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  3 تر 1  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په 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 : يادښت 

  

  2016/ 16/12                                              کانديد اکادميسين سيستانی                                       

  

   بريک پرگراف ازمقاله آقای داکتر يوسفیتبصره

  

يک  گذاشتنکه با برگرفته از مقاله من است » ؟پان اس)ميزم امان & خان«مقاله داکتر يوسفی عنوان 

نه برای تبصره ھای داکتر يوسفی . ی آقای داکتر شده است نگارش مقالۀ پنج صفحه يدر آخر عنوان،سبب) ؟(سواليه

پيوند کردن نوشته ھای که به زمان قبل از ضمن  درمقاله من است ونه انتقاد برکدام پراگراف آن، بلکه توضيح ابھام

 با »بچۀ سقو«ان ارسال پيامی است به ھوادار ط ميگيرد، خان ارتبابه قدرت رسيدن امان & خان و بعد از امان &

  ؟ ه است بود دين رسو&خادم، بلکه هنبود» دزد« که اواين مضمون 

 با نقل قول نظريات مورخان ست، زيرا منمقالۀ داکتر يوسفی برای توضيح ابھامات درمقالۀ من نيکه گفتم 

ده نمو، ارزيابی ھام امان خان،آنرا درتضاد با منافع انگليس و بلشويکواس)م شناسان غربی،در مورد پان اس)ميز

 امان شاه اس)ميزم  محتوای پانکهگفت بايد  « :برداشت خود از پان اس)ميزم امان & خان را چنين خ)صه کرده ام

 کردن ، ودوم  مدرنيزهانگليساستعمارچنگ  استق)ل سياسی افغانستان از & را دوچيز تشکيل ميداد، اول استرداد 

 روبرو استعمار به وابسته متنفذ روحانيت مخالفت  اما وقتی شاه دست به مدرنيزه کردن جامعه زد،با. افغانی جامعه

 روحانيت ودسايس ھا توطئه با افغانستان ھنوزھم تا  متاسفانه. ساخت مواجه سقوط رابا امانی طلب تجدد رژيم و  شد

 وآزادی دموکراسی بر مبتنی حکومت يک ايجاد برای  افغنستان ازسواد محرومً واکثرا مظلوم ملت و روبروست متنفذ

  ». ميرود شده وخمير خورد بنيادگرا افراطيون سوی  واز است درجدال وبنيادگرا کار محافظه نيروھای با مدنی ھای

پان "وضيح معنایعبارت فوق به حدی گويا و روشن وخالی از ابھام  است که جايی برای تبصره بمنظور ت

نميگذارد، مگر اينکه کسی خواسته باشد به اين بھانه، پيام خاصی  را به طرف مورد نظرخود " اس)ميزم امان &

  .اکنون توجه خواننده را به پيام اصلی داکتر يوسفی به شخص مورد نظرش جلب ميکنم. برساند

 ھم یصاحبنظران «:بدالھادی داوی مينويسددر بارۀ مرحوم عتبصره اش آقای يوسفی در پايان صفحه چھارم 

اين وسپس » . تذکرداده اندزي، ن" ھای اخوانی المللنيسازمان ب" در ،ی نامبرده، بطور شفاھتي اند، که از عضواتيح

نه ماھه درست است،نه ده [ "ۀحکومت ده ماھ" برخورد ۀوي شليمطالعه و تحل«:دع)وه ميکنپراگراف را 

 ادي زين" دزد"بعضا از او بنام  که" سقاء ۀبچ " بهیمسم ،» رسول &ني & خادم دبيحب ريام « ،]سيستانی.ماھه

 بعد از یو در سالھا" زندان "یسالھا و ھم" ی داویعبدالھاد"، در برابر "یامان "ۀدور"، بعد از سقوط کرده اند

ًد، که احتماV بر طبق چنان اسناد  دھبدست  رایقي، ممکن است، حقا" مشرانو جرگهاستير"زندان، ھم چنان در مقام 

 استي، به س"یستي اس)م- پان  "یالوژيديآ  از جانب ناظران، اشارات نسبت دادن، بهم،ي آن رژیاسي مقام سکي

   ».، صورت گرفته باشد"شاه امان &"

 را عمده م مبھم است وخواننده عادی از آن چيزی فھميده نميتواند، اما دو پياخيلی سطره،  پنج اين پراگراف 

  . بر دارددر

 درھيئت محمدوليخان  اخوانی شمردن مرحوم عبدالھای خان داوی است که از طرف شاه امان & اول،

بچۀ سقو با او وسپس زندانی شدنش در عھدھاشم خان و  دربار بخارا رفته بود واشارتی ھم به برخورده بدروازی 

  .ر دورۀ ظاھرشاه  شده استبعد تقررش به حيث رئيس مشرانوجرگه افغانستان د

آريانا (وبخصوص گرداننده سايت» بچۀ سقو« حبيب & مشھور به پيام دومی ،خوشنود ساختن طرفداران

 استاد خليلی وديگر شک دارد و مثل» حبيب & کلکانی«دن بو» دزد«يوسفی در پيام دومش به . است) افغانستان
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ًبعضااز او «: می نامد وبا نوعی ترديد وشک ميگويد"  رسول &حبيب & خادم دين"ھواخواھان سقاو، او را 

  .»ياد کرده اند،" دزد"بنام

که درباره شھامت مولوی عبدالواسع قندھاری آنجا فيض محمدکاتب وغبار وپوھاند حبيبی درحالی که 

ومت مرا نامشروع چرا حک: کابل نزد بچۀ سقو بردند، بچۀ سقو پرسيده زوVنه ب وقتی او را زنجير و: [ميگويد

وعليه من فتوای قيام دادی؟جواب داد اکنون ھم ترا غاصب تاج وتخت افغانستان ميدانم وبجرم دزدی و قطاع الطريقی 

حبيب & .] وميرغضبان او را با توپ پراندند!وپسرسقوگفت ببريدش بتوپ بپرانيد. ، حکم به قطع دستت ميدھم

  .خطاب ميکنند" دزد"را

يک آدم دزد و بيسواد بود و با بستن دروازه ھای معارف » بچۀ سقو«بی ميداند که  داکتر يوسفی بخو

ھيچگونه خدمتی به دين نکرده است، اما دراينجا برای خوش ساختن ھواداران بچۀ سقو وبخصوص گردانندگان 

می » رسول &خادم دين «که مقاVت طوVنی وبی مفھومش را به نشر ميرسانند، او را" آريانا افغانستان «سايت 

  شمارد، نه دزد و قطاع طريق يا راھزن مشھور عھد امانی ؟؟؟

بخاطر منافع صرف ]   وخانواده اش را تھديد نميکندھيچ خطری حيات خودش[نميدانم به چنين اشخاصی که 

  ؟و... و  خفته بزدل، وجدانمتملق، دروغگو،: خطاب کنمچیآفتاب اباء ميورزند، چون  ايقشخصی خود از بيان حق

وجدان ندای درونی است که «:دانشمند افغانی در مقالتی در مورد وجدان مينويسد دکتورعلی احمد کريمی

ژان ژاک روسو   و ولتر. دراست وانسانيت منحرف نگرد  آورد تا انسان ازمسير  را به صدا درمی زنگ خطر

را انجام ندھند تباھکاران  گاه، مسئوليت خوددادند اگر باوجدان آ به مردم فرانسه ھوشدار بيدارگران دوران نوگرايی 

روسو . رفاه را نه خواھد ديد فرانسه روی خوشبختی و را طوVنی تر ميگرداند و بدبختی وفقرآنھا بی وجدان عمر

ای وجدان، « :نمايند را درجامعه به ندای وجدان ادا که مسئوليت و موجوديت خود قانع گردانيد مردم فرانسه را

وجودانسان واخ)قی بودن کارھای اوھستی وبدون توچيزی دروجود خود احساس نمی کنم که توعامل بزرگ 

  )18/4/2016سايت آريائی (». مرادرجھانی بدترازحيوان قراربدھد

سابق عضوکميته مرکزی حزب   در.منسوب به قوم  نورزی از فراه استآخر داکتراکبر يوسفی يک پشتون و

آيا مگر ميشود يک . آموزش داده استرھنمائی ودموکراتيک خلق بوده، مدتھا کدرھای سياسی حزب مذکور را 

مارکسيست،يک کمونست و يک ماتريالست ويک تحصيل کرده تا سطح دکترا،ويک مدعی روشنفکری ، تا اين درجه 

خطاب » خادم دين رسول &«ھور ودشمن دين و دانش رامش» دزد«درگنداب ب)ھت وسفاھت سقوط کند که يک 

شاه امان & با گويا طوری وانمود کند که ) حبيب & خادم دين رسول &( کار برد اين جملۀ عوام فريبانه نمايد،وبا

؟؟؟ ی کرده است بازکردن دروازه ھای علم ودانش بروی زنان ودختران وپسران کشور، به دين رسول & خدمت نم

دشمنان امان & خان امانی بر تر بشمارد،تا دل  رژيم سقاوی را بر رژيم مترقی وبا اين نوع استدVل گنگ ومبھم

  .خوشحال گردد

مرده است که حقيقت را پنھان ميکند و از دزدی خفته يا آيا مگروجدانش ! اکبر يوسفی يک داکتر است

به ) که بی علم نتوان خدا را شناخت( با مکتب ودانش وعلم »بچۀ سقو«حبيب & مشھور به وبيسوادی و دشمنی 

   وخود را به کوچه حسن چپ ميزند؟صراحت ياد نميکند

آيا مورخان ونويسندگان معاصر بچۀ سقو که وی را دزد و راھزن وقطاع الطريق گفته اند وبرخی چون 

! مان وبی وجدان بوده اند؟ ھرگز نیمولوی واسعی سرخود را در راه حقيقت گوئی باخته اند،ھمه دروغگو وبی اي

و جم)ت شک " حبيب & خادم دين رسول &"پس چرا جناب داکتريوسفی با اين نوع نوشته ھای کنايه دار

ھم عصر بچۀ سقو ، ميخواھد خودرا برتر و راستگوتر از مورخين »ياد کرده اند،" دزد"ًبعضااز او بنام«برانگيز

  جلوه دھد؟

بيھقی «ستگوئی ودرست نويسی ، اری ازمقاVت آقای احسان لمربخاطر در يکره،  ھزافيض محمدکاتب  

بطور روزمره فجايع  که  بشمار ميرودبا اعتبارھم عصر بچۀ سقو از مورخان صادق القول و ناميده شده و» ثانی



  
 

 

  3تر 3  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ  راليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

خواھد قادر نفی بشمول داکتر يوسھيچ کسی  نبه نظرم . را ثبت تاريخ نموده استوياران دزد او   بچۀ سقووحشيانه

تجاوز وچپاول و بی ناموسی را از پيشانی اين آدم جانی و بيسواد و دشمن علم ومعارف دزدی، تا لکه ھای سياه بود 

  .وترقی وتعالی کشور بزدايد

  :، مينويسد)1929 جنوری18(کاتب به ارتباط روز اشغال ارگفيض محمد 

 وپردل سپھساVر او وغيره دزدان که ھرکدام نام منصب تبعۀ پسر سقاء وحميد& برادر وسيد حسين وزيرجنگ« 

بزرگی را برخود نھاده بودند، به مفاسقت وغارت اقدام کرده، به بھانۀ اينکه آواز تفنگ ازاين خانه شنيده شده يا 

 دسته وجوق جوق شده از دست بد ناموسی به زنان ودوشيزگان و پسران و تاراج هاست، دست] موجود[تفنگ درآن

 منال يازيدن، وپسران و زنان ودختران را در اطاق ھای خلوت برای مخالطت کشيدن وھر ده و بيست نفر يکی مال و

دونفر زن و پسر و دختر را در منزل و اطاق بيتوتۀ خويش بردن دريغ نکرده، تا امروز که يک شنبه بيست وھشتم 

فيض ( »].است[فعل وعمل جاری ھست، اين 1929 وسنۀ مي)دی 1347مارچ، سنۀ ھجری 11رمضان مطابق 

   .)71کاتب،تذکرا�نق�ب ، ص  محمد

 ساVر دزدان و پيشوای بی دينان که «:برحبيب & کلکانی چنين شھادت ميدھدجای ديگری فيض محمد کاتب 

 ، تذکرا�نق�ب کاتب، فيض محمد( ». به دسيسه لقب خادم دين رسول & نھاده ودر حقيقت ونفس اVمر ھادم آن بود

   )296ص 

، ھيچ روز وھيچ )1929 اکتوبر 15-  1929 جنوری 18از ( در مدت نه ماه حکومت سقاوی،کاتببدينسان 

لحظه ای از اظھار نفرت وانزجار شديد از حبيب & وھمکاران دزد وجاھل وجنايتکار او غفلت نورزيد ودعای بدش 

نگارندۀ اين فجايع که از اھل اس)می است برادعای حتی «:اودريکجا ميگويد. ھميشه بدرقۀ راه سقاويان بوده است

را در اسفل السافلين ] سقاويان[دين داری واظھار مسلمانی ايشان ھزار لعن ونفرين گفته،از خداوند جای ھمه 

خواسته وميخواھد وھرلحظه که از مشاھدات کردار اين گروه ض)لت سمات،بياد آرد جز لعن ديگر کلمۀ بر زبان 

  )70تذکراVنق)ب ، ص ( ».نخواھد راند

ی رپابمناسبت موضوع بخاک سدوسه ماه  قبل مرادزی در ذھنم خطورکرد که سرلوڅ دراينجا  مقالۀ آقای 

نموده بود ويک با محتوايی  وبرآن تبصره  نوشته بود»!سقاويان يوازی تاجيکان ندی«عنوان تحت حبيب & کلکانی 

مقابل در ) عبد& عبد&(رھبرسقاويان فعلی  ر گرفتن چوکی ومقام ازپشتون را که بخاطمشربان  ازسقاویتعداد 

بر می دکتور اکبريوسفی چناکه از موضع گيری  اکنون  ورفته بودگنام  ،کردنداع)ن را خود شان اشرف غنی حمايت 

ختم ميکند ين جمله ارا با مقاله خود آقای مراد زی  . شوندشتونھای سقاو مشرب داخلپدر ليست آيد، ايشان نيز بايد 

 په ] عبدالنافع [ليکونکې ليکنې د Vندې سرليک تر» دی نه تاجيکان يوازې سقويان«ې چهګنڅلکه «:ومينويسد

 د ې کوادٻ ھولټ په ې که داسي،ړ کوتهګ په ې کرھارګ په ننګېلٻ بوڅ يی او ما يږکا نقل سقاويانو له کې کندھار

 پوره ده؛ ترسره ې له وسخپوھانوي د تارې چنهڅٻړ علمي وهي هړ اېد شي او په وته ګ پهيړ او سۍ کورنلوٻسقاوخ

 ،مقالۀ آقای مرادزی(»! ويړې دنده ترسره کې خپله ملې کويي په مخندوٻوکټ رااي بايب به د دغه طاعون دږ مو،یش

 ) 2016/ 8/ 27پورتال افغان جرمن،

  پايان

 

 


