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 ٢٠١٦/ ١٠/٠١                                                                                                                        قاسم باز 

  نظامیمحمد داود مومند و خانم م�ل موس

  يند مطالعه فرما

 ی ماني را درمقتي با ھر کس که حق«: فرمودهابي زیچ) پژواک( عبدالرحمن ی و وطن دوست اقادهي ورزپلوماتيد
  ». سازم ی او را مسخره مکندي مالي خذارم،ګ

  !هيلګ مومند داود

 ھمچنان د،يبري نمی بوی که از حقوق، و کرامت انسانديي باور نمای ولد،ي حقوق استځی پوھنلي که فارغ التحصدانميم
 اي وطن را بشکل تمسخر بنام پادشا و ارګ جمھور خدمتسيئ رکي وقت چي ھديدانستي مرګ  است؟ي که حقوق چدينمدان

 مسلک و یبنھا را بنام آ ھستند يی از قندھار و محمدزاھانآارھا که اص� د سرچوقتي ھمچنان ھد،يکردي نمادي یونيل
 نطورھتکي ارانيګ وقت به دچي کلتور نباشد ھی مسلک و بی خود شخص بکهي تا وقتد،يکردي خطاب نم کلتوریب

 افسوس به ان استاد د،ينماي مشخص ی دانشی و از بی کلتوری بی مسلکی از بګیندي القاب نماونهګ ني اکندينمحرمت 
 در مدرسه دي رسانده ، شما باکاي که شما را به امرارهي طلوتي داده، و افسوس با ان پیابي که شما را نمره کامونپوھنت

 .دي بودیم ) یتابيف(  م�کي اي ړیچ کي دي تان است بای پدراهګ که زادرھارګ غوث ننیردګ

 ماحول کي فرق دارد، شما در ني اسمان و زمم،يافتي و ماحول که من و خودت در ان پرورش طي پرورش محیجا
 که شوھر ،ی در عربستان سعودی دوران نورمحمد تره کري ، سفی اشخاص مثل پروانابدر ھم نشينی  ، یاخت�س

 ،ی بمن وطن دوستلمي  که ھر روز فاممه اافتي پرورش یلي بنده الحمدQ در فامیل ود،ه ايافتيخاله شما بود پرورش 
نبود، ماحول شما  افراد لوفر مثل ابرخاست من ب  وقت نشست وچي ھداد،ي را درس می صداقت، فدا کار،یمردم دوست

 مثل بډادم کوچه  کي وقت چي من ھ. پورتال مثل افتاب روشن استني چند تن دوستان ارای پروش من بطيو مح
شما .  بوده باشدرهي و غی مثل ماستر فضل غنرھارګ و ھنرمندان مشھور ننرانګنيکه سر و کارم به باز خودت نبودم

ن آ در رانګني بازًاکه اکثر)  مالته ی و سراالي سیسرا(  در شھر ج�اباد در شهي ھمفهيبعد از رانده شدن از وظ
 بلخصوص بعد از رانده تي که خود را در زمان جمھوردي بودیتيشما شخص د،يکردي می ھا اقامت داشتند سپریسرا

 ی شما چرا از برطرفد،يزدي به ان در سر میاھګ و ني به ایاھګ خدمات پوھنتون کابل تيري مدفهيشدن تان از وظ
 هرباVخ و ه يی عقد،ی روانضيدم ناسالم ، مرآ کي شما چقدر د،يروي و ماحول پوھنتون کابل طفره مطيتان از مح

 ري وزی  محبقي مرحوم غ�م صدی اقاکي فزلم عويک داکترسوري پروفکيشما به . دي نورمال ھستري انسان غکي
 و وزيرتحصي�ت عالی بود ودرپاک نفسی خود شھرت  پوھنتون کابلیدر علمک وقت عضو کي که ی عال�تيتحص

 فرموده خود تمام استادان پوھنتون نيشما به ا اي اد،ئينماي خطاب مسوادي شخص بکي ثي را به حی وبسزايی داشت،
 ھتک کي فزسوري پروفکينھم به آ سوادي بمهي خطاب کردن کلاي اکرده ايد ؟ و ھتک حرمت نري تحقن،يکابل را  توھ

 ؟ ديويګ را می و چستي از نظر شما چیوادسي و بواديدانم سي نمست،ي نعلم فزيک دانشمندان  تمام حرمت به

 . که فرموده استکنمي اکتفا منجاياز به ان شعر رحمن بابا در ا حصه خودت من بدر

  شک نشتهيڅ ھی کګی په بزری مکد

  ...................................!یول

 ی افسوس بشما که شما قدر دوستیول. شناسمي مادتري را از شما کرده خوبتر و زی  کرزظي حفیمن اقا.  جانهمومند
 اآي د،يکني مني و توھري را تحقی ولي تان فامیا ھ در اکثر نوشتهکي الفاظ رکی چاما ب ش.ديان شخص را ھم ندانست

. شناسدي را نماي شرم و حونهګچي که ھدي قسم چشم داری چم دانی نمد؟ينويګ می را دوستش روونهګ ني ایدر پشتونوال
 از طرف ی ولرفته،ګ وی شورهي سند تخصص خود را از روسی محبی که اقاديکني طرف شما اعتراف مکياز 
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 بود، سوادي شخص بکي ) ی محبقي غ�م صدیاقا ( ی که وديشوي و متذکر مديدھي تان ادامه ماتي باز به چرندريګد
باسواد بودن به معنای دانستن دزدی واخت�س از مال بيت المال باشد، بلی من ھم ميګويم که اقای  شما تنھا نزد رګا

 نبود، چرا که او شخصيت صادق به وطن بود و با کسی که شوق وذوق دزدی داکتر محبی از اين قسم با سوادان
اين را نيز بايد ع�وه کنم که تنھا گپ زدن به . ورشوت خوری واخت�س داشت ، ھرگز دھن جوال را نمی گرفت

اضی را ليسی سخن ميزند، شايد يک سوال دو مجھوله ريګبسا از کسانی که به ان. انگليسی به معنای باسوادی نيست
 رياضی وفزيک را هليسی ندانند، اما سواVت سه وچھارمجھولګحل کرده نتوانند وبسا کسانی اند که شايد يک کلمه ان

  وئيد که کدام يک ازاين دو نفر باسواد است؟ګحل کرده ميتوانند، حاV شما ب

  . صاحب جامع اVکماVت مومندیاقا

روسی درس ميخواندند ووقتی به زبان محص�ن بايد  ی شوروهيسکشور روزمان درن آ چون در د،ي متوجه باشدي با
ُکسی ميخواست در يک رشته دکترای خود را بګيرد مجبور ومکلف بود تا يک زبان خارجی ديګر مثل انګليسی يا 

سخن نميزد، در عوض زبان روسی پس آقای محبی اگر به زبان انگليسی فرانسوی ويا ايتالوی را نيز ياد داشته باشد،
 غرض ترجمه ی ونکهي ا.ا در سطح عالی ياد داشت ودر پھلوی آن به انگليسی درحد رفع ضرورت تسلط داشتر
 کمک .کندي نمی محبی اقایسوادي موضوع دVلت به بنياباشد،لب کمک شده ا مادون خود طاي از کدام ھمکار یسيلګان

 است که به ی کسسوادي ندارد، بیسواديب ی معنکار ھماي دست ري زکي ا مشوره باي زبان کيخواستن  در ترجمه 
 ی محبقي خدمات پوھنتون توسط غ�م صدتيري شما از مدکهي وقت.کندي میسوادي پوھنتون خطاب بیسورھايپروف

وازه ر شخص نامطلوب سجل کرد، شما  بکدام اساس باز سر به دکي در سجل و سوانخ شما، شما را ی ود،يرانده شد
 ،ی ن،ین(  شخص است کي ګی کار مردانني ااآي. دي بودی نظام جمھورکيخالف درجه نکه مآ ا بدي عبدQ زدديس

 . )یبخدا ن

 سي رتي عبداVاله که بعدأ بمقام معاوندي که خاطر نشان سازم سستي ارتباط نیب« : ه ايد مقبول نوشتی چشما
 از من رفتيد ش صورت پذ خوی که نظر به تقاضاهي در ضمن م�قات دو ساعته در مقر وزارت مالدي رسیجمھور

 ري ، طور مثال قدنهي کابیخواھش نمود که دوستان خود را به او ، و او ، مرا به دوستان خود که ھمانا وزرا
 بمن بود ی مقام دولتکي منطقأ متضمن اعتماد و اعطأ شنھادي خواھند نمود، قبول ھمچو پی بود معرفرهي وغینورستان

   ».دار گردم ت شامل حلقه حزب بر سر اقی و صرف بمنظور اخذ مقام دولتیاطن بليزو نداشتم خ�ف مر من آی، ول

وزير  که دشده اي ی باV مدعرافګ ، شما در پرادي ھستیمسلکخود خواه  از خود راضی و فرد  کيواقعآ شما چقدر 
 که ديتواني متهفګ پس شما بمن  دروغ شاخدار شما را قبول کنمني من ارګاز من خواھش م�قات کرد، خوب اماليه 

ن وقت آ شما در اآي ؟ در حزب انق�ب نموده باشدتي  از شما تقاضا شمولی ، که ودي کاره بودیشما در انوقت چ
مشر قوم ويا کدام روحانی  کدام اي و لي بدیکدام دانشمند بشخصيت معروف سياسی، کدام ديپلومات ورزيده،ويا کدام 

  .  ؟ديسرشناس بودمتنفذ و

 .دي بودګيیانډدم لوفر و آ کي شما در ان وقت

  .هي روغ وايی په شرعه هيدروغ وا.. يی وای چی متل درانهګ

 

 را ی ھم در حصه تان ھمان کاری وشدي از اخت�س تان خبر منابي لودري داکتر محمد حی اقارګم در انوقت انيمطم
 .ه بود در حق تان کردی که جناب محبکرديم

 دو روز کي خان عبدالغفارخان انھم بخاطر یاردګ ډی بارګ رقصاندن تقوا باشد، ا بچهرګ تقوا باشد، افتنګورا ھ رګا
 شدن و فردا ی بودن، و بعد مساواتی بودن، افعان ملتارګ خدمتی مردم بنام خدای نان در خانه ھایمفت خور

ت جھاد؟ و  در وقشاوري در پني مھاجرشنري کمد  و ھم صدا شدن به رستم شاه مومنی اسي ای کردن به ایجاسوس
 تقوا و افسوس نيتقوا باشد ، افسوس به ا ...... رهي و غرهي خدمات پوھنتون کابل و غتيري اخت�س در مدرهب�خ

 .ی متقنيبحال ا

 ني باز در عشودي رانده میست دولت پُکي که به اثر اخت�س از ی کسکي !دئي محترم قضاوت نماانګ خواننده شما
 غ ھم از خود حد و ودر.  اوVابصارايفااعتبرو .  شودضي تفویست ک�ن دولت ُپکي ی که به وشوديوقت چطور م
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 . داردیحدود

 داوودخان دي شھتي که پدرم و برادرم در وقت زعامت دوران جمھورنقدريا. ی کردګباز ھم اشتباه بزر ! هيلګ مومند
 . خورده باشدی و جنرال عبدالول شاه پرستان بزدل به درد پادشاهصدي ف٪٩٨ خورده فکر نکنم یبدرد خاندان سلطنت

 تنګ  پوھنتون جورج واشنیاسي استاد علوم ساريري امري قدسوري من و پروف٢٠٠۵ در سال ګ از روزھا در اریکي 
 افغانھا در حومه ګی انجمن تساند و ھمبستسهئي که چند سال قبل راريري وخانم محترم شان بنام صحرا جان امکا،يامر

 از لندن مي نعزيوقت  خانم عز نآ ، در مي رفتکجاي ګر شاه اسبق به الي به فامتي بوده  غرض تسل،ی سډی تنګواشن
 به سردار اي من رفتمي مګ من به ارکهيھر وقت. مي رفتګ به ارراي بخاطر فاتحه  دادن ملکه حماني ما،به کابل امده بود

نھا آ کردمي مفوني پادشاه اسبق تلیا ھظاھر نواسه به ظاھر اي جان و سيروي به ماي ظاھر ی به مصطفاي م،ينادر نع
 کهي در ان روز وقت.رفتمي می کدام پرسش به حرامسرااي ی ت�شدوني من ھم بندکردي روان ممي را براګموتر ار

 کهيوقت. مي شدی دفتر رھنماسئي احمد  ردي ملت توسط سیبه  اطاق م�قات بابا. مي رفتی سه نفر به حرامسراانيما
 مي نعزي جان خانم عزمي مرکي ھرحضرتي دو دختر اعله، شھزاده احمدشای، که جنرال عبدالولدمي دميق شدداخل اطا

 و ما و کطرفي بعد از ادا احترام خانمھا به ، ھم نشسته بودندسيروي شھزاده می ھمرای خانم عبدالولسيو بلق
 من ی پھلوسوري پروفیزاده احمدشاه و اقا شھی من پھلوريګ بطرف دتنګ استاد پوھنتون جورج واشناريري امرجانيقد

 در ی اورد وفي ھم تشری است وی کابل در شورا ملتي مردم وVلي که فعl وکليوخړ وقت خانم کني در ا.نشست
  .  حضور داشتزي دفتر بابا ملت نسئي احمد ردي وقت سنيدر ا. خانمھا نشسته بود نشست کهيجا

 ی چادني در حال نوشد اورده شاهي سی چاالهي پکي کي که دمي دميديخ�ص ش راي از دعا و فاتحه ملکه حمکهيبعد وقت
 سه سال بآي که من تقرفتمګ شي من برا؟دي دارفهي وظی از من سوال کرد که شما در کابل چی که جنرال عبدالولميبود

ه است به کابل امد ی سازهي ادوکهي فابرکي که عبارت از ساختن ی شخصیکارھا بخاطر انجام باشمي که کابل مشوديم
 که فتګ بمن ه مداخله کردی وقت جنرال عبدالولني بروم، در اکاي دارم که پس به امرميتصموم ه ا نمودليم، انرا تکما

 که سردار فتمګ ی به جنرال عبدالولګی ساده ی من ھم از رو،ی و کار کنی صاحب ھمکاری کرزی ھمراديخودت با
 باشد، بمجرد م قدرتھر سردار در سر کي اي شھزاده کي که کنمير م کای دولتی ھاانګ در اوریصاحب من وقت

که « :فتګ قھر و تمسخر به من اري قھر شد و به شکل بسمي باVی جنرال سردار عبدالول، از زبانممهي کلنياظھارا
 جنرال ذاشته،ګ وقت سردار و شھزاده ريګ دديي نماهي صاحب را تقوی کرزني ھم،ديردګ پشت سردار و شھزاده نريګد

 صاحب بدھم ی تا من انرا به کرزدي بدھداحمديرا به س) درخواست کار( تيزمي که فردا رفتګ مي برایسردار عبدالول
 و اجازه مي خود بلند شدی تمام ما از جاھا، داخل اطاق شدی که شخص حامد کرزدمي اثنا دني در افتمګ یمن ھم بل

 ، خوب دي احمد بدھدي تکرار کرد که کاغذ تانرا به سمي باز برای وقت برامدن جنرال عبدالولني در عميرفتن خواست
مدم آ به خانه کهي بوده باشد ، وقتی جنرال عبدالولا ھشتم من باي م�قات ھفتم دي شاني ا.م شدروني و از اطاق بفتمګ

 بھتر است ی، ندار کردنداي خودت شوق پول پدانمي من مکهي برادر تا جا، کهفتګ برادرم فتمګ برادرم ی را براانيجر
رار را به ف نظر به مشوره برادر ھم من . تان خوب استرانهي فقګی زندني ھمی موضوع صرف نظر کننيکه از ا

  . امدمکايدوباره به امر) باز  ( ی سازهي ادوکهي  فابرزهي خورد و ری بعد از ختم کارھا. دادمحيرار ترجق

 

 .محمد داودمومند  یاقا

Vاز نام و موقف توانستمي من مرفتمي مرانيګ نزد پادشاه مثل درفتنګن بخاطر موقف  مرګ خودت فکر کن احا 
 فرق نستيا. زدمي نم، یزدي عبداVله سر مدين خاطر که خودت به دروازه سآ به ن می استفاده کنم ولءظاھرشاه سو

 . و ماحول پرورش من و خودتطي محنيفاحش ب

 در لندن فوت ٢٠١٢ خان درسال مي سردار محمد نعدي مرحوم شھ محمد ظاھرشاه خانمحضرتي خواھر اعلکهيزمان
 در لندن کهی  ھزارھا افغاناي من بود ، به صدھا و لينمود تمام مصارف جنازه و فاتحه ان مرحومه  بدوش فام

 زنده بود ی اسبق  و نه جنرال عبدالولاه من است، در وقت فوت خواھر ظاھرشاه ، نه شیبودوباش دارد شاھد ادعا
 ظاھر ی شاھد زنده ما از محبت ھااري احسان Q مانري انجی  اقام،ي انھا کرده باشی کار را بخاطر خشنودنيه ما اک

  .شاه به خاندان من است



  
 

 

  ٤تر ٤  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ته رابوليښت تاسو ھمکارۍ نپه 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

 

ن ھم بخاطر آ ی شاه دوستګ سنیاھګ و شودي مستادهي در صف دشمنان ظاھر شاه ایاھګ است که ی کسپي پرنسیب
 بعد از رانده شدن از صدارت دوست پادشاه وندوالي ھاشم مد،ي نمای معرفستي که اصl نیزکي چکي خود را نکهيا

 افراد فوق ني دوست ظاھر شاه نبود بلکه اريګ دی به زندان انداخته شد وکهي وقتی زميسابق نبود، عبدالملک عبدالرح
 یاه  طرفدار دشمنان پادشني وقت از اچي ھیبودی  خودت واقعآ شاه پرست مرګدشمنان سرسخت شاه بودند، ا

 چي که در ھی ھستپي پرنسی و بکارهي ابن الوقت، چاپلوس، ب، باکی انسان بکي که خودت دانمي می ول،یکردينم
 روان یاھګ ست،ي نیريګ دیزي از افترا چشي منطق و بی کاذب، دروغ بتيتمام نوشتھا. يیايچوکات درست نم

 استي در زمان رکاي جمھور وقت امرسئي نکس را ردچاري ریاھګ ،یکني قلمداد متي زمان جمھورري را سفیفرھاد
 که باعث ديسينوي را میزھاي پورتال چني تان در اريګ دو تا دوست دیکي شما و ،یسازي داودخان وانمود میجمھور

 که دي شما بودني ای نمودم ولاري را اختی خود خاموشوارګ بزرکي قبل به خواھش یمن چند. ردديګ مانګخنده خوانند
 !دي مرا باز شکستاندیوشمھر خام

 دزد کي که از طرف هيروپ  لکيک ونيمد، که پدرشان در مقابل ن و جود داری جمع شما شاه پرستان افراددر
 و علم پرور لي بدی تا شاه بداده ميشد،حاضرگرديد Q مشھور به بچه سقو، بي و وطن حبني به دني خایمشھور وجان

 است ني ااآي. ده اي ھمدست شدراد افونهګ ني اا شما امروز ب، را ترور کندی غاززاد منش افغانستان شاه امان Qآو 
 امان Q خان و ی دوستګشما که امروز سن.  امان Q خانی غازلي بدی شما به شاه بی اخ�ص و دوستپيپرنس

 و خ�ف دي شاه  داده ا امان Q خان و ظاھری به  دشمنان غازی چرا امروز دست دوستديزني منهيظاھر شاه را به س
  .دينھا ھمکار شدآ تان به دشمنان ده دھنبي و فرني دروغیادعا

 و مي به دستور مستقکهيشخص ) ی خان قندھاریموس(  بنام یتاجر قندھارن آ ی دانی خودت نماآي  !هيلګ محمد داود 
 ی نمرګ ؟، استي نظام نیموس امان Q خان را ترور کند پدر خانم م�ل ی غازخواستي مکه پول ی رولګبخاطر 

ان تاجر .  کنمی معرفتي برا پول پرست را منتاجر که ان ذارګب. ی سواد ھستی بکارهي ادم بکي که ی راستیدان
 پورتال ني نظام که در ای نظام است، خانم م�ل موسی افغانستان؟ پدر خانم م�ل موسی ملتيمحترم و شخص

 دروغ ، افترا و خاک ،ګ از جفنري که بغی نظر سنجنيوشته در کلک از ھزار نادتري مضمون و ز٢٠٠بيشتراز 
 بي بنام حبی دزد جانکي خانم مبارز؟ و طالب العلم که پدر شان از ني ، استيش ني بیزيانداختن در چشمان مردم چ

 ی تا شاه ب را اخذ نموده بودهي لک روپکمتر ازدو امان Q خان ی مشھور به بچه سقو بخاطر کشتن غازیQ کلکان
 امان Q خان قلمداد ی غازيی ھا خود را فداګرني نی خانم مکار به چنيا.  امان Q خان را ترور کندی غازليبد
  کند،يم

 امان Q خان و دخترش یسقو و دخترش ضد سقو، پدرش قاتل غازوفدائی  دوست ش، پدری استاي دنبيعج 
 .طرفدار امان Q خان

 خودش ی مشاوران ببرک کارمل ولشي ماماھاوندوال؟ي می خودش فدای ولوندوال،يمنان م دش، خانمني ایماماھا
  زمانه مخالف ببرک کارمل ، یبخاطر رو

طرفدار دو ، تجارت ري سابق وزګ فرھنني خواھر زاده محمد ام،مي در بلجري بنام عمر صمد فغl سفشي ماماپسر
 نيا  شورا نظار و عبدQ عبدQ،،ی زمانه مخالف حامد کرزیرو خودش از ی نظار و عبدQ عبدQ ولیاتشه شورا

   بام و دو ھواکي نديوګرا 

 .اني و دو روساني نويات جاسوسان و چرندانيوګ دروغني خدا به  کاذبلعنت

  


