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محمد داود مومند و خانم مالل موسی نظام
مطالعه فرمايند
ديپلومات ورزيده و وطن دوست اقای عبدالرحمن )پژواک( چی زيبا فرموده »:با ھر کس که حقيقت را درميان می
ګذارم ،خيال ميکند او را مسخره می سازم «.
داود مومند ګليه !
ميدانم که فارغ التحصيل پوھنځی حقوق است يد ،ولی باور نماييد که از حقوق ،و کرامت انسانی بوی نميبريد ،ھمچنان
نمدانيد که حقوق چيست؟ اګر ميدانستيد ھيچ وقت يک رئيس جمھور خدمتګار وطن را بشکل تمسخر بنام پادشا و يا
ليونی ياد نمي کرديد ،ھمچنان ھيچوقت سردارھا که اصال آنھا از قندھار و محمدزايی ھستند آنھا را بنام بی مسلک و
بی کلتور خطاب نميکرديد ،تا وقتيکه خود شخص بی مسلک و بی کلتور نباشد ھيچ وقت به ديګران اينطورھتک
حرمت نميکند اين ګونه القاب نمايندګی از بی مسلکی بی کلتوری و از بی دانشی شخص مينمايد ،افسوس به ان استاد
پوھنتون که شما را نمره کاميابی داده ،و افسوس با ان پيلوت طياره که شما را به امريکا رسانده  ،شما بايد در مدرسه
ګردی غوث ننګرھار که زادګاه پدری تان است بايد يک چړی يا يک مال) فيتابی ( می بوديد.
جای پرورش محيط و ماحول که من و خودت در ان پرورش يافتيم ،اسمان و زمين فرق دارد ،شما در يک ماحول
اختالسی  ،در ھم نشينی با اشخاص مثل پروانی  ،سفير دوران نورمحمد تره کی در عربستان سعودی ،که شوھر
خاله شما بود پرورش يافته ايد ،ولی بنده الحمد Qدر فاميلی پرورش يافته ام که ھر روز فاميلم بمن وطن دوستی،
مردم دوستی ،صداقت ،فدا کاری را درس ميداد ،ھيچ وقت نشست و برخاست من با افراد لوفر مثل شما نبود ،ماحول
و محيط پروش من برای چند تن دوستان اين پورتال مثل افتاب روشن است .من ھيچ وقت يک ادم کوچه ډب مثل
خودت نبودم که سر و کارم به بازينګران و ھنرمندان مشھور ننګرھار مثل ماستر فضل غنی و غيره بوده باشد .شما
بعد از رانده شدن از وظيفه ھميشه در شھر جالاباد در ) سرای سيال و سرای مالته ( که اکثراً بازينګران در آن
سرای ھا اقامت داشتند سپری ميکرديد ،شما شخصيتی بوديد که خود را در زمان جمھوريت بلخصوص بعد از رانده
شدن تان از وظيفه مديري ت خدمات پوھنتون کابل ګ اھی به اين و ګاھی به ان در سر ميزديد ،شما چرا از برطرفی
تان از محيط و ماحول پوھنتون کابل طفره ميرويد ،شما چقدر يک آدم ناسالم  ،مريض روانی ،عقده يی و باالخره
يک انسان غير نورمال ھستيد .شما به يک پروفيسورويک داکتر علم فزيک اقای مرحوم غالم صديق محبی وزير
تحصيالت عالی که يک وقت عضو کدر علمی پوھنتون کابل و وزيرتحصيالت عالی بود ودرپاک نفسی خود شھرت
بسزايی داشت ،وی را به حيث يک شخص بيسواد خطاب مينمائيد ،ايا شما به اين فرموده خود تمام استادان پوھنتون
کابل را توھين ،تحقير و ھتک حرمت نکرده ايد ؟ ايا خطاب کردن کليمه بيسواد آنھم به يک پروفيسور فزيک ھتک
حرمت به تمام دانشمندان علم فزيک نيست ،نميدانم سيواد و بيسوادی از نظر شما چيست و چی را ميګويد؟
در حصه خودت من باز به ان شعر رحمن بابا در اينجا اکتفا ميکنم که فرموده است.
د مکی په بزرګی کی ھيڅ شک نشته
ولی !...................................
مومند جانه .من اقای حفيظ کرزی را از شما کرده خوبتر و زيادتر ميشناسم .ولی افسوس بشما که شما قدر دوستی
ان شخص را ھم ندانستيد .شما با چی الفاظ رکي ک در اکثر نوشته ھای تان فاميل وی را تحقير و توھين ميکنيد ،آيا
در پشتونوالی اين ګونه روش را دوستی ميګويند؟ نمی دانم چی قسم چشم داريد که ھيچ ګونه شرم و حيا را نميشناسد.
از ي ک طرف شما اعتراف ميکنيد که اقای محبی سند تخصص خود را از روسيه شوروی ګرفته ،ولی از طرف
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ديګر باز به چرنديات تان ادامه ميدھيد و متذکر ميشويد که وی ) اقای غالم صديق محبی ( يک شخص بيسواد بود،
اګر تنھا نزد شما باسواد بودن به معنای دانستن دزدی واختالس از مال بيت المال باشد ،بلی من ھم ميګويم که اقای
داکتر محبی از اين قسم با سوادان نبود ،چرا که او شخصيت صادق به وطن بود و با کسی که شوق وذوق دزدی
ورشوت خوری واختالس داشت  ،ھرگز دھن جوال را نمی گرفت .اين را نيز بايد عالوه کنم که تنھا گپ زدن به
انگليسی به معنای باسوادی نيست .بسا از کسانی که به انګليسی سخن ميزند ،شايد يک سوال دو مجھوله رياضی را
حل کرده نتوانند وبسا کسانی اند که شايد يک کلمه انګليسی ندانند ،اما سواالت سه وچھارمجھوله رياضی وفزيک را
حل کرده ميتوانند ،حاال شما بګوئيد که کدام يک ازاين دو نفر باسواد است؟
اقای جامع االکماالت مومند صاحب.
بايد متوجه باشيد ،چون در آن زمان در کشور روسيه شوروی محصالن بايد به زبان روسی درس ميخواندند ووقتی
ُ
بګيرد مجبور ومکلف بود تا يک زبان خارجی ديګر مثل انګليسی يا
کسی ميخواست در يک رشته دکترای خود را
فرانسوی ويا ايتالوی را نيز ياد داشته باشد،پس آقای محبی اگر به زبان انگليسی سخن نميزد ،در عوض زبان روسی
را در سطح عالی ياد داشت ودر پھلوی آن به انگليسی درحد رفع ضرورت تسلط داشت .اينکه وی غرض ترجمه
انګليسی از کدام ھمکار يا مادون خود طالب کمک شده باشد،اين موضوع داللت به بيسوادی اقای محبی نميکند .کمک
خواستن در ترجمه يک زبان يا مشوره با يک زير دست يا ھمکار معنی بيسوادی ندارد ،بيسواد کسی است که به
پروفيسورھای پوھنتون خطاب بيسوادی ميکند .وقتيکه شما از مديري ت خدمات پوھنتون توسط غالم صديق محبی
رانده شديد ،وی در سجل و سوانخ شما ،شما را يک شخص نامطلوب سجل کرد ،شما بکدام اساس باز سر به دروازه
سيد عبد Qزديد با آنکه مخالف درجه يک نظام جمھوری بود يد .آيا اين کار مردانګی يک شخص است ) نی  ،نی،
بخدا نی( .
شما چی مقبول نوشته ايد  »:بی ارتباط نيست که خاطر نشان سازم سيد عبداالاله که بعدأ بمقام معاونيت ريس
جمھوری رسيد در ضمن مالقات دو ساعته در مقر وزارت ماليه که نظر به تقاضای خود ش صورت پذيرفت از من
خواھش نمود که دوستان خود را به او  ،و او  ،مرا به دوستان خود که ھمانا وزرای کابينه  ،طور مثال قدير
نورستانی وغيره بود معرفی خواھند نمود ،قبول ھمچو پيشنھاد منطقأ متضمن اعتماد و اعطأ ي ک مقام دولتی بمن بود
 ،ولی من آرزو نداشتم خالف ميل باطنی و صرف بمنظور اخذ مقام دولتی شامل حلقه حزب بر سر اقتدار گردم «.
واقعآ شما چقدر يک فرد از خود راضی و خود خواه مسلکی ھستيد  ،شما در پراګراف باال مدعی شده ايد که وزير
ماليه از من خواھش مالقات کرد ،خوب اګر من اين دروغ شاخدار شما را قبول کنم پس شما بمن ګفته ميتوانيد که
شما در انوقت چی کاره بوديد  ،که وی از شما تقاضا شموليت در حزب انقالب نموده باشد؟ آيا شما در آن وقت
کدام شخصيت معروف سياسی ،کدام ديپلومات ورزيده،ويا کدام دانشمند بی بديل و يا کدام مشر قوم ويا کدام روحانی
متنفذ وسرشناس بوديد ؟.
شما در ان وقت يک آدم لوفر و ډانګيی بوديد.
ګرانه متل دی چی وايی ..دروغ وايه په شرعه يی روغ وايه.
مطمينم در انوقت اګر اقای داکتر محمد حيدر لويناب از اختالس تان خبر ميشد وی ھم در حصه تان ھمان کاری را
مي کرد که جناب محبی در حق تان کرده بود.
اګر ھورا ګفتن تقوا باشد ،اګر بچه رقصاندن تقوا باشد ،اګر باډی ګاردی خان عبدالغفارخان انھم بخاطر يک دو روز
مفت خوری نان در خانه ھای مردم بنام خدای خدمتګار بودن ،افعان ملت ی بودن ،و بعد مساواتی شدن و فردا
جاسوسی کردن به ای ايس ای و ھم صدا شدن به رستم شاه مومند کمي شنر مھاجرين در پيشاور در وقت جھاد؟ و
بالخره اختالس در مديريت خدمات پوھنتون کابل و غيره و غيره  ......تقوا باشد  ،افسوس به اين تقوا و افسوس
بحال اين متقی.
شما خواننده ګان محترم قضاوت نمائيد! يک کسی که به اثر اختالس از يک پُست دولتی رانده ميشود باز در عين
وقت چطور ميشود که به وی يک ُپست کالن دولتی تفويض شود .فااعتبرو يا اوالابصار .دروغ ھم از خود حد و
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حدودی دارد.
مومند ګليه ! باز ھم اشتباه بزرګ کردی .اينقدر که پدرم و برادرم در وقت زعامت دوران جمھوريت شھيد داوودخان
بدرد خاندان سلطنتی خورده فکر نکنم  ٩٨٪فيصد شاه پرستان بزدل به درد پادشاه و جنرال عبدالولی خورده باشد.
يکی از روزھا در ارګ در سال  ٢٠٠۵من و پروفيسور قدير اميريار استاد علوم سياسی پوھنتون جورج واشنګتن
امريکا ،وخانم محترم شان بنام صحرا جان اميريار که چند سال قبل رئيسه انجمن تساند و ھمبستګی افغانھا در حومه
واشنګتن ډی سی ،بوده غرض تسليت به فاميل شاه اسبق به ارګ يکجا رفتيم  ،در آن وقت خانم عزيز نعيم از لندن
به کابل امده بود ،مايان بخاطر فاتحه دادن ملکه حميرا به ارګ رفتيم .ھر وقتيکه من به ارګ ميرفتم من يا به سردار
نادر نعيم ،يا به مصطفی ظاھر يا به ميرويس جان و يا به ظاھر ظاھر نواسه ھای پادشاه اسبق تليفون ميکردم آنھا
موتر ارګ را برايم روان ميکردند من ھم بيدون تالشی يا کدام پرسش به حرامسرای ميرفتم .در ان روز وقتيکه
مايان سه نفر به حرامسرای رفتيم .به اطاق مالقات بابای ملت توسط سيد احمد رئيس دفتر رھنمای شديم .وقتيکه
داخل اطاق شديم ديدم که جنرال عبدالولی ،شھزاده احمدشاه ،دو دختر اعليحضرت ھريک مريم جان خانم عزيز نعيم
و بلقيس خانم عبدالولی ھمرای شھزاده ميرويس ھم نشسته بودند ،بعد از ادا احترام خانمھا به يکطرف و ما و
قديرجان اميريار استاد پوھنتون جورج واشنګتن بطرف ديګر من پھلوی شھزاده احمدشاه و اقای پروفيسور پھلوی من
نشست .در اين وقت خانم کړوخ يل که فعآل وکيل مردم واليت کابل در شورا ملی است وی ھم تشريف اورد وی در
جايکه خانمھا نشسته بود نشست .در اين وقت سيد احمد رئيس دفتر بابا ملت نيز حضور داشت.
بعد وقتيکه از دعا و فاتحه ملکه حميرا خالص شيديم ديدم که يک يک پياله چای سياه اورده شد در حال نوشيدن چای
بوديم که جنرال عبدالولی از من سوال کرد که شما در کابل چی وظيفه داريد؟ من برايش ګفتم که من تقريبآ سه سال
ميشود که کابل ميباشم بخاطر انجام کارھای شخصی که عبارت از ساختن يک فابريکه ادويه سازی است به کابل امده
ام ،انرا تکميل نموده ام وتصميم دارم که پس به امريکا بروم ،در اين وقت جنرال عبدالولی مداخله کرده بمن ګفت که
خودت بايد ھمرای کرزی صاحب ھمکاری و کار کنی ،من ھم از روی ساده ګی به جنرال عبدالولی ګفتم که سردار
صاحب من وقتی در اورګان ھای دولتی کار ميکنم که يک شھزاده يا يک سردار در سر ھرم قدرت باشد ،بمجرد
اظھاراين کليمه از زبانم ،جنرال سردار عبدالولی بااليم قھر شد و به شکل بسيار قھر و تمسخر به من ګفت »:که
ديګر پشت سردار و شھزاده نګرديد ،ھمين کرزی صاحب را تقويه نماييد ديګر وقت سردار و شھزاده ګذاشته ،جنرال
سردار عبدالولی برايم ګفت که فردا ريزميت )درخواست کار( را به سيداحمد بدھيد تا من انرا به کرزی صاحب بدھم
من ھم بلی ګفتم در اين اثنا ديدم که شخص حامد کرزی داخل اطاق شد ،تمام ما از جاھای خود بلند شديم و اجازه
رفتن خواستيم در عين وقت برامدن جنرال عبدالولی باز برايم تکرار کرد که کاغذ تانرا به سيد احمد بدھيد  ،خوب
ګفتم و از اطاق بيرون شدم .اين شايد مالقات ھفتم يا ھشتم من با جنرال عبدالولی بوده باشد  ،وقتيکه به خانه آمدم
جريان را برای برادرم ګفتم برادرم ګفت که ،برادر تا جايکه من ميدانم خودت شوق پول پيدا کردن نداری ،بھتر است
که از اين موضوع صرف نظر کنی ھمين زندګی فقيرانه تان خوب است .من ھم نظر به مشوره برادر فرار را به
قرار ترجيح دادم .بعد از ختم کارھای خورد و ريزه فابريکه ادويه سازی ) باز ( دوباره به امريکا امدم.
اقای محمد داودمومند.
حاال خودت فکر کن اګر من بخاطر موقف ګرفتن نزد پادشاه مثل ديګران ميرفتم من ميتوانستم از نام و موقف
ظاھرشاه سوء استفاده کنم ولی من به آن خاطر که خودت به دروازه سيد عبداالله سر ميزدی  ،نميزدم .اينست فرق
فاحش بين محيط و ماحول پرورش من و خودت.
زمانيکه خواھر اعليحضرت محمد ظاھرشاه خانم مرحوم شھيد سردار محمد نعيم خان درسال  ٢٠١٢در لندن فوت
نمود تمام مصارف جنازه و فاتحه ان مرحومه بدوش فاميل من بود  ،به صدھا و ي ا ھزارھا افغانی که در لندن
بودوباش دارد شاھد ادعای من است ،در وقت فوت خواھر ظاھرشاه  ،نه شاه اسبق و نه جنرال عبدالولی زنده بود
که ما اين کار را بخاطر خشنودی انھا کرده باشيم ،اقای انجينر احسان  Qمايار شاھد زنده ما از محبت ھای ظاھر
شاه به خاندان من است.
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بی پرنسيپ کسی است که ګاھی در صف دشمنان ظاھر شاه ايستاده ميشود و ګاھی سنګ شاه دوستی آن ھم بخاطر
اينکه خود را يک چيزکی که اصآل نيست معرفی نمايد ،ھاشم ميوندوال بعد از رانده شدن از صدارت دوست پادشاه
سابق نبود ،عبدالملک عبدالرحيم زی وقتيکه به زندان انداخته شد وی ديګر دوست ظاھر شاه نبود بلکه اين افراد فوق
دشمنان سرسخت شاه بودند ،اګر خودت واقعآ شاه پرست می بودی ھيچ وقت از اين دشمنان پادش اه طرفداری
نميکردی ،ولی ميدانم که خودت يک انسان بی باک ،ابن الوقت ،چاپلوس ،بيکاره و بی پرنسيپ ھستی که در ھيچ
چوکات درست نميايی .تمام نوشتھايت کاذب ،دروغ بی منطق و بيش از افترا چيزی ديګری نيست ،ګاھی روان
فرھادی را سفير زمان جمھوريت قلمداد ميکنی ،ګاھی ريچارد نکس را رئيس جمھور وقت امريکا در زمان رياست
جمھوری داودخان وانمود ميسازی ،شما و يکی دو تا دوست ديګر تان در اين پورتال چيزھای را مينويسيد که باعث
خنده خوانندګان ميګردد .من چندی قبل به خواھش يک بزرګوار خود خاموشی را اختيار نمودم ولی اين شما بوديد که
مھر خاموشی مرا باز شکستانديد!
در جمع شما شاه پرستان افرادی و جود دارند ،که پدرشان در مقابل يک ونيم لک روپيه که از طرف يک دزد
مشھور وجانی خاين به دين و وطن حبيب  Qمشھور به بچه سقو ،داده ميشد،حاضرگرديد تا شاه بی بديل و علم پرور
و آزاد منش افغانستان شاه امان  Qغازی را ترور کند ،شما امروز با اين ګونه افراد ھمدست شده ايد .آيا اين است
پرنسيپ اخالص و دوستی شما به شاه بی بديل غازی امان  Qخان .شما که امروز سنګ دوستی امان  Qخان و
ظاھر شاه را به سينه ميزنيد چرا امروز دست دوستی به دشمنان غازی امان  Qخان و ظاھر شاه داده ايد و خالف
ادعای دروغين و فريب دھنده تان به دشمنان آنھا ھمکار شديد .
محمد داود ګليه ! آيا خودت نمی دانی آن تاجر قندھاری بنام ) موسی خان قندھاری ( شخصيکه به دستور مستقيم و
بخاطر ګل روی پول که ميخواست غازی امان  Qخان را ترور کند پدر خانم مالل موسی نظام نيست ؟ ،اګر نمی
دانی راستی که يک ادم بيکاره بی سواد ھستی .بګذار که ان تاجر پول پرست را من برايت معرفی کنم .ان تاجر
محترم و شخصيت ملی افغانستان؟ پدر خانم مالل موسی نظام است ،خانم مالل موسی نظام که در اين پورتال
بيشتراز  ٢٠٠مضمون و زيادتر از ھزار نوشته در کلکين نظر سنجی که بغير از جفنګ ،دروغ  ،افترا و خاک
انداختن در چشمان مردم چيزی بيش نيست  ،اين خانم مبارز؟ و طالب العلم که پدر شان از يک دزد جانی بنام حبيب
 Qکلکانی مشھور به بچه سقو بخاطر کشتن غازی امان  Qخان کمتر ازدو لک روپيه را اخذ نموده بود تا شاه بی
بديل غازی امان  Qخان را ترور کند .اين خانم مکار به چی نيرنګ ھا خود را فدايی غازی امان  Qخان قلمداد
مي کند،
عجيب دنيای است پدرش ،دوست وفدائی سقو و دخترش ضد سقو ،پدرش قاتل غازی امان  Qخان و دخترش
طرفدار امان  Qخان.
ماماھای اين خانم ،دشمنان ميوندوال ،ولی خودش فدای ميوندوال؟ ماماھايش مشاوران ببرک کارمل ولی خودش
بخاطر روی زمانه مخالف ببرک کارمل ،
پسر مامايش بنام عمر صمد فغآل سفير در بلجيم ،خواھر زاده محمد امين فرھنګ سابق وزير تجارت ،طرفدار دو
اتشه شورای نظار و عبد Qعبد Qولی خودش از روی زمانه مخالف حامد کرزی ،شورا نظار و عبد Qعبد ،Qاين
را ګويند يک بام و دو ھوا
لعنت خدا به کاذبي ن دروغګويان جاسوسان و چرنديات نويسان و دو رويان.
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