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 بجواب  باری جهان  

 شما نمیتوانید 
 
شوید وکس بشما نگویدباالی چشم تان ابرو است! آقای جهان  از زیرریش مردم  خرسوار تیر

وع کرده اید ، من متوجه شده ام که اکثر  ن مطالب تاریخن شر از زمانن که شما در پورتال افغان جرمن آنالین به نوشی 

تان  بخصوص نوشته هاینوشته های شما با نیش زدن و تحقث  کردن شاهان درانن همراه بوده است. 

کردن وتوهیر   ساند وآن تحقیر عبدالرحمن خان تا امان هللا خان وداودخان ،برای خوانندگان  یک پیام را میر ازامیر

گ شان است.  ین خدمتگاران وطن، یعن  همیر  سه شخصیت بزرگ با کارهای سیر عبدالرحمن  نمودن به بهیر امث 

از کام استعمار  را افغانستان خان را که افغانستان را ساخت،ظالم وخون آشام مینامید، وامان هللا خان را که استقالل 

ن  ودراه توسعه معارف و تساوی حقوق احاد افراد کشید وبه مردم هدیه کرد،  قانون اسایس  اولی 
ی

را بوجود آورد بردگ

فراری  وفهم نخودخواه و  هاش ، میرسکرد،مجانن تعلیم وتحصیل را برای زن ومرد این وطن وغالیم را ملغن ساخت و 

 یکارخانه های تولید، بندهای آب ومیدان های هوانی و میخوانید، داودخان را که دراین کشور جاده های اسفالت شده 

 و ساخت و 
ن
اگراین موضع  کتاتور خود خواه میخوانید،ود دیوانه ، اول ودوم وسوم راتطبیق کرد پنجساله پالنهای انکشاف

ی تان در برابر شخصیت تاریخن ومیل کشور  تعریف شما چیست؟برای خوشنودی دشمنان این کشورنیست، پس اگر گث 

ن روی مصلحت های سیایس وجلب توجه برخن   از افراد است که با نام و کارنامه های ازنادرخان دراین روزها نث 

 شخصیت های تاری    خ ساز فوق الذکر میانه خونی ندارند. 

ن متوجه شده بودم وبعد از آنکه پاسخ  کاکر نث 
ی ونوشته های داکث  ن زمان ستانث 

ن تفکر شمارا من در نوشته های داکث  عی 

ی دیدم ، دریافتم که شما سه نفریک های محکم ومستند داکث  زمانن را درجواب شما وداکث  کاکر و زمان  ن مثلث »ستانث 

ین زعمای میل وتاریخن این  «  تخریب شاه امان هللا را  تشکیل داده اید و برطبق دستوری که دارید، سغ میکنید بهث 

 ازنفرت قبیلوی نسبت به درانن ها نشآت « دستوری»کشور را ترورشخصیت کنید واگراین ترورشخصیتها 
ً
نباشد، حتما

 د. میکن

 مصادف به ایایم است که شما درکمیته تبلیغ و تروی    ج کمیته 
ً
نجیب هللا اتفاقا عضویت من درشورای انقالنی درعهد داکث 

ن را باید بدانید که من عضو حزب دیموکراتیک خلق مثل شما نبودم و نه  مرکزی آن حزب فعالیت داشتید. اما یک چث 

 واتوریتۀ حزنی برخور 
حزنی در تحت سلطۀ حزب برشاقتدار یم باید مثل شما از مصئونیت جانن دار بودم. یک آدم غث 

مثل یک مامور معذوراز دساتث  واوامر دولت برشاقتدارتبعیت یم نمود و اگرتبعیت نمیکرد باید از کشور فرارمیکرد 

ی مینمود واز استخبارات نظایم آن کشور)آی اس آی( درس خیانت به وطن وفرز   را در پاکستان سثر
ندان نیک ومدن 

ی میکرد،تا ترورنگردد. من بجای نوکری به )آی. اس. ای(  وطن را یم آموخت وامتحان نوکری به پاکستان را موفقانه سثر

 ادامه دادم ووقت  بمن گفته شد، 
ی

، بودن دروطن را با همه مشکالتش ترجیح دادم ودر یک نهادعلیم کشور بکارفرهنگ

وری است،چرا این وظیفه حضورم برای تحقق پروسۀ صلح وآشت  میل  در هیات رئیسه شورای انقالنی دولت مفید وضن

! واین  دیگری داشت؟ نه خث  را قبول نمیکردم؟ آیا اگرقبول نمیکردم، جزمخالفت من با پروژۀ  آشت  میل دولت تعبث 

لف نبودم، میتوانست برای خودم وخانواده ام خطرناک باشد. درحایل که من با آمدن صلح وآشت  میل درکشور مخا

 ودراین راه آنچه از توان من پوره بود دری    غ نکرده ام. 
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تذکرداده بودم که شما از اداره یک وزارت دوهزار نفری عاجز بودید و براثر سوء استفاده ازموقف خود مجبور به 

عصو هیات رئیسۀ شورای انقالنی بود،این عضویت فرارشدید، مگرشما بجای توضیح علت فرارخود میگوئید ،سیستانن 

ی از  چه، خلق وپرچم من در شورای انقالنی رژیم ن ی چث  ین فرزندان این  مقابل  دررا نه شما خصماموضع گث  بهث 

یداند بنابرین تاری    خ سیستانن انگلییس نم ئید میگو عالوه براین  ؟کند کم میامان هللا خان وداودخان  اعتن کشور 

ست است که من به اندازه شما در مرحوم غبار هم انگلییس نمیدانست اماصد چندشما تاری    خ میدانست. نمیداند،

ی وزارن  را که انگلییس میدانانگلییس نمیدانم، اما شما   یک سال  کنید واداره   آنرا توانستید نبدوش گرفتید که ید چرا رهثی

 یاسوء استفاده های شخیص از صالحیت مقام وزارت  خر بود؟شما  فرارعلت آنجا فرارکردید،  از وچندماه بعد 

  ؟ادارۀ وزارت اطالعات وفرهنگ بیکفایت  در 

 نی واسطه وغث  وابسته به سازمانهای سیایس ،هیچگایه امکان تحصیالت باالتراز 
ن
سیستانن بحیث یک آدم اطراف

ی ازبورس های تحصییل  هفت ساله وده ساله از انگلستان یا ل ن  ستانث 
کاکر وداکث  یسانس را نیافته تا مثل شما وداکث 

که نیست. سیستانن بکیل با  امریکا بهره مند میشد وتحصیالتش را ادامه یم داد ورنه استعدادش اگراز شما بهث  نباشد کمث 

د. انگلییس بیگانه نیست بلکه میتواند مطالب م ورت خود را از منابع انگلییس بهره گث  ن ورد ضن سیستانن با وجودنداشی 

تحصیل کرده دراتحادشوروی را برای یک سال درعرصه تاری    خ  ی، بنابر تجارب کاری خود اقلن سه دکث  دپلوم دکث 

 بحیث استاد رهنما، رهنمانی علیم کرده است. 

شده اید،این لقب ن نهادهای علیم وتحصییل کشورکه  32را  ازلقب کاندید اکادمیسیتن من کیم دلگث  تن از منسوبی 

صاحب تالیفات مستقل بودند در عهد داکث  نجیب هللا نصیب شدند ودرمیان آنها کسانن رتبه اکادمیستن گرفتند که 

حت  یک اثر علیم وپژوهیسر هم نداشتند ویل درمقامات بلند حزنی قرارداشتند.اینکه چرا بشما این لقب تعلق نگرفت، 

دیگری نداشتید  م ن به کمیسیون ارزیانی آثارارائه   کهن نمیدانم شاید تا آن زمان بجز چندپارچه شعر دروصف رهثی تان چث 

کنید، ویل شنیده بودم که بعیصن اوقات چنان مست و الیقل یم گشتید  که راه صد قدیم ازخانه تا میخانه راگم 

 میکردید. 

محمدودان خواسته   با نقل قویل از فقث 
ن جهانن نجیب هللا بوده ام، درحایل که چنی  نشان بدهدکه من ازطرفدارن داکث 

نبوده است. پس از مهاجرت از وطن واقامت درسویدن من چشم دیدها وبرداشتهای  خود را از حاکمیت حزب 

  چاپ 1996نوشتم ودرسال « کودتای ثور وپیامدهای آن درافغانستان»دموکراتیک و تنظیمهای جهادی در کتانی بنام 

محمدودان،عضو کمیته مرکزی حزب دموکراتیک در کتاب خود)دشنه های شخ (مطالتی را از   کردم. سالهابعد فقث 

ن نوشته است:    در بارۀ من چنی 
ً
نجیب هللا نقل نموده وضمنا قابل تذکاراست که »کتاب من در باره علل سقوط داکث 

م سیستانن گرچه عضو حزب دموکراتیک خلق نبود،ویل عضویت شورای انقالنی افغانستان را تا انحالل  محث 

ن حال شخص مطلع از جریانات   ی حزنی ودولت  شناخت داشته درعی  داشت،وبنابرین با تمام افراد سطح رهثی

اما جهانن از این تذکرچشم پویسر کرده است تا بزعم خودش مرا حزنی وانمود   .(219)دشنه های رسخ،ص «کشوراست. 

 .کند

 ، ن جهانن خلق  م شعری شوده یک زمان همی  ن ودر  «موری اجازه راکره خر طالب سمه»تحت عنوان بود درمدح طالبانث 

وویل احمدنوری با دیدن این شعرش چنان از کوره بدررفت که همکاری قلیم او را با  ،پورتال افغان جرمن به نرسر رساند 

 عذر آورد که هدفش حمایت از اندیشه قطع نمود پورتال 
ً
ن دیگری بوده است و با . مگرجهانن فورآ م نبوده  وچث  ن طالبانث 

  ختموسیله وعذر دوباره اجازه دخول به حریم قلیم افغان جرمن را بدست آورد. 
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