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 09/07/2017          داؤد مومندم.   

 تر هغی چی په هیواد کی سلطنت وه

فرستادم، در آن  سیستانیافغان جرمن یعنی آقای جنرال اعزازی عیسوی به پوهاند و  2014شعر ذیل را در سال 

جناب شان تعلیم و مکتب و رشد شخصیت خود را مرهون دوره طالیی پادشاه منور و عدالت چون فرصت زمانی، 

، با کمال میل و افتخار آن را تایپ نموده و از طریق ایمیل خود دانست می محمد ظاهر شاهاعلیحضرت گستر سابق 

، سه مضمون مرا در حمایت دوره سیستانیهم چنان آقای  ، منت گذاشت بر من و ن را به سایت افغان جرمن فرستادآ

به سایت افغان خود تایپ نموده و از طریق ایمیل  «مژده»در رد مدعیات وحید خان و شخصیت غازی امان هللا 

رسی نداشتم و تا هنوز هم در در آن فرصت من به تایپ کردن دست» که از لطف شان در زمینه ممنونم جرمن فرستاد

 «تی دارم.مورد مشکال

شان  با وجودی که جناب، برخالف دانشمند محترم داکتر سید عبدهللا کاظم پوهاند صاحب اعزازیجای تأسف است که 

لوی استاد ولسی هرگز شاه فقید را مانند یک عده به شمول  است،محمد داؤد خان از حامیان سر سخت سردار صاحب 

 ،دادند به ایشانرا  «ناجی»خطاب  ،، در دوره هجرتو برخالف به سبکی و سبکسری یاد نکرده اند  سیستانیآقای 

ر شخصیت داده و مانند عناص ماهیت و جه تغییرو هشتاد درد ص یکسیستانی   داکتر صاحب کاظم، برعکس، احسنت

ید تواند که چرا داکتر صاحب س گفته می سیستانی، آیا بپردازدتوهین و تذلیل شاه سابق  بهبه خود اجازه داد  سبکسر

در زمینه دالیل علمی و منطقی  و طبعا   بود و استغاز رژیم کودتایی سردار، ممد و مؤید شان آهللا کاظم که از عبد

 پردازند؟بی و تذلیل و تحقیر شاه سابق، گویبدخود اجازه نمی دهند به به دارند، 

 د، از ایشان نمی آموزددار کاظم ابراز میبا این همه ارادت و احترامی که به داکتر سید عبدهللا  سیستانیآیا ممکن است 

و شعار های چپگرایانه که از حلقوم ملوث و بازاری به تکرار گپ های مفت  ،برعکس د وکن پیروی نمین ااز ایشو 

خواست،  می ، در مظاهرات علیه شاه فقید بر.بی .جی .عناصر شرف باخته پرچمی و خلقی یعنی مزدوران کی

   ؟منهمک اند

 ودانسته غازی امان هللا دوره غازی امان هللا و نه شخصیت شاه سابق را نه معادل دوره و شخصیت م که افتخار دار

 بازاری داد سخن داده ام.به صورت  ه فقید،مذمت شا عین حال، در نه در

ی عمازاساسی کشور های اسالمی و با قوانین  شصت و چهارقانون اساسی سال نزده  ،متکی و مبتنی بر معیار مقایسه

کرات و ومه تناسب ایشان یک شخصیت دسیاسی هم عصر پادشاه سابق در منطقه، شرافتمندانه باید گفت که شاه ما ب
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 2از 2

در قسمت، امضاء مجرمین محکوم به  حتی ستشد «رضوی»داکتر  فقید بود که به قولو فقیر مشرب منور و عادل 

 لرزید. اعدام می

 و هنوز هم به محتویات آن ایقان دارم:این است شعری که در آن زمان سروده بودم 
 

 

 ریت وه مملکت وهــآزادی وه، ح  نه غالم نه غالمی نه قیمومیت وه

 وه ژوندون کی شرافت هره چاره د  جګهار شمله وه ـد عزت او د وق

 ټول قامونه چی مدغم په یو ملت وه  وه روښانهــدت او اتفاق ډیــد وح

 تفاهم او ورورګلوی ملی وحدت وه  که پښتون که هزاره که تاجیکی وه

 وه ورورولی وه، اعتماد وه، امنیت  وطن کی له واخانه تر هرات په ټول

 چی ملی مو زعامت او قیادت وه د وګړو مال ناموس په حراست کی

 دالت وه، مشورت وهــتدبر وه، ع کابینه وه که قضاء او که شوری وه

 علمیت وه، عدالت وه وه، سیاست  که سفیر وه، که وزیر یا که قاضی وه

 حکمت وههره چاره کی څرګنده لوی   عاملیت او که تدبیر وه علمیت که

 یا که الفت وه که پژواک که حبیبی  خان وه که یوسف میوندوال وه که شفیق

 ول ملت وهــهر یو تن یی افتخار د ټ  وا وهـوقی یا بینـکه رشاد که سلج

 کی مو هم قدر، منزلت وه په نړی څوکۍ لمړی قطار کی  مو کی« یونو»په 

 پری معرفت وه« ه داکتر اقبالـعالم»  دا ملت خو د اشیا په زړه یادیږی

 وه ماهیت کی مو ملی ټول حکومت  ځای نه وهد جاسوس او د مخبر په کی 

 الت وهـد نه جهـاهـنه طالب نه مج  نه د خرو او نا کسانو رهبری وه

 په نړۍ کی مو په برخه سرلوړی وه

 تر هغی چی په هیواد کی سلطنت وه
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