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 ،رشوتخوران،باندیستان،انیسرا اوهیجواب 
 ! اهیو س یا سا آیجاسوسان و نوکران 

 
 ،یبه جاروب کش لمیو فام من: که مه اشتنو ذشتهګسال  نیخود در طول چند ینوشته قبل نیدر چند من
سردار  دیشه یدفتر ریو غ یدفتر تیمعاون ،یمشاور ،ی، ناظر یاوری ،یدروازه وان ،یخدمت شیپ

را  ی. چون نمک ومیبالیکه م یمحمد داودخان و مرحوم سردار محمدهاشم خان صدراعظم افتخار چ
 یها چارهینعده بآل . دلم بحامیکنیرا به افتخار ادا م یو امروز حق ان نمک شناس میصادقانه خورد

در حاالکه در طول چهل سال  زندیم نهیبودن ظاهرشاه به س یفدا ګکه امروز سن سوزدیپدر م یب میتی
 .و حضرت بودند ریپ ،یلیهللا خل لیو مداحان حکمت، مسعود، دوستم، خل ذارانګخدمت ذاشتهګقبل و 

 کهیانها .شود یظاهر شاه م یهم ناج ی، تره ک نیام ستډیبان انیګکه امروز  نستیتعجب در ا یجا
هستند  یانها افراد قتیدر حق کندیم ادیخدمت  شیپسر ناظر، چاکر، پ یخود را بنامها یاسیس نیمخالف

و  هیشان تغذ یها هیهم سو یمحروم اند و در کوچه و بازار همرا یلیسالم فام هیکه در قدم اول از ترب
اندازه  نیبه ا یاسیس اجراتدر مش اهګچیه داشتیم هیانها ترب رګکامل دارم ا مانیکالن شده اند. ا

  .کردینم یسقوط اخالق
 کندیادا م شیخود صفت خو               کندیکه صدا م ینیچ کاسه

 کهیبار اول از انها بشنوم. من به انان کهیوقت دهمیاشخاص جواب بالمثل م ونهګ نیبه ا یشخصا وقت من
باز بمثل  شودیبرعکس به انها که از چوکات ادب خارج م یلو سمینویبه احترام م سدینویبه احترام م
 .سمینویم شانیشان بطور ا

وجدان که عمر شان در افترا،  یب ان رشوتخوریسرا اوهین آ یاهګرض اغ خواهمیم نجایخوب در ا 
چند جمالت  نیا لمیشده در باره خود و فام یسپر انګ انهیګبه ب یرشوت ، اختالس و نوکر انت،یخ
 .سمیاب شان بنوبجو لیذ
واالمقام سردار محمد  دیخدمت چاکر و نوکر شه شیمرحوم بازمحمدخان ناظر، پ دمیواقعآ پدر شه ایا

 داودخان بود.؟
نوشته  سبوکینظام در ف یو دوستان مالل موس اریملک لیکرده فام شیشخص فاسد پ کیقبل  یچند

 بود.  یسردارمحمد داودخان ناظر  یپدر قاسم باز همرا فهیبود که وظ
 قاسم باز جواب
داودخان که از  دیشه یمورث یی، باغها، مصرف پول و دارا نی، زم دادی، جا یتمام دارا یاصل ناظر

 یخان ناظر که مانند مرحوم داودخان موها میبنام محترم کر یشخص کردیم یو سرپرست یان ورس
و  نمعارف افغانستا ریبق وزسا یبرادرزاده سکه جناب داکترعثمان خان انور د،یتراش یسر خودرا م

و مرحومم بازمحمدخان  دیبود، پدر شه ارصاحبیریرامیسورداکترعبدالقدیدر ضمن ماما محترم پروف
و  دیخر لیمنقول و مسا ریمنقول و غ ییدارا یعنیباغ  یباشد چ نیزم یچ یمعمله پول کیدر  لګمن

لطفآ از جناب  ند،یبهتر بدان یاهخویم رګنداشت. ا یامالک مرحوم داودخان کار ریفروش امالک و غ
پدرم از  د،یبه پرس دیدارد مراجعه نما یشاوندیشما ارتباطات خ لیصاحب که به فام اریریمحترم ام
نادرخان ، و سردار محمد هاشم خان  دیبه شخص شه یبغاوت سقاو یاستقالل تا خاموش ګزمان جن

سردار محمد هاشم خان صدراعظم  کهیوقت یشناخت و ارتباط داشت، بعد از شکستاندن بغاوت سقاو
از پدرم  یمبرد، چون هاشم خان زن نداشت و شیرا پ یو تیپدرم تمام امورات دفتر سکرتر شودیم

امور خانه و  میتنظ یداشته باشد برا تیتا دو سه جوان که در امورات منزل بلد خواهدیدر انوقت م
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 یانوقت که برا یدولت یاز هوتل ها یکیه کند، همان بود که پدرم در انوقت ب دایپ یو یمنزلم شخص
به پدرم سه  سیان هوتل ، ان ر سی. پدرم با مشوره ررودیشده بود م هیته یاقامت مهمانان خارج

 کیسه جوان عبارت بودند هر نیا د،ینما یم یمعرف کردیدر انجا کار م ونیارسګ ثیجوان که انها بح
خان  میمحمد ظاهرشاه، محمد کر ضرتحیحضور اعل بیبعدآ مصا یریخان پنجش میمحمد رح

را به  یابګت لګمال یمعارف، و حاج ریبعدآ وز یبرادرزاده مرحوم داکتر محمد عثمان خان انور
سردار  یمعاش بلندتر از هوتل به منزل سردار محمد هاشم خان برده انها در انجا در منزل شخص

 یم ماشتهګروز مره  یر و به کارهاخدمتان درون منزل هاشم خان مقر شیپ ثیمحمد هاشم خان به ح
 یجوان ذک یریخان پنجش میخدمتان چون محمد رح شیجمله پ نیهاشم خان از ا ګشوند.، بعد از مر

ما  یخان برا میکه محمد رح دینمایاز سردار محمد هاشم خان صدراعظم خواهش م حضرتیبود اعل
به  ودرا بخ یریخان پنجش میرحظاهرشاه، محمد  حضرتیاعل کندیهاشم خان فوت م کهیوقت د،یبده
داودخان  یهمرا یابګت لګمال یخان و حاج میمرحوم ناظر کر ریګمانده دو نفر د ی. باقبردیم ګار
در  کشد،یهاشم خان داشت دست م یکه همرا یدولت فهیپدرم از وظ ردیم یهاشم خان م کهیوقت ماند،یم
ک تعداد ید و امروز شکر تا حال مرحوم هاشم خان که به پدر کرده بو تیوقت نظر به وص نیا

 میداودخان و نع م،ګ، که بعد از مر دینما دییموجود است که سخن بنده را تا یخاندان سلطنت یاعضا
 یپدرم هم همانطور اعتماد که هاشم خان باال دیذارګبود را تنها ن یسکه و یخان که برادرزاده ها

ماند، بعد از استغفا  یم یاعتماد اریبسشخص  ای یملک اوری ثیداودخان بح یداشت به همرا یو
، رها  یعالقدار فهیداودخان را در مقابل وظ یابګت لګمال  یمرحوم داودخان از مقام صدارت حاج

 دهیبه ارث رس دادیجا ادیز شیمحمد داود خان از کاکا ی. چون برارودیو پشت راه خود م دینما یم
 میسپارد. کر یم خان میرا به ناظر کر فهیوظ نیخود ا یها دادیجا یبود مرحوم داودخان عرض ورس

کودتا هفت  یروزیماند ، بعد از پ یداودخان م یهمرا 1۳۵۷خان ناظر هم تا روز هفت ثور سال 
چند روز  یداودخان برا یمنزل شخص یدارباشیچا ګخان ورد شیدرو یخان ناظر همرا میثور کر

سال قبل مرحوم  ندچ نکهیشوند تا ا یخصت مانها از زندان ر شیکم و ب کمایشدند و بعد از  یبند
و  لیپرسم که شما بکدام دل یفوت نمود، حاال من از شما م یطبع ګخان ناظر در کانادا بمر میکر

 دیوګب یکه و دیتوان یکرده م دایپ یکس ایا د،یکنیکدام مدرک پدرم را ناظر مرحوم داودخان خطاب م
به اجاره داده باشد ،  ایو  تهداودخان را فروخ دادیجا ن،یانها کدام زم یمرحوم باز محمدخان باال

 ..منتظر جواب شما هستمدیواضح ساز دیکن یمهربان
 

Hajee Mesbahullah Noori  
 ید یاداشت هاي قاسم جان بازیتا با
گارد جمهوري بودم در عقب خانه شخصي  یم بریدمني الي سقوط رژیم داود خان در لوایاز دو من

ن یك تعمیر بود كه در این تعمیر تولي ما كه قومندان تولي آن قاسم خان وردك شهید محمد داود خا
 .بود
جانب به حیث ضابط كه دوهم بریدمن بودم ایفا وظیفه مي نمودم در همین تعمیر اتاق خوابي شهید  این

عبدالمجید خان بازهم بود اكثر وقت در همین اتاق بعد از رسمیات مي بود از طرف شب ناظر كریم 
ما هم  ريان و یا غالم درویش خان براي مجید خان باز غذا شب را مي آوردند كه در شب هاي نوكخ

 .از این نان با مجید جان یكجا استفاده مي كردیم
از منزل مسكوني شهید سردار محمد داود خان به داخل ارگ یك دروازه خورد چوبي موجود بود كه  

همین دروازه راه رفت و آمد داود خان به دفتر كارش بود كه در گل خانه موقیعت داشت از طرف 
نمود صبح قومندان گارد به نزدیك همین دروازه مي آمد. شهید داود خان را تا دفتر كارش همرایي مي 

از طرف عصر عبدالمجید خان باز داود خان را الي داخل اقامت گاه اش همرایي مي نمود و ما 
تشریفاتي رفت و آمد داود خان را اجرا مي نمودیم با تاید تحریر فوق من با ناظر كریم خان و غالم 

بود باز  يدرویش خان و سر یاور صاحب مجید خان آشنایي و معرفت كامل داشتم كه وظایف اینها چ
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محمد خان منگل در اموري قومي یك همكار و مشاور صادق داود خان بود داود خان یك كتاب بزرگ 
از یاداشت هایش با خود داشت كه در این كتاب اسمایي سران اقوام مختلف بود این كتاب را من چندین 

با شهید داود خان  اربار به دست باز محمد خان منگل دیده ام مالقات هاي و صحبت هاي سران اقوام 
تنظیم مي نمود در نتیجه باید گفت كه شهید باز محمد خان منگل یك مشاور صدیق در عرصه فرهنگي 
شهید داود خان بود داود خان قبل از شهادت خود جایداد هاي میراثي خود را به همه همكاران اش به 

كریم و رحیم جنت فردوس  دنشمول ناظر كریم خان وغالم درویش خان تقسیم و توضع نمود . خداو
نصیب همه شهادا نماید كه رفاقت این یارانش تا لب گور بود در داخل گور)قبر( كسي با كسي یاري 
كرده نمي تواند از این گفته هاي خود اسناد هم دارم كسي كه در مورد كسي معلومات نداشته باشد باید 

با نادان مباحثه نكند. با نادان مباحثه كردن آب  دنیاوه گویي نكند قاسم جان هم باید با هر كس كه نمي دا
  دادن به گل مصنوعي است

 .....احترام با
Kabir Omar  

باز محمد خان ناظر شهید داود خان نبود بلكه دوست سابقه دار و قابل اعتبار و اعتماد شان  مرحوم
د خان تره خیلى سابق بود، مرحوم كریم خان كاكاى مرحوم عثمان خان انورى و داماد مرحوم نورمحم

 .درهیس قبائل در زمان نادر شا ه بود كه از امالك شهید داود خان نظارت و بررسى مى كر
Qasim Baz  

 ۲۶که کودتا  دیویګکه شما م نینه به جان و قربان، ا رددیګاجرا م ګکودتاها به زور برچه و تفن تمام
 غاتیتبل ونهګ نیاست ا قتیدور از حق وستهیبه وقوع پ کیموکراتیسرطان توسط هواخواهان حزب د

. در ستسرطان از دست داده اند ا ۲۶تحول  یروزیکه منافع خود را با پ ییصرف از افراد عقده 
 ق،یفا نینه غوث الد ،یرنورستانیعبداالله، نه قد دینه س ،یرسول دریسرطان نه غالم ح ۲۶شب کودتا 

حزب  تیعضو لګو نه پدرم بازمحمدخان من دیمج ایوفادار، نه ض لګ.نه پاچا ینه سرور نورستان
کنار زده  وزارت فهیاز وظ یوفادار بخاطر داشتن خانم خارج لګخلق را نداشتند. پاچا  کیموکراتید

او که در  یاز دوستان شخص یبودن بعض یو هم صنف یشد. داکترمحمد حسن شرق بخاطر دوست
به کشور جاپان فرستاده شد.  ریسف ثیاول صدارت به ح تیمعاون فهیحزب خلق و پرچم داشت از وظ

 عضو یکه و یریمحمد وز ضیسرطان بودند، تنها ف ۲۶تحول  یها روپګافراد فوق الذکر سر نیا
عضو حزب داشته  یتوانست علن ینم یافسر نظام چیحزب پرچم بوده، بود در زمان سلطنت ه یمخف

در حزب  یو تیان از عضوسرط ۲۶تحول  روپهاګسر ریګخاطر نه داودخان و نه د نیباشد بهم
حزب  تیسرطان عضو ۲۶سرطان بعد از تحول  ۲۶ یعده افراد کودتا چ کیپرچم واقف نبودند. 

بود که بعدها به حزب  یکار ستم مل روهګمحتاط عضو حزب  دیپرچم و خلق را کسب نمودند، عبدالحم
طان به حزب سر ۲۶بعد از تحول  زین دیمج ایخلق جذب شده ، عبدالقادر و ض کیموکراتید
سرطان  ۲۶ادعا شما که در تحول  نیمختصر ا خیتشر نیجذب شده بودند. پس به ا کیموکراتید

 هیمال ریست. محمد خان جاللر وز یته انیادعا پوچ و م کیبودند  میسه کیموکراتیحزب د یاعضا
ه ده انګلن ګو لن یطانیبا قدرت دوران ش رانیداخله ، وز ری، داکتر نعمت هللا پژواک وز

در  یباختر یالنیبودند، ج یو نظام سلطنت قیشف یمحمد موس دی؟  صدارت مرحوم شه یموکراسید
صاحب جان خان،  ،یمیعظ ینب د،یمج ایض ،یریمحمد وز ضیفبود،  هیاحصا سیزمان سلطنت ر

بودند، جنرال  یو معتمد جنرال سردارعبدالول یاعتماد اریووو صاحب منصبان بس یهللا زرمت بیحب
افراد خوب  کردندیانها از سلطنت دفاع م کهینمودند، تا زمان یانها را بنام  فرزندان خطاب م یلعبدالو

کردند انها افراد بد و کمونست  ونګانها نظام سلطنت را سرن کهیوقت یولوطنپرست و مسلمان بودند 
، اخوان، که تهداب احزاب خلق، پرچم  دیرا هم فراموش نکن نیقضاوت شما. ا نیشدند. افسوس به ا
بند  میصدارت در دهه ن فهیبعد از استعفا سردار محمد داودخان از وظ یموکراسیدر دهه نام نهاد د

 .شد ذاشتهګ یموکراسید
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حزب  یکه داودخان با همکار کندیپاکستان اعالن م ویسرطان راد ۲۶در شام  نکهیا عجب
دانستند که  یر افغانستان نمکس د چیسرطان ه ۲۶تا شام  کهیخلق کودتا کرد، در حال کیموکراتید

صدا  کیبودند که به  رتیسلطنت پرستان باغ غاتیتبل نیاند، ا هایسرطان ک ۲۶تحول  یها روپګسر
 هیروس ایو  رانیدر انشب پاکستان، ا رګبه هوا بلند نمودند، ا یمیخود را بطور تسل یدستها ش،یدر

 .شدندیم میبا شهامت ها وطن؟ بدون چون و چرا تسل نیا کردیکودتا م
 :فتګ دیبا رتیو با غ یدربار انیسرا اوهی نیبه ا دیاخر با در
داودخان  دیبه شه یفویو وظ یلیارتباط فام ونهګچیما است که انها ه رانقدرګهموطنان  لیمقاالت ذ نیا

 یمنصور( مقاله دارد تحت عنوان )) مکث فیفرزند فرزانه کشور به اسم ) محمد شر  کیندارد هر 
 ریګد نین(( و هموطن ناز یداکتر نور احمد خالد" 1۳۵۲سرطان سال  ۲۶ یعواقب کودتابر مقاله "
 اشتهګمحمد داود.( ن خردانهیعنوان ) محکوم نمودن ب ریمقاله دارد ز زین ینیرفعت حس یبه اسم اقا

داودخان و علل  دیشه قتینبشته ها پر محتوا به اصل حق نیشده، باور کامل دارم بعد از خواندن ا
 .قدر بس است نیکس در خانه است هم رګبرد. ا دیخواه یسرطان پ ۲۶ول تح
 

http://www.afghan-german.net/.../mansour_sh_maksi_bar... 
 ( محمد داود ِخردانه  یتحت عنوان ) محکوم نمودن ب ینیمقاله جناب محترم رفعت حس       )

http://www.afghan-german.net/.../Hussaini_r_mahkomnamodan 
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