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 ۲۶/۱۰/۲۱۰۲                                           مومند داؤد محمد
 

 است فرهادی روان داکتر حرام نمک آدم این
 

شانزده  ا  جالب مرحوم داکتر فتاح نجم را که تقریب ۀیکی دو روز قبل محترم داکتر صاحب سید عبدهللا کاظم مصاحب
جرمن  سایت  وزین افغانبرادیوئی با مرحوم ذبیح هللا عصمتی بعمل آورده بود در و ۀسال قبل در یک مصاحب
 آنالین بدست نشر سپردند.

 
افغانستان  ر صاحب محمد داؤد خان یکی از سفرایال که بعد از کودتای سرداؤرحوم داکتر نجم به جواب یک سم

 صحبت تیلفونی نماید، گفت بلی این شایعه واقعیت دارد. یحاضر نشد با شاه مرحوم حت
 
و تذکر نام سفیر مذکور ابا ورزید. جناب  ٴ گرفته و از افشا سفانه مرحوم داکتر صاحب نجم از محافظه کاری کارٴ امت

 در مورد از تذکر نام این شخص خودداری فرموده اند. ،داکتر صاحب کاظم نیز برخالف معمول
 

ریخی حقایق و واقعیت ها را همان طوری که هست بدون کم و کاست توضیح أدر مسائل ت به نظر این کم سواد باید
د. در آن زمان هموطنانی که به سن و سال من قرار ندر همچو موارد مغشوش و بی خبر نباش نمود تا نسل های آینده

 هستند، بی خبر نمانند. ندارند از جریان اطالع داشتند ولی من میخواهم نسل جوان امروز نیز که در مورد خالی ذه
من روان »ده بود که : شیت ک حرام داکتر روان فرهادی است. از زبان شاه مرحوم رواماین سفیر دون همت و ن

 «فرهادی را مانند فرزند در آغوش خود پرورانیدم ولی موصوف مانند یک طفل در آغوش من ... کرد.
 آنان است از خیرات دورهٴ پادشاه سابق افغانستان ۀنه یک تعداد غریب بچه ها که روان فرهادی نیز از جملٴ اسفأمت

حاصل نموده و در مراجعت به وطن زمینهٴ  .P.H.Dبه سویهٴ  ورهای خارجیشزمینهٴ تحصیالت عالی را در ک
اکتساب وظایف در خور تحصیالت و استعداد شان بدون تبعیض برایشان مساعد گردید. ولی یک عده ازین ذوات 

و هشتاد درجه تغیر جهت دادند، و به  بگیل و بی ایمان و پروردهٴ آن دوره بعد از کودتای سردار داؤد خان یکصد
 پادشاه مرحوم پرداختند. بدگوئی

 
روان فرهادی نه تنها یک آدم نمک حرام، بی وفا، بگیل، بی ایمان، چاپلوس و مانند گل آفتاب پرست به اقتضای 

ن در وبد تر و باال تر از همه مانند هم کیشان خود رهینان )رهینین( ملعزمان تغیر جهت و ماهیت میدهد، بلکه 
میزند. چند سال قبل روان فرهادی سفارش نمود که مردم ما باید اصطالحات اصطبل ایران پرستی نیشخوار 

اه، دانشکده، واکنش، چالش، ویژه، واژه، نخست وزیر، شهروند، فرودگاه، گمنحوس و مبتذل ایرانی را مانند دانش
ه ایرانیان نمود کدادگاه، هواپیما و غیره را در زبان دری رایج سازند، ولی روان به باداران ایرانی خود سفارش ن

کلمات مقبول و زیبای مروج در کشور ما را مانند پوهنتون، پوهنځۍ، میرمن، شاغلی، مشکالت،  نیز باید اخالقا  
  عکس العمل، هم شهری، شفاخانه، محکمه، ،حاکمه، شاروالۍ، څارنوالی و غیره را استعمال نمایند.

 
ت به مراتب باالتر از روان فرهادی را داشت، در زمان مرحوم محمد موسی شفیق که لیاقت، اهلیت، کفایت وعلمی

روان فرهادی را تعجیز مینمودو عمال  رول روان فرهادی را به سویهٴ سکرتر خود پائین آورده  وزارت خارجهٴ خود
بود. مرحوم شفیق در نظر داشت که روان فرهادی را برطرف نموده و به عوضش مرحوم حبیب هللا خان کرزۍ که 

س ماهر و بزرگ و افتخار فامیل کرزۍ بود، بحیث معین سیاسی وزارت امور خارجه مقرر نماید. منطقه شنا
بدبختانه سردار صاحب داؤد خان به همکاری ایادی و جواسیس وابسته به شوروی کودتای سرطانی را براه انداخت 

 زایل نشده است. ور و ملت افغانشسرطان تا امروز از پیکر ک ۲۲و این غدهٴ سرطانی مولود کودتای 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/momand_daud_iin_adame_namak_haram_rawan_farhadi_ast.pdf
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قابل تذکر میدانم که سردار داؤد خان با وجود اشتباهات بزرگ و نابخشودنی اش انسان نهایت وطن دوست و 
فامیل خود  ٴ صاحب وجدان ملی بود. موصوف در روز کودتای هفت ثور مانند یک قهرمان کشته شدن خود و اعضا

 و مردانه شهید شد.را نظر به تسلیم شدن به دشمنان خاک و وطن ترجیح داد 
 پیامبر ناسیونالیزم ملت افغان خوشحال بابای کبیر میفرماید:
 

دا دوه کاره يپه جهان د ننگیالی د  

 یا به وخوري ککرۍ یا به کامران شي

 

 


