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  سقوی؟ وھم باشيم داودی ھم توانيممي آيا

  ميتواند؟ شده داودی سقوی آيا
 

  !صاحب مومند محترم جناب

 اين به اين نمائيد، می آوری ياد  ح"لی نمک و خوبی و نيکی به مرحومم و شھيد پدر از ھميشه شما اينکه

 تمجيد قابل ملی مسايل در تان ګرفتن موقف ګونه اين ھستيد، غيرت با و ھمت با پدر يک او*د خود شما که است معنی

 .مرحبا و مرحبا ، مرحبا است، تحسين قابل که چی

 افراد شان ھمه بودند، شامل بالقوه ويا بالفعل رطانس ٢۶ تحول در افراديکه آن تمام! صاحب مومند جناب 

 دل طی از واقعآ که ، ٪٧۵ تقريبآ عده يک  نبوده، مرحوم داوودخان محمد شھيد به واقعی مخلص و دوست وطن واقعآ

 ايديالوژيھا و ھا مفکوره به اصD که ديګر ٪ ٢۵ بدبحتانه، ولی. بودند صدا ھم و ھمنوا بزرګوار آن آرمانھای به

 نمی *زم ھيچ من. ساختند نمايان را خود ثور ھفت کودتا از بعد آفتاب مثل آنھا داشتند، ايمان و عقيده ع"قه، يګانګانب

 حاجت ھيچ و ميشناسند بھتر و خوبتر شانرا کدام ھوشيارھر و بيدار ھموطنان کنم، ذکر را شان فرد فرد اسمای  کهدانم

 .است مستثنا ضرورت صورت ولی بينم، نمی شان اسمای تکرار به

 ٢۶ کودتا و تحول که باشد ميداشته وجود نظر تنګ و ماجراجو افراد عده يک تحول ھر در که است واقعيت 

 کرده تقسيم ګوری کته دو به ما را سرطان ٢۶ کودتا شاملين. تواند نمی شده مبرا واقعيت و حقيقت اين از سرطان

    ، ميتوانيم

  .اس"می پاک و سچه عقيده دارای و مند اخ"ص ق،صاد واقعی دوستان وطن يکی  ـ١

 وطن باطنآ اما دوست وطن ظاھرآ دشمن، و نشسته کمين در اما دوست ظاھرآ اشخاص دومی ګروپ -٢

 نيشنليست ظاھرآ داودخان، دشمن باطنآ اما داودخان فدايی ظاھرآ مسلمان، غير باطنآ اما ، نما مسلمان ظاھرآ فروش،

 .وووووو وسقوی ستمی چمی،پر و خلقی باطنآ ولی

 که سرطان ٢۶ کودتايی افراد عده آن ميدانيد، بھتر و خوبتر کرده ما از شما!  مومند داود محمد آقای محترم

 بزرګوار آن به خود حيات رمق اخرين تا داشتند سابقداری ارتباطات داوودخان محمد مغفور و مرحوم به شان فاميلھای

 Q ،عزيز عطايی کريم نورستانی، عبدالقدير رسولی، حيدر غ"م سيدعبدا*له، قبيل، زا ماندند، وفادار و صادق شھيد

 وووووو  عبدالمجيد داکتر وحيدعبدQ، سيد سميعی، Q واصفی،وفی

 ، دادند آب به را ګلی چی نداشتند شناخت سابقه مرحوم آن به که ګان نشسته کمين در عده يک که ديديم اما

 .امثالھم و وفا بی وفادار وزيری، محمد فيض ستمی، محتاط حميدعبدال جمله ازآان

 ھم آن با. ساختند خود عاليقدر رھبر سپر را خود ھای سينه که بودند کسانی نورستانی عبدالقدير و عبدا*له سيد

 ثور ٧ کودتا روز شام درآن و ګرفت خود بدوش جھر به و بلند آواز به داوودخان محمد شخص را کودتا مسوليت که

 دو وزيران جمله اين از شويد، بيرون ارګ از تان حيات بخاطر ميتوانيد شما که خواست خود کابينه و وزراء از

 درآن نورستانی عبدالقدير دوم و عبدا*له سيد يکی ح"ل نمک و وفا با و مسلمان دوست، وطن واقعآ فداکار شخصيت

 منصور از بغير لحظاتکه ان در رسانيدند، اثبات به افغان ملت و داودخان محمد به ) زندګی و مرګ ( امتحان روز

 نمايد می خطاب داودخان محمد به شھامت با دوستان وطن يان،ئفدا دو اين توانست، نمی آورده مقاومت تاب کس ديګر
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 ھيمميخوا وما کنيم قبول باز پيشانی به را مرګ حاضريم اينک نموديم، سپری شما ھمرای که را خوبی روزھای« : که

   ).افغان صادق فرزندان بشما درود و وفادار دوستان اينګونه به افتخار ( »بنوشيم را شھادت جام يکجا شما ھمرای

 بخاطر را کار اين آنھا است، واضح جواب کردند؟ را کار اين چی بخاطر اينھا که ميشود پيدا  سوال اينجا در 

  آنھا که کابينه، درآن افرادی بودند ولی کردند، بودند اوودخاند محمد محترم دوستان که شان بزرګوار پدران نيک نام

 و جنرا*ن عده يک اينکه کرد، باز را جنګ جبھه در عمD دفاع وزير رسولی حيدر غ"م. دادند ترجيح بقرار را فرار

 که مرمی ينآخر تا و قدرت و توان آخرين تا وی .نبود بزرګوار آن ګناه نکردند، ھمت ھمرايشان فروش وطن افسران

 .)طبيب کند چی حبيب نکند( ګويند که است متل. نمود وار مردانه دفاع خود دلير رھبر از و جنګيد داشت دست در

 تمام مثل پلچرخی زندان از وی زمانيکه ، دارم دوست بخاطر را واصفی Q عزيز! محترم صاحب مومند 

 به را  پيغام تا خواست وی از و کرد روان وی به را ) پايين( بلند سر عبدالمجيد ، کارمل ببرک يافت، رھايی زندانيان

 وی پدر که ( بزرګ واصفی Q عزيز ولی کند، ھمکاری ھمرايش مشاور بحيث که بګويد برايش و برساند واصفی

 تهکوي شھر به قندھار شھر از سقوی مارانه دار چنګ از بحرانی بسيار حالت در را ثريا ملکه و خان Q امان غازی

 يادګار به خود بازماندګان به را ابدی نيکی نام کار اين به وی و رساند تام و عام امنيت به شان شخصی موتر در

 سربلند عبدالمجيد به بود، رسيده  ارث به وی به بزرګوارش پدر از که افغانی غيرت و شھامت ، متانت به) ګذاشت
 که نکردی پيدا ننګ بی ديګه کرده ما از افغانستان تمام رد که بګو کارمل ببرک به من طرف از برو« :که ميګويد

طرفدار بظاھر[ افراد عده يک  که ديديم ھم را اين ولی»  د؟نماي ھمکاریشما روسی خور جيره حکومت و بشما

 دست تا شدند حاضر شرمی بی و  احترام بکمال و دسته دو ناتوان نګاه ھر از و النفس ضعيف واقعآ ]داوودخان

 ابدی شرم و فروختند مقام و چوکی روزه دو به را خود دنيا و دين. دادند خلق ديموکراتيک منفور دولت به ار ھمکاری

 .نمودند کسب بخود را

در  خوا جمھوری و ، نيشنلست دوست وطن و صادق خواه جمھوری بين فرق بايد شما! بزرګوار مومند آقای

 اين يی کودتا و  انق"بی حرکت ھر در. باشيد داشته بايد را سقوی و ستمی، پرچمی، فروش،خلقی، وطن نشسته، کمين

 حزب طرفداران عده يک امروز بنګريم، چشم يک به را افراد تمام نبايد ما. ميباشند موجود زياد افراد ګونه

 مالاع اينګونه به آنھا کشيده، خود روی بر را دوستی داوود دروغين نقاب که دندار وجود جاھل سقويان و ديموکراتيک

 ھيچ که باشيد متوجه نمايند، پنھان دوست داود  و خواه جمھوری نام زير  را خود ننګين ګذشته ميخواھند شيطانی

 و داودی تواند، نمی سقوی، چی و باشد ستمی چی پرچمی، چی ، باشد خلقی چی ديموکراتيک حزب  طرفداران وقت،

 که نبود یاعمال چی ثور ٧ از بعد اينھا که ديديم خود بچشم را افراد ګونه اين خواھی جمھوری. شود خواه جمھوری يا

  . نشدند مرتکب

  ! عزيز صاحب مومند

 ھر از امروز  خوشبحتانه که داشتند بخصوص اجندای خود برای آنھا که بودند اشخاصی دوم، ګروپ افراد

 .ميګردد برم" بمردم شان ھای چھره ديګر روز

 خانم يک به را زمين مقدار يک وی اګر که بګويم شاباس خان داوود مدمح حقانيت به بيا صاحب، مومند جناب

 خان داوود محمد اګر داشت،  عھده به را جاھل سقوی اغتشاش سرکردګی و  ګرديده کشور تباھی باعث شان شوھر که

 بی او*د و ګناه بی خانم آن به زمين جريب چند شان ګناه بی ھای نواسه و ګر اغتشاش آن خانم حيات امرار بخاطر

 کاکا با اش دشمن کسيکه، آن به نمائيم تعظيم رسم بيائيد. آوريم فرود را تعظيم سر مقام وا* آن بمقام باشد، داده اش ګناه

 ) داوود محمد ( قھرمان شخص اين ھم باز ولی ساخته، شھيد را کاکاھايش ھای دوست نفر ھزارن به و جنګيد ھايش

 وطن منتھایبه  اين ميدھد، زراعتی زمين مقدار يک آنھا به ګر اغتشاش اين او*دھای روزی شبانه نفقه بخاطر

  و کند پيدا را کلکانی قبر ميخواست او اگر. ميکند د*لت وا*مقام شخصيت آن افغانيتو پشتونولی دوستی، بشر دوستی،

 را اينکار جمھوری ھنگام در او چرا نگذاشت، مجال برايش استعفی پردازان دروغ ادعای به و  کند، نصب لوحۀ برآن
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 وقتيکه بود، خواھد امر اين در داوودخان محمد عظمت من نزد باشد، درست ادعا اين اين اگر محال بفرض و نکرد

 ، نياورده که نبود بد روز چی کاکاھايش و وی فاميل با*ی جاھل و دانش بی بيسواد، شخص اين که ميداند خوب وی

 ميکند، صادر را جاھل فرد آن مقبره کردن پيدا امر مسلمانی و افغانيت پشتونولی غيرت نګاه از ھم باز بزرګوار اين

 ګويند را اين و ګذری خود از ګويند را اين دوستی، مردم ګويند را اين مسلمانی، ګويند را اين پشتونوالی، ګويند را اين

 اين از داوودخان محمد سردار پشتونی واقعآ و وار مردانه و جسورانه عمل اين از بايد شما و ما. وووووو افغانيت

 يکی دشمن به يا مقابل جانب ناتوانی حالت در خوبی که ھمت با و باغيرت پشتونھای بحيث اس"می و ملی عالی، عمل

 .کنيم پا زير را خود عالی اصول آن اينکه نه بګذاريم، ارج است پشتنولی اصيل اصول از

 بخاک مجلس و سقو بچه به مشھور کلکانی Q حبيب قبر) ؟(تثبيت زا بعد که ديديم خود چشم به امروز برادرم 

 آيا. کنيم مکث کمی رھبر يک اصط"ح به   ايمنديده را تدفين نمونه اينګونه بشريت تاريخ طول در که وی سپاری

 بزمين يا و برد با* را وی منزلت و موقف افغانستان مردم نزد شب نيم در آنھم شھرآرا تپه در سقو بچه خاکسپاری

 که است شکر.  است دانش بی جاھل آن مقام وردنآ پايين نمودن تدفين ګونه اين ) است بزمين ( شما جواب ميدانم زد،

 داوودخان محمد و خان ظاھر خان، نادر زمان و وقت در سقاو بچه به مشھور کلکانی Q حبيب خاکسپاری اينګونه

 آور شرم خاکسپاری ګونه اين در. ميشد بلند زيادتر دزد و جاھل دانش، بی اين مقام واقعآ ميشد اګر و نګرقت، صورت

 .باشيم ګذار سپاس بسيار عبدQ عبدQ داکتر اقای از بايد ديګران و شما و ما

 چی ولی دارم، خود درد پر سينه درون در شده ګفته نا حقايق بسيار کن باور ! صاحب مومند عاليقدر جناب 

 بشما خود پشتونولی و بمردانګی را اين ولی ، نمايم اظھار توانم نمی خود پدری دوستان عده يک روی ګل بخاطر کنم

 شواھد با نګفتم، ھيچ حال تا که شده ګفته نا حقايق آن وکاست کم بدون وار مردانه ضرورت صورت در ميدھم قول

 .نمود خواھم روشن بيافتد، ضرورت اګر روز يک تان خدمت عينی

  !صاحب مومند جناب

 با سعيد، آقا خان طرف از دوم بار سنجی نظر دريچه در امروز و بود شده نوشته پيرخانه عنوانی که من نوشته

 ،من نموده حذف بود،آنرا شان ميل خ"ف چيزھايکه ولی نمود قول نقل آنرا ميخورد، دردش به چيزھايکه تصرف کمی

 .ګرفت بخود آنرا دانسته نا سعيد آقا خان منصب صاحب بود، ع ع، محترم بجواب من نوشته آن اصD که نوشته نآ در

 برداشت شخص ھر نوشته از دارد حق شخص ھر. بودم نوشته ديګران جواب و ديګر ھدف به را نوشته آن اصD من

 کرده درک  درست و اصولی بشکل را نويسنده مطلب اصل وقتيکه اينست آقا اين به من توصيه ولی باشد داشته

 را ديګرشان نوشته لطفآ نيايد تان خوش شخص يک نوشته از وقتيکه ، بپرھيزيد سواليه ع"مه ماندن از آلطف نتوانستيد،

 که چی ھر دارم حق ھم من ، بنويسيد بنويسد ميخواھيد، که چی ھر آقا شما. نکنيد قول نقل تان ادعای ثبوت بخاطر

 .مرا شما نی ميتوانم شده مانع را شما مورد اين در من نه. بنويسم باشد، حقيقت نزدم

 خاندان به شما اينکه را؟ محموداحمد يا  من اينکهو ديدار حق ،ميشماريد خود پيشوا را سقاو بچه  شما اينکه

 سقو  بزرګ نادر از داريم حق ھم ماولی  ،داريد حق د،يميدان خود پيشوای را وی و داريد فاميلی قرابت خليلی Q خليل

 کشور آبادی و معارف پدر خان Q امان بديل بی شاه بزرګ غازی از بعد را وی يا و ،کنيم تمجيد و تعريف خود شکن

 . داريم حق کنم، خطاب خود

 دارم، خوش بلکه شوم نمی ناراحت وقت ھيچ من شما ګفتن حقيقت به يد،ئنما باور ! صاحب مومند محترم آقای

 عده يک رایب نداشت ياد را تقنو یدعا که جاھل و ادسو بی دزد اين سقو بچه ھمانطوريکه بشنوم، و بدانم را حقايق

 خواھد و است من قھرمان قھرمان، نادرخان شکن، سقو نادرخان محمد من نزد ولی باشد، بايد و است احترام قابل افراد

   والس"م .بود

 


