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  4تر 1  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئنگه کړله موږ سره اړيکه ټي په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 ٢٠١٧  / ٣٠/۶                                                                                              باز قاسم  

   

   !  ماته راځی ته تا وايم    

 

 !منګل  عبدالمجيد محترم اقای خدمت  
  

  ميبينم شر و فتنه از پر آفاق هـــھم            ميبينم قمر دور در که شوريست چه اين 

  ميبينم خر ګردن در ھمه زرين طوق          پا4ن رـزي به مجــروح شده تازی اسپ 

   
 ګرديد باعث   انګيزه چی   منګل اقای جناب   که  اينست   منګل مجيد اقای جناب از من   اساسی سوال

 ديپلوماتيکی مسايل و حکومتداری شرو و سياست   درمورد و برداشته قلم    سال سی از بعد شما  که

  اييد؟نم فرسايی قلم   داوودخان  محمد مرحوم

 يک  و   ديپلوماتيک، دانش   فاقد و معلومات بی شخص يک   را داوودخان محمد   منطق بکدام شما 

  ؟؟؟ ساختيد وانمود   ديپلوماتيکی و ملی   مشی   بدون و تعقل   خط   بدون شخص

 موھای   داری حکومت و داری دولت امور در   که   دانشمندان رګان،بز عده يک   و بمن   کهی جاي تا

 متقبل را فروان   مشک�ت   و   نھار و ليل نموده سفيد    سياسی    و ملی   مسايل   در   و   سياست در را خود سر

 وی به المللی نبي و ملی مسايل در داوودخان محمد مرحوم   ديپلوماتيک   دانش و فھم درايت به انھا     شده،

 پژواک عبدالرحمن محترم چنانچه   داده،  المللی بين    و ملی   يافته   شھرت   پرنسيپ   با سياستمدار يک لقب

 انعطاف و ذکی  ،حوصله باو درايت باو بافھمو باھوش زيرک سياستمدار يک   را،   داوودخان مرحوم

  صفات اين فاقد را داوودخان محمد مرحوم   بزرګ پژواک جناب برعکس شما ولی نموده، خطاب پذير

 محمد شھيد باره در شما يا اينکه ان شده پيدا   سوالھا ديګران نزد   بلکه چی،   من نزد   اينجا در ميدانيد؟ 

  ؟ پژواک عبدالرحمن محترم     خدای نخواسته يا و يد،يوميگ   جفنګ  و   دروغ داوودخان

 

  ! منګل عبدالمجيد محترم جناب

 بنظر ساختيد، وانمود   بيکاره   بی افراد   را داوودخان محمد مرحوم کابينه   تمام تان نوشته در اشم

 کابينه وزيران تمام دانم می من يکهيجا تا است، عادtنه غير قضاوت يک تان  قضاوت ګونه اين من

  انوقت کابينه وزيران ګردي   از شان   تجربه و تحصيل سطح   نفرکه  دو يک از بغير داوودخان محمد شھيد

 دtوری درايت و فھم شان بين جھان سطح خود   تحصيلی   کمی ان به انھا ،بودند شما سويه ھم و بود کم 

 :  مثال بطور بوده بلندتر کرده شما از    شان صداقت و

  ،   دولت   وزير   و وزيرعدليه عبالمجيدخان داکتر  -  ١ 

  عدليه، زيرو سميعی هللا وفی پوھاند  -  ٢ 

  ،کلتور و اط�عات وزير نوين  عبدالرحيم داکتر پوھاند - ٣ 
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  سرحدات، وزير و   معارف وزير    صنايع و معادن وزير وردګ عبدالقيوم پوھاند  -  ۴   

  عالی، تحصي�ت  وزير محبی صديق   غ�م   پوھاند  -  ۵ 

  عامه، صحت وزيران سکندر پوھاند و عمر نادر   محمد داکتر    پوھند - ۶ 

  برق، و اب وزير  محمدی محمد جمعه انجينير -٧

  صنايع، و معادن وزير اصفی عبدالتواب انجينير - ٨ 

  مخابرات، وزيران   محتاط   عبالحميد   انجينير و   عطايی عبدالکريم انجينير -٩

  پوست، ان به مناسب شخص سرحدات امور وزير ګل پادشاه انجينير  -  ١٠

 فرد اولين   پوليس اکادمی فاکولته ليسانس و   پوليس منصب صاحب نورستانی  رعبدالقدي  -  ١١

  لسانسه يا و انجيران يا و معلمين يا داخله وزيران اکثره شاھی  نظام در داخله، وزارت امور در مسلکی

  بودند،   ديګر مسلک   و ھا ريشته ھای 

 ھمچنان و زرھدار پانزده قوه و چار یاقو ارکان يسئر شاھی نظام در رسولی  حيدر غ�م  -  ١٢ 

 قوای قوماندان بحيث سال سه دو   جمھوريت زمان در و    شريف مزار و خوست فرقه ارکان يسئر

  ملی،  دفاع وزير حيث به بعدآ و درستيز لوی بحيث يکسال مرکز

 ده شرق محمدحسن داکتر -١۴ ماليه، وزير اقتصاد پوھنځی التحصيل فارع عبداtله سيد -١٣ 

 دفتر رياست سال ده در شرق داکتر صدارت، معاون بحيث بعدآ و صدراعظم دفتر  ريس حيث به سال

  .بود اموخته  را اداری زيادی تجارب صدارت

  خارجه، وزارت معاون بحيث تجربه با و ورزيده ديپلومات وحيدعبدهللا سيد  -  ١۵  

 و منور اديب سخنور فھيده شخص   ،ليسانس تحصيل درجه   زراعت وزير  واصفی هللا عزيز  -  ١۶    

  . بود   ملی و قومی شخصيت

 يا و   يک برای جمھوريت اوايل در داوودخان محمد سردار شھيد زمان در که  وزارت يګانه  -  ١٧  

 شد، توظيف ج�لر خان محمد بنام   ان وزير   بعدآ   که بود تجارت  وزارت   ان مانده وزير بی ماه يکنيم

 خان داوود محمد شھيد به غازی   محمود سلطان  سردار اقای جناب محترم توسط ج�لر خان محمد

 يعنی وقت ان در بود،   سلطنتی  کابينه   وزير نيز سلطنت زمان در   ج�لر خان محمد. بود شده پشنھاد

 حاt    نشده چيزی  ھيچ باشد خيريت خير وقت ان در    نداشت کیاب ج�لر خان محمد مقرری سلطنت زمان

 جمھوريت   کابينه   مورد در خود قضاوت در   شما   که يدئبګو وجدانآ ، محترم   صاحب منګل جناب شما

  مورد در    ديپلوماسی و دفاع ، امنيت عرصه در چی داوودخان محمد کاری تجارب   و داوودخان، محمد 

 بنظرم   ايد؟ شده نه اشتباه دچار  محترم شما   نداوودخا محمد سردار شھيد مرحوم   ديپلوماتيک  دانش و فھم 

  .  بخواھيد عفو واtمقام   و بزرګوار   شھيد ان پاک روح از لطفآ ايد، شده زياد اندازه  و حد از و زياد بسيار

 

  .  صاحب منګل محترم    ورزيده ديپلومات و بزرګوار جناب

 ناکام خلق ديموکراتيک حزب کودتا ٨ بر ٧ ليل در اګر ، که يدئبګو جواب من سوال اين به لطفآ

 عیيطب بمرګ داوودخان محمد بعد سال  شش يا ۵ ميګرديد، مسلط اوضاع به دوباره دولت و ميګرديد
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 کارھای تمام ھم شخص  ان و ميرسيد قدرت به بزرګوار شخص يک وی فوت از بعد و ميکرد فوت

 توسط  يا و عیيطب بمرګ يا ھم وی بعد و ميبرد، پيش به داوودخان محمد بمثل را داوودخان محمد

 محمد پاليسی عين ديګر رھبر دو مانند ھم سوم رھبر و ميګذاشت سوم شخص به را خود جای   انتخابات

 ان در ميرسيد خود یفاک خود سطح به کشور و ميبود تام و عام امنيت کشور در و تعقيب را داوودخان 

 .   تان امروزی قضاوت برعکس يا   و   ميبود فعلی قضاوت مثل تان  قضاوت ھم وقت

 نموده اشتراک داوودخان محمد شھيد   مرحوم سفر يک در شما منګل، عبدالمجيد محترم جناب   
 اشتراک و   حضور   داوودخان   محمد مرحوم   رسمی سفرھای تمام در باز عبدالمجيد  برادرم ولی   بوديد

 به خالی دست و ناراضی ان از داوودخان محمد رحومم    که  مسلمان عربی کشوری يګانه داشتند،
 ان از داوودخان محمد مرحوم سرياور باز  عبدالمجيد برادرم بود، ليبی کشور   کشور، ان   برګشت وطن
 العمل طرز طبق   نشست  زمين به   ليبی   طرابلس ميدان در ما طياره   وقتيکه  . نمود حکايت   چنين   سفر

 و ميرود مھماندار کشور جمھور ريس يا و ذغيم جمھور ريس و ذعيم   رویپيش به ديپلوماتيک
 پايان طرابلس ھوايی ميدان در طياره از ما   زمانيکه   مھماندار، کشور   صدراعظم ، صدراعظم   پيشروی 

 روان   جلود عبدالسTم بنام را   خود معاون   خود عوض   وی    ندارد، حضور معمرالقذافی  که ديديم   شديم
 ھمرای موتر در جلود عبدالسTم   ھنګاميکه شد متاثر   ديد را صحنه  اين داوودخان محمد وقتيکه   کرده،
 داخل بمجرد ، کرد مشايعت   را ما ما، اقامتګاه   تا را   مايان   وی   نشست   يکجا بنده و    داوودخان محمد
 عصريه و چای صرف از بعد  بودند، ګرفته را    چای   و   عصريه يک ترتيبات انھا   اقامتګاه در ما   شدن
 را خود روی  و دست بايد ھييت ما دقيقه چند برای ان از بعد   ګرفت   بر در   را   دقيقه پانزده   تقريبآ که
 معمرالقذافی دقيقه پانزده از بعد که ګفت و ګرفت اجازه داودخان از جلود عبدالسTم .ميکرديم تازه
 مرحوم شد خارج صالون از جلود عبدالسTم وقتيکه ايد،   می   شما   ديدن به ليبيا حکومت  ريس

 ديدن به   معمرالقذافی   وقتيکه ھر   داد ھدايت   خارجه امور وزارت معاون   عبدهللا وحيد   سيد   به داوودخان
 را سفر فردا برای شما   و  . بيبينم را وی توانم نمی  و   ھستم درد   سر من که بګويد برايشان امد من

 را ما رسمی روزغير سه   سفر ترتيبات  انھا تا شويد تماس در   ترکيه در افغانی سفارت به   و کنيد کنسل
 وزير به عبدهللا وحيد   سيد   امد اقامتګاه به قذافی دقيقه پانزده از بعد که نمود عTوه برادرم  . بيګيرد

 شما   رھبر   وی نيست خوب ما جمھور ريس صحی وضع فع[ که    تساخ نشان خاطر ليبيايی   مھماندار
 سفر فردا ما   که ګفتند برايش و کرد نشان خاطر ليبی مھماندار وزير به ھمچنان وی    تواند نمی ديده را

 افغانی ھييت ھمرای انطرف و طرف اين را خود دقيقه پانزده برای قذافی   نموديم، کنسل  را خود
 اماده   ترکيه بطرف ما پرواز معينه وقت به فردا   . کرد ترک را صالون   و   شد ناګذير ساخت مصروف

 نه از و رسانيد     را خود معمرالقذافی   که ديدم   ميکرديم  حرکت طرابليس ميدان بطرف ما وقتيکه   شد
 وانمود را خود داخلی مشکTت بعصی    طرابلس ھوايی ميدان در داوودخان روی پيش به خود امدن
  ګفته،   چنين   قذافی    به داشت که افغانی غرور به   داوودخان محمد شھيد   ولی   خواست، معذرت    ساخت

 از بعد که بود ھمان  . داريم المللی بين شھرت نوازی مھمان در افغانھا ما  .  تان نوازی مھمان   از تشکر 
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   دانم نمی .نمود وداع قذافی به و روان خود طياره بطرف داوودخان محمد مختصر چای يک صرف 
  ؟نه يا دارد خبر جريان اين از منګل  مجيد   اقای   جناب 

   از يکی    در دانم نمی   بازګشت کشور به   خارجی سفرھای يک از داوودخان محمد مرحوم زمانيکه

 اب خود روزه يک توقف ان در وی نمود روزه يک توقف يک   وی قندھار يا    ھرات  کشور ھای   وtيت 

 ايراد    مفصل    بيانيه يک وtيت ان شھريان به ک�ن ګردھمايی يک  در و نمود ديدن وtيت ان بزرګان

 «:فرمود چنين خود خطابه ان در وی   ګرديد، استقبال  ھموطنان طرف از زياد ګرمی به که نمود

 ان بلکه نبود داوود محمد بخاطر استقبال  ان شديم استقبال که کشور ھر در من خواھران، و برادران 

 »   .  بود افغان بزرګ ملت   شما   بخاطر استقبال

 سال چھل   يا   سی   اين   در شما  ، اينکه ان   ميسازم نشان خاطر حضرت غ�م اقای به    ک�م   اخير در

 ګامھای کنيد   کوشش .  بزنيد   ګپ تان   اجتماعی موقف و سويه و اندازه به لطفآ نبوديد کاره کدام   شتهګذ

  کنيد کوشش شويد،   حال پريشان ناخواسته خدای شود نه ترنګذاريدخ فرا  و   زيادتر خود اندازه از تانرا 

 و ام تا    سازيد   شريک   تان   ھموطنان   و   بما   باشی   داشته   اګر   ات   بيوګرافی   با   را   ات   چھره   زودتر   چی   ھر 

 .    کرده بتوانيم   سالم و   درست قضاوت  تان باره در     ھموطنان

     ختم                                                         

  


