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   عليه من؟"آريانا افغانستان" تبليغات سوء سايتلعل

  

  : دشمنی با حقيقت تاريخ استق)ل -١

، ضديت ودشمنی ولی دريافتم من ن، افغان جرمن  آن)يپورتال با ھمکاری  سال ١٢ تی که در مدمھمنکته 
نوری از مقاDتی که  در آن بر چگونگی سقوط رژيم امانی .  بودبا رژيم امانی ومشروطه خواھان، ايديتور احمدنوری
 بود، بشدت بد می برد و می نادرشاه در تبانی با انگليس ھا تذکری بعمل آمده بعد حبيب هللا کلکانی وآمدن  و روی کار
آقای اياز نوری، يکی از  وداکتر کاظم  داکتر زمانی واز جمله با مقاDت . آن  بنای دشمنی  را ميگذاشتبا نويسنده 

جبھه سالگرد استق)ل نوشته ميشد و در آنھا جبھات جنگ وبخصوص  با ارتباط در  استوارراسخ وامانيست ھای 
  توان جواب دادن را نداشت وندارد ، شودو چون خ؛ بشدت مخالفت ميورزيد ،ميشدنادرخان مورد تحليل قرار داده 

ت)ش مينمود تا ازميان کسانی که محتاج کمک او بودند، شخصی را پيدا کند تا بر ضد نوشته ھای تاريخی رجال 
را در برابر ) عضوکميتۀ مرکزی حزب دموکراتيک خلق (پرچمیباDخره داکتر اکبريوسفی . مذکور، چيزکی بنويسد
را درمقابل نوشته ھای من، ) عضو کميتۀ مرکزی حزب وطن(پرچمی داکتر حميد روغ من، ومقاDت داکتر زمانی و 
کار ه درمقابل داکترکاظم ب )عنايت کھسانی(مقابل اقای اياز نوری وعارف عباسی را بنام مستعار واحسان مايار را در

کرد ونقش پای جنرال نادرخان  که توطئه ھای انگليس را برضد رژيم امانی افشاء مي انداخت، تا برخ)ف مقاDتی
  . دراين توطئه ھا ديده ميشد، موضع بگيرند

در مخالفت با » تحريف وجعل تاريخ جفا واھانت به انسانيت است«داکتر يوسفی،با نگاشتن مقاDتی زيرعنوان 
وغان معادل ا« و آقای حميد روغ با نوشتن مقاله ،)گری دورۀ امانی وتوطئه ھای انگليسنباز(داکتر زمانیمقاDت 
. قلم آزمودند» نام افغان وافغانستان در متون کھن تاريخی«عنوانبا در مخالفت با مقالۀ من ،»پشتون نيست= افغان

خليلی را » عياری از خراسان«نيز پرداخت و لقب حبيب هللا کلکانی البته آقای روغ پسان ترھا در دفاع غير مستقيم از 
بعد .  به موقع پاسخ ھمۀ اين سنگ اندازی ھا داده شدمگر ،وده است،تائيد کردل جزء خراسان ببا طرح کاباو در حق 

از آنکه اين دو عضو ارشد شاخۀ پرچم فھميدند که ولی احمدنوری آنھا را استعمال ميکند واز رھبرشان ببرک کارمل 
  .ميزند وھم به نعلسخت متنفرت است، حيمد روغ ازدام ولی احمدنوری  پريد، ولی داکتر يوسفی ھنوز ھم به ميخ 

می کرد، ولی احمدنوری احساس سبکی می  سنگينی  آن)ين افغان جرمن حقيقت گويان تاريخ در ه ی پلھرقدر
آريانا (اينست که سايت  ؛در آن نشر کندبخواھد باز نمايد که ھرچه ذوقش مستقل سايتی نمود ودر صدد برآمد تا 

 و درآن برضد عناصر وطنخواه عقده بازکردان سلطنت يگرھوا خواھسفيرمسعودخليلی ود را با کمک مالی) افغانستان
  .گشائی ميکند

  : ظاھرشاهازانتقاد  -٢

 سلطنت ظاھرشاه مدت چھل سال دراين کشورو گفتم . باری من مقاله ای در بارۀ بيکاره گی ظاھر شاه نوشتم
، کدام چيز قابل ر خودش را تضمين ميکردکه اقتداقانون اساسی ويک  يک جامعه فقير و بيسواد، بجزاو از  مگر کرد ،

مردم ميگويند ظاھرشاه غير از ھمنشينی با افراد چاپلوس و شاعران متملق وبزله گو . ه يادگار نمانده استذکری ب
 بچه ، به چيز ديگری ع)قه مرحيم خان غ)» پيشکش ھای«ونگھداری سگھای شکاری درکاريزمير و رسيدگی به 

ی درجھت رھايی مردم از فقر و گرسنگی وبيسوادی وبيماری وتأمين عدالت اجتماعی انجام نداشت وبنابرين ھيچکار
  .نداد

ظاھرشاه در باز گشت  به وطن، درحالی که حرمسرای ارگ سلطنتی در اختيارش بود ومصارفش را مردم فقير  
 در بيرون از ٨ و٧ نمبر قصرھایافغانستان از کمک ھای بين المللی می پرداختند، چه ضرورتی داشت تا به فروش 

ام)ک خانوادۀ سلطنتی اقدام نمايد که در آن ورثۀ اعليحضرت امان هللا خان وملکه ثريا نيز ادعای ملکيت ارگ ونيز 
داشتند، وميخواستند سھم خود را در راه اعمار يک شفاخانه زنانه و اعمار يک پوھنتون درکابل به مصرف برسانند، 

   محکمه،  ھمه را توسط داماد خود سردار ولی بفروش رسانيد و از اين مدرک صدھا قبل از تصفيۀ دعوا از سوی



  . ميليون دالر بدست آورد، وآنھمه پول را به پسران ھيچکارۀ خود درخارج  انتقال داد
 نوشته و  به وطن،ش بعد از بازگشتتا مقاله ای را که در مورد نقش سياسی ظاھرشاهشدم برآن به ھمين علت 

بجای و منبعد .  پشيمانمع)م کنم که من از نوشتن آن ه بودم، از آرشيف مقاDت خود حذف نمايم واکرد نشر
کاسه ليسان متملقان و چھرۀ  خواھم نوشت و  پرده ازشھامت داودخان خدمات وانی و وطن پرستی وکارد ازظاھرشاه،

 مختلف به ا بھانه ھا و عناوين ب، ھوريت امتيازات خود در دورۀ جمبخاطر از دست دادن درباری  برخواھم داشت که 
   .می پردازند) داودخان(بزرگ از آن مرد مذمت 

  : تقدير از کارنامه ھای داودخان-٣

بود که با عشق به اعت)ی ميھن ، با در قرن بيستم داودخان، يکی از شخصيتھای ملی وسياسی کشورما 
 و با  اخ)ق اس)می و تقوای سياسی و شيوۀ کار بست کمر به خدمت ملت ومملکت صداقت وپاک نفسی وطن پرستانه

ھمراه بادسپلين و تنديھای مخصوص بخودش، توانسته بود جلو فساد اداری را سد شود و کارنامه ھای  ماندگاری از 
خود درعرصه ھای اقتصادی واجتماعی وفرھنگی وسياسی کشوربرجای گذاارد که ،او را از ميان دولتمردان وسياست 

  .معاصرخودش  و بعد از خودش يک سر و گردن بلندتر نمايان سازدمداران 

ساير  داکتر سيد عبدهللا کاظم وازجانب تقدير از کارکردھای داودخان،به حيث يک شخصيت ملی ووطن پرست،
در مورد پ)نھا وکارنامه ھای  آقای عزيز فروغ بيرون نويس کردن مصاحبۀ جالب وھمکار رجال وشخصيت ھای 

ونصيبه اکرم وانجنير  قاسم باز وخان آقا سعيد، :،وتائيد آقاياناين مصاحبه  ازوامثال من خان واستقبال من شھيد داود
اقتصادی مادی وکه منافع گرديد عناصری شديدفوادارس)، وغيره رجال ملی گرا،سبب عکس العمل  ونجيب داوری 

ترديد  به بھانه )پسرخواندۀ ميوندوال(ملکيار وددااز جمله . خود را در رژيم جمھوری داودخان از دست داده بودند
ًخانم م)لی نظام ظاھرا وبھاء الملک  و نشرخاطرات ملک خان عبدالرحيم زی توسط پسرش ميوندال کودتا از سوی 

 ولی سوئی بادر ھم را در نظام جمھوريت کنارگذاشته  بود، )رشتيا وفرھنگ(يش دو ماماکه داودخان بدليل اين
 ھريکی شروع به شکوه وشکايت وانتقاد از داودخان کردند، که جواب ،واحسان مايارف عباسی احمدنوری وعار

ن جايگاه داودخان درتاريخ نوي« نامکتابی زيرداودخان ۀ مقاDت خود در بارۀ عھرکدام آنھا داده شد ومن از مجمو
  .وری وعارف عباسی وداود ملکيار زددم ودرپورتال افغان جرمن گذاشتم که آتش بجان ولی احمدنتأليف کر» افغانستان

  

  را نوشت؟» عياری از خراسان«چراستاد خليلی کتاب -٤

م و در نوشت »را نوشت؟» عياری از خراسان«چراستاد خليلی کتاب«:مقالتی زيرعنوان، من ٢٠١٥در جنوری 
پدر خليلی  از  ) خانمستوفی المماک ميرزامحمدحسين( اعدام ، را خراسانری ازآن انگيزه و دليل نوشتن کتاب عيا

در مجموع موضعگيری من از سوی نويسندگان ودانشمندان . سوی دولت مشروطه خواھان و شاه امان هللا نشان دادم
  .ديگر افغان با نگارش مقاDت مستند ومستدلی حمايت شد

ه دوست دارد،  از ظاھرشا مقالۀ من، آقای ولی احمد نوری که استاد خليلی را بخاطر مداحی ھای او بعد از نشر
مثل اقای جليل خود ان ی نوشت ودوستصف شعر وشاعری استادخليلی مقاله او در» ناصرمستجاب«با نام مستعار 

  .  ومقاله بنويسندخليلی موضع بگيرند»عياری از خراسان«کتاب غنی و احسان هللا مايار، را وادار کرد تا در دفاع از 

من « : ودر آن اعتراف کردنوشت» ياد تو سخنور بی ھمتای ملت افغانبه «زيرعنوان  مقاله يیهللا ماياراحسان 
در پيشاورکتاب عياری از خراسان را خواندم وسپس روزی به استاد خليلی گفتم آيا بھتر نبود، شما اين کتاب را بجای 

فغانستان، من حبيب درميان شاھان ا« :حبيب هللا کلکانی بنام کدام شاه ديگری مينوشتيد؟ واستاد خليلی در جوابم گفت
واين سخن استاد خليلی اشاره مستقيم » .هللا کلکانی را شاھی باناموس يافتم وبنابرين اين کتاب را در موردش نوشتم

ل وتجزيه بعد طی يک مقالۀ مستقل مورد تحلي وواقع شد است که از سوی داکتر صاحب کاظم مورد سوال  به ظاھرشاه
  . عالمانه قرارگرفت

ودر آن مثالھای متعددی از دست نوشتم  » آيا بچۀ سقو با ناموس تر از ظاھرشاه بود؟« تحت عنوانمن نيز مقاله
دم که يکی از آن مثالھا نقل کردرخان وشھريان کابل از قول فيض محمدکاتب ازی بچۀ سقو به ناموس خانوادۀ نااند

درخان وبرادرانش، از خانۀ حضرات  اپريل، به امر بچۀ سقاو، بار ديگر زوجات نا١٦/حمل٢٧و روز« :چنين است
،با ھتک پردۀ عصمت ... امورفوالعاده را برايشان جاری کرده ، درپايان کار« شور بازار به ارگ آورده ميشوند،
   )١٤٤تذکراDنق)ب، ص( ».وخرق حجاب عفت،رخصت يافتند



انوادۀ نادرخان از نميدانم اعمال فوق الذکر بچۀ سقو درحق نسوان خ« :کهودر ھمين مقاله متذکر شدم 
شود  بايد از گفتار قبلی خود در مورد ناموس مينظراقای مايار، ناموسداری است يا بی ناموسی؟ اگر بی ناموسی تلقی 

  داری حبيب هللا کلکانی نادم ومعذرت بخواھد،در غير آن مردم در باره اش طورديگری فکر خواھند کرد؟

 مظلومان دفاع کند، نه از زورمندان متجاوز وغارتگر ونوکران انسان آگاه و با وجدان بايد  ازحقوق .... 
يکی از روش ھای دفاع از مظلومان،اظھار  نفرت و انزجار از متجاوزان وچپاولگران مال وناموس مردم . اجنبی
» عيار«يا» خادم دين «نه اينکه بخاطر سرپوش گذاشتن برجنايات خود، از يک دزد جنايتکار و جانی، ! است
بتراشد و آدمھای ساده ای چون جناب مايار، بدون توجه به ماھيت وھدف نوشتۀ آن عوامفريب تاريخ،   »بر؟پيغم«و

به ثنا و صفت وتمجيد کسی بپردازد که از روز اول اشغال کابل تا روز فرار از ارگ ، يار و ياور و سرمنشی آن دزد 
و مدرک معتبر، حکم نمک پاشيدن برزخم مردم چنين صفاتی بدون سند . عفت وعصمت وغرور مردم کابل بوده است

  ». مظلوم وشرافتمند کابل را دارد وباعث آبرو ريزی خود نويسنده  ميگردد

  :معرفی کتاب تذکراDنق)ب -٥

و بازتاب نکته ھايی » آيينۀ تمام نمای  فجايع حکومت سقوی«عنوان به کتاب تذکراDنق)ب  مفصل معرفی 
 ھمکاران وحبيب هللا کلکانی در محکوميت ھزاره   آن فيض محمد کاتبديد ھای مولف شم از چحزن انگيزو تکاندھنده 

دشمنان نھضت امانی را که يکی از اين دشمنان ولی او، نه تنھا دل حقيقت جويان تاريخ را روشن کرد، بلکه چشم 
 ھای  رژيم ئیکه انتقام رسواد پيدا کنی  ومجرايبه تپ و ت)ش واداشت تا منفذ او وياران او را کور واحمدنوری است 
  .را از نويسنده آن گزارش ھا بگيرندمورد تائيد خليلی 

سفير به  مکرر  ھای تليفونتوسط  ،که ولی احمدنوریبيانگر اينست  ،که به من رسيدهی روايتھا وحکايتھا
 با ابراز اخ)ص  وهدنمو وعجاحمدشاه رشھزاده به  نيزو ، خليلی پسرخليل هللا افغانستان مسعود خليلیمادام العمر 

بخاطر دفاع از نظام د تا او نپولی بنماي به او کمککه  خواھش وتمنا کرده واردتمندی به پدران آن دو، از ھريکی 
اشعار استادخليلی که در  و )نداخته شد تاريخ ابه زباله دانیتوسط داودخان  سال قبل ٤٤  نظامآن که طومار(لطنتس

 ، ولی احمدنوری چه جوابی دادهمعلوم نيست که شھزاده به. کندايجاد وفعال  سايتی راستايش ظاھرشاه سروده است،
من اندازه اش را نميدانم و ممکن ی پول که  مبلغ، که يکی ازسرمايه دار ترين سفيران افغانستان استمسعود خليلیاما 

آغاز  از او  و. مورد نظر را فعال سازدقرار داده تا سايتولی احمد نوری در اختيار  باشدبيشتردالر از ده ھزار است 
به  شروع عليه وطن پرستان وحقيقت نويسان تاريخ   وکرده  فعال را ) آريانا افغانستان( سايت  سال جاری مي)دی

   .کرده است پرازيت افگنی

 دفاع از سلطنت منظور بظاھرا درعھد سلطنت را گونۀ ان فوسيل ی احمدنوری، تعدادی ازمحافظه کارول
خليلی  بدور خود جمع نموده است تا با نشخوارکردن اشعار مداح استاد ھرشاه ، ولی در حقيقت به ھدف دفاع از ظا

 وامثال مرا که با يش، من به رقص وسماع پرداخته و با سرھم بندی Dطاي)ت خو،ظاھرشاه، و ضياء الحق و بچۀ سقو
، ونيز تکملۀ آن زيرعنوان )اسان يا دزدی از کلکان؟حبيب هللا ، عياری از خر(نشر مقاDت مستند خويش زيرنام 

  و استاد خليلی را از بام به  حبيب هللا کلکانی، تشت رسوايی»تذکراDنق)ب، آئينۀ تمام نمای فجايع حکومت سقوی«
 . زير انداخته ايم ، به نوبت مورد تخريبات بيشرمانه قرار بدھند

 مايار، در ھمين راستا برای خاموش کردن زبان وقلم  تا کنون ولی احمدنوری وعارف عباسی واحسان هللا
سيستانی و داکترھاشميان، و داکتر زمانی و داکتر سيد عبدهللا کاظم و اقای اياز نوری وآقای مسعود فارانی وداکتر 

 .کاروان و ديگرملی گرايان و روشنفکران حقيقت خواه ، ناحنک زده اند و گويا مقاله نوشته اند

 سیصادقانه از ظاھرشاه دفاع نمايند، به دفاع از کاينکه ، بجای باقی مانده از دوران سلطنت ای ھ اين فوسيل
نوکری ضياء الحق عضويت جمعيت اس)می و  ببعد١٩٨٣ سال از و  ظاھرشاه توھين کرده، ولی نعمت خوده بهک

بانه خود را ھواخواه واخ)صمند ، پرداخته و کاذاستپذيرفته دشمن درجه اول  افغانستان را ورھبرنظامی پاکستان 
  .ظاھرشاه وسلطنت وانمود ميکنند

  

  :)آريانا افغانستان(ان طلبسلطنت )ظاھره ب(نشرمکرر مقاله من در سايت 

منطقی يک تسلسل ولی احمد نوری که من او را به حيث نويسنده نمی شناسم، چون توانائی فکرکردن و 
ھمواره  او  به ھمين علت،است  واز فتنه وتوطئه پر،ز خ)قيت خالیکله اش ا  ندارد ووضوعموضوع را در نوشتن م



  قلمی او- فکریشوندگان  استثمارمن يکی ازايناز تراوشات فکری وقلمی ھمکاران پورتال سوء استفاده ميکرد و
ميخواھم باDخره مجبور شدم، در دريچۀ خاص ھيئت مديرۀ پورتال اين راز را افشاء کنم و بنوسم که ديگر نکه  مودب

آقای قيس کبير وآقای فارانی وآقای  .نوری از من سوء استفاده کند؛ و بنابرين با او قطع رابطه کردمولی بيش ازاين، 
  .ه مطلع اندرحمن سيد ومحترمه صالحه واھب و غيره از اين واقع

عھد اقتدار درا که مقالۀ مريک  خليلی، -سلطنت ولی احمدنوری با کمک قلم و مشورت مدافعان  بنابر اين عقده،
در روزنامۀ بعد و  کرده  وکم زياددر آن کلمات وجم)تی را  او نوشته بودم وبرادر زاده اش بدستور حفيظ هللا امين 

خواھان ت سلطنسايت  توأم با استھزاء در ،منطقانسجام ويک مقدمۀ فاقد  با اينک نوری آنرا رسيده،ه نشرانيس  ب
  !  مرا درحالت گردن زدن فرزندان خود يا ظاھرشاه  گيرکرده باشد؟؟تو گوئی.  به نمايش گذاشته است)آريانا افغانستان(

مرا بجای رھبران تنظيم ھای آدمکش ساخت پاکستان که کابل را به ويرانه ًشما حتما اقای ولی احمدنوری،نی 
 و يا بجای رھبران حزب شتباه گرفته ايد  به ا ھزار انسان را با توپ وتانک وخمپاره نابود کردند،٨٠مبدل ساختند و

ھادی  استم و نه از قطار رھبران حزب مورد جتنظيمھا من نه از قماش رھبران . دموکراتيک خلق، به اشتباه گرفته ايد
  ! حمايت شوروی

 جرم شمرده نشود تا زمانيکه در مطبوعات آن زمان جرم شمرده ميشود؟ فکرميکنم کهای آيا مگر نشر مقاله 
اگر از نظرشما نشر مقاله در رسانه ھای آنزمان به معنی . نشوند داخلیوآشوب آن مردم تشويق وترغيب به جنگ در 

شما اشتباه باز ھم عضويت  نويسنده در حزب برسر اقتداراست  وشموليت در يک حزب چپی، جرم پنداشته ميشود،
، ی بودنحزبآيا به نظر شما .موکراسی است اصلی د آزادی بيان وعقيده و آزادی انتخاب، ارکاندر غرب ميکنيد، زيرا 

با اھميت تر فکر ميکنم از لحاظ اھميت موضوع،  از عضويت من در ھيئت رئيسۀ شورای انق)بی با اھميت تر است؟
 اعتراف کرده ام وبعد ١٩٩٥ و من اين موضوع را در نخستين کتاب خود بعد از اقامت در سويدن در سال  .نباشد

  را خواندند وبر من و  آن نوشته آفرين گفتند؟ ھزاران کس آن

از قدرت کنار زده  شبی که داکتر نجيب تا يعنی ،ش١٣٧١ثور٢٦  تا١٣٥٧  ثور٨صادقانه ميگويم که من از
. تحت تعقيب بودم» خاد« ھمواره از سوی جواسيس د، تلويزيون پخش گرديازپناه برد وخبرش به دفتر ملل متحد شد و

درسال بطور مثال عرض ميکنم که؛ .ننھاده امخواب بر بالش  سرتشويش  بدون يک شب  حتیوبنابرين دراين مدت
شما در آيا   استاد:پرسيد روزی  اسد هللا امين که از شاگردان من درليسۀ نادريه بود، مرا بدفترخود خواست و،١٣٥٧
که راپوری در مورد شما ديروز او ع)وه کرد ! شامل ھستيد؟ گفتم نه خير) منسوب به داودخان (غوزنگ ملی حزب 

برويت آن . در مجلس رفقای ما خوانده شد که شما را عضو ملی غوزنگ و طرفدار داودخان معرفی کرده بود
. ،ولی من گفتم دراين مورد تحقيق ميکنم ونتيجه را به شما ميگويمتان تصميم بگيرند دستگيردرموردراپورميخواستند 
 حمايت خود را ابراز مقاله ای بنويسی واز انق)ب ثور  ،رفع اين اتھامبرای که راست بھتبه نظرم : اسد هللا امين گفت

 ولی نه تنھا در غورزنگ ملی بلکه البته که مينويسم،گفتم . ی خواھی شدبنددر غير آن  براثر چنين راپورھايی کنی 
را به نوشتم وآن مقاله ر نداشتم،ثورويداد اظھار حمايت از چاره ای جز چون . درھيچ سازمان سياسی نبوده ونيستم

وچند روز .فرستادروزنامه انيس زياد نموده به  جم)ت وکلماتی را در آن کم وبعد از مطالعه  او اسدهللا امين سپردم و
  . خاد بدور نبودمجواسيس  نظرگرديد،اما ھيچگاھی ازدستگيری از که سبب نجات من بعد به نشر رسيد 

يک پرچمی يا خلقی را با جنگ ساDران تنظيمی به مقايسه بگيرم،بی  اگر  ام،نسته  وداآنطور که من ديدهمعھذا 
با ھمه کاستی واشتباھات سياسی اش، ھزار بار بھتر  يک پرچمی يا يک خلقی، :انصافی خواھد بود اگرنگويم که 

 آغاز نھضت روی  درحکمتياررھبرحزب اس)می . خليلی اندچون درباری مداحان  و تنظيمھارھبران وشريفتر از 
خود، مکاتب دخترانه ت حکومربانی درھنگام رھبر جعميت اس)می  د وکابل تيزاب پاشيروی لوچ لوچی بر روی زنان 

  . دخترانه را صادرکرد، چيزی که بچۀ سقو نيز انجام داده بود را فاحشه خانه ناميد و فتوای مسدودکردن مکاتب

وتساوی زنان ، به تعليم وتحصيل وبچۀ سقومداحان ظاھرشاه  و رحکمتياربانی و  خلقيھا وپرچمی ھا، بيش از
دولتی خزانه نه غارتگر ودزد  نه آنھا . داشتندی و قومی، ت)شيتوت ھای جنسحقوق زن با مرد واز ميان بردن تفا

  .غصب کردند بنام خودنه اموال شخصی وملکيت ھای خصوصی مردم را  دند ومھمات نظامی بوطيارات جنگی وو

پرچمی وخلقی را کس نشان داده نميتواند که در زمان اقتدار خويش، مثل  اعضای حکومت جھادی ربانی ھيچ 
و مقامات حکومت کرزی ، دارايی ھای عامه وملکيت ھای شخصی وکمک ھای جامعه بين المللی را غصب وغارت 

  .کرده باشد و بنام خود و وابستگان خود شھرک وکاخ ھای مجلل ساخته باشد



  

  ًآنرا به حيث سند محکوميت من در سايت سلطنت طلبان مکررا به نشر سپرده، ،ولی احمدنوریيکه ا مقاله
 مي)دی به ارتباط نقد من  برجلد دوم تاريخ غبار در جريده کاروان چاپ امريکا مطرح شد تا از ٢٠٠٠يکبار در سال 

، درسايت آريائی ٢٠١٣و بار ديگر درسال . دموزن نقد من بر کتاب مرحوم غبار کاسته باشد وجوابش را ھمان وقت دا
  :به ولی احمدنوری نيز بدھمميخواھم ھمان پاسخ را  واينک د ومن پاسخی بدان دادم رسيدوباره به نشر 

  

  "بتو آواز دھد  گور خونين شھيدان " 

  که چھا رفته ز بيداد براين مظلومان؟

  

نسلی که در سرنوشت . يافتند وبه ثمر نشستندمن از بازماندگان نسلی ھستم که در دھۀ دموکراسی رشد «

سياسی کشوردر چھاردھه اخير، ھم در دگرگونی نظام ھای سياسی وھم درفراھم کردن زمينه ھای تجاوز بيگانگان 
 ويرانگريھای تباھکن کشوردر  بروطن ، ھم در دفاع از ميھن ومعتقدات دينی خويش وھم درجنگ ھای قدرت طلبی و

 وسبق خوانده ،استبداد زده و    به نسلی تحصيل کرده  من.  بازی کردند  گذشته نقش موثری قرن٩٠ و٨٠دھه ھای 
تشنۀ تحول وآزادی بيان ومطبوعات دھۀ دموکراسی نظام شاھی تعلق دارم که شاھد تغييرات وتحوDت سياسی ونظامی 

  .يسم از چشم ديد خود ميگويموفرھنگی اغلب تراژيک وغم انگيز کشور ومردم خود بوده ام ،پس آنچه ميگويم ومينو

 که بازار حزب وحزب سازی وتبليغات ايديالوژی ھای وارداتی چپ و راست خوب گرم   در دھۀ دموکراسی
بود،ھر حزب وھر گروه سياسی برای شکار کردن نسل مکتب رفته وسبق خوانده دام گسترده بود وت)ش ميکرد تا 

برخی از سران و رھبران اين احزاب مثل ھنرمندان ماھر با . ندھرجوان و ھر درس خوانده مستعد را جلب وشکار ک
 رژيم سلطتی درکشور،و استقرار نظام عادDنه اس)می يا  نواختن تولۀ سياست وسردادن آھنگ سرنگونی

سوسياليستی بجای نظام کھنه شاھی ، جوانان پاک دل وخوش باور را بدام می انداختند وشکار سخنان آتشين 
 مينمودند و در روزھای خاص آنھا را برای تظاھرات به جاده ھا وخيابانھای شھر کابل وساير واحساساتی خود

  مرگ برارتجاع، مرگ برشاه «  يا   »! فاسد واستبدادی شاھی  مرگ بر رژيم:" ميکشاندند تا شعار دھند که  شھرھا

  .وغيره وغيره!" ومرگ برسلطنت طلبان 

راسی بيشتر دست به تظاھرات ميزد، واعمال حکومت را مورد يکی از گروه ھای سياسی که در دھه دموک
 مسکو پيروی  که از خط فکری» حزب دموکراتيک خلق افغانستان «انتقادھای شديد قرار ميداد ، گروھی بود بنام 

 ونيز حرکات وفعاليت ھای حزب  دومين گروه دست چپی موسوم به شعلۀ جاويد بود که اعمال وکردار حکومت. مينمود
گروه سومی .تشکيل ميدادند) خط فکری مائوتسه تونگ(اين گروه را پيروان . ًوکراتيک خلق را شديدا انتقاد ميکرددم

بود که تحت رھبری برھان الدين ربانی " اخوانی ھا"که مخالف ھردو گروه دست چپی بود، گروه معروف به 
مت و رژيم شاھی را محکوم ميکردند، بلکه وديگراستادان فاکولتۀ شرعيات درکابل فعاليت داشتند ونه تنھا حکو

نيز بشدت می تاختند ومشی سياسی وايدالوژيک آنھا را محکوم ) خلقی ،پرچمی،شعله ئی(برگروه ھای دست چپی 
البته گروه ھای سياسی ديگری چون افغان ملت، صدای عوام،وحدتی، اتحادملی،سلطنت طلب وغيره نيز . مينمودند

  . تاثيرگذاری برجوانان مکتب رو به پا يۀ سه گروه سياسی فوق الذکر نميرسيدندوجود داشتند، اما از لحاظ

 خلقی،چه پرچمی، چه شعله ئی، چه اخوانی، در روزھای    احزاب سياسی،چه  در مجموع شعار تمامی  
 از بنابرين ميتوان گفت که ھريک! تظاھرات ھمانا، نابودباد رژيم استبدادی شاھی ومرگ برشاه وشاھی طلبان بود

يا مرگ بررژيم استبدادی ! مرگ برشاه: اعضای اين احزاب بدون ترديد در دوران حيات سياسی خود بارھا گفته اند که
  !شاھی

 فھم ادارۀ مملکت واعمال قدرت سياسی درافغانستان، خيلی   اعتراف به اشتباھات خود، وکمی وکاستی در
ومردانگی از سوی ھيچ رھبر سياسی يا فعال سياسی تا ھنوز من شاھد چنين شھامت .شھامت ومردانگی ميخواھد

بخاطر دارم آن عده از تحصيل يافتگان وپوھنتون رفتگان که فريب لفاظيھا و . درچھاردھه اخير درافغانستان نبوده ام
 مرتجع، وابسته به در بار،   :وعده ھای ميان تھی رھبران و فعالين حزبی را نميخوردند، بابرچسپ زدن کلماتی چون

من بارھا چنين تحقير وتوھين ھايی را از سوی حزبيان مست از بادۀ ايديالوژی . سوس وغيره تحقيروتعجيز ميشدندجا



 عضويت حزب وداشتن کارت سرخ يا زرد ويا سبز ھيچ گروھی را  بجان خريده ام ولی ھرگز آرزوی" وارداتی"ھای 
يات من وخانوادۀ مرا تھديد ميکرده است، چارۀ ای اما در روزھای سخت خطرناک،آنگاھی که خطرح. بدل راه نداده ام

 را از   ونتيجۀ اين دور انديشی سبب گرديد تا حيات خود وخانواده ام. جز تمکين به دساتيرحزب برسراقتدار نداشته ام
مرگ حتمی نجات بدھم و بعدتر خدمامت ناچيزم را به مردم کشور با نگاشتن چھل کتاب تاريخی وجامعه شناسی 

  .اين کتابھا اکنون در پورتال وزين افغان جرمن آن)ين قابل دسترسی می باشند.م عرضه کن

ًھرچند عضويت در حزبی مث) خلق يا پرچم وشعله ويا افغان ملت وغيره در ذات خود کدام جرم وگناه شمرده 

ل ميتوان کسی را نميشود، واين اعمال وکردار انسان است که ميتواند م)ک قضاوت قرار بگيرد واز روی اين اعما
 بوده ام و نه عضو   با سرفرازی ميتوانم اع)م کنم که من نه عضوحزب خلق وپرچم. مجرم ويا بری الذمه پنداشت

  .  رنگين است   اخوان ونه عضوشعله و نه افغان ملت وغيره و نه دستم بخون ھموطنانم

دار حزب دموکراتيک خلق من در ت)ش ھای مذبوحانه دشمنانم که ميخواھند نشان بدھند که در زمان اقت
روزنامه ھای آنزمان کابل مقاله مينوشتم، پس ممکن است عضويت حزب برسراقتدار را داشته ام،ت)ش بيھوده ای 

 به ھر نويسنده غير حزبی   امين ميتوانست  بيش نيست زيرا که حزب برسراقتدار بخصوص در دوران اقتدار حفيظ هللا
 بنويسد،وآن نويسنده اگر چنانکه خواست حزب برسراقتدار بود نمينوشت، گويا که سند دستور بدھد که چنين يا چنان

   مرگ خود را بدست خود نوشته بود، بنابرين مرحوم حبيبی و مرحوم رشتيا، ومرحوم داکتر جاويد وغيره ذوات
و درنشرات آن زمان به صاحب قلم غير حزبی که در آن زمان درکابل بودند، خواھی نخواھی مقاله وتبصره مينويشتند 

  چاپ ميرساندند، واين ھرگز به معنی آن نيست که آنھا عضو حزب دموکراتيک خلق بودند، اما چاره ای جز نوشتن
   درامه بدستور بزرگان حزبی  من ھم در دوسال اول کودتای ثور دو مقاله وسه. مطابق با پاليسی نشراتی رژيم نداشتند

Dت ،که در ھيچيک آنھا سجده به رھبر فرازنه يا رفيق کبير گفته نشده ،حيات خود نوشته ام وبا نوشتن ھمين مقا
  . وفرزندانم را بازخريده ام

 تحقيقی به جامعه عقب مانده افغانی تقديم  آيا کاربدی کرده ام که زنده مانده ام وسپس چھل کتاب خورد وبزرگ
ميشدم ودر زيرشکنجه ھا نابود ميگرديدم، "اکسا يا خاد" فتار نمی نوشتم وبالنتيجه گر  داشته ام؟ آيا اگر آن مقاDت را

کار بجائی کرده می بودم؟ من فکر ميکنم که کار بجا اين بود که با نوشتن چند مقاله حيات خود وخانواده ام را نجات 
   ترجيح  نبدھم، ھمانگونه که ديگرفرھنگيان کشوربرای نجات حيات خود وخانوادۀ خود فرار ازوطن را برقرار در وط

   .دادند واز کشور بدر رفتند

مثل  ولی احمدنوری صاحب فروشگاه موترھای بنز نبودم تا ھرچه زودتر با ميلونھا دالرکشور را ترک  [من که
، توان پرداخت حتی يک ماه کرايۀ خانه وخرج اوDدھا خود را نيزنداشتم، وبنابريان برای نجات خود وخانواده ام ]کنم

 شرايط مثل ساير   با تمام دشواريھا وناگواريھايش مناسب تر تشخيص دادم تا آنکه با مساعد شدنماندن در وطن را
  .ھموطنان از وطن فرارکردم، وخود وخانواده ام را به ساحل امن اروپا رساندم

 من مدت ده سال تمام در اکادمی علوم افغانستان کارکرده ام واگر عضويت حزب برسراقتدار را ميداشتم، 
ً رئيس اکادمی علوم وداکتر کبير رنجبر معاون علمی اکادمی علوم حتما مرا با کلمه رفيق خطاب ميکردند  مان Dيقسلي

که ھرگزياد نکرده اند وع)وه براينھا داکتر اکرم عثمان آمر انستيتوت تاريخ وحقوق وعلوم سياسی که من عضو 
کودتای ثور وپيامدھای آن «اميدوارم کتاب . نبوده ام شھادت ميدھند که من عضو ھيچ حزبی   مسلکی آن شعبه بودم

 درسويدن وبعد درپاکستان به چاپ رسيده است، سوز وگداز مرا در فضای مختنق ١٩٩٦من که درسال » درافغانستان
حاکميت حزب دموکراتيک خلق وسپس در ھوای وحشت ودھشت وغارت وتجاوز در دولت اس)می ربانی وشرکای 

  .سير کرده بتواندجھادی اش توجيه وتف

 باDخره طومارنظام شاھی   به ھرحال، سخن برسر شعارنابودی رژيم شاھی از سوی احزاب متذکره بود که
ش درھم پيچيده ١٣٥٢ سرطان ٢٦توسط احزاب فوق الذکر درھم پيچيده نشد، بلکه توسط داودخان پسرعموی شاه در 

 نظام ھرچند با يک کودتای سپيد به پيروزی رسيد، ولی از شد وبجای آن نظام جمھوری افغانستان استقراريافت و آن
کشور از امنيت و ثبات سياسی برخوردار بود واميد آن ميرفت که . برخی جھات فرق چندانی با نظام شاھی نداشت

افغانستان بتدريج ازعقب ماندگی قرون نجات يابد و مردم آن از آرامش وخودکفائی بھره مند شوند،اما با صاعقۀ 
باروخونين کودتای ثور آن ھمه اميدھا برباد رفت وکشور ومردم ما در مسير خون وآتش وتجاوز قرارگرفت که از مرگ

 تا ھمين امروز ، ھمواره خون مردم افغانستان بزمين ريختانده ميشود واگر آن ھمه خونھا در يک ١٣٥٧ھفتم ثور



يتوانستند در آن گذرکنند ولی افسوس که خون جوی قرار داده ميشد، بدون ترديد شطی را ميساخت که کشتی ھا م
نيست که داد مظلومان وشھيدان افغان را از بيدادگان لميده " دادخواھی يا داد ستانی"افغانھا بی ارزش شده و 

 ! بگيرد  برکرسی ھای قدرت

يز به اميد آمدن آن روزی که مجرمين جنگی وجنايت کاران وھرکه دستش به خون مردم آلوده است به پای م

گورخونين شھيدان «، مقالۀ ١٣٩٢سايت آريائی، آرشيف مقات سياسی (»پايان.عدالت قرارده شوند و محاکمه گردند

  .استريافت د  قابل٤٢٩ اين مقاله درآرشيف مقاتم در افغان جرمن ،درشمارۀ  )٢٠١٣/ ١١/ ٩مورخ »بتو آوازدھد
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