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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئمن یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

  ۲۰۱۸ /۷ /۲۱                                   جمیلی                                           عبدالجلیل

 ه در اوست !کراَود همان تاز کوزه 
 

ستخبارات ایران است ونزدما به سازمان ا مربوط ،سایت افغان پیپروب افغان جرمن آنالین! پورتال محترم]همکاران 
 سایت جداً خود داری شود.[ اداره افغان جرمن انالینf,معتبرشناخته نمیشود،از استناد به این  به حیث یک منبع

 

درین ایامی که  مصادف با چهل و پنجمین سال  تحول افغانستان بَدور نوین  و آغاز جمهوریت  در 
لضمیر خود و افغانستان است صاحب قلمان ما  با نظز اندازی به آئینهٔ جمال  خود  و محتویات ما فی ا

سال  بصورت باطنی و یا علنی در مکنونات قلب و خاطرهٔ خود داشتند روی  ۴۵هر آنچه  تا همین 
کاغذ سفیدی  ریخته  و بعضاً مطبوعات  بیچارهٔ ما را چنان بیچاره تر از روزگار امروز وطن  تمثیل 

 کردند که اشک در چشم خشکی میکند.
< در سایت   ۱۳۵۲سرطان سال  ۲۶عواقب کودتای ان > تحت عنو جناب دوکتور نوراحمد خالدی 

 ؛وزین افغان جرمن آنالین
جمهوری خودکامه محمد داوود < در نشریهٔ معلوم الحال جناب سید مسعود حسینی  تحت عنوان > 

چهل و پنجمین سالگرد اولین جناب  غالم فاروق عزیزی تحت  عنوان >  "؟؟افغان پیپرمسما به "
 .قبل الذکردر همان نشریهٔ معلوم الحال  انستان <ریاست جمهوري افغ

ثور ۷سرطان وکودتای ۲۶کودتای  > و جناب  محمد اعظم سیستانی کاندید اکادیمیسین تحت عنوان
 .ینسایت وزین افغان جرمن آنال< در  هردو محصول دهه دموکراسی!

در آغاز سخنم  از آن جنابی  یاد آور میشوم  که با آنهمه  نزدیک سازی ها و همکاریهای بیدریغ    
در زمانش  با بنیاد گزار عصر جمهوریت نوین افغانستان  حتی  پینهٔ  شدن  سر زانوی عمر داود!  با 

 ذ سفیدی ریختند. این  مقال خویش آنچه را از سالیانی در مافی الضمیر خود داشتند  روی کاغ
گرچه شخصاً و مستقیماً با  محقق  محترم  و دانشمند گرامی  وطنم  جناب  دوکتور نور احمد خالدی  
شناسائی و تماس ندارم  ولی  به ثمر زحمات و آثار قلمی شان عالقه داشته و همیشه  مطالب شان را 

مگر با بُهت و حیَرت   –شانرا  مطالعه می کنم که بهمین روال  امروز نیز  نوشتهٔ  دو صفحه ای
بخاطریکه  چون جناب شان اینقدر فراست و توان  علمی داشتند که با همکاری با عمر  -خواندم !

داود شهیدیکه ماهیت کار و شخصیت  علمی شانرا خوب میدانستم  و از سوابق  تحصیلی آن شهید 
و باز با شناحت نزدیکه  با  شهید گرامی  منور وخلیق  که تا سطح دیپلوم انجنیری بوده  اطالع داشتم  

مرحوم علی احمد خرم  وزیر پالنی که  دو سال  بعد تر از ما  پوهنحی حقوق و علوم سیاسی  را در 
به  پایان رسانیده  و با آغاز مامورین دولت در وزارت پالن جدید التشکیل  مراحل   ۱۹۵۶سال 

و خوب بخاطر دارم  روزیکه  با شهید سید  وحید  ارتقائی را طی نموده و بمقام وزارت رسیدند  
تلفونی آمد  و با  -عبدهللا  معاون  و سر پرست  وزارت  امور خارجه در اطاق شان کار میکردیم  

چرا و چنین و چنان گفتن ها  گوشی تلفون را به جایش  گذاشته و رو بمن کرده برویم که خرم 
انهٔ جمهوریت رفتیم  که  با جسد بی جان آن انسان نیک  صاحب را کشتند. و بدون ضیاع وقت به شفاخ

 مواجهه شدیم. -و فعال و خوب  با جرأت 
ولی با سر تا پا قرائت همین نوشتهٔ  خالدی صاحب  تعجبم  برین است  وقتیکه جناب خالدی  خودرا 

ان خود / این قدر منور و بخصوص  محرم و قابل اعتماد ساخته  بودند که رئیس جمهور وقت جلو زب
یعنی  تهیهٔ  بیانیهٔ تاریخی خود در لوی جرگه / را  بدسترس  شان قرار داده  بودند؟ که  تنها 

اران  بیحد  نزدیک و هم مجلسان  بسیار بسیار محرم شان از آن  اطالع داشته و تا امروز هیچ  کهم
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئکړ ټینگه اړیکه سره موږ له پته دغه په.  رابولي ته همکارۍ  تاسو درښت په آنالین جرمن افغان
 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

م   یاد کرده اند  چطور کسی پا از گلیم محرمیت و پاک دلی خود نکشیده  و از همچو افتخارات خود ه
آن رژیمی را که حلقهٔ گوش  و  –شد که  این مایهٔ علمی افتخار ما یک مرتبه پوستین را چپه پوشیده 

کتاب کافر میخوانند ؟ البته این  زبان  و قلم  و آن  ۴قلم و زبانش بودند؟ تلگ و ترازو کرده  و به 
شهامت  واقعیت  گوئی  شان در همان زمان   -پس  اگر شف  شف  نگوئیم   –درایتی را که  داشتند 

چرا خفته  بوده و تابع ملحوظاتی بوده اند ؟  و یا ممکن خدا نا کرده !  طلسم شان  در رشته گک غیر 
مرئیی  در ماورای  خط  و سرحد  بسته  بوده  که  یقیناً درایت خموشانه  و حتی تا امروز متضمن آن  

 بوده است !؟!     
در آغاز دَور خلق و پرچم  که بازهم هیأت شوروی برای  مذاکره و امضای قرار داد  هفت  سالهٔ  
همکاری  اقتصادی  بین افغانستان و شوروی  بکابل آمدند و هنوز هم مدیر روابط اقتصادی  وزارت 

ضویت امورخارجه بودم  در حالی بحیث نمایندهٔ وزارت  امور خارجه در هیآت جانب افغانستان ع
 محمد خان جالللر بحیث وزیر تجارت ر ٰئیس هیأت افغانی بود.  -داشتم 

جالللر که ملک را شغالی  و خودرا  کرسی  دار  واقعی و وارث  پدر  پنداشته  بود  با آغاز سخن  
در مراسم افتتاح جلسه  و معرفی خودی  سخنش  را  از /  به  اصطالح  پدر مهاجر  شدهٔ  ازبکستانی 

این  پدر با افتخارم  بود که با استقبال  از   –شخصیت  آور  خود  شمرده  و عالوه  نمود و   /
نهضت  لیننیزم  بحیث اولین  منشی  حزبی در شهر تاشکند  انتخاب شد و هم او بود که با  بنیاد 

 .گزاری سیستم  زراعتی اشتراکی / سفخُوِزی /  بحیث  اولین رئیس سفخوز در تاشکند انتخاب شد
ولی  در باطن  پدر او و امثال  شان  چهره های  بودند  که  با تسلط  کامل  قوای  روسر بر  

روس ها رمهٔ از  نو برده های نو کمونست محلی را  بنام  فراری /  -ازبکستان  و مناطق همجوارش 
انندان  در داخل به  افغانستان  راندند  تا  مانند جالللر و جالللر م  –در جمع  فراری های واقعی / 

تشکیالت  دولت افغانستان خودرا پینهٔ  سر زانوی  دولت  مردان  خوش  باور افغانستان بسازند  که 
 درین محدوده از تبصرهٔ زیاد  و شمارش شان میگذرم .

ً این واقعیت  عینی  خاطرهٔ  دولت داری مرحوم اعلیحضرت محمد  جنابان خالدی  و حسینی ! لطفا
از زبان شخص  محترمه شاه دخت بلقیس    ۱۹۸۳دقت بخوانید  که آنرا در روم و سال ظاهر شاه را  ب

 :و مستقیماً  نه دست دوم / شنیده ام  /
کالش بابه جانم به  سخن  دوستان  و خبرهای که  برایش می رسید توجه  و ازین قدر کاریز میر »

صاحب منصبی بنام رحمت هللا روزی دختر بزرگم حمیرا  گفت  که یک  –رفتن  جلوگیری میکرد 
و گفت    –مشهور به  بروت   از من  خواهش  دیدن  فوری  و محرم  حضور اعلیحضرت را کرد 

که  پنج دقیقه  وقت میخواهم که  از روز بد داخل دولت  و حتی سقوط حکومت  برای شان  معلومات 
این  بود  که  ازین سخن ها  زیاد  بدهم  و  سه  مرتبه  و مکرر خواهش  کرد  ولی  جواب  بابه جانم 

و البته   –ساله هدایت دادند که با او حرف بزن که او چه میگوید  ۱۶شنیده ام  و به  حمیرا جان 
سرِشیو بلدی جنت روان شد! وجناب  جنرال  ولی  جنرال رحمت هللا  بروت  بعد  ازین  جواب  

 «اداره میشود!کالی من که در قوای مرکز باشد  افغانستان   -میگفت 
یقین  دارم  اگر جناب  دوکتور خالدی  و هم نظران  شان ؛  گذشته  از همه  آثار قلمی  و  زحمات 

مکتب نوینی خوبی برای شان  -عمری  جناب  سیستانی  در عمق همین نوشتهٔ  تازهٔ  شان  در آیند 
 خواهد بود. 

ما  چه وقت  افغان !  و آنهم با قلب پاک  »:خودم هم نمیدانم که را ولی بار کنید  جواب این سوالم 
  «مسلمان  میشویم ؟؟  -!
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