

 «.مرده باد ظاهر کل » نی برخالف مصرحات قانون اساسی بانگ بر آورد که: های بزرگ پوهنتو
این جانب در اخبار ملی افغان ملت که ارگان نشراتی گوند افغان سوسیال دیمکرات به ریاست یک شخصیت ملی یعنی  

ری اضالع متحده، ناگفته نماند که حزب افغان ملت بعد از اشغال کشور توسط قوای استعما» غالم محمد فرهاد بود 
مضامین شدید انتقادی علیه کار روایی های « شکل یک مزدور حکومت فوق الذکر را به خود اختیار نموده است.

 حکومت نوشتم که کلکسیون آن اخبار ها باید در کتابخانه کانگرس امریکا و جاهای دیگر موجود باشد.
ی حقوق وعلوم سیاسی، علیه ځر گردهم آیی محصالن پوهنهم چنان در دوره دهه دیمکراسی من اولین نفری بودم که د

قانون معارف و پوهنتون ها که به اساس فرمان تقنینی صادر شده بود، علم مخالفت و مبارزه را بلند کردم، زیرا به 
ی ها و پوهنتون شکل انتصابی را گرفت، بعدا با مالقاتی که با معاون صدارت و ځاساس همان قانون، ریاست پوهن

یر معارف، جناب علی احمد خان پوپل صورت پذیرفت، شاغلی محمد داؤد یاد فراهی، اولین رییس اتحادیه وز
محصالن پوهنتون در دوره دهه دیمکراسی ، رشته سخن را بدست گرفته با چنان مهارت و زیرکی صحبت کرد، که 

 از بین رفت. مورد توجه و تحسین فراوان جناب پوپل صاحب قرار گرفت و نتیجتا آن قانون 
لذا اگر همچو کاری از دست من  در دوره دهه دیمکراسی ساخته بود، مانع انتقاد  این عناصرمنتقد  اماتور بر قانون  

اساسی آنوقت، با در نظر داشت، کاستی و نارسایی های محتمل، که ممکن در نظر شان در دوره دهه دیمکراسی 
از یک عمر خود را در موقف وکیل هرات،  دوره دهه دیمکراسی، در موجود بود، چرا خاموش ماندند  و امروزبعد 

پارلمان قرار داده،  انتقاد های بی محتوا و بی وقت شان بجز حرف های مفت، و جز منافقت و اقتضاء پرستی و تالش 
جریده پرچم مسموم ساختن ذهن نسل جوان چیزی دیگری تلقی شده نمیتواند، احیانا اگرذواتی، انتقاد های خود را در 

خاینان، و جراید دولتی،  دوره حکومت و ابستگان روس ابراز نموده باشند آن را باید در زمره خیانت ملی و ضد 
 افغانی قلمداد نمود نه انتقاد سالم. 

جناب انجنیر صاحب کبیر! برای من مقایسه میان دوره، دهه دیمکراسی و دوره کودتایی سردار داؤد مقایسه میان 
و استبداد است، مقایسه میان مشروعیت، قانونیت، عدالت وبر عکس تکذیب و تردید اصل مشروعیت و  دیمکراسی

حکومت قانون است، مقایسه میان ظرفیت های است که به تطهیر و تعمیر وتکوین  ذهنیت ها، میپردازد وبر عکس 
وق قانون و مافوق اراده مردم روش و اصول و اوامری است که زاده و پرداخته ذهنیت شخصی است که خود را ماف

 میداند.
اغتشاش و کودتا از نظر ماهیت، قطع نظر که در رأس آن بچه سقو قرار داشته باشد یا سردار ولی ویا پژواک، غیر  

مشروع و بغاوت علیه قانون است، در هیچ قانون اساسی کشور های جهان به شمول رژیم های کودتایی، کودتا عمل 
ود، کذا حکومت یک حزبی، در هیچک از کشورهای که معتقد به نظام آزادیخواهانه و حکومت مشروع پنداشته نمیش

 مردم و حاکمیت قوانین دیکمراتیک هستند، سابقه ندارد.   
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دهه دیمکراسی مملکت را در هرج و مرج قرار داد، چون مردم به :»شما ادعا دارید که  -گرامی ام جناب قیس کبیر
بدون، ازسعی، تحقیق و ارزیابی عوامل و دست های آشکار و پنهان داخلی و خارجی « ودندمرحله هضم آن نرسیده ب

که منتج به این هرج و مرج و تخریب دیمکراسی شد، آیا جناب شما دیمکراسی و حکومت مردم  را در پرنسیپ رد 
امعه افریقای جنوب غربی که میکنید و یا مردم مارا در آن مقطع زمانی  شایسته و الیق آن نمیدانید؟ اگر مردم و ج

در شرایط کامال غیر انسانی و آنهم در حالیکه  که « اپارتاید » عمری را تحت شرایط جهنمی و پالیسی استعماری 
بیست و پنج سال در زندان سپری کرد وحکومت اضالع متحده وی را به حیث یک «نیلسون مندیال»رهبر آزاده شان  

ین دقایق در حمایت حکومت تبعیض طلب سفید پوستان قرار داشت، سر انجام با تروریست قلمداد نموده و تا اخر
سرخرویی تمام در آزمون نخستین طلیعه دیمکراسی پیروز بیرون آمد، پس چرا مردم آزاده ما و کشور آزادگان که 

تعمار غربی زادگاه نهضت بایزید روشان، نهضت آزادی خواهی خوشحال بابا و نهضت ترقی خواهی و مبارزه با اس
حضرت عالمه سید جمال الدین افغان و عالمه محمود طرزی و مشروطه خواهان و آزادی خواهان و رهبری چون 

 امان هللا افغان بود، سزاوار و شایسته نظام مردمی دیمکراسی نباشد؟
ا، که یکی واقعیت امر این است که نه نقص در مفکوره دیمکراسی، دهه دیمکراسی بود و نه در  ذهنیت مردم م

ازنویسندگان پر نویس این ویب سایت آن را به شوره زار تشبیه و تحت تأثیر ناگوار همچو ذهنیت، جناب شما نیزبا او 
 « مردم به مرحله هضم آن نرسیده بود.:» همنوا شده نوشتید که 

وحانیت متنفذ همانطوری که نهضت مشروطه خواهی تحت زعامت غازی امان هللا توسط ر -جناب محترم قیس کبیر
منحط داخلی و قوت های ارتجاعی و دسایس انگلیس و در نتیجه بغاوت و شورش مدنیت سوز سقوی سقوط کرد، 
دیمکراسی دهه قانون اساسی توسط ایادی، اجیران و گماشتگان آشکار و پنهان اتحاد شوروی و در موازات منافع 

به چشم سر میدیدم که ناکام ساختن حکومات دوره دهه منطقوی ا تحاد شوروی تخریب گردید، ما همه در آن دوره 
دیمکراسی با یک دست بسیار نیرومند آشکار و پنهان بمنظور نامیمون تخریب دیمکراسی، و در نهایت در تالش 
محکومیت و تباهی کشور است، به گونه مثال  بد نام ساختن حکومت ملی میوندوال از طریق یک اخبار محلی بنام 

اضالع متحده یکی از دسایس بزرگی بود که گماشتگان اتحاد شوروی آن را به سویه جهانی وسعت رامپارتس در 
دادند، که متأسفانه نیرو های ملی کشور را نیز چنان مغشوش و غافل ساخت که در الشعوری  به دهل تبلیغات سوسیال 

سبکسرانه ادعا دارند که میوندوال امروز هم یک عده » امپریالیزم شوروی و تبلیغات سوء حامیان شان رقصیدند،
 «.جاسوس پاکستان بود

افتراق و تضاد های عقیدوی و شخصی میان حلقه ها و گروپ ها و شخصیت های ملیگراء فاجعه ای بود، که اتحاد  
شوروی و ایادی شان را در قسمت تخریب نظام مردمی و دیمکراتیک کشور، هرچه بیشتر به هدف نزدیک تر 

با درک و تشویش عمیق از این ناحیه، از توشیح قانون احزاب خود داری بعمل آورده و خواست با میساختند، شاه 
انتخاب یکی از زیرک ترین و شایسته ترین فرد مملکت یعنی محمد موسی شفیق کشور را آهسته آهسته از مدار نفوذ 

د یکی از موفقیت های بزرگ سیاسی اتحاد شوروی خارج سازد، که توافق میان ایران و کشور ما در مورد آب هیرمن
حکومت موسی  شفیق به شمار میرفت، که متأسفانه  باز هم تمام جریان های ملی کشور، در زمینه موقف منفی اختیار 

جای تأسف است که امروزنیز یک عده هنوز هم ، سبکسرانه، شهید شفیق را بنام شیک پوش و دارنده موتر » کردند، 
 «ت و اهانت قرار میدهد.ستروین وغیره موردشمات

سردار داؤد به حیث یک شخصیت ناسیونالست، وطن دوست  و با تجربه کشور باید به در موقف یک پدر معنوی و به 
حیث یک مشیر و مشاور، نه رهبر و پیشوا ،  بیشتر و باالتر از هرشخصیت سیاسی دیگر، متوجه خطر پالن های 

د شوروی میبود و تالش میکرد که تمام قوت های ملی را از جریان افغان ریشه دار و خطرناک، دولت استعماری اتحا
سوسیال دیمکرات گرفته تا حزب مترقی دیمکرات و دیگران متوجه خطر بزرگ اتحاد شوروی نموده، با ایجاد یک  

 جبهه متحد ملی، ایشان را به همکاری حمایت حکومت محمد موسی شفیق تشویق و ترغیب میکرد.
ت،  که سردار نه تنها خود غافل، بی خبر و خالی ذهن از این همه خطرات  و پالن ها ی شوم استعماری تأسف اور اس

دولت سوسیال امپریالیسم شوروی بود، بلکه خود با ایمان و اعتماد بزرگ و خلل نا پذیری که از دوره صدارتش به  
وی قرار گرفت و تالش های بی ثمر دوره دوستی بی شایبه دولت شوروی داشت ، شکار پالن استعماری اتحاد شور

رژیم کودتایی اش، که چشم امید  و تالش بی وقت و بی ثمرش بمنظور  رهایی کشور از طریق جلب مساعدت های 
اقتصادی، و اطالعات امنیتی و ضد جاسوسی  کشور های منطقه و بخصوص، دولت اضالع متحده، شباهت به ماهی 

اتحاد شوروی میتپید ولی رهایی از این جال خطرناک برایش  محال وغیر مقدور ای داشت که در جال صیاد، یعنی 
 باشد.
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 دشمن دانا که پی جان بود
 بهتر از ان دوست که نادان بود

 تذکر: این مضمون قبال نظر به کدام اشتباه تخنیکی از بخش تحلیل ها غایب گردید.
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