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 11/11/3113                     محمود حصین شاه
 

 اسخ به آقای سید رحمن ؼوربندیدر پ
 

م روزهای با امیدوار .خی های قلمی ات سالم مرا بپذیریدګستا با همه طعنه زنی ها و دوست نا آشنایم آقای سید رحمن ؼوربندی!
مناسبت فرا رسیدن عید سعید اضحی، به  به،. وؼضب سیاسي سازماني شما را اندکې فرونشاند سعادت عید سعید قربان خشم 

)نوشتۀ( نوشته ء واما بعد من  تهنیت عرض میکنم. مسلمانان جهان تبریک و)کافۀ( کافه  به همه مردم مسلمان افؽانستان و ،شما
ی نوشته هایم صرؾ برای آنکه متوقع بودم که قلم مبارک شما نارسایي ها ،مبار خواندن هم نمې ارزید خواند شما را که به یک

ر ناقص تبلیؽات سرهم بندی بسیا دریؽا که این نوشته را جز نصیب شوم.)آموزندۀ(  آموزندهءشما چیزی  من از را برجسته و
 :حساسات جنګی تان فقط ګفته اید کها شما در بیش نیافتم.)افتادۀ( افتاده ء بسیار پیش پا  و ،بازاری معمول

 تالش کرده ام.  «حاکمیت ما»دوران  )شدگان( شده ګانکشته  liste )لیست(ت لسمن برای جعلی نشان دادن  -1
 بوده است. « این موضوع مهم جنایي»بنا بر اظهارات شما تالش من کمرنګ کردن  -3

نمې اندیشم و به  )لحظه ها(لحظه  در نوشته های من نیز صراحت دارد که من به سالها و پاسخ تان با اختصار تمام میګویم و در
 نسلهایی مینویسم که هنوز در راه اند و برای تاریخ و وطنم هستم و)تأریخ( تاریخ من شاګرد  نمیکنم.)زندگی(  دګیننرخ روز 

نسلهایی باشند که تعقل شان بر احساسات چیره شده منطق زمان را  تو درآن کمتر باشند. مثل من و)دیوانگانی(  دیوانګانشاید 
پرسشهایی که در مورد لست شهدای ...الینحل مانده »تحت عنوان )نوشته ای( وشته ء ندریابند. من در آؼاز  تو بهتر از من و

بهانه ای که باشد  کشتن انسان به هر حیله و»باور خود نوشتم که  از روی اعتقاد و آن با صراحت و)مقدمۀ( مقدمه در « است
. من در همان نوشته ء اول )جنایت است( اند جنایتها همه هزار من نوشتم که کشتن انسان چه یک چه هزار و« یک جنایت است

دوران حاکمیت نجیب هللا از  من نوشتم که من در ،به بازماندګانش تسلیت عرض کردم اتحاؾ دعا و )رفتگان( رفته ګانخود به 
مسلکی  وفلیکس آرماکورا در حالیکه او حاضر بود تقاضاهای شخصی مرا بشنود، تقاضا کردم که افؽانستان از جهت کادر علمی 

تقاضای من اینست که از طریق  لیک هم اکنون صدها جوان وطن در اطاقهای اعدام دقیقه شماری میکنند. ناتوان است و بسیار
منع سال  ،)همان سال از طرؾ ملل متحدناسبت سال ممنوع اعدام های سیاسیملل متحد بر نجیب هللا فشار بیاورید تا دست کم به م

خوب این ها همه برای آن  اعدام را از قانون اساسي حذؾ کند.)مادۀ(  ماده ء قوانین اعدام و ده بود(اعدام های سیاسی اعالم ش
امثال شما  از احساسات شما و بود تا در حد توان خود در همان زندان مقابله با کشتن انسان را در دستور روز خود قرار دهم.

 ار را ما کشتیم حال دو چند ودوازده هز شما پنجهزار وګفته ء به  .کرده ایدقام را پیشه معلوم است که شما ها نه عدالت بلکه انت
شما بکشید بازماندګان کشته  بحثی باقی نمی ماند،)جای(  جايياګر قصد همین است دیګر  چند آنرا شما به هدؾ ګرفته اید. چند

اما من هرکز نه  و حرکت خواهد ماند. سلها دراین کشت خون تا ن و)خواهند بود(  خواهد بودپی انتقام  های دست شما، باز در
)تأکید(  تاکيدمن با   ست.جعلی نشان دهم این اتهام محض شمانشر شده را  لستنه هم تالش داشته ام که سراپای  نوشته ام و

رانی شامل لست ای جواسیس پاکستانی و زنده ها را در مرده ها حساب نکنید، به مردم خود دروغ نګویید، وتاریخ نوشته ام که به 
زیاده روی  من نوشته ام که یک سند ازین دست برای حفظ سالمت حقوقی خود باید از اشتباهات و را شهدای وطن خطاب نکنید،

کجای این ګفته ها تالش برای جعلی نشان داده این لست است. من با استناد به متن لست نشان  های بارنګ تبلیؽاتی به دور باشد...
واری روی آن ثبت است ازینرو  تاریخ)نوشته های( نوشته هایی  شعبات خاد وقت بوده و در 13۳۱سال  لست تا داده ام که این

 بدست پولیس هالند داده شده باشد. شده، تهیه و ی مهاجرتي روبروبا دشواری ها و شاید توسط برخی خادیستهای مهاجرلست این 
 لند برمیخیزد؟ پاسخ روشن است شماری زیادی از پناهندګان مربوط به ح،از هالست این )هنگامۀ(  هنګامه اینګاه کنید چرا 

 در هایم های آن بدون سرنوشت در حالتي دشواری به سر میبرند، هالند و)زندان های(  زنداهای پرچمي در خ، اعم از خلقی و،د
 و حاکمیت جناح خلق حواله کنندکنیم سال( )ی يکسال ونيمنا بخردانه تالش کرده اند که همه ګناهان را به )عده ای(  عدهازینرو 
  واین بعدی ها همه بیګناه اند. بعد از شش جدی جنایت هایی صورت نګرفته  هالندی برسانند که در)مقامات(  مقاماماتبه ذهن 

آیا  ه است؟ از فلیکس آرماکورا بودلست شما آقای عبدالرحمن ؼوربندی اګر این نام اصلی شما باشد چه فکر میکنید واقعاً این 
جهانی چرا شده ء را به یک زن ګمنام در هامبورګ سپرده است؟ آرماکورای فقید آن شخصیت شناخته لست آرماکورا واقعاً این 

نشرات تلویزیونی  با افؽانستان ماموریت یافته بود نه سپرد؟ از)رابطه(  رابطاین لست را به مرجع اصلی خود که از آن در 
ګویا )میدهد(  ميدهندایت های افؽانی چهره هایی با تبصره هایی هر روز به چشم میخورد که نشان بسیاری س بیرون مرزی و

حال پرسش  را نصیب شوند.« جنایتکاران»به پولیس هالند رسانده تا افتخار به محاکمه کشیدن  را یافته ولست اینها بودند که این 
 ۳3هالند که احمقانه مدعی اند که این لست را از هامبورک از یک زن  څارنوالی پولیس و میګویند،)دروغ(  دوغاینست که کیها 

 این سند سازی را از خود کنند؟ )افتخار(  افتخاری یک سر که تالش دارند خود هزار ویا این مدعیان  ؟ساله بدست آورده است
 ،دقت تا پایان آن از نظر بګذرانیدباجمع خود دعوت نکنید. خود قبول زحمت فرموده این لست را یکبار  مرا به نوشته هایی از

 دیوانګی لجام ګسیخته نباشد حتماً وجدان تان رنګ دیګری خواهد یافت. جنون تعصب و اګر

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hasine_s_m_pasokh_ba_aqaay_rahman_ghorbandi.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hasine_s_m_pasokh_ba_aqaay_rahman_ghorbandi.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hasine_s_m_pasokh_ba_aqaay_rahman_ghorbandi.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hasine_s_m_pasokh_ba_aqaay_rahman_ghorbandi.pdf
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وازین میان افرادی  همه محکومیم  بختی نسل ما اینست که همه قاضی وکه بد بعرض میرسانم  «.موضوع مهم جنایی تان»اما  و
 ګرو ګرفته است و منطق مارا میدیای بیمار زمان در فهم و علم و میخوانند.تاریخ )محکمۀ(  محکمه ایحتی با تک تنها خود را 

با این وضعیت خود را قاضي  سازمانی ماست. آشنای سیاسی و ن احساسات لجام ګسیخته وهما)احساسات ما(  احساسات مان
ممکن است روان بیمار  ا سند مهم جنایی خواندنلمي ها رکژ ق ؼلطی ها و سرا پا پر از تناقضات،)قضیۀ( قضیه یی  ساختن و

قضایی چیزی دیګری  یک قضیه ای مهم عدلی و چیزی و ،لیک این پایان کار نیست. یک سند مهم جنایي شما را تسکین دهد، و
بازدودن  ه وارائه شدلست دوباره به  خواسته ام که با مراجعه )بگونه ای( بګونه ء است. من در نوشته هایم از څارنوالی هالند 

اعتبار الزم حقوقی ببخشند؟ این را پاکسازی و  جمع مرده ها آورده اند این سند اشتباهاتی که زنده ها را در تکرار ها و ،تناقضات
در  از من همین را میخواستید؟   تاریخ را سیخ زند؟ فریب چشم مردم و جعل و و بګذاریم دروغ  تقاضای من مګر ګناه است؟ 

نوشته نه هم به خود حق بررسی  و نه من مطالب آنها را خوانده ام  لم بدستان دیګری که شما از آنها نام ګرفته اید،مورد اینکه ق
نوشته های آن قلم بدستان به مزاخ شما برابر  قلمی اصالً نفرت دارم. اګر)مشاجرۀ( مشاجره ای من از  میدهم. را آنها)نوشتۀ( ای 

هرچه  ،ګرم استګرم است ان جرمن آن الین بخصوص در پورتال افؽلفظی  تباه کن  هوده وجدل های بی بازار جنګ و .نبوده،

درین  و ندافی کردن خود میتوانید به آدرس آنها بنویسید نه به آدرس من. به شما توصیه میکنم که یکبار دیګر به افسانه ای نداؾ و
 ماموريتاګر چنته خالیست  د تا دریابید که چه میګویید.کردن مراجعه کنی نوشته های آقای عزیز احمد نوری مورد یادی از

 دیګری پیشه کنید. نام قلم ونویسندګی را به باد مسخره نګیرید.)مأموریت( 
اګر  اینهمه جنایات را تداوم دهد. باز برګشته و نه کشت تا به پاکستان رفته و« حاکمیت ما»خوب شما مینویسید که سیاؾ را 

که از شده است. از محتوی کالم تان معلوم است سیاؾ درین حاکمیت رها ن ها باشد، حاکمیت خلقی منظور تان از حاکمیت ما
نه بخاطر آنکه سیاؾ تداوم جنایت کرده است بلکه بخاطر  رسیدید، به ارضای خاطر تان می« حاکمیت ما»کشتن سیاؾ بدست 

، عجیب است اګر )می شد( شدند میت تان بیشتر ګرمتر تبلیؽا دیګری هم می یافتید و کشته می شد یک شهیدی؟!! آنکه اګر او
اتهام به این  کشته اند نیزاګر ن را دیګری را می کشتند هم امروز کشتن اورا جنایت عنوان میکردند او )های( هايی سیاؾ سیاؾ و

ناکرده هایش. برای  ا وهم من زنده ام هم سیاؾ با همه کرده ه ی تداوم جنایت در کار بوده است.ګرفته می شوند که قصدی برا
اوست. با این هم  )خانوادۀ( خانوادهءامین از خون )بگفتۀ(  بګفته ای شما باید بګویم که سیاؾ از نزدیکترین دوستان امین بود،

 ) البته او تلویزیون تماشا سیاؾ زندانی بود وچنان شکنجه هایی دیده بود که به مشکل از وینګ خود تا دهلیز تلویزیون مې آمد
اینرا  ثبات می یافت باور دارم که سیاؾ به سزای کرده هایش میرسید. اګر حاکمیت امین ادامه و به آن پشت میزد(. میکرد ون

 هم میدانست.سیاؾ خود 
 

اګر شب تاریک است سیب ها به شمار » بیجا استعمال آن درست نیست. ضرب مثلهای مردم ما حکمت خود را دارد هر جا و
درین مورد حتی از نام ببرک  رسانه ها همه چیز را ګفته و میګویید روزنامه ها و شما دارد؟تبلیؽنامه ء چه ربطی با این « است

لیک فراموش  طالعات بشریت کمک رسانده است واګفته ء شما پیشرفت تکنالوژی به درست است که ب کارمل سند آورده اید؟
زمینه سازی تمامی  نید که بکمک همین تکنالوژی آنچه امروز میدیای یهودی شده زمان ما میکند اردوها از آن ناتوانترند.نک

بلیر  همین میدیای پیشرفته بود که از بوش و تجاوزات خونبار دنیای سرمایه را همین میدیای حاکم بر جهان ما مهیا می سازد.
وعراق را توجیه  سانه ها بود که اشؽال افؽانستانر سایت ها و همین روزنامه ها و .تحقوق بشر ساخ موکراسی ویمدافعان د
 مشروعیت می بخشید. میکرد و

  

یکبار به نوشته  رسانه ها حقیقت ګویند. رسانه ها خوب اند ولیک معنی این حرؾ آن نیست که همه روزنامه ها و روزنامه ها و
حتی ادبیات وهنر را چګونه به سمت تؽییر  مراجعه کنید تا دریابید که او میدیا و ی.()سی. آی. ا سياهای آلن دالس رئیس اسبق 

پالن ګذاری میکند.  ؼیر مجاز )راه های( را هایثروت اندوزی از  اعتیاد جنسی و فساد و آلودن آن به دروغ و شخصیت آنسان و
 سیاستهای ؼرب را تشکیل میدهد و )مایۀ( مایه ()دروندورن از نظریات آلن دالس که  )بخشی(بخش برای کمک به شما اینک 
یک هموطن ما بنام انجینر عبدالخالق از متن پشتو برای )ترجمۀ(  ترجمه ایبی هویت ساخته است از  ملیونها انسان را فریفته و

در ین امریکا پیاده سازی دوکتور فکر»تحت عنوان )کتابی(  کتاب 1۳۱۱سال  دالس در)ترجمه میکنم( به ترجمه ميګيرم: شما 
 :. این اثر در دو نقطه تمرکز داشترا نوشت« برابر اتحاد شوروی بعد از جنک

محسوسی میتوانیم  ؼیر)بگونۀ(  بګونه ایمرج  مروج ساختن هرج و با کشت و ګون شدنیست،شعور انسان دیګر مؽز و. -
 ها و م، رسیدن به این هدؾ با براه انداختن ریفورمبعد اورا )انسان( را بدان جعل باورمند سازی جوهر اورا به جعل برګردانیم و

با ساختن  طریق رسانه های لیبرال و از «لیبرال هجامع» نظریات پخش مفاهیم و بکمک علم قابل تعمیل است. یا به عبارت دیګر
رین ارزشهای پاینت سازیراین همه میتواند تصو سینما و تیاتر، دوم هم میګوید ادبیات، مادهءدر  ها عملی است. تمویل تلویزیون و

زور  شعور انسان اعتیاد جنسی، درین بخش باید از آن تصویر ګران حوادث حمایت کنیم که در ذهن و ما و احساسات انسان شود.
تور تواند از طریق سک این سمت کار می پخش میکند. بزر و دریک جمله تخم همه اعمال ؼیر اخالقی را خیانت و ،ستمګری و

دولتها را )عام المنفعۀ( عام المنفعه ای و  ، اجتماعیتعلیمی ،بصورت تدریجی تمامی وظایؾ کلتوری  های انجیوؼیر دولتی یعن
 یا هر را تحقق بخشد. این کار برای روسیه و هاتسلط انجیو قانونی محروم و جوامع را از داشتن ارګانهای مشروع و متأثر و

در پایان کار منابع  تمدنی هویت های خود را از دست دهند و ديګونیشرایط  ملت دیګر حاالتی را به وجود خواهد آورد که در
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سوی دوکتورین آلن دالس  آیا تکنولوژی اطالعاتی موجود در همین سمت و ؟خوب چه فکر میکنید« میلیاردی طالیی تؽییر یابد
فردریش نیچه که هنوز )گفتۀ(  ګفته این ساز څارنوالی هالند از جهتی تداوم این دوکتورین نیست؟ به ای ساخت و و ؟نرفته است

نام آنرا  صفرای خود را بیرون میدهند و همه بیمارند و« زاید مردان»دولت مداران »  :کهنه نشده است نیز توجه کنید که میګفت
حاکمیتی تا حاکمیت های ما این معمول تداوم داشته است که هر  باید ګفت که دست کم در رسم هستی برانداز .«نهند روزنامه می

آن بریده هایی برداشتن  از نوشته های این و تنها روزنامه خواندن و توان داشته حاکمیت قبلی خود را به هزاران اتهام بسته است.
 شما دریافتم که شما هرګز زندان )نوشتۀ( نوشته ایفریب دهنده است. از متن  ناک وفهم روزنامه یی خطر علم و درست نیست.

حتی نشرات روزنامه های دولتی  مخالفین حاکمیت آن دوران و)یافتۀ(  يافته ایفقط تبلیؽات سازمان  واید دیده ا نهای افؽانستان ر

سالی که این لست بدان تعلق دارد بصورت  با اختصار برای تان میګویم که زندان دهمزنګ دررا حقیقت پنداشته اید. 
نه فعالً چنین چیزی  ها داشت و صدارت نه در ګذشته تکاوی .نبودزندانی یی در آن  قطع به عنوان زندان وجود نداشت و

یقین دارم شما  دست کم سه بار درین صدارت زندانی بودم. از قلعه ای ؼالم رسول خان در افشار من خبر ندارم و وجود دارد.
 ت. بیش نیس)افسانه ای( افسانه یک  دیده اید. به نوبت خواب کردن زندانیان نیزآنرا هرګز ن نیز

 چند روز در کدام زندان چه وقت زندانی بودید که این همه اسناد ارائه میکنید؟
بګفته ای  شاؼلی حصین هم چند روزی مورد بی مهری قرار ګرفته و» یی نوشته اند که )گونه(  کونهآقای ؼوربندی طعنه 

به لیک برای تان میګویم که من  و نمیدانم.من زنداني شدن را افتخاری  از طعنه ګویي شما ممنونم.« رفقایش مهمان بوده است
در وقت امین تا پایان  در والیت میدان برای چند روز زندانی بودم.)داوود(  داوددر آؼازین سال  ګناه نوشتن یک درامه انتقادی

 ،شاهد اند ه وهای محکوم به اعدام بودم. شماری زیادی از هم زنجیران من هنوز زند تن خلقی 31جمع  در حاکمیتش در زندان و
سال تمام  در وقت ببرک کارمل دو دوم اعدام شدند.  دور سربازان ما در تن از افسران و ۳3های ما یکبار و تن از بهترین ۳

دوره ای  ها معلم بودم و من سال تهیدستی ناګزیر به خدمت احتیاط رفتم. بعد به نسبت فقر و ممنوع القلم بودم و خانه نشین و
تابع احتیاط نمی شدم فقط تهیدستی وادارم ساخت که به خدمت عسکری بروم زیرا یګانه نان ده  ی ګذشته بود.مکلفیتم در معلم

)دونیم  سال ونيم دودوران نجیب هللا  در بیکار شد. را نیز از مکتب رانده و او خانواده ای ما خانمم بود که وظیفه معلمی داشت و
شش سال حبس برایم نوشتند )بعداً(  ابعدلیک  و ،ی رویاروی به برائتم اشاره کردنده ازندان بودم. در محاکم تا سقوط او درسال( 

قضات وقت در نزد  میت من با مهر محکمه وهردو ابالؼیه محکو حبس مرا هجده سال بلند بردند. زین هم پشیمان شدند وا بعد و
 لیک دیری نګذشته بود که دستی به کمکم رسید و تادم ودیګر به زندان اف پولیس المان موجود است. در حاکمیت ربانی مسعود بار

صحت یاری کرد هم  این یک ګوشه ای از زندګی منست، اګر زندګی باقی و آن بعد مجبور به ترک وطن شدم. از رهایی یافتم و
 را حتماً برای نسلهای بعدی خواهم نوشت. هاها وهم وحشت سال اول تنظیمي  داستان زندان

  

)زادۀ(  زاده ای، های داد میزنید که این همه جنایات نزدیک به چهار دهه بیشمار آدمهایی همانند شما ن: شما واما آخرین سخ و
ګروهای  و این همه دسته ها بود؟ کجا داؤد صورت ګرفته در دوره ءدر آن جنایاتی که در  انقالب هفت ثور است. انقالب ثور

ایران  طریق پاکستان و از ها را انقالب ثور ګفته بود که بدامان ؼرب افتاده وشما  چپ افراطی را انقالب ثور زایید؟  راست و
با همین  تاریخاګر  مخربترین نیروهای تاریخ را حمایت کنید؟ این انقالب ثور بود که شماها را در کنار اشؽالګران قرار داد؟ 

اګر آدم  اول پایه ګذاری جنایات اند.)مسؤولین(  سؤلينم پس آدمیان نه که نعوذ باهلل خدایان قابل بیان باشد.)سادگی(  ساده ګی
به زمین پرتاب شان  هوا تنګ نمی شد و دادند بهشت بر آدم و اګر شیطان را در کنار آنها قرار نمی وهوا را نمی آفریدند،

سرا  .)نمی شد( شدند نمیجنایت ها هم زاده  ،بشریت به وجود نمی آمد کرد و هوا زاد ولد نمی زمین نیز اګر آدم و در نمیکردند.
شاه چهل سال  اګر سقأ نمې آمد،)بچۀ(  بچه ای نهضت جوانان نمی بود مالی لنګ و اګرشاه امان هللا و ،چنین استتاریخ پای 

 قطب بندی های اجتماعی به برخورد اګر داود کودتا نمیکرد، خان نیازی نبود،داود ملت را فیل خواب برده نمی ساخت به آمدن 
کردند طالبان نمی فساد نمی ها مرګ وؼارت واګر تنظیم کشید،اینجا نمیبحران ب ،رسید، اګر انقالب ثور نمی آمد انه نمیهای مسلح

های  های به دور از واقعیت چسپیدن به این همه ذهنیګری نمی آمد. )بوجود( وجوه ب اشؽال چنین نمیکردند طالبان چنان واګر  آمدند،
 فردا ها به یقین قضاوت .میتوانید به نرخ روز تبلیػ کنید ست امروز بازار ګرم است هرچهتاریخ چه دردی را دوا میکند. خوب ا

محمود  شاه را بلشویک و نبستند، نارواهایی که نهضت جوانان چه تهمت ها و های ؼیر ازین را خواهد داشت. بر شاه امان هللا و
 د بیچاره محی الدین انیس را واداشتند تا بحران وطرزی را دستنګر روسیه شوروی خواندند حتی اشعاری برعلیه آنها سرودن

ما به )جامعۀ(  جامعه ایهای  انسان ها رنګ دیګری ګرفت و لیک یک نسل بعد قضاوت نجات را به سود نادر خان بنویسد و
نوشته های شما هم چیزی بیش از  نجات طلب حجت کنند. آرمان آنها افتادند. امروز هیچ کس جرئت نمی کند که از بحران و

من )نوشتۀ( نوشته ای خود توجه برخی خوانندګان را به سوی  )بنوبۀ( بنوبه ءاما ممنونم از شما که  نجات نیستند. و بحران و
 های شما.  ؼیر از برداشت های دیګری خواهند داشت. منطق سالم از آن نوشته ها برداشت یقین دارم عقل سلیم و جلب کردید.

 من حرفم را در یی از جنس شما دعوت تانرا لبیک بګویند.ها شاید آدم شما بګونه ای دیګران را برعلیه من به دعوت ګرفته اید.
 را بدون نیاز پاسخ به آن تعقیب خواهم کرد. از جنس شما)نوشته هایی( نوشته های  و همین جا تمام شده میدانم.

 
 پایان


