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   !   شان محترم مدافعين و موسی داود آقای جناب بجواب 
 

 احساسات و تماي&ت بدون و بيرون را کشور سياسی و حياتی ملی، قضايای اګر بود خواھد بجا
    . نماييم قضاوت و بررسی تجزيه، تحليل، ملی منافع اساس به  و  فاميلی و شخصی 

  مگر بود، نبرده پيش افغانستان در ليسانس تا را خود تحصي&ت داودخان محمد شھيد که است درست
 دوره سال يک و فرانسه کشور در مھندسی رشته در را خود عالی و ابتدايه دوره تحصي&ت وی 
 ان از کس ھيچ و بود، رسانده اتمام به کابل شھر در حربيه مکتب در را خود ظامین عالی تحصي&ت 
   .  تواند نمی کرده انکار 

 مرحوم خود دروغين قولھای نقل و نوشتھای در ھميشه داوودخان محمد سردار شھيد منتقدين از يکی
 که ميګويد و ميسازد ملزم اين به را داودخان 

 من نداشت، یعال تحصي&ت کدام مرحوم ان
  عالی؟ جناب اقای که ميپرسم  منتقد اين از

 خان، ميرويس حاجی که، ميتواند ګفته شما
 خان، ايوب سوری،  شيرشاه بابا، احمدشاه

 امير محمدخان، دوست امير خان، فتح وزير
 امير  خان، عبدالرحمان امير شيرعليخان،

 بچه خان، = امان غازی خان، = حبيب
 عمر کی،م& تره نورمحمد ه،ظاھرشا سقاو،

 ويا دست کردگان تحصيل از  بعضی که
 ھاشم محمد ميبوسيدند، شانرا چشمان

 تحصي&ت  چی غيره، و وغيره ميوندوال،
   ؟.داشتند عالی

 شاه مرحوم صدارت زمان در که آنھا ھمچنان
 بحيث  اروپا در صدراعظم محمودخان
 درجه وقت آن در ګرديدند مقرر ديپلوماتھا

 و لياقت کدام اساس به بود، چی شان يلتحص
 وزارت مربوطات در تحصليی عالی  سند

 از زيادی تعداد امروز    .يافتند؟ تقرر خارجه
 کشور از بيرون در که ما محترم ھموطنان

                  عکس تاريخی م#قات شھيد محمد داوودخان با         .مينمايد يا و نموده تحصيل خود
  امان / خان و شاه خانم ملکه ثريا،  اعليحضرت غازی                                          .         

  م١٩٥٨در يکی از رستورانتھای شھر روم ايتاليا در                                                       
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  بعضی از خارجی رھایکشو کرده تحصيل جوانان اين که بګويم ميتوانم ګفته کآمل يقين به  
 برعکس ولی  ميخورد، و خورده ما جامعه درد به مراتب به درغګو و ګو ھذيان پروفيسورھای 
 خدمات ھيچګونه مصدر حقيقت در ولی ميتراشد، را خود پروفيسور بنام امروز افراديکه ھستند 
 ھای زخم بلکه هګذاشت مرحم نی و پانسمان نی زخمی ھيچ به و نشده خود مردم و بوطن  ارزنده 

 تحصيل بيرون در انھايکه ګويا که باشد داشته را اين ادعای شخصی اګر ساخته، ناسور را  مردم
 ، ادعاھا اينګونه ميداند بھتر و خوبتر تر، موفق نموده تدريس کشور داخل در انھايکه به نسبت  نموده
 در  کسانيکه است، معنی اين به اين.  تواند نمی بوده ديګری چيزی وخيالی پوچ ادعا يک از  بيش
 ھر از و الکماJت جامع رسانده اتمام به يا انجام کشور در را عالی تحصي&ت و خواند درس  داخل
    . است معلومات ګونه ھر فاقد نموده تحصل خارج در انانيکه و است  باخبر چی

  چی فکری نه و سياسی نجريا کدام در نه خود زندګی مرحله آن در بودم، مکتب متعلم بنده زمانيکه
 چيزی و بودم خبر بی نيز انھا ھای مرام و اھداف از بلکه نداشتم عضويت که نتنھا چپ چی و راست 
 انھا و ميګويند قاديانی را کی و ھستند کی قاديانيھا که ميدانستم را اين ولی دانستم نمی انھا باره در 
 بيوګرافی و اشعار شاګردان ما برای مکتب در یدر زبان استاد. بدھد مردم خورد به ميخواھد را چی 
  داشتيم، اشنايی وی اشعار و نام ھمرای ھمصنفيان ھمه ما و داد می شرح را قباديانی خسرو ناصر 
 و شده سپری وطن فرزندان تربيه و تعليم سياست، در وحياتش عمر اکثر شخصيکه يک به رسد چی 
 بارزتر و خوبتر ديګر کس ھر از ملی و اساسی مدرن معارف يک اوردن بوجود در را خود نقش 

 چی و کی قباديانی خسرو ناصر و است چی و کی قاديانی که نداند را اين  شخص ان و  نموده  ايفا
 ؟؟    پسرخداونداست حسين امام ) اعوذبا= نا ( بګويد کسی که ماند می ان به اين  است يا و بود  کاره

 زمان در ! محترم جناب که ميدارم عرض احترامآ شده رانده و يیعقد منتقد جناب اين به من اول
 سلسله داری حکومت و داری دولت امور در داوودخان محمد شھيد جمھوری رياست و سلطنت 
 تقديم جمھوری رياست مقام يا و سلطنت بمقام وزارت طرف از که پيشنھادی ھر داشت، وجود مراتب 
 توسط بود نمی موجود وزير احيانآ اګر و مربوطه وزير شخص ازطرف اول پشنھاد ان ميګرديد 

 وآن.چلی و م& مولوی، رتبه، پايين مامور يک توسط نی ميګرديد، تقديم بلند بمقام وزارت ان  معين
 ميداد وتوضيح تشريح تر بلند مقام به شده پيشنھاد موضوع مورد در را Jزم معلومات معين  يا وزير
 سياسی، مسايل در را خود عمر اکثر شخصيکه. نميگذاشت باقی اممق برای وابھام سوال  وجای

  نام از را قباديانی خسرو ناصر که نيست ممکن باشد، کرده سپری کلتوری و اجتماعی  اقتصادی،
 بچه تاجر کدام يا و شرر ديپلومات مثل ھم راوی شخص آن ،شايد نتواند کرده فرق قاديانی  م&ھای
  .  داوودخان شھيد هن باشد، بوده ګذرانی  خوش

 چطور داوودخان ميتوانم، کرده فرق قباديانی و قاديانی بين سواد کم من وقتيکه! صاحب تاجر جناب   
 نقل مانند ھم موسی داود اقای قول نقل اين بنظرم. چيست قباديانی و کيست قاديانی که دانست نمی 
 .شرر،است دوستان و) شرر (ديپلومات آن قول 

 زبر و زير با را  وھرکلمه شعر ھر تا نبود دری ادبيات معلم داودخان محترم؟ منتقد و تاجربچه جناب
 او از بود،که نکرده تحصيل شناسی زبان در کشور سايرافراد مثل داودخان بخواند، وشد مد با يا 
 خود زندگی در آدمی وھر بود آدم ما مثل ھم داوودخان.باشيم نداشته را لفظی اشتباه ھيچ انتظار 
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 به صحبت و تحصي&ت ديګران مثل که نداشت ياد فروشی فضل ھرگز داودخان اما دارد، کمبودھايی 
    .  کند فروشی فضل و بکشاند مردم رخ به را خود ، انګليسی و فرانسوی مثW خارجی زبان يک 

 نجار ھم ما، روانشناس ھم ما، واغظ ما،ھم شناس زبان ھم که شده شروع اينجا از ما بدبختی امروز
  . است شده مدار سياست ما ھمه ما ګلکار وھم ما 

 يک اين و است معمول اين بشری جوامع اکثر يا تمام در بلکه افغانستان در تنھا نه ګرامی، ھموطنان
  صدراعظم و سفير وزير ګاھی و وزير سفير ګاھی سفير، صدراعظم ګاھی که است عمومی روش 
 اداری تشکي&ت در عمومی ھای رياست چندين شمول با وزارت و سفارت دولتی چوکی ميشود، 
 ريس اگر فرھنګ صديق محمد مير جناب استند، و بوده وزارت معادل يعنی رتبه فوق ما دولتی 

 بجای را وی خود نوشته در من اينکه. بود که رشتيا برادرش ، نبود ګلتور و اط&عات  مستقل
 معين درسطح پ&ن وزارت در او مقام ،بلکه ام نکرده کفر کدام نمودم ذکر کابينه چند  وزير برادرش

 شان بزرګ برادر وی عوض نبود کابينه چند وزير وی اګر. بود وزير برابر ص&حيت  با رئيس ويا
 عصای چی پير چی ميګويد، که است متل. وزيربود بحيث سلطنتی کابينه درچندين رشتيا  قاسم ،سيد
     .پير

 پشتبانی مدافع وکيل بمثل خود دوست يک پدر الزاميت از شخصی ختشنا و دوستی بخاطر انانيکه
 پشتبانی نيز بودند دچار سرنوشت اين به انانيکه تمام از  محترم صاحب وکيل اين تا است بھتر ميکند 
  .نمايد دفاع و 

 از ریقندھا خان موسی تاجر ميفرمايد، که  آقای اين مورد بی تراشی دليل و استد7ل به نظر   مث4،  
 در خان / امان غازی ترور به خود فاميل و خود جان نجات بخاطر  سقاو، پسر وحشت و ترس 
 موسی ګناھی بی ميخواھد استد7ل اينګونه به وی بسته، ھمت کمر انوقت افغانی لک يکنيم مقابل 

  .دبدھ قندھاری تاجر خان موسی بدست را معافيت تعرفه ورق و سازد مرفوع را قندھاری  خان

 معافيت تعرفه ورق اين وار مردانه و باجرات بيايد باشد قرار اين از مسئله اګر ګرامی، خوانندګان  
 بيش که امين، / حفيظ و کی تره نورمحمد زمامداری زمان در نيز وی که کارمل ببرک اقای به  را
 و ورق اين مچنانھ.  بسازيم الزمه   بری نيز نبود، بيش چيز روسھا نزد سياسی محبوس يک  از

 انھا که چرا  بدھيم نيز / نجيب داکتر و حکمتيار ګلبدين ربانی، الدين برھان به را معافيت  تعرفه
 او7د و جان نجات بخاطر ھم انھا شايد. بودند ) بی جی ک (و ) ای ايس ای ( نفوذ و اثر  تحت ھم
 ؟؟؟.باشد درداده تن کار  اين به خود

 ھا؟ اکسنټ و سوندھا ھا لھجه متخصص ادبيات و زبان پروفيسور موسی وددا اقای جناب اخير، در
 جمھوريت نظام اساسی قانون جرګه لويه افتتاح روز در وی که داوودخان محمد مرحوم تلفظ باJی 
 جناب اين ولی است، خشمګين سخت بود نموده ادا خود مخصوص لھجه به وی که را شعر کليمه يک 
 و  لحاظ از کليمه يک کردن ادا و دارد، خود بخصوص لھجه و تلفظ شخص ھر که داند نمی محترم 
 در آميز تمسخر بشکل انرا و نموده بيجا تاز و تاخت مورد بی ميکند فرق شخص ھر تلفظ  نګاه 
 تلفظ و ادا ) ماد ( را محمد نام ھميشه داوودخان محمد شھيد مرحوم نموده، ذکر خود محتوا بی نوشته 
 ) داوود ماد ( داوود محمد بجای ميګرفت را خود اسم وقتيکه خود ګفتار در ھميشه وی چنانچه ميکرد 
 و سوند فون، متخصص عاليقدر جناب که ميپرسم موسی داود اقای جناب از من. ميکرد ادا و تلفظ 
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 پشتو يا دری لغات افغانستان ترکمن و ازبک يک دارد، فرق افراد ھای  تلفظ و ھا لھجه ھا، اکسنټ 
 ھر ميکند، ادا مخصوص تلفظ و لھجه يک به ھراتی و قندھاری منګلی، پنجشيری، يک به نسبت  را

 .  دارد خود بخصوص ھای تلفظ اقوام اين  کدام

 شخصيت يک داوودخان شھيد اينکه، آن مينمايم عرض شما بخدمت چيز يک موسی داود اقای جناب
 اين وی، نيکو صفات تمام جمله در داشت، اطعق برخورد ورشوتخوران خاينان با بود، وبادسپلين پاک 
 آنھايکه به وی ميشناخت، خوب را غداران بود، ناپذير اشتی ملی خاينان با وی که، برازنده صفاتش 
 تعداد به چنانچه ميداد، ګوشمالی بودند ګرديده اغتشاش و خوری رشوت خيانت، ، فساد مرتکب 
    .  بود داده ګوشمالی زيادی 

 . نګردد تان خاطر م&ل باعث بنده عرايض اين وارم اميد ، موسی داود عالی جناب 

   

  ويريږو نه مرګه له مين نوم په جانان د مونږ                               

  .وی مين ځان په چه ويريږی څوک ھغه مرګه له                               

                                                              

 

   


