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 صاحب، یلیمحترم جمنوشته از  یقدر دان

 به جناب محمد داود مومند ! وشزدګو  

 صاحب محترم. یلیجم

 یو افغان یاسالم  ،یپر از عواطف انسان ،یعال اتیادب یچ اما محترم برسا باد ، ش شهیمودبانه تان هم قلم

به وضاحت از احساس  کندیم ګیندیشما نما ګیسندیکه از سبک نو یعال اتیخصوص نیدر هر نوشته تان ا سدینویم

 .رددیګتان اشکارا م یدوست هنیو م یتان و از مردم دوست یپاک تان غرور مل

امان هللا  یدر زمان سلطنت غاز یچ تیکه ان شخص دیاست تیشخص  کید صاحب. شما فرزن یلیجم جناب

را نظر  یدولت یعال یو در ان دو دوره سلطنت مقامها دیدر زمان سلطنت محمد نادرشاه ، قهرمانانه درخش یخان و چ

و زحمات  کشور خدمات یاعتال یتان در ان دو دوره  برا وارګپدر بزر بود.از ان خود ساخته   بهیشا یبخدمات ب

الشمس به هموطنان اظهر من مانده اند که مانند  ارګادیاز خود به   ده،یردګرا متقبل  یو فراموش ناشدن ریناپذ ګیخست

تان که مثل شما فرزند فرزانه باجرات ، صادق و به شهامت  وارګبه پدر بزر رستمیفاست. درود م انیتان معلوم و نما

 .اند خود پرورانده اغوشرا در 

 نیکه مردم به جناب داود مومند در ا کردیم تیقدر کفا نیبود هم فتارګ رګصاحب .ا یلیجم وارګبزر جناب

داخله  ریعبدهللا خان وز دیدر باره محمد داودخان و س یو یعقده ها ه ورګوقت  یدانم  چ ی. نمفتندګنوشتند و  تیسا

به تمام  یو ریو تحق نیتوه ،یجمهور تاسیزمان ر هیمال ریعبداالله وز دیس یزمان صدارت داودخان و پسر و

 .وهللا اعلم!خواهد شد،  شودهګسرداران 

مغلوب شود  زیتهمت ناروا ، افترا ام کیانها در  کهیدر انست وقت یمومند و استاد و یت بد اقاااز عاد یکی

ورد از اتهامات م 14من کند،یم یو درفشان سازدیمحمد داوودخان از خود م دیرا در باره شه یریګدروغ د کیفورآ 

 ودروغهای مومند وامثال او را در ذیل حساب میکنم.

 قلعه زمانخان ، نیموضوع دارالمجان -۱ 

 ا،یتالیامان هللا خان در ا دنیافترا عدم رفتن محمد داودخان به د -۲ 

 رهار،ګامان هللا خان در جالل اباد نن یـ انتقال و دفن جنازه غاز۳ 

 داخله زمان صدارت مرحوم محمد داوودخان، ریخان وز دعبدهللایوم سمرح یلیفام میتجاوز بحر – ۴ 

سرکوب نمودن بغاوت و اغتشاش  تیمسول -۶عبدهللا خان، دیداخله س ریمرحوم وزبه  یبچه بازاتهام  -۵ 

اغتشاش بود مانند اغتشاش  نآیع یکنر بدوش محمد داوودخان ) اغتشاش قوم صاف یقوم صاف یو ضد مل یارتجاع

 ( ایپکت ګمال لن

 سردار محمد داوودخان، دیخطاب بمردم شه هیانیتهمت بستن به ب -۷ 

 ،  نفیبرژ وندیمحمد داودخان و ل ینمودن صحبتها فیتحر -۸

 ، هیمال ریسابق وز یز میدالرحشدن عب یموضوع زندان -۹

  وندوال،یموضوع کودتا محمد هاشم خان م -۱۰ 

 محمد داوودخان، تیزمان جمهور یقانون اساس هګجر هیزدن به لو شخندیر -۱۱

و در وقت دفن  بریخ براک ریچرا دولت  در وقت انتقال جنازه م نکهیبخاطر ا ،نمودن داودخان  نیتوه -۱۲

و  تیان جنازه را به کشتن چند نفر ت دیدولت با یعنیان جنازه حمله مسلخانه ننموده  یاعضا ینمودن ان جنازه ، باال

که  کردیم لیبه اصطالح شما مبارز مبارزان تانرا غلب یعنیکه در قدم اول استاد شما را  کردیکاش م یا کرد،یپاشان م

 .نکرد
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در انوقت حکومت  بریخ راکبریقبر م ایجنازه و  یباال رګا کهدیاز خود سوال نمود ایا !مومند داود یجناب اقا 

عکس العمل  ایاکشن  یساخت، امروز  ر یو چند نفر به شمول استاد تان در ان حمله غارغار م نمودیحمله مسلحانه م

 تیما م کهیپورتال نوشت وقت نیدر هم قبل یاز دوستان شما چند یکی. بود؟یم یوقت چ نیشما در مورد ان حمله در ا

 یحکومت و دولت وجود ندارد. ن چیکه ه کردمیفکر م میدادیانتقال م نیتا شهدا صالح انیرا از مکرو بریاکبر خ ریم

 کنترول داشتد، ریان وقت حکومت بود دولت تمام حرکات انها را زدر  یجناب عال

طرفدار  یاهګ د،یندارد یاسیوقت استقرارس چیاست که شما ه نیشما در ا یجناب مومند صاحب بدبخت -۱۳ 

را غدار  یو یاهګ،  دیکنیشما نادر شاه را سقاو شکن خطاب م یاهګ ،یدشمن و یاهګو  دیشوینادر شاه سقاو شکن م

 یاهګ. دیکنیرا مستبد و ظالم قلم داد م یو یاهګو  دیسازیوانمود م نیسردار هاشم خان را صدراعظم فوالد یاهګ ووو.

 د،یکنیسواد خطاب م یو ب اشیع کارهیب یاهګ موکراتیدل و داظاهرشاه را شاه ع

،  دیقلم داد نمودداوودخان و ظاهر شاه  سهیو استاد تان استعفا مرحوم شاه محمود خان را دس ردګشما شا -۱۴ 

 که حوصله نوشتن انرا ندارم . یریګد یو دها اتهامها

 نیافغان جرمن انال نیوز تیسا ینظر سنج چهیمومند در در یجناب اقا کهیوقت ذاشتهګسال ،محترم  انګخوانند

افغان  تاینظر چهیدر در یو مهیدو کل نیمن هم بخاطر ا ،یهستم و نه مساوات یبه بنده نوشت که من نه ظاهر شاه

 د،ئیکه شما به ان اقرار نما خواستمیرا از شما م زین چیمحمد داود مومند. من هم هم یکه جناب اقا شتمینو نیجرمن انال

من هم بخاطر همان ملحوظ  به  .شکم است یدرد شخص کیبلکه درد شما  ستیکه درد شما درد وطن ن دانستمیمن م

موضوع را  نی.  چنانچه شما ایاست و نه ظاهر شاه یمند نه مساواتکه جناب مو شتمیواضح نو تیسا نیا انګخوانند

هستم و  یکه من نه مساوات دینوشت ینظر سنج چهیو شما در ان نوشته تان که در در دیواضح ساخت اتینظر چهیدر در

بدبختانه بعد  یسالم . ول ایبه کلفورن اینیرجیکه از و شتمیخاطر من هم بجواب تان در ان روز نو نی،بهمینه ظاهرشاه

به شکل از  تیسا نیدر ا یمعرض و دو رو اشخاصو توسط  لیتبد یشما به داود  یمساوات مهیاز چار روز ان کل

نوشته شد. نه تنها من بلکه اکثره  یداود مهیبرداشته شد و به عوض ان کل یمساوات مهیو ان کل فیاشکال تحر

 .دیستیو ن دی، نبود دیتوانست یشده نم یدوقت داو چیکه شما ه دانستندیم تیسا نیا انګخوانند

نا عالج مزمن  فیتکل کیجناب شما که  به  یبه عهد خود پابند و وفادارماندم  ول روزیاز همان لحظه تا د من

در زمان صدارت از وظیفه  وارتانګپدر بزر یعقده حقارت برکنار یعنی دیندارد مبتال هست یتداو چیو درد اور که ه

شخص شما داود مومند   یو برطرف یجمهور استیر ونعبداالله معا دیعبدهللا  پدر س دیت داخله سداوودخان و وزار

داوودخان،  تیو جمهور یمحب قیپوهنتون کابل توسط  صد یعال التیتحص یعموم استیر ایدر زمان وزارت 

 دیس دیمد داودخان و شهسردار مح دیمرحوم شه یخاطر شما و استاد معظم شما نا حق باال نی. از همدیهست رفتارګ

 .یو نه راه اسالم ینه راه افغان یاست نه راه مرد ینه راه جوان نی. ادیتاز یمورد م یعبداالله ب

 رود (. یدرد شکم نم ی، ول رودیم ی) درد هر چ د،یویګکه م میمتل دار کیپشتو  در

 تیاصطالح خود شان از سا ت جناب مومند بهأدانم بکدام جر ی، نم سمینو یخود بشما م ضیعرا ریدر اخ 

به سرداران  یبر ضد مخالفان به اصطالح و تیان سا ونیبیو از تر  کندیاواز خود را بلند م انیو ظاهر شاه  انیسقاو

بکمال احترام از شما خواهش نمود و  تیان سا یجنظر سن چهیدر در یانور دیچنانچه چند وقت قبل جناب حم تازد،یم

شنوا و  وشګکو ان  یول زیها بپره نیاز دروغ ها تهمت ها و توه تیسا نیاخت که در اس وشزدګبشما خاطر نشان و 

به  تیان سا انګردانندګدانم چرا  یارام بنشانند ، نم شیو بجا ردیګیرا ب ضیافراد مر ونهګنیکو انمردان خدا که دست ا

انها سهوآ نوشته  ینظر سنج چهیدر در نوشته دو سطره را کیو بنده را که اشتباه  دهدیم یمومند اجازه درفشان ابجن

 یمورد ب !"عفت کالم"از طرف طرفداران  یکیستیو ژورنال یو خالف کرامت انسان زیام نیبودم به صد نام توه

کالس  یب کیکه  دنشویرا مرتکب م یکارها  دنشماریخود را خانزاده و صاحب کالس م کهی. انهارفتمګقرار  یحرمت

شان  یمن  مرحوم سردار محمد داوودخان را بخاطر سردار رګ. ا باشدیمرتبه با شرف تر م  ونهایلیاز انها کرده به م

به عمران و پشرفت  یبمردم و وطن ، عشق و یاحترام کنم لعنت بمن ، من سردار محمد داوودخان را بخاطر عشق و

به  نیلعنت و صد نفر  میویګهم م را نیا ینعمت بودن ان ، ول یول اینه بخاطر سردار بودن و  کنمیم شیافغانستان ستا

  ریو تحق نیتوه  یفویو وظ ی، سمت ی، قوم یلی، فام یسردار محمد داوودخان را بخاطر منافع شخص دیشه کهیانان
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 مقصود.......! ایو  یقلبان جناب ، احمد،  ایو   نجنابیهر کس باشد .ا رګان شخص ا دینمایم

دشمنان محمدنادرخان  یو فتهګکه البته نظر به  انیسقاو تیسا از یبه اصطالح و تیمومند حاال از سا جناب

 ان،یظاهرشاه  یدوستان ؟ جانه جان انیزا میعبدالرح تیاز سا ان،یدوستان؟ ظاهر شاه  انیمساوات تیباشد، از سا یم

ز حلقوم سردار محمد داودخان ا دیملت افغان  شه دیاز حنجره دلخراش روغ و نا روغ که بر ضد شه  کهیها یدرفشان

در  رګا یرامګ انګهوا. خوانند کیدو بام و  ندیوګرا  نیا ست،ین شیب یزیچ ګاز جفن ریبه غ دیبرا یخشک انها م

شان دشمنان و  تیاکثر ریګدو نفرطرفدار ظاهرشاه باشد د کی یو ظاهر شاه یها سقاو یبه اصطالح بعض تیسا

 .شدبایاز نام ظاهر شاه م انیسو استفاده جو و نیاست یمارها

سن و  کهیبخاطر شرممیاز خود و از قلمم م سمینویم یزیبشما چ یصاحب محترم. بخدا باور کن وقت مومند

 ای نیکند. ام یکین تیکنم. خداوند بما و شما هدا حتیکه از خود کرده محسن تر را نص دهدیسال من ، بمن اجازه نم

 .نیرب العالم

 

 ړیخپل حق غوا ایدون یده په د یتوره اخست چا

 یکو امتیچه حساب به په ق یته ناست د یو د وکڅ
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