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 نویسنده این به اهانت و کاظم عبدهللا ءافترا بر کثیم
 

توانا جناب داؤود  سندهٔ یگرچه ممکن است خوانندگان محترم با مطالعهٔ مقالهٔ مبسوط و مدلل نو

هاشم پدر  ریکاظم، و افسانهٔ خود ساختهٔ او در مورد مرگ مرحوم م عبدهللاء مومند، در مورد افترا

به  ،یشیقر کتردا لهٔ یبه وس” قتل و شهادت“آنرا به  کالن عبدهللا کاظم، که عبدهللا کاظم تالش نموده

افسانهٔ خود ساخته،  نیا اتیو ازجزئ کرده دایپ یاطالع کاف د،ینما فیدستور شاه محمود خان تحر

به  الا یکه ذ دانمیم یآور ادیارتباط قابل  نیچند را به ا یحاصل نموده باشند، با آنهم نکات یآگاه

 شود. یم دهیعرض رسان

داؤد، خانم مرحوم محمد عمر )پسر بزرگ داؤد  اریملک یگالل رمنیماه قبل از امروز، م کی حدود

خبر ناگوار، من )داؤد  نیا دنیو متعاقب شن دیچشم از جهان پوش کا،یامر لندیمر التیخان( در ا

محترم گذاشته و صرف طور مختصر  یبانو از آن یخود، عکس سبوکی( در صفحهٔ فاریملک

درد آور او  یزندگ به یتماس چگونهیاو نوشتم و ه یمتانت و مهربان ت،یشخص مورددر  یمطالب

ثور، نگرفتم و  یو از دست دادن شوهر و دو دختر معصوم او در کودتا وی شدن یو حادثهٔ زخم

 بکشانم. یاسیرا در صفحهٔ خود به بحث س یخانوادگ عهٔ یضا کیموضوع  نخواستم

خود،  سبوکی)مؤرخ و محقق شناخته شده( در صفحهٔ ف نیمهر ریروز بعد از آن، جناب نص چند

شدن او و کشته  یطور مختصر به زخم نموده و ادیبا تإثر  ده،یمحترم وغمد یبانو نیاز وفات ا

)پسر داؤد  سیرویخانواده بدست م یازاعضا یکشته شدن بعض زیمعصومش و ن یشدن دختر ها

 نوشته بود. یمطالب” و مختصرا رفتهخان( تماس گ

ه نوشته است ک ن،یمهر یکاظم ضمن اعتراض بر آقا یآقا ن،یتبصرهٔ مختصر جناب مهر نیاز بعد

 و عالوه نموده بود که: دیباش یم ءافترا نیشما مسؤل نشر ا

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 

file:///C:/Users/Hamid/Desktop/www.esteqlaal.net


 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

از دو عضو  تیشخص عقده مند و سخت مخالف داؤد خان بوده که به حما کیادعا  نیا یراو“

، رودیخلق و پرچم بشمار م یها یبودند و از چکچک میسه وندوالیم یخانواده خود که در کودتا

عمر داود( بلند  دیداود )خانم شه یخانم گالل را از قول قتیاز حق یعار یادعا نیچند سال قبل ا

 نیخانواده که حاضر وشاهد صحنه بوده، ا نیا گریعروس د رایز ،کرد اریاخت یخاموش بعدکرد و 

 ”.ادعا را دروغ دانسته و رد کرده است

خانواده )محترمه هما عثمان( بر من  گریکرد که عروس د میتفه دیعبدهللا کاظم با یبه آقا ”اوال

ان را بدون اجازه متذکر نام شاهد اول را تذکر نداده، اما نام هما عثم ( اعتراض کرد که چرااری)ملک

 یمشاجرهٔ قلم دهیبود و نخواستم با آن خانم غمد ؟ که اعتراض آن خانم محترم بجا و مؤجهشده بودم

 م.نموده و اظهارات او را مورد سوال قرار ده

داؤد  سیرویصورت کشته شدن خانم و فرزندان م چیکه آن عروس خانواده به ه میعالوه نما دیبا

 نکرد و به آن نکته تماس نگرفت. رد سیرویرا توسط خود م

عبدهللا کاظم که مرا  یگرید یفرصت به جواب ادعا، اتهام، اهانت و افترا نیبا استفاده از حال

و  یپرچم و یاستخوان خلق کی یکه حت میگو یقاطع م نانیاطم خوانده است با…..  یچکچک

خانوادهٔ من به شمول خودم، نه تنها  یبدن من وجود نداشته و ندارد واعضا تیدر اسکل ستیکمون

خانوادهٔ ما، از طرف  اند، بلکه از خورد تا بزرگ دهیزجر د ستیکاران کمون تیجنا نیا تاز دس

 میمؤفق به گرفتن پاسپورت نشد چکدامیو ه میج شده بوددر لست افراد ممنوع الخروج در میرژ

 .میوهرکدام با قبول خطرات و با صد ها مشکل از وطن خارج شد

( به لیخارجهٔ ببرک کارمل )وک ریبا وز کشیعبدهللا کاظم نه تنها با ارتباط نزد یبر عکس آقا اما

 شتریبودجه ب یمعاش نمود و برا ادیازد یدر لندن، تقاضا دشیجد فةیوظ یلندن مقرر شد، بلکه برا

 عبدهللاافغان جرمن منتشر و  تیدر سا کیکای انیکه اسناد آنرا مرحوم داکترهاشم د،یاصرار ورز

 عام ساخت. یها، رسوا یش را با پرچمکاظم و ارتباط

 که من میگو یم نانیخوانده است با اطم” دروغگو یراو“کاظم که مرا  یآقا گریارتباط اهانت د به

داؤد، نه تنها  سیرویخانواده داؤد خان بدست م یاز اعضا یشدن بعض کشته انیجر یافشا یبرا

 ینید عاظهارات شاه دیتائ یو دارم بلکه برا ارداشتمیرا بصورت ثبت شده در اخت ینیگفتار شاهد ع

ه توانم، ک یارائه م یخیتار قیحقا نیثبوت بالمنازعهٔ ا یرا برا یو سوم یاول، گفتار شاهدان دوم

 و بصورت مکمل جهت اطالع خوانندهٔ محترم منتشر خواهد گشت، تا خوانندهٔ با انصاف یبزود

مقاصد خاص خودش نه تنها از از زبان پدر  یکه برا ستیک یو افسانه ساز اصل یبداند که مفتر
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 ،کردیم یزندگ ایفرنیکل نیدر هم شی( با وجود آنکه تا چند سال پرکاظمیم مرحوم خود )مرحوم

سازد تا به  یبندد و از زبان او افسانه م یم آن مرحوم تهمت یندارد بلکه باال اریدر اخت یسند

 مراد نا مقدس خود برسد.

 گذرد،یهفتاد م بیصد سال و مرگ شاه محمود خان قر بیاز مرگ نادر خان قر کهیدر حال و

شهر  کی( از پدر مرحوم خود که در یسیدستنو ایثبت شده و  ی)صدایعبدهللا کاظم نتوانسته سند

 مرحوم شاه محمود خان، اقالا  یباال خودء افترا یتا برا اوردیبدست ب کردند،یم یزندگ ایرنوفیکل

 بسازد. یریخم ینیب کی

 یالبراتوار جهٔ ینت افتیکاظم با در ریو مرحوم م داشت،یم قتیعبدهللا کاظم حق ءافترا نیا اگر

 شاه محمود خان و تیکه قتل به هدا دانستیحاصل کرده بود و م نیقی )استفراغ( از سفارت آلمان،

 هیضق نیجفا در نیاست، پس بزرگتر دهیگرد یعمل یشیقطره چکان داکتر قر لهٔ ینادر خان، به وس

قرار افسانهٔ عبدهللا کاظم  صورت گرفته است، چون یکاظم در حق ناظر مسجد ریتوسط مرحوم م

 که دانستیسفارت آلمان آگاه شده بود( و م قیتوسط زهر از طر تیکاظم از مسموم ری)مرحوم م

نموده و  یبا آنهم از حق چشم پوش یمظلوم صورت گرفته، ول یدر حق ناظر مسجد حیظلم صر

 !!ندیگناه، در زندان بنش یچارهٔ ب یمظلوم و ب سال تمام آن سهگذاشت که 

خود در حق شاه محمود خان، در حق پدر افترا و تقلب  نیشود که عبدهللا کاظم با ا یم دهید لذا

مسؤل حبس سه سالهٔ  میمستق ریبسته و آن مرحوم را بصورت غ تهمت دهیمرحوم خود هم نا فهم

کرده بود،  ییرایهاشم خان پذ ریو از م کرده بیچاره که با اخالص نان ترت ی( بی)ناظر مسجد

 .گرددیکاظم( م ریو نکوهش پدر خود )م یکار خود، سبب مالمت نیو با ا زدسا یم

 ای یهاشم به گمان اغلب به اثر حملهٔ قلب ریاست که مرحوم م نیا دینما یم تیبه واقع نیقر آنچه

اجه باشد مو یم رهیاستفراغ و غ ،یعرق، نفس تنگ ،یآن پشت درد میعال که یقلب یبندش رگ ها

عد از ب ضیو مر دیدر نصف شب واقع گرد فیتکل نیکاظم، ا ریو به اساس گفتار پسرش م شده

رفته، اما در صبح با حملهٔ  به خواب دو باره” جزاک هللا“و با گفتن  افتهی نیتسک یمساژ کم ومالش 

 است.  افتهیوفات  یبعد

ه ک دیگو یرا در صبح تذکر داده و م ضیمر یو خراب فیتکل زین یناظر مسجد گریطرف د از

 یم یصحنه ساز یشده، نه در اول شب که عبدهللا کاظم برا فراخوانده یشیمتعاقب آن داکتر قر

اتهام قتل با قطره چکان در گوش،  یدهد تا برا را در اول شب نشان یشیخواهد آمدن داکتر قر

 را سر و صورت دهد. یواقع ریغ یصحنه ساز
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د، گوش کشته شده باش قیآنهم از طر ،ییتوسط زهر قطره  ینشده که کس دهیتا امروز شن کهیحال در

تل ق یصد سال قبل در افغانستان وجود داشته و آنهم برا یزهر قو نیو دور از تصور استکه چن

معروف  تیشخص کیشاه محمود خان )که  تیبه هدا و نه چندان مهم، کار،یخطر، ب یشخص ب کی

 بود( بکار رفته باشد. یو مهربان یبه نرم

 یرا بصورت علن یخان چرخ یمانند غالم نب یها تیت شخصتوانس ینادر شاه م کهیدر زمان آنهم

 یشیبه داکتر قر یباضربات قنداق تفنگ و برچهٔ تفنگ بکشد، چه ضرورت گرانیو در محضر د

 و قطره چکان او داشت؟ 

توان تصور کرد که او را  یم یشیداکتر قر یبرا قیعم یو دشمن زهیچه انگ گر،ید یاز طرف و

 ؟؟ دیو قتل نما تیجنایک  نیچن وادار به شرکت در ارتکاب

توان  یچند روز گذشته به آن تماس گرفتند، م یوجدان، ط داریب سندگانیمتعدد که نو لیبنابر دال لذا

 هیقض نیو نه شاه محمود خان در افتهیوفات  یهاشم به مرگ طبع ریمرحوم م حدس زد که نیچن

 ،یرا مرتکب شده، نه ناظر مسجد یاشتباه و جرم کاظم کدام ریدارد، نه مرحوم م یریکدام تقص

باشد  یافسانه ساز م یمفتر نیجا، عبدهللا کاظم، ا نیدر یبلکه مجرم اصل ،یشینه هم داکتر قر و

سازد  یم خیبافد وتار یساخته اش، افسانه م شیپ یها تیو ذهن یاسیس یادعا ها یبانیپشت یکه برا

 تازد. ینظرش م نیبر مخالف ،یسستیو با باروت نارس

 یروس یالیخ یداؤد خان، کوماندو ها نامهٔ یاش در کتاب زندگ یالیاساس و خ یب یصحنه ساز مانند

اش را  یسازد تا افسانهٔ قهرمان ساز یدر ارگ م یثور، داخل صحنهٔ آخر را در صبح هشت

بکشد، نه توسط سربازان و  یسربازان روس دستبخشد و قهرمان داستانش را به  گریرنگ د

 بازنده.” قهرمان“ نیسابق ا ییهمکاران کودتا
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