
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 مسؤوليت نوشته بدوش نويسنده ميباشد
  

 

  

  ٣تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

  ٢٠١٦/ ٥/ ٢٠                                                                    کانديد اکادميسين سيستانی                    

  

   عليه من؟)آريانا افغانستان(علت تبليغات سوء سايت خليلی
  

و » ع حکومت سقویآيينۀ تمام نمای  فجاي«معرفی کتاب تذکرا+نق(ب فيض محمدکاتب ھزاره،  به عنوان 
بازتاب نکته ھايی دلخراش و تأثر آور از چشمديد ھای مولف در محکوميت بچۀ سقو ودار و دستۀ دزدان ھمدست 
او، نه تنھا دل حقيقت جويان تاريخ را روشن کرد، بلکه چشم ھواداران ظلمت وتاريکی و وحشت وغارت  وتجاوز را 

بيابند که انتقام رسوائی ھای  رژيم منحط و خجالت زای سقوی را از کور وآنھا را به تپ و ت(ش واداشت تا منفذی 
  .نويسنده آن گزارش ھا بگيرند

در وصف حبيب J » عياری از خراسان «نگارش کتاب اين داستان سری دراز دارد واز آنجا آغازميگردد که 
رشاه امان J غازی، کسی که کمترين  ب)بچۀ سقو( کلکان دزد مشھورتر جلوه دادن آن بقلم استاد خليلی و برکلکانی 

. کرد ذھن وفکر مرا بخود مشغول ،،حصول استق(ل کشور از زير سلطۀ استعماری انگليس بود افغانملته خدمتش ب
 در لندن کنفرانسی از ٢٠١٤ دسمبر١٤اينکه در   خواستم بدانم که چرا خليلی دست به اينکار زده است؟ تامیو

ند که حبيب J کلکانی، رديد ککتاوتدوير يافت و درآن سخن رانی ھای صورت گرفت " بچۀ سقاو«سوی ھواداران 
 کسی( ھرحال نسبت به شاه امان Jبه و ازسرزمين خراسان، بوده ) جوانمردی(ی عياربلکه نبوده، و دزد راھزن 

، بھتر بوده )تاده بودکه دروازۀ علم وتحصيل را بروی فرزندان کشوربازکرد و دختران را برای تحصيل بخارج فرس
  .است

بی يا تجليل از حبيب J کلکانی، آ«:مقالتی زيرعنوان٢٠١٥برای ترديد پيام اين کنفرانس من در ماه جنوری 
ديگر مورد استقبال گرم نوشتم وبه نشر سپردم که » نيست؟وخوشنام پروان به ديگرشخصيت ھای ملی حرمتی 

را » عياری از خراسان«چراستاد خليلی کتاب«: مقالۀ را تحت عنوانمن دومينسپس . نويسندگان افغان قرارگرفت
مستوفی المماک ميرزامحمدحسين ( اعدام ، را عيار خراسانو در آن انگيزه و دليل نوشتن کتابارائه کردم » نوشت؟

ی من از سو در مجموع موضعگيری . از سوی دولت مشروطه خواھان و شاه امان J نشان دادمپدر خليلی )خان
  .نويسندگان ودانشمندان ديگر افغان با نگارش مقا+ت مستند ومستدلی حمايت شد

بعد از نشرمقالۀ من، آقای ولی احمد نوری که استاد خليلی را بخاطر مداحی ھای اواز ظاھرشاه دوست دارد،  
ار کرد تا دردفاع از و کسان ديگری مثل اقای جليل غنی و احسان J مايار، را واد» ناصرمستجاب«با نام مستعار 

ولی احمد نوری، استاد خليلی را که در پشاور به عضويت جمعيت اس(می در آمده . خليلی و بچۀ سقو موضع بگيرند
را نوشته بود و باری در پاسخ آقای احسان » عياری از خراسان«بود و بدستور ربانی رھبر جممعيت اس(می کتاب 

، بحيث معبود خود به ستايش گرفت وظاھرشاه را که مورد ]»!موس خوانده بودظاھرشاه را شاه بی نا«که[ J مايار
  .قرارگرفته ، فدای خودخواھی خود نمود) نمک پروردۀ ظاھرشاه(توھين وھتک حرمت خليلی 

من در « : ولی احمدنوری نميتواند معنای اين سخنان احسان J مايار را درک کند که نوشته است 
خراسان را خواندم وسپس روزی به استاد خليلی گفتم آيا بھتر نبود، شما اين کتاب را بجای پيشاورکتاب عياری از 

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

است که از سوی داکتر ) شاه مورد قبول وارادت ولی احمدنوری واحسان J ماياروعارف عباسی(به ظاھرشاه
صاحب کاظم در دريچۀ نظرسنجی مورد سوال قرارگرفت وبعد طی يک مقالۀ مستقل مورد تحليل وتجزيه عالمانه 

  .      قرارگرفت
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کايتھا به اين نتيجه پايان می يابد که ولی احمدنوری برای بازکردن يک رسانۀ جدا از پورتال روايتھا وح
افغان جرمن آن(ين چنگ به دامن پسراستاد خليلی می اندازد و با  تماس ھای تليفونی مکرر ازسفير مادام العمر 

به او کمک مالی  وپولی بنمايد تا ) ۀ سقوبچ(افغانستان مسعود خليلی، تمنا ميکند تا برای دفاع از خليلی وممدوح او
مسعود خليلی ھم که يکی ازسرمايه دار ترين سفيران افغانستان است مبلغی پول در . او سايتی را راه اندازی کند

به کمک مالی وپولی سفيرصاحب راه ) آريانا افغانستان(اختيار ولی احمد نوری ميگذارد وسرانجام سايت مورد نظر
  . شرطی که  از خليلی به ھر اسم و رسمی که ولی احمدنوری ميتواند، دفاع صورت بگيرداندازی ميشود ب

در اثر مساعدت ھای مالی جناب سفير، ولی احمدنوری، تعدادی ازمحافظه کار ان فوسيل شده عھد سلطنت را 
) مستقيم از بچۀ سقوو بطور غير (ًظاھرا بخاطر دفاع از سلطنت وظاھرشاه ، ولی در حقيقت به ھدف دفاع از خليلی 

بدور خود جمع نموده است تا با نشخوارکردن اشعار شاعر مداح ظاھرشاه، و ضياء الحق و بچۀ سقو به رقص 
وسماع پرداخته و با سرھم بندی +طاي(ت خويش، من سيستانی وامثال مرا که با نشر مقا+ت مستند خويش زيرنام 

تذکرا+نق(ب، آئينۀ تمام نمای فجايع «، ونيز تکملۀ آن زيرعنوان )کانحبيب J ، عياری از خراسان يا دزدی از کل(
، تشت رسوايی بچۀ سقو  واستاد خليلی را از بام به زير انداخته ايم ، به نوبت مورد تخريبات »حکومت سقوی

  . بيشرمانه قرار بدھند

 نيز اعطای لقب استاد ادب نوبت داکتر ھاشميان به بھانۀ عدم امکان بسر رساندن قاموس دری افغانستان و
گذشت و اکنون نوبت من ) خانم صالحه واصل واھب وخانم پوھندوی شيماغفوری(دری به دو خانم اديب و شاعر

  .است وبعد از من نوبت يکی ديگر از تقبيح کنندگان بچۀ سقو وسرمنشی او خليلی خواھد رسيد

 ھمين راستا برای خاموش کردن زبان وقلم  تا کنون ولی احمدنوری وعارف عباسی واحسان J مايار، در
سيستانی و داکترھاشميان، و داکتر زمانی و داکتر سيد عبدJ 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

ی اينکه به عنوان ريزه خواران دربارسلطنت  ، صادقانه از ظاھرشاه دفاع نمايند، اين فوسيلھای لب گور، بجا
کسيکه خليلی را از اعدام نجات داده بود وبرايش (به دفاع از استاد خليلی، اين شاعر حق نشناس که به ظاھرشاه 

برنظامی پاکستان توھين کرده،وسپس  نوکری ضياء الحق رھ) خانه وجاه ومقام و وزارت وسفارت بخشيده بود 
دشمن درجه اول  افغانستان را قبول کرد، پرداخته و کاذبانه خود را ھواخواه واخ(صمند ظاھرشاه وسلطنت وانمود 

  بيکاره گی ظاھرخان که از خود جز فقر وبيسوادی وبدبختی جامعه ويک قانون اساسی چيزی به .ميکنند
 در پورتال بعد از بازگشت به وطندر مورد نقش سياسی ظاھرشاه  مرا برآن داشت تا مقاله ای را که يادگارنماند، 

. افغان جرمن نشرکرده بودم، از آرشيف مقا+ت خود حذف نمايم واع(م کنم که من از نوشتن آن مقاله  پشيمانم
ومنبعد ازکاردانی و وطن پرستی وشھامت داودخان ، واز بيکاره گی ظاھرشاه خواھم نوشت و  پرده از کرکتر 

صيت کاسه ليسان درباری  برخواھم داشت که امتيازات خود را در دورۀ جمھوريت از دست داده اند واکنون به وشخ
  .بھانه ھای مختلف به مذمت اين مرد بزرگ می پردازند

  

  ):آريانا افغانستان( خليلیشرمکرر مقاله من در سايتن

نائی فکرکردن و انسجام منطقی يک ولی احمد نوری که من او را به حيث نويسنده نمی شناسم، چون توا
ھمواره  از  به ھمين علت او واز فتنه وتوطئه پراست،،کله اش از خ0قيت خالی  ندارد ووضوعموضوع را در نوشتن م

 مودب  قلمی او-  فکریشوندگان  استثمارمن يکی ازاينتراوشات فکری وقلمی ھمکاران پورتال سوء استفاده ميکرد و
 دريچۀ خاص ھيئت مديرۀ پورتال اين راز را افشاء کنم و بنوسم که ديگر نميخواھم بيش با@خره مجبور شدم، در

آقای قيس کبير وآقای فارانی وآقای رحمن سيد  .ازاين، نوری از من سوء استفاده کند؛ و بنابرين با او قطع رابطه کردم
  .ومحترمه صالحه واھب و غيره از اين واقعه مطلع اند
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عھد اقتدار درمقالۀ مرا که يک  خليلی، -سلطنتی احمدنوری با کمک قلم و مشورت مدافعان  بنابر اين عقده، ول
يک مقدمۀ  با اينک نوری آنرا رسيده،ه نشرنوشته بودم و در روزنامۀ انيس  ببرادر زاده اش بدستور حفيظ هللا امين 

تو گوئی مرا . به نمايش گذاشته است) تانآريانا افغانس(سلطنت خواھان سايت  توأم با استھزاء درفاقد انسجام ومنطق 
  ! درحالت گردن زدن فرزندان خود يا ظاھرشاه  گيرکرده باشد؟؟

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

ھادی  استم و نه از قطار رھبران حزب مورد جمن نه از قماش رھبران تنظيمھا . دموکراتيک خلق، به اشتباه گرفته ايد
 جرم شمرده نشود تا در مطبوعات آن زمان جرم شمرده ميشود؟ فکرميکنم کهای آيا مگر نشر مقاله  ! حمايت شوروی

اگر از نظرشما نشر مقاله در رسانه ھای آنزمان .  در آن مردم تشويق وترغيب به جنگ وآشوب داخلی نشوندزمانيکه
شما باز ھم به معنی عضويت  نويسنده در حزب برسر اقتداراست  وشموليت در يک حزب چپی، جرم پنداشته ميشود،

ی آيا به نظر شما حزب.رکان اصلی دموکراسی است آزادی بيان وعقيده و آزادی انتخاب، ادر غرب اشتباه ميکنيد، زيرا 
با ، از عضويت من در ھيئت رئيسۀ شورای انق0بی با اھميت تر است؟ فکر ميکنم از لحاظ اھميت موضوع، بودن

 اعتراف کرده ام ١٩٩٥  و من اين موضوع را در نخستين کتاب خود بعد از اقامت در سويدن در سال .اھميت تر نباشد
  س آنرا خواندند وبر من و  آن نوشته آفرين گفتند؟ وبعد ھزاران ک

از قدرت کنار زده ش، يعنی تا شبی که داکتر نجيب ١٣٧١ثور٢٦ تا ١٣٥٧  ثور٨صادقانه ميگويم که من از
. تحت تعقيب بودم» خاد«از تلويزيون پخش گرديد، ھمواره از سوی جواسيس پناه برد وخبرش به دفتر ملل متحد شد و

درسال بطور مثال عرض ميکنم که؛. ننھاده امخواب سر بر بالش تشويش  مدت حتی يک شب بدون وبنابرين دراين
شما در آيا   استاد:پرسيد روزی  اسد هللا امين که از شاگردان من درليسۀ نادريه بود، مرا بدفترخود خواست و،١٣٥٧
کرد که راپوری در مورد شما ديروز او ع0وه ! 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 انق0ب ثور رفع اين اتھام، برای که بھتراست  به نظرم: اسد هللا امين گفت

 ولی نه تنھا در غورزنگ ملی بلکه البته که مينويسم،گفتم . ی خواھی شددر غير آن  براثر چنين راپورھايی بندکنی 
را به نوشتم وآن مقاله ثور نداشتم،د رويدااظھار حمايت از چاره ای جز چون . درھيچ سازمان سياسی نبوده ونيستم

وچند روز .فرستادروزنامه انيس  او بعد از مطالعه جم0ت وکلماتی را در آن کم و زياد نموده به اسدهللا امين سپردم و
  . خاد بدور نبودمجواسيس گرديد،اما ھيچگاھی ازنظر دستگيری از که سبب نجات من بعد به نشر رسيد 

  ً آنرا به حيث سند محکوميت من در سايت سلطنت طلبان مکررا به نشر سپرده،ی،ولی احمدنور ايکه مقاله
 مي0دی به ارتباط نقد من  برجلد دوم تاريخ غبار در جريده کاروان چاپ امريکا مطرح شد تا از ٢٠٠٠يکبار در سال 

، درسايت آريائی ٢٠١٣ال  درسدومو بار . ابش را ھمان وقت دادموزن نقد من بر کتاب مرحوم غبار کاسته باشد وجو
  :د ومن پاسخی بدان دادم که ميخواھم ھمان پاسخ را به ولی احمدنوری نيز بدھمرسيدوباره به نشر 

  

 پايان قسمت اول


