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 مسئولين محترم در سايت افغان جرمن آنالين، سالم های خويش را خدمت شما ميفرستم 
 

ت سرنوشت نوشته را ديدم که با کمال بی حيايی  فردی بنام قدير علم به بهانه  عکس العمل به ماجرای مدتی قبل در ساي
درين نوشته قدير علم بدون شرم و حياء با بستن تهمت و دروغ . چند خبر نگار و وزارت اطالعات و فرهنگ نوشته بود

. ير انسانی خود را بگشايدبه شخص ديگری بنام حليم تنوير خواسته بود تا عقده های زشت و غ  
 

چيزيکه باعث عکس العمل من شد اين بود که من از قدير علم و عوامل اين قلمزنی اش آگاهم، چنانچه از حليم تنوير و 
فاميلش هم شناختی دارم  و ميدانم که تا کدام اندازه  قدير علم بدور از هر نوع اخالق انسانی چنين نوشته را بيرون داده 

ن شمه از آنچه را ميدانستم نوشته و برای سايت سرنوشت فرستادم تا آنرا در جواب قدير علم نشر نمايد لذا م. است
چنانچه همچو کاری  شيوه تمام سايتهای  که بخود ارزشی قايل اند و نميخواهند بوقی برای دروغ باشند، بوده و ميکوشند 

و لی . م  اگر برايشان برسد در همان صفحه بنشر بسپارندتا در اينگونه قضايا در پهلوی دعوايی که شده، رد آنرا ه
. باتأسف که سايت سرنوشت از نشر رد دعاوی قدير علم  إباء ورزيد  

بر " های دزد را بگيريد " نه هرکسی که داد  :  اينک يک نسخه آنرا خدمت شما ميفرستم تا با نشر آن مردم بهتر بدانند 
 خود دزد چنين صدايی را بخاطر تغير دادن افکار مردم از خودش بطرف ديگری  ميآورد آدم نيکی است، بل چه بسا که

...بر ميآورد تا خودش بآرامی کار زشتش  را به پيش برد  
 

حقجو.                                            از همکاريتان ممنون                                   م  
 
 

 !لندش نموده اين َعَلم است يا دامنی که ب
 

از خامه محترم آقای عبدالقدير علم در جاهايی از عالم انترنت ديدم و چون عنوانش را بزرگتر از  نوشتۀ را درين اواخر
 .اندازه  وسطح علمی  وی يافتم  آنرا بخوانش  گرفتم 

 
 :  درين نوشته محترم علم  بچند نشانه تير انداخته است 

   وزير اطالعات و فرهنگ - 1
 .موضوعش را همين نکته تشکيل ميدهد) سرشير(   يکی از کارمندان آن وزارت ، که  به اصطالح – 2
 .تا ازخوان شان چيزی را کمايی کند.  گروههای قومی افراطی در يکی از دو جهت نزاع پليد قومی– 3
 . مزرعه شخصيت پروری و شخصيت سازی و تخم گذاری در آن برای آينده ها– 4

 .ای ديگر که خودش خيلی بهتر ميداندوشايد هم جاه
 

درين نوشته قدير علم  تيغة سالح خودرا بيشتر بسوی شخص مشخصی نشانه گرفته که نشاندهندۀ چيزهايی است که در 
اينجا چيزی که بيشتر مرا به نوشتن واداشت شخصيت خود آقای علم و بيحيايی در دروغ . درون اين فرد در جريان است

 .اوستبافی و ريا کاری 
 

اگر از شروع مقاله ببينيم  ديده ميشود که عبدالقديرخان، عـلم کوته انديشی و نا بخردی خودرا از همان اول بلند کرده 
ن وزارت را بجرم استفاده از اين کلمات در مزار شريف از وظيفه ويکی از کارمندان آ" ...  است و آن اينکه مينويسد  
مگر اينکه دست به تأويل . لی که قضيه در حد تنبيه اداری است نه اخراج از وظيفهدر حا ..."  اش سبکدوش نموده است

خصوصا که جناب شان درين روش سابقه داشته و زمانی هم  با سالح .( و تشريح  زده حرف خودرا باالی مردم بقبوالند
 . )های دست داشته اش آنچه را ميخواست برمردم بيچاره تحميل ميکرد

 
قائص وتناقضات  قديرخان علم در بحث زبانی شان که خيلی است و شايد پيگيری آن بدرازا بکشد اما من در فشانی ها، ن

 .بچند نکته مهم و اصلی آن  بسنده ميکنم که نشانده شخصيت وی و بد انديشی های درونی اش ميباشد
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 !جناب قديرخان
اوت کرينگ نگرفته و برای ( رانسه تحصيل کرده   شناختم  از وزير اطالعات و فرهنگ بحدی است که ميدانم در ف-1

و يقين دارم که تضاد خودت باوی نه روی مسايل ). آن بهزار حيله و نيرنگ متوصل نشده است همچو جناب خودت 
انسانی استوار است بلکه روی مسايل زشت قومی و اينکه برای عده ئی مشخصی ميخواهی خدمت نمايی تا مزد آنرا بعد 

 !.که خدا ميداند اگر به آن برسی. ریتر دريافت دا
 . مسايل مربوط بوزير را نميخواهم زياد دنبال کنم چون ميخواهم به موضوع عمدۀ مقاله خودت تماس گيرم

  جناب شان حکم بيسوادی و بی معرفتی از جامعه افغانستان را به مشاورين وزارت  اطالعات و فرهنگ صادر -2
 .!  فرموده اند

قدير علم که خودش از سواد . که واقعا جای شکر است  زيرا در غير آن بايد گريه افالطونی کرد اين چيزی است 
درستی برخوردار نبوده  و از برکت قتل و غارت و سالحش، در زمان چورکان  کابل و هنگام پادشاهی ربانی خان به 

وی که عقده های خيلی را باخود . اند!) ادنه بيسو( رياست غنيمتی رسيده بود فکر مينمايد که همه چون خودش کم سواد 
روی همين عقده است که باتالش های رسوا کننده . حمل ميکند ميخواهد آنچه را در آئينه خود ميبيند بديگران نسبت دهد

به هرسو دست وپا ميندازد تا برای خودش شخصيتی پيدا کند و بآلخره به کرسی و منصبی برسد، مهم نيست از طرف 
بلکه مهم آنست تا جنابشان را در جايی ميخ کنند تا از آنجا بار ديگر شروع به ميکدن خون مردم  . رای کی؟و ب... کی؟

خون مردمی که امروز بشکل خانه های اعيان نشين شهرکابل و داد و ستد های . در بدر ما چون دوره های سابقش بکند
 .جائز و ناجائز وی  سربلند کرده اند

 
تقاضای تخصص و ) بلند ترها  بجايش( کنيم که قرار گرفتن در منصبی چون مديريت و رياست آقای علم  اگر قبول 

تحصيالت الزم را دارد، تو از کدام دانشگاهی و پرورشگاهی سند تخصص داری؟ که در دوران چورکان به چوکی 
 ؟.رياست رسيدی مگر حيايی نيست آنچه را خودت به آن متصفی بديگران نسبت ميدهی

د تنوير که روزی چون گدايی پشت درش ايستاده ميشدی و باتضرع و  زاری از وی طلب شفاعت و کمک در مور
ميکردی تا به اهداف خود که چندين تای آن آنقدر ناجور و ناپسند بود که وی نخواست بچنين دروغ و کذبی خودرا آلوده 

 حليم تنوير  است که باتراشيدن ريش و !)فته،  مسترنام خدا سوادت باالر( يکی از سوپر اسکل ... بسازد،  نوشته ای که 
 ....است } خر بی فرهنگ { و رساله ماستری اش  ... .خودرا لقب دکتور دادهپوشيدن ماسک غربی  

ه وی                            ستی ک اقای علم مگر بعد از آنهمه زمانی  که در  تملق و مديحه سرايی برای  اين شخص مصرف کردی، هيچ ندان
 .  بدست آورده استانماستری اش را در اير

اور داری             ه آن ب ه اگر ب ورا بخدايی ک د    ( و اما دکترای فردی که آماج زهر تو قرار گرفته است ، ت ن زد و بن ايد دري و ش
اعم از   . ا.خ.هايکه در طول عمرت به آن عادت کرده يی ، از اين اعتقاد هم خالی شده باشی تا خودرا نزد رفقای حزب د                       

با آنها در خوش وبش ، رفت و رو و شب زنده داری هستی، بيشتر قريب ساخته و به اصطالح         خلق و پرچم آن که سخت       
دن            !!)انها  خودرا مترقی هم نشان دهی         شگاه الي ا دان اط ب رای خودرا در ار تب ، مگر تاحال هيچ نفهميدی که وی سند دکت

چگونه وی . ا خدمت گذار و پابوس شان باشیهالند از تهران بدست آورده، جايی که تو باتمام نيروی که داری ميخواهی ت   
 !. خودش بخود اين لقب را گذاشته است؟ شايد وی را از قماش خود فکر کرده يی؟

ر های                                     ه دفت م همانست ک رين آن ه ارت داشتی و نزديک ت ه و مه اری تجرب ازی و فريب ک ه ب ه از سابق در حق تويی ک
و بخوردشان دادی، فريب دادی؟      خوش باور سوسيال و شاروالی الميره را با  اسناد            ه ت !. تقلبی و دروغ های شاخداری ک

ه                              را مردان ه و ان رات سوسيال را دودسته گرفت وانی خي ا بت داختی، ت ! و با هزار نيرنگ و ذلت خودرا در دامن سوسيال ان
ی، خودرا   بجيب بيندازی در حاليکه با جسم سالم و سن مناسب چون لت سلطان محمود خوابيده  و احيانا وقتی آما      س ميکن

 .در نقش فيل خيال کرده بنوشتن چرنديات ميپردازی
  

رای خودت خوش       -مدرسه    ( مکتب  :  ،  لباس وی که از قديم،  از زمان کابل             ...ماسک غربی پوشيده     ... بگفته تو    ا ب  ت
ل ا             )آيند باشد چون اصطالح اربابان است      ور، و      ، پوهنتون آنوقت ، کار در وزارت اطالعات و کلتور  قب ای شوم ث زکودت

م در        ی ه اس مل ايی در جايش  و لب بآلخره مهاجرت بخارج همين گونه لباس بوده که حاالهم ديده ميشود، يعنی لباس اروپ
اس و شکل، جوهر                              . جايش ر در لب ا تغيي ه ب ی ک ی داری و فکر ميکن درينمورد فکر ميکنم اين تويی که عقده  خود کم بين

 !.هر قدر  پاالن زرين بردوش گيری همانی هستی، که هستی.  ميشودخودرا ميتوان تغييرداد، که ن
 

رای خود           . اگر خيرات و صدقه جمع کرده باشد خانه اش آباد    رات  ب ول صدقه و خي ه از پ دودی باشد ک راد مع ايد از اف ش
ار            . قصر و دکان نخريد    رانش را زر ب انم و دخت د  خ . ان نکرده است   ازخون شهدا ، آه بيوه زنان  و اشک يتيمان سر و ق
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دوختی                        روت ان د از چه راهی ث ه ميدانن داری ک آقای علم خان کمی سر بگريبان پائين کن، مگر حتی از فاميلت هم شرم ن
و  !  دزدان مرا بستند: ويا با چه نيرنگ طفالنه  برای حکومت اسالمی که مربوط خودتان بود ، صحنه سازی کردی که 

ه چون حاال ناوقت                       بوجی های پولی  ( !. پول هارا بردند    را که بنام تحويل آن باخود بخانه بردی و در راه بهانه ساختی ک
  )است فردا آنرا تحويل ميدهم

ستند                   ادی ب ا توسط        !از ناحيه يی راست هم گفتی زيرا دزدان کوچک، رئيس دزدان را باشفقت زي ه طبع م ک ا ه ول ه ، و پ
وم خود و                 . رار گرفت رئيس دزدان در کنار ديگر سرمايه های  دزدی شده  ق            دی را از حلق ين گن ه چن آفرين بر وجدانی ک

ا حساب و                     . اوالدش ميگذراند  ی از صفحه ضميرت  دور کردی؟ وي دا را بکل مگر نه حسابی  است و نه کتابی ؟ مگر خ
 !کتاب خداوند را هم چون حساب و کتاب کابل يا پشاور فکرميکنی  يعنی که هرکه مفسد تر مقربتر؟

 
ه    خواستی که نزد فاميل هايکه در غرب اند پاينتی بگيری و در مقام دلسوز به  بگمان خودت   فاميل های افغان در غرب ک

دانی  و سالح داری ات      توسط کتاب  طنز خربی فرهنگ  توهين شده اند           ام قومان ی درحاليکه  در هنگ خودرا قرار داده ي
ه خودش از       .  اتو ،  کشيدی      دمار از روزگار خيلی کسان، حتی غرب نديده ها ولی متفاوت ب             ه خودت ک ويرو بگفت ا تن ام

 . جمله اولين مهاجرين در غرب بود 
ی خود                               ا اصالت و غرور مل ه ب انی ک  آن کتاب نه عليه پناه گيرندگان درغرب نوشته شده بود، بلکه عليه عده يی از افغان

ود  گرچه در قلب افغا     ) چون جناب شما  ( معامله گری ميکنند    د    نوشته شده ب دگی ميکردن م زن ستان ه و اال در غرب  !. ن
و ازدست             . خيلی فاميل های شريف بودند و هم هستند        د، چنانچه ت روی خودرا از دست داده بودن عده يی کمی بودند که آب

و                             . داده يی    ه روزی ت ود ک انی ب م هم ه يکی ه ود و از آنجمل و ب ای امروزی ت غرب يکی از مراکز مبارزاتی برعليه رفق
ولی نيست و بکسی          بخيال جيب    و مدرک پ رای ت پر کردن، دربش را ميروفتی  ولی زمانی که ديدی در اينگونه مراکز ب

اب            اه درب های ديگری را دق الب د ، آنگ ار ميکنن سته و ک پول در بدل کار نميدهند و همه آنرا چون فريضۀ  دين خود دان
که بعدا کمی بيشتر در مورد توضيح .  قرار گرفتیکردی تا سخن به در رفقای حزب ديموکراتيک رسيد و در خدمت آنان           

 .خواهم داد
 

 .از ماهنامه البدر نوشتی و  اينکه چه خواستی داشت
و اما ريشه هدف تو در ذکراين مطلب دوچيز . در البدر هيچ جای شکی نيست که به افشاگری جنايت کاران پرداخته ميشد    

ان    -ل بايد گفت    جديدت  و در اص    " رفقای  " خواستی نزد  :  يک. است   د ت امی بدست آری خصوصا در شهرک            - جدي  مق
ره  ه  :  دو . المي سانی ک ستند ک انی، و ه شيده شوی  بره ه ک اران بمحاکم ه جزء جنايت ک ام ک ن اته ودرا از اي ه خ ماهران

 : در مورد خودت  اين گفته خيلی جنبه عملی و واقعی دارد که  .درمورد تو و جنايات تو آگاهی کامل دارند
  !!!ون ناحق دست از دامان قاتل برنداشت     ديده باشی لکه های دامن قصاب راخ

ا جايی                . بله قصابان از هر جهت و قماشی که باشند         ستند؟ ت اران ني مگر امروز اکثريت ملت ما خواهان محاکمه جنايت ک
وده س                            م آل ی از شخصيت های نيکو ه ام خيل و ن رداری چون ت د ک دنام و ب شود که  بخاطر افراد ب ن    . اخته مي ه اي مگر هم

و از برکت        ه ت انی را ک مردمانيکه خواهان عدالت اند،  ناپسند و شرور  اند  چون خواهان مجازات قاتلين اند؟ مگر داد آن
چرا تو با اين قضيه حساسيت پيدا کردی ؟ مگر نه ترس .  سر ، آه و ناله شان صاحب ثروت و جاه و مقام شدی  نگيرند؟  

 .   هم رسيدنی است ؟هرکه باشد آتش بدامان تو و شرکا و از اينست که اين
 

 ...ساختی که تنويردر خدمت حزب اسالمی بود !! در جايی  طعنه زنان برمال !  قديرخان قصاب 
 !.چه رازی و چه سّری 

ه                       ان نخورده و شکم نينداخت ين دسترخوان ن اب  شما درهم ا    اينکه پوشيده نبود و وی که منکر نيست ،  مگر جن د ت بودي
تفاده از روش و   ا اس ی و ب ده  بطرف حريف ديگر رفت ا طرد ش وايی خيانت و دغل کاريهايت از آنج ر رس ه در اث اينک
اول           ان چور و چپ ه هم ه اصلی ات ک ه وظيف استعدادی که در زمينه داری  بزودی قوماندان چند نفر ديگر شده و شروع ب

م قماشان ديگرت از           ! قتل و غارت است  کردی، آنهم زير نام  مذهبی          ی از دوستان و ه ل خيل ه ات مث دا سرو کل ه بع  ک
ر                .  داالن های آی اس آی پاکستان بدر شد ؟         ودی ب مال صاحب مگر هيچ حيايی ترا در خود نگرفت که  آنچه را خود هم ب

دي                . ديگران عيب ميگيری؟   ين مجاه ساد را در ب ه ف د  ک الی نبودن شاردادند ،  مگر امثال شما درويزه گران سياسی و م ن انت
صيديد  شتر ميپرداخت ميرق ه  بي سی ک رای هرک سر   ! ب ا ب ايی ه ای  امريک ها در پ د از دورۀ روس روز بع ن دور، ام و اي

 .اما فکر نميکنم که ديگر کارا بيافتد. ميرسد
ايی " محترم علم خان فکر ميکنم غرق در پيدا کردن راههای جديد             ه بمرض  فراموشی      " کم ادت   آنچه را بم ( هستی ک ف

 .يا اينکه اين خصلت مزاج شريف خودت از قديم  بوده است ؟!. دچار شده يی؟) نيست
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  . او  و برادرش:  نجا دونفر بودنددر آتاختی،  ميگويی که ....  بعد از اينکه  باالی انستيوت 

 :اين شعر را برايت مينويسم تا اگر حيايی  در تو باشد بخود آيی 
 "ديگران را با خودش همسان کند "  کند         ابلهی کو  راه خودرا گم

ه                 بازهم شيطنتت را بکار انداختی،  خواستی  به اين وسيله کمی از عقده و حقارتی که متوجه تو از جانب يکعده افرادی ک
 .تورا ميشناختند  شده بود بکاهی

ل افتصادی ،        بصفت مؤسس ، مديرمسئول، مدير نشرات ،      ( از تو       متفکر سياسی، متخصص در امور          عالم دينی،  محل
ام  ميپرسم  آن ...!!) سايت پر خواننده جام .... و.... اجتماعی ، تاريخدان بيمثال، اديب و ادب شناس چيره،  و   خبر نگار ج

و     !غور ن ت  که آن  سياهه نامه  را  از محفل خانم  فوزيه کوفی در صفحه انترنتی  ديگری بنشر رساند، کی بود ؟ مگر اي
ودی ک   ا               نب م در دني ام غور ه ايتی بن ه دم و دستگاهی داری  و س شان دهی ک ا ن اندی ت شر رس سرت  بن ام  پ ه نوشتی و بن

ه شريک     !!   موجود است وحتی خبر نگار هم  دارد        م حلق سايتی که مراجعه کنندگان آنرا چند تنی و بتعداد انگشتان و آنه
ه چون روی صاحبش        باخودت ديگری تشکيل نميدهد، يعنی يک تبليغ و اعالن ناش         ی ک رای صفحۀ انترنت ه ب يانه و دزدان

وانی از ال طائالت      ! چه سايتی و چه نويسندگانی    . سياه و بد نماد است     روش در برابرهرعن !.  تکرار نشر يک چهرۀ خود ف
رای           . خود کوزه و خود کوزه گر و خود گل کوزه            ی ب ه ي م بهان ه است و نوشته ه اصال هدف، چاپ و نشر آن چهره کري

نم                . ( آن ه من برايت اعالن مجانی ميک رد ک ار             ....) " ...چه خوشی خواهی ک دانی، اختي ايه اش را غنيمت مي از اينکه س
 ".خودت است 

ر از شرکايت        حتما حزبی هم داری که در زير مقام رهبری خودت بقيه اعضای فاميل، اعضای بلند رتبه آن و يکی دونف
، !خبرنگار. برايش شاهدی ميدهد روباهی  که دمش: ناسب است بحالت که گفته اند  اين ضرب المثل چه م    . هم افراد آن اند   
 .در آنکلمه سهوا درج شده) ب ( حتما حرف !. و خبر رسان

  
ذکره         ستيتوت  مت ه  ان اينکه خودت و يار ديگرت که از ذکر اسمش خود داری ميکنم  در آن زمان وقت و ناوقت خودرا ب

ا وکارشان                           ميرسانديد و با تملق و ذلي      د از آنه ا ميلميدي ده ، در آنج اقی نمان ل ساختن شخصيت تان که ديگر رنگی در آن ب
ين    .  توصيف و  تمجيد ميکرديد  فراموشت شده؟        مگر ذرهء از وجدان در وجودت باقی نمانده که کمی خجالت بکشی؟ هم

در آنجا  کار ميکند داوالطلبانه و  يد که هرکسیدر آن دفتر گرديديد ؟  ووقتی خبر شد وظيفهشما نبوديد که خواهان  انجام       
ه          . بدون مزد و حقوق است  از در خواستتان عقب رفتيد           فراموشت شده  که اصرار داشتی  تا برايت تصديق و شهادت نام

فراموشت شد    ! .ظاهرا بدور شدی !!! خاصی ها بخاطر آمدن فاميلت  بدهند؟ و امروز از برکت آن از رفتن به جاهايی                
ه ه      ک ه مندان ا حيل روز از آنه ه ام سانی ک ين ک ر ضد هم م ب ه دادی  و آنه در مقال شريه الب ان ن ضرع و زاری در هم ا ت  ب

ده،       ه صحنه عوض ش روز ک ود ، و ام وبی ب ای خ ستيتوت ج شريه و آن ان ان آن ن ر در آنزم ی ؟ مگ اع کن واهی دف ميخ
م نيست      فکر ميکنم صدای دهل دي.  ؟ !بدعوای تو  آنها همه خرابند و دزد  رای خودت مه گری  بگوشت رسيده و چون  ب

 !.را انجام ميدهی) رقصيدن : ( که کی و از کجا مينوازد  تو وظيفه ات 
اه شوند               ع پرستی ات آگ   سال  73  شماره  6 بصفحه     بخاطر اينکه همه از اصل قضيه و خصلت ارتجاعی و  نف

اريخ  13 ل 31  ت ـ  ش1379 حم ابق .  ه ل 20مط ا در آن  2000  اپري ود ت ه ش در مراجع شريه الب  ن
د     که با اصرار نشر آ    !  صفحه  مقاله خودت را و با نام نامی ات          ا و شرمی در          .   نرا خواستی  ببينن ازهم مگر حي ب

 !.کار نيست؟ آفرين بر چشمت 
 

تی  ان ...نوش اظهور طالب د ) وی... ( ب ه ش ا تحريک طلب اط ب أمين ارتب در ب. بفکر ت شريه الب وان ن ته         ديگر عن ن نوش ه اي
 ...مزين بود" اسامه مهمان عزيز افغانها "  

ه ات را در لجن جهل و لجاجت بخاطر             شه کل و همي وده و  اينکه ت اوال  از لحاظ  مفکوره  اين دو از هم خيلی متفاوت  ب
 . د، مرور کندمکاسب  رذيالنه  فرو ميکنی ميخواهم تا مضمون مذکور را هرکسی که ميخواهد حقيقت را درک  نماي

اريخ    12  سال    67  شماره    6در صفحه    نبله      10 ت ـ ش  مطابق         1377 س پتمبر   1 ه ی   (  1998 س ل    يعن يم سال قب يکن
ياهه خود             تو  ن زمانی که      ازآ شر س ده شد   در آ با تملق و خواری  خواهان ن ه در آ  ن جري دانم ک رت    ی  و نمي ن غي ان اي نزم

ه     نشر شد  مضمونی  زير عنوان  اسامه مهمان باعزت در افغانستان             ) . ؟!ضد اسامه يی ات را چرا بکار نگرفتی          ی ن ول
رت      "  بقلم    گذارشی بود ازمجله تايم  امريکايی         تنوير  بلکه  ترجمۀ      بقلم   يم  مک  گي ه در آ "  ت سليم    ک سنده علت  ت ن نوي

ل                     ه تحلي ان ب ا توسط طالب ه امريک ن الدن را ب رد نکردن اسامه ب ه از خوی و خصلت                . ميگي ی ک ا تحليل ذکور ب سنده م نوي
د و                         افغانان نموده بود به اين نتيجه ميرسد که افغانان هرگز مهمان و پناهنده را ولو که دشمنش هم باشد از خانه خودنميران

د سليمش نميکن م ت سی ه ه ک ه  . ب رت " و در نتيج يم مک گي ستان" ت زی در افغان ان عزي امه مهم ه اس د ک دميگوي .  ميباش
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ده و                             ان و پناهن ه اسامه مهم د ک ل ميکن چنانچه مجله تايم  در يک صحبت تيلفونی که با مالعمر داشت از دهان مالعمر نق
پس اگر ذکر مطلبی از اسامه بن الدن و يا مال عمر داللت به حمايه و طرفداری از آنها  شود                   .  مهاجر در افغانستان است   

ن الدن و    . ؟!ايد که جزء حرکت طالبان و قاعده باشند     مجله تايم و خيلی نشريات ديگر ب       ولی يک چيز را درقضيه اسامه ب
يالدی و                                  ود م ۀ ن ستان درده ه افغان ا ب ن الدن را کی ه ه ب سپاريد،  و آن اينست ک ق ب ه بفراموشی مطل طالبان ميخواهيد ک

د و مور                           ستان آم ه افغان انی ب دام زم رد؟ و در ک ت؟ چه      هنگام شدت جنگ های تنطيمی دعوت ک رار گرف ۀ کی ق د حماي
 کسانی از وی ميهمانداری ميکردند؟ 

اگر ترجمه و نشر گذارشی که در رابطه به افغانستان در جريده که مربوط به افغانان است جرم باشد، گرفتن آنهمه پول و 
ق                        تن جمالت تمل ا گف ه، ب شاور و کويت دانی و سالح بدوشی ات در پ م و   وسايلی را که خودت در زمان قومان ز و دره آمي

 . برهم عربی در برابر اسامه و ديگر دوستانش ازوی ميگرفتی چه ميگويی؟
چنانی .( نان بخورد!! نه اينکه وی بنرخ روز . چرا بديگران صفت خودرا ميچسپانی ؟  اين تويی که بساز روز ميرقصی

 )رده يیکه  در مقاله خود ذکر کرده يی  و آنرا هم از مقاالت ديگران کاپی جاهالنه ک
در             شريه الب ه بن  سال  75صفحه اول شماره   ( برای روشن شدن موقف تنوير در برابر طالبان و همدستانشان بهتراست ک

ه تخريب      مراجعه شود که عنوان درشتی را  تنوير        )2001 مارچ   14  برابر با     1379 جدی   23چهاردهم     در رابطه ب
ت       ان نوش ان ش ان و حامي ط طالب ان توس ای بامي ت ه تانی      ": ب ار باس ابودی آث تانه ن ی در آس اتم مل اريخی و م زای ت ع

 ".افغانستان
 

تالش ورزيد تا مال عباس را که در يک سفر به اروپا آمده بود بخانه خود دعوت                   .... خيلی بيشرمانه  دعوی کرده يی که        
 ...و خود را به صفت نماينده تحريک طلبه جازند، اما مالی پخته کار آنرا نپذيرفت

 کسيکه عزت و آبرويی در خود نداشته باشد به هر نيرنگ و دروغی برای رسيدن به هدفش متوصل ميشود و چون                   واقعا
 . آبرويی ندارد که از ريختن آن بيمناک باشد  لذا با جرأت تمام وديده درايی کامل بدروغ بافی شروع ميکند

دن مالعباس و اينکه در خانۀ کی  مهمان بود را بايد            برای اينکه همه از قضيه آگاه شوند جريان آم        ! مال قدير خان قصاب     
 .افشا کرد

ی صميمی                 مالعباس در همين سفرش به هالند و شهرک الميره هم آمده بود، اما بنا بردعوت کسی که ازجمله دوستان خيل
ی           سرسامبلی وی مهمان عزيزی بود بردسترخوان  آقای         !. تو بود و هست    ه دوست خيل  صميمی     آن خلقی قبيله پرست ک

رار داد                  (جناب خودت هم ميباشد،      دافش ق يله تحقق اه و را وس رد           !و شرما که در چند جايی ت ه ماهيت ف رای خودت ک ، ب
م    مقابل و معامله گر با تو، مهم نبوده و فقط به کسب و کمايی  که از طرف مقابل ميکنی                    توجه داری ولو که به آبرويت ه

ابلش   معامله شود، لذا از يکسو باخلقيان فاشيس  اس در   ) ت  معامله گری ميکنی و از جانبی هم با طرف های مق ن مالعب اي
سايل زشت                    ! که يقينا شما هم شرف    ) خانه سرسام  خان   ( آنجا   ا بلکه روی م ود، ت ده ب د آم دست بوسی اش را کمايی کردي

ان خصلت         در ينجا   .  قوميت همه آنانيرا که توان دارند جمع نموده در برابر دشمنان خود بکار گيرند              ر هم ا ب خودت هم بن
شه                                  ه  مرکزی  و باري وغ داری خودرا بصفت  اينکه از واليت غور، منطق ه در آن نب ی ک های ارتجاعی و فرصت طلب

اس طالب خوبتر جوش بخوری                           ام خلقی و مالعب ه  . های پشتونی ميباشی معرفی کرده و اينکه ميتوانی با آقای سرس البت
 !. ماليی کرده و ايت فروشی را خوبتر بلدی  نيز استفاده بردیدرين راستا از گذشته های خود که

نش شرمی نکردی  و در گفت ه ت ست ک ان دروغهايي وير از وی يکی از هم ا دعوت تن زی را آرزو . ام ين چي ر وی چن اگ
ان ميداشت                   ه    . ميکرد بدون اين خيمه شب بازی هاييکه تو بآن عادت کرده يی ، مستقيما آنرا بي امی ک نم پي وير  فکر ميک  تن

ال  ماره 1صفحه  " 1379در اواخر س ال 75،  ش اريخ 14  س وان  "  1379 جدی 23 ،  ت ر عن در وزي ده  الب درجري
ستان                   درشت   تانی افغان ار باس ابودی آث تانهء ن ی در آس اتم مل ا روی       . نوشت عـزای تاريخی و م د ت کفايت ميکن

د      وير    . ( درغگويی چون ترا سياهتر کن رای درک ماهيت  تن يم ( ب ر   )حل دير ( ، و  تزوي م  ق ه در    ) عل ه را ک تن آن مقال ، م
 .پايان اين نوشته ميآيد مرور نماييد تا صدق و کذب دعوی اين دجال درست تر درک شود

  
د از سقوط                               ! اقای فرصت طلب     ا بع ی ؟ حتم داران شهيد مسعود شده ي سو از طرف انی بدين ه از چه زم ميتوانی بگويی ک

 .طرفداران مسعودطالبان و طلوع آفتاب قدرت  
دگان شورای                ه تمسخر کنن  مگر اين تو نبودی که تا قبل از تحوالت اخير که بنفع آنها تمام شد، در صحبت هايت از جمل

ودی؟     اه مسعود  ب ی         !. نظار و خود احمد ش وير نزديک کن ه تن ه نميخواستی خودرا ب ين ناحي ادی    . مگر از هم ن چه نه اي
 .؟!پودينۀ است که تو داری
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ه ات آوردیدر مزخ داد .... : رف نام شکيل مي ان ت در را تعريف و توصيف طالب شريه الب وای ن ه محت م . هم و ريش راه
 ....هرروز بلند تر ميساخت ، اما حال که در کنار نظام ديموکراتيک قرار گرفته ديگر ريش ندارد

 . و بحد رسوايی برسنددر بيحيايی هم حد و مرزی وجود دارد که فقط امثال تو ميتوانند آنرا عبور کنند 
ارش در وزارت   ل و ک ون کاب ه در دوره تحصيل در پوهنت ته  چنانچ م نداش اهی ه ته و گ شی باريک داش اهی ري وير گ تن

يد        ود           . اطالعات و کلتورآنوقت، ريشش را ميتراش دتی عارضی ب رای م ه          . ريش داشتنش ب املی ک رام و حرمت  ک ا احت ب
ار                   و لی ريش تو حالت    . برای ريش بايد داشت    يخ هر ت و از ب  اصلی ات بود و اکنون تراشيدنش چيزيست عارضی چون ت

 .ريشت در زمانش مدرکی برای  کمايی گری  درست کرده بودی
ه آن                              يانه ب ی ناش ه خيل ايی است ک ان دروغ ه ت، يکی از هم ن دول ار اي وير در کن رفتن تن رار گ تراشيدن ريشش بعد از ق

ه مر      مگر هيچ . پرداختی   د از              نه انديشيدی ک ار دولت  ببينن رفتن درکن رار گ و بجرم  ق ه ت ه بگفت ن ک ل از اي دم وی را قب
   .باهمين چهره که امروز دارد) هنگام انتخابات رياست جمهوری(طريق تلويزيون ديده بودند، 

داری  ! ولی تو چقدر ابلهانه حرف ميزنی که سبب رسوايی بيشتر خودت ميشوی؟  ه  !. تو حتی بخود هم رحمی ن  خودت  ک
مردم شهرک الميره همه شاهد اين تغييرات در        . از طريق ماليی و همان ريشت نان ميخوردی، چه شد آن ريش خودت ؟               

رای ديگران حرام          . وجود خودت اند   ی ات را در     . چرا چيزی را برای خود حالل ميدانی و ب شود عکسی از حالت فعل مي
ی ات       کنار عکسی که هميشه بر فرق نوشته های  ريايی و بازار ي             اق و دو روي ه از نف ا هم ابی ات  ميکوبی ، بگذاری ؟ ت

 .چه کردی آن ريشت را  ؟! صد آفرين بر جرأتت .  چه بجرأت است دزدی که بکف چراغ دارد!.  آگاه شوند؟
نايی            ( از اينکه چرندياتی را در قضايای فاميلی وی گفته يی که بدور از هرنوع شرافت بوده                  ا آش ا آن ن و ب ه ت ي ) ک ن ، هم

شه بوجود وی افتخار داشته و                                اميلش همي وده وهست و ف ل ب ه اعضای فامي کفايت ميکند که حليم تنوير  مورد احترام هم
ل و بخصوص                   . دارند و درقضيه که تو خواستی در آن برايت صيدی داشته باشی همين حليم تنوير بود که توسط تمام فامي

ود      مادر محترمه اش، بخاطر جلوگيری از وقوع آن حادثه         تاده شده ب وير             .  فرس د بخاطر روی تن ه هالن نم محکم فکر نميک
و            . در بدام انداختن وی  صورت گرفت ، برائت داده باشد           وی را با وجود توطئه هاييکه      ی چون ت بلی سيه دالن  سيه روي

د            ه کنن ن معرک شان و ارد اي ا دروغ هاي ه برا     . فرصت يافتند تا پای وی را ب وليس در نهايت ب ضا و پ ی ق ئت  او و سيه   ول
 .رويی افرادی چون تو صحه گذاشت

وير     صاحب     مرحوم داکتر  ين تن د ام دان شريفی                         محم ه فرزن ود ک اد و شريفی ب وير شخصيت پاکنه يم تن ور حل در دکت  ، پ
امتی داشت                   ا اق ا گذری ي ه وی درآنج ارانی بودک ه  دي وی .  بجامعه تقديم نموده است، آنمرحومی به پاک نفسی شهره هم

انی  .  را با حالل بزرگ کرده بود نه با حرام  که عاصی و نا خلف  بار آيند        فرزندانش اين يکی از زشت ترين تهمت و بهت
وير            ين تن د ام وير      ( بود که خيلی رذيالنه بدامان پاک فاميلی  مرحوم داکتر صاحب محم يم تن ور حل د  دکت اه ارجمن ه گ ) قبل

ن                ) حليم جان : وبه اصطالح فاميلی شان     ( حليم تنوير   . حواله کردی  م وی از اي ود، و ه وارش ب در بزرگ هميشه در کنار پ
ی                        رايش ارزان جهانی که در آن شياطين انسی زيادی هست ، رخت بربست  و از خدايش بخاطر يکه اوالدهای صالحی ب

 . داشته  شاکر بود
ستان  و         مسايل ارسال پيکر   . وی ازجهان رفت در حاليکه حليم جان هميشه در شفاخانه در خدمتش بود             ه افغان  مرحومی ب

ام شد            رای اينکه روی سياهت    . فاتحه خوانی در هالند همه زير رهنمايی وی توسط فاميل رشيد مرحومی  ترتيب و انج ب
ار        بيشتر سياه شود  امتنان نامۀ را که در جريده البدر توسط  تنوير بخاطر شرکت  دوستان در مراسم فاتحه خوانی و اظه

سمبر  20  مطابق  1379 قوس  29  مؤرخ   14 سال  4صفحه      74شماره    در    شد نشر غمشريکی با ايشان     2000 دي
 .ميتوانی  مطالعه کنی

اميلی ديگران                       ه زدن بحريم ف ه لطم اب وی چرا خود را ب چرا گريز به پيش ميکنی ؟ از فرزند خود و کار روايی های ن
د                     ۀ خوبی از خودت است مگر شهره ب ه نمون د خلفت ک شده؟       ميرهانی، فرزن د ن ره هالن ان شهرک المي ين افغان نامی در ب

ه           دری ب ميخواهی تصويرش را در انترنت برايت بگذاريم ؟ وی که مدت زيادی هم نميشود از برکت دروغ و نيرنگهای پ
يش نيست چرا ازوی تقاضای خصلت گوسفندی                 . هالند پا گذاشته حقا که بيرق و علمش را بلند کرده           وی که گرگ زادۀ ب

ا زدن جز شيطنت و          نماييم؟   ن دار ج ی و خودرا دي وی را هرگز نبايد مالمت کرد، مالمت ترا بايد کرد که با آنهمه  مالي
غ نکردی                                  م دري رای دوستان نابابت ه ی ب رای خودت و حت تفادۀ سوء ب ه از هيچ اس پس چه    . فساد چيزی نکردی، تو ک

ه         مگر تو نزد ديگران با افتخار ياد نميکردی    .  توقعی از فرزندت   ه و نيرنگ ب تانترا باحيل ين دوس ه يکی از هم ه چگون  ک
د مدسی ديگر که بايد ضمن سفر رسمی ميآ اروپا بعوض ک   اخودآوردی ، ي دگی داد     ب د پناهن ه هالن د  و بال فاصله ب خواسته  . ي
 .لمان ميتوان يافت در آرا انتباشی پرونده هاي

  
د   در مورد حادثه زشتی که هنگام تکرار فاتحه گيری  صورت گرفت    و تو آنرا به دکتور تنوير نسبت داده يی کفايت ميکن

 .که حکومت هالند در قضيه شاهدی داده و روی دروغ گوی را با پليدی آلوده ساخته
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ورد           شان را داری، م ا اي م پيکی ب ون افتخار ه  آن قضيه را فرصت طلبانی چون تو و اعضای حزب خلق و پرچم که اکن
 . باشد از کار های وی که بخاطر افشای چهره های جنايتکار شان  انجام ميداداستفاده قرار دادند تا انتقامی 

 
ذاری      همچنان در ين عقده نامه ات خواستی تا به جهت های خاص جهانی خودرا قريب ساخته و برای آينده ات سرمايه گ

 ....رويش  پيچيده بود  را بر سر و دستمال ياسر عرفاتدر حاليکه .... : چه هدفی داشتی وقتی نوشتی !. نمايی 
رای      که عمرش را در قضيه برحق فداکرد       20با چنين نوشته و تمسخر به يکی از قهرمانان آزادی خواه قرن              ميخواهی ب

ی                  وده ي سطين ب ردم فل ارزات م سطينيان و مب و ضد فل ؟ ... دست راستی های افراطی در غرب و بويژه هالند بگويی که ت
 !!.برای  کسب و کمايی بازهم ماسک جديدی و صحنه نوی 

ه    ی ک ه ي سبی داشتی ... گفت ا وی معرفت ن ن     !! .  ...ب ه اي ت، ک اره رف وير اش يم تن ا حل و ب نايی ت ه از آش اال ک سبيت در ب ن
ه                 !  بچه حدی بوده است      معرفتت باوی  د ک خوانند گان با مراجعه بجريده البدر ميتوانند ماهيت ابليسی ترا خوبتر درک کنن

رای       .  خودرا از جمله مخلصين دوآتشه اش نشان دهی  تی به تنوير با چه ذلتی ميخواس    اد ب ق زي ا تمل ه ب آن نوشته ات را ک
روی درغگوی . تو با او تا چه حدی است! نشر دادی و شاهد اين تملقت ديگران هم بودند و ميدانند که اين  معرفت نسبی          

 . سيه تر باد
 

سم               ه درغگويی است در ق ان عادتت را ک ی و خود         بار ديگر هم ورای وی جعل ه دکت ه ات  تکرار کردی ک انی نام ت پاي
سئولين    . شرم برتو باد که شرمی درتار و پودت باقی نمانده        .  ساخته است    مگر چه شهادتی بيشتر از تصديق و امضای م

د                    ه تصديق ميکنن سازی باشد ک ل مي ه : همان کشوری که تو برايش خودرا ذلي ور را در ک           ! بل شور در جه ماستری و دکت
شگاه      . ايران بدست آورده است    تادی در دان جايکه به وی کرسی استادی را نيز دردانشگاه داده بودند، مگر دادن کرسی اس

دارد؟             و ن ياهی ت ه رو س ه درجه تحصيلی عالی و استعداد        . ايران و انهم به يک افغانی خود داللت ب ان ب ان در انزم ايراني
 !!!.لش نداری ؟واالی او اعتراف داشتند ولی توحاال قبو

 .ای قصاب کمسواد...!. کد خدايی خانه مردم کنی... تو انسان نمای بی حيا  مگر
  

وی ربطی نداشت                 ه ب وير هيچ                     ( علت چيست  در قضيه ک ايد در آن تن ه ش ستان بخاطر تخطی  ک ه ژورنال موضوع تنبي
 . بکشانی بگونه که رفقايت قبال کرده بودندابلهانه خواستی با دروغ های شاخدارت پای وی را ) آگهی قبلی نداشته باشد

 .آفرين بر غيرتت. مگر نه اينکه  خواستی برای خود در چند جهتی تخم گذاری کنی
ه آن                     دن حکومت موجودو چسپانيدن صفات منفی ب ی بنکوهي ا مصلحتت راببين ه در آنج ايی در جايی ک ی حي توحتی با ب

ی در يک زد     ميکنی ، ولی همين تو نبودی که با ذوق و شوق و     دی؟، وقت  به اصطالح مردم چاردست و پا بطرف آن دوي
ی غور، شرط دور                              ورا بجای خودش بصفت وال و بند غير شريفانه بعوض دزدی که با تو رابطه فاميلی داشت و تقرر ت

ه خوب و              . شدنش از پست واليت نموده بود      ان حکومت کرزی هم گويی که منصب ميراثی و پدری اش باشد، در آن زم
 .بودی؟) ولی در اصل در خدمت اهداف پليد خودت و انباشتن ثروت از خون مردم ( که تو در خدمتش  ! يکوبودن

ولی تو در همين زمان .  خوش بختانه که چهره ات در انجا هم افشا گرديد و بعد از مدت کوتاهی از آنجا رانده شدی
مه اينها از جيب هالند نيز خودرا محروم نساختی، درآنزمانی وبا ه. کوتاه آنقدر اندوختی که ديگران در سالها مياندوزند

و امروز بر وی و کسانی که درين حکومت کار ميکنند وقيحانه ( که درخدمت  بظاهر حکومت آقای کرزی بودی 
را ، خودرا بنام مريض مقيم در افغانستان، در اينجا درج دفاتر کار و شاروالی کردی تا از پول اينجا هم خود) ميتازی

!. محروم نسازی درحاليکه خودت مشغول چپاول در افغانستان بودی ، چه گوارا است چنين کمايی گری که تو داری 
  !.ننگ برتو باد که سخت بی ننگی . دوام ده که ترا جز پر کردن جيب همی ديگری نيست 

 
ميان شان نوشته بود جهت اگاهی بشتر بر ماهيت  اينک  کاپی نوشتۀ که آقای تنوير در جريده البدر در مذ مت  اعمال طالبان و حا

 :قدير علم  اين مکار و تزوير گر درج مينمايم
 
 

 )حليم  تنوير دکتور (                                   عزاى تاريخى وماتم ملى درآستانۀ نابودى آثارباستانى افغانستان
 

دنيت های آريايی، هخامنشی، يونانی، چين وهند ونمايانگر دوره آثاروداشته هاى شكوهمند باستانى افغانستان آه بيانگرم
های عظيم اديان زردشتی، بودايی واسالم اند، طی دونيم دهۀ اخير وخاصتًا پس از آغاز جنگ های داخلی وتک روی 

تاريخ آسيا آثارباستانى افغانستان آيينۀ تمام نمای گذشتۀ . های گروه ها وسازمان های گوناگون به نيستی کشانيده شد
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راميسازد اکنون درمظلوميت وغارتگری گروه ها واشخاص فاسد وخائن ملی قرارگرفته وبه گونه های ناسالم حفريات 
عالوتًا تصاميم سياسی طالبان در ازبين بردن ارزش های . نموده وبا بهای اندک آنرا به خارج قاچاق نموده ومی فروشند

 رابه نابودی سوق  افغانستان وباستان آريانای تاريخی است که هويت ملت قهرمان تاريخی گذشته افغانستان گناه نابخشودن
 .می دهند

با اينکه واکنش های جهانيان وحلقه های مختلفۀ افغان اين عملکردهای غيرمسوالنۀ طالبان را رد ونکوهش نموده اند، 
 دوست افغان نگران حوادث باور ولی تا هنوز فرجام اين غارتگری روشن نبوده وملت با احساس، مسلمان ووطن

 .نکردنی وتباه کن اند
 

انستيتوت تحقيقات افغانستان قاچاق ويا ازبين بردن آثار واماکن تاريخی را شديدًا تقبيح نموده، اياالت متحدۀ امريکا را با 
تان دانسته سياست های مقطعی وعجوالنه اش درايجاد گروه های جنگ وفشار مقصر اساسی بدبختی های کنونی افغانس

وگروه طالبان وائتالف شمال را که در استمرار جنگ های بی فرجام داخلی ونابودی ارزش ها وسرمايه های ملی 
خيانت وچپاولگری سرمايه افغانستان عاملين اصلی اند، مسوول دانسته به ايشان عمًال هوشدار ميدهد تا دست از جنايت، 

 .فرهنگی افغانستان بردارند تاريخ وارزش های ملی وعليه ملت، های ملی
انستيتوت تحقيقات افغانستان ازجامعۀ اروپا، سازمان ملل متحد، کشورهای جهان خاصتًا کشورهای همسايه افغانستان، 

سازمان کنفرانس اسالمی، سازمان های حقوق بشرومدنيت، انجمن های تحقيقاتی اسالمی ودانشگاه ها، سازمان های 
 صميمانه ودلسوزانه تقاضا وتمنا دارد تادست همکاری ووحدت بهم داده درايجاد قوۀ فشار غير وابسته وملی افغانستان

ازهمۀ ملت با ايمان وباشهامت . حل ايجاد يک جامعۀ مدنی وصلح آميز برای افغانستان مظلوم وفقيرعمًال بپردازندوراه 
اختالفات سليقوی نژادی، قومی، زبانی  درخواست داريم تا از بی تفاوتی ها وتضادهای گروهی و افغان نا اميدانه

ومذهبی عمًال گذشته، با توانايی های دست داشتۀ شان درهرکجا وهرزمينه سعی نمايند تا جلو خيانت ملی، قاچاق 
ونابودی سرمايه ها وارزش های تاريخ افغانستان را سد شده، سعی نمايند که تا هويت افغانستان با تالش خستگی 

 .ياء گرددناپذيرشان دوباره اح
  

 هجری خورشيدی را به همۀ مردم افغانستان تبريک وتهنيت 1380انستيتوت تحقيقات افغانستان عيد نوروز وحلول سال 
گفته، تقاضا دارد تا آغاز اين بهار را به عنوان روزعزای سرتاسری تاريخ افغانستان وماتم ملی اعالم نموده، به جای 

 .ن روزهمبستگی خود را عليه جنايات جنگی وخيانت های ملی بسيج نمايندخوش گذرانی ها وبی تفاوتی ها، دراي
                                    

 )ش.   هـ 1379 /  10 / 23(                                                                                                           
 

 


