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! کاظم عبدهللا سید دکتور جناب به میهنانه   تذکرهم  

تهای  زاده قلم خود شما  پیش نمی هموطن و برادر گرامی ام ! با سالم بشما؛ خواهش میکنم باور کنید که  اگر مجبوری
 آمد هرگز تصمیم نمیگرفتم که امروز یعنی بار دیگر سبب ناراحتی شما شوم.

گرچه همهٔ ما خوب درک میکنم که امروز وطن و هموطنان ما  در داخل و درعین حال همهٔ ما و شمای بدور افتاده از 
چیز فهم ما / من جمله جناب شما / هستند که از هر  آن آتشکدهٔ دوست و دشمن؛ چه حال داریم  و مگراین جمعیت

دشمنان را تکان داده و توجه  دوستان را به رأفت و  –گوشهٔ جهان با بلند کردن ندای افغانیت / بقلم باشد یا زبان /
اینجانب آرامش بیشتر و تأمین سعادت آینده  افغان و افغانیت جلب میکنند. و ازین رو جمعیت بزرگ  مردم ما / منجمله 

/ همیشه در همه  نشرات و سایت های وزین کمپیوتری خودیها  بدنبال  مرهم  قلمی چیز فهمان خود میگردیم  تا 
داروهای را بما توصیه کنند که اگر مفید هم باشد ولی بدون عوارض جانبی  یا به اصطال ح مردمی ما  بدُور از پس  

به  زیر  –مدردی ها و بمفهوم  نجات از دردها؛  مارا  از زیر باران کشکهای تخریبی مفهومی باشد که  نشاید بنام  ه
 ناودان بکشاند که بگوئیم :

 
 / ما را ز خیر تان امید نیست  شر مرسانید ! /                                                                   

تفاهم و غلط فهمیها بشما این است که این مطالب را داکتر صاحب گرامی!  تذکر مقدماتی ام برای رفع هر نوع  سٔو 
ً به صبغهٔ شخصی برادرانه  بشما عرضه کرده ام که در آن  کدام هدف زیر پرده ای و جانبداریی ملحوظاتی   مطلقا
نهفته  نیست واما ممیزات هموطنانه ایست  که  ماهیت بی آالیشانهٔ  دارد که  اگر با کمال  تأسف موضوع  آرزدگی 

ً فاصلهٔ  بعُدی بقل تلفوناً زحمت  عرض حال  گوش   مایل بین ما  نمیبود ۵۰۰یشتر از می دیروز شما با من و خاصتا
ا بشما  می دادم که امید است با توجه کامل مطالبم را مطالعه نمائید و یاد اوریها ئیست  مستقیاً به آدرس جناب ربگوش 

 ائیها!    شما و نه ِگل  نَمکَش مانند! و میدان قلم کش
استاد کاظم گرامی ! قبل ازین  که به اصل مطلب بروم  از لطف واقعیت بینانهٔ  که  جناب کاندید اکادیمسین استاد 

شهید محمد داود خان  رئیس جمهور افغانستان  ۱۹۷۷در مورد سفر رسمی  سیستانی ضمن تدقیق دقیق مکرر شان
 د  صمیمانه تشکر می کنم !ری  نیک  نموده انوچند سطر نوشته ام را ارج گذاشته و یاد آ -بمسکو

و اما  بنابرین که آن اثر نیک سیر خودرا بجناب شما ئی که  درین اواخر گلهای  زیاد قلمی  خودرا را نثار مرقد 
/ که صالحیت داری و حق مسلم تصمیم گیری شانرا بکلی  اهدا نموده اند  -مطهر آن شهید و قربانی وطن کرده اید

 !و دران مورد هیچ عرض و تذکری نداشته و آنرا بشما تبریک میگویم  حترم میشمارممحرز و م
را که شما / درعالم خیال و هنوزنایابی میت آن  شهید و اهل و بیت   دیروزی  های آن ذقومشان جناب کاش ایولی 

 و نه عمل بخشودنی! امری بود نه فراموش شدنی کهبخاطر میداشتند   –ه  بودید شان کرد مرقد حوالهٔ شان / 
تا –وجیبتاً تصمیم گرفتم ود همه نزاکتها ! بر اساس  موانع  تماس شخصی و مستقیم بشما مجبوراً و با وج –ازین رو

 باشما باین وسیله در میان بگذارم . را که هیچ ماهیت شخصی  نداردملی  !  ممکن دامنه دار نزاکت زای مسئله چو هم
برای  ۱۹۷۷انیکه / اگر قرار بوده  چیزی در مورد جریانات جلسهٔ رسمی  سفر سال به یقین شما وارد نیستید زم

دسترسی علنی و عامه نوشته نشود// که  تذکر بال وقفهٔ بعد ازجلسه سید وحید عبدهللا شهید معاون وزارت امورخارجه 
که به یقین بملحوظ  نزاکتهای  –!به  همه ذوات همسفر از ِکه تاِ مه چنین بوده که هیچکس درین مورد تبصرهٔ ننماید!

تا اینکه مرحوم عبدالصمد  –حاد سیاسی موضوع  وخواستهٔ  داودخان  شهید چنین بوده/ هیچ یکی از اعضای همسفر
غوث با رسیدن به امریکا این سد و ملحوظ خاطر رهبر خودرا شکست! و آنهم  بطوریکه اثر زهر آگین شخصیت 

ز ذخایر آرشیف  دولت معظم امریکا با همیاری جناب ایلیت  قبال سفیر آن کشور در ا!  افغانستان سقوط ُکَشش بنام 
ولی نه  به همیاری یک و یا چند افغان کشتی نشسنان آن غایله  با سر برآورده بود !؟!   خارجی  و مآخذ  منابعکابل و 
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نیاورده و این  ثمر انحراف پیمای ! هرگز به وجود وذقومی راکه در امریکا کشت کردند و در پشاور نوده زد خودش ؟
 حیثیت شکن افغانیت را عرضه نمیکردند !.

اظهار نظر یکی از اعضای همسفر داشته  و یا این و انی چنین اشاراتی را میکنند  به   واگر خود شما اشاراتی 
تا امروز از همین یک اعمالیست نه شایستهٔ مکلفیت وجیبوی که شما  بحیث نویسندهٔ  کنجکاو خوب متوجه شده اید که 

ای خود و جهانیان مغرض بار زاغ و تبصره های اهانت بار را بر ۴۰وقصه و مجلس؛ تا حال چه داستانهای یک زاغ 
باز بروی خودما  / در حالیکه آنرا بخود نمیگیریم /  بیچارگیهای نا هنجارشپخش کرده اند که نشرات و در  آورده

داده و آزرده نشوید  همین شخص شما  برای مو شگافیها و سوژه یابیها جان  آدم واقعیت های عینی تن میخورد و اگر ب
مطلب  یافتهٔ تانرا رسانه ای  میکنید و مثالً  با هر  بدهن تان نم نگرفته و علی الصباح بیچاره   هستید که نخود افغانیت

  –دید یدر پیراهن نمی گنج شاید  ش !! دیدار  اتکا بر پای  چوبین آغای غوث در مورد آن شا ه مردی که روزی  برای
 ول و بیت خون چکانش ال درک  بوده و بر تربت پاک شان که هنوز جسد خونین و اه در پائین / هم / ودالیل مستندش

اتکای  چه با  نثار شان کردید  تحفهٔ تانرا و ذقوم کاری را شروع شما   که نصب نشده بودبر مزار شان لوحهٔ امروزی 
 !؟!برای دیگر اندیشان  ! تری نا موجه

دردَوران  هاعتراف کرد ک -از اتحاد دوآلمانباید بدانیم که دولت امریکا بعد پخش اخبار؛  واما در مورد حفظ اسرار 
مان شرق للتی آواصی را که از مهره های مهم دخآلمان شرق سعی بی دریغ کردند تا اگر توسط اجنتان خود اشوجود 

وجود  ولی با ده اسرار دولت آلمان شرق دست یابننهبدان وسایل در ک و خرنده بدها را تطمیع کر نآ  باشد و بهر وسیلهٔ 
ً برای روس تسخیر پذیر نبوده و دوست مدام العمر نخواهند شدبدرستی وکه  آن که  خوب میدانستند که ملت آلمان قلبا

 موفق نشدند! !! که در آلمان شرق اجیری  بیابندنایآی اِس آی با تمام سعی خود بمرام و مقصدد دستگاه   ولینشدند ! 
دولت   فروخته شدهٔ  میلیاردرتا موژاخدین  -نفس و بیگانه ها  اکثراً گَروگان  افغاندولت امروز شما به ارکان  ولی
ن مجلس داود خا  راپور دهندهٔ  که آن بی مایهٔ  –باز بحال آن ملت دست بخدای افغان ما خوب توجه کنید وما  طلب

ً که  / ومسکدر جلسهٔ  شهید  نزد  فکری خودرا به  توبرٔه  و بشما خوش خدمتی کرده  هلل و یا غرور فروشانه  محضا
از  ید که تفاوتهاشرق مقایسه کن نو با تعهد آلماارکان صادق بنیاد ان مموش حافظه را با هجناب  آن  -تان ریخت 

وچهره ها ساخته خودرا محرر همچ/ تانری ادانش / و داود شع و فهمو  اب شما با همه فضیلتکجاست تا بکجا ؟ که جن
    آورید! می و معرکه ای ببار

این تذکراتم  ولی بحکم وجدان بشما اطمینان میدهم که  کج باری از شما دارم یروزی در آن مورد اگر خودم  خاطرهٔ د
دو  دعوارض ولو دردناک هم باشهمچو  -مدان  زیرا به نظر این چیز –نه دشمنانه واست  نه خصمانه بشما 
 هم جدا ساخته نمیتواند.را ازافغان برادر

د را  دقیقاً  درک و هم جبران نمائیمشکل  خود ماخود ش تاان برسد تبرای  بایدئیست که   اهیاد آوری ها درد دلاین اما 
: 

 خون تپید  گفت پاس آشنائی ها  براساس فرمودهٔ شاعری :   بدل گفتم کدامین شیوه دشوار است درعالم        نفس در
 دکتور کاظم میرسانم :شما  مطالبی  را بهمین ذهنیت؛ به توجه جناب و اکنون  
چند روز قبل درحلقهٔ محدود دوستانی بودم که هردهن سخنی داشت و درجریان آمد گپ و تذکری از دوران   -۱

گفتند  که جناب داکترکاظم  –ن هم مکتبی تانجمهوریت داود خان شهید و با یاد خیر شما یکی از دوستان و ممک
ازهمصنفی و دوستان نزدیک آغای ضیا مجید قوماندان گارد جمهوریت بوده و با موقف خاصی که آغاي مجید نزد 

این ارتباط  وسیلهٔ  مٔوثری برای نزدیکی مطمئن شما با شهید  -رهبر داشتند و شما هم دوست دیرینه و نزدیک ایشان
که اگر روزگار بکام روس مشربان نمیچرخید بدون شک شما یکی از اعضای کابینه و همکار بسیار   داود خان بوده

 نزدیک شان می بودید !
چون از سوابق ارتباطی جناب شما با مرحوم صمد غوث هیچ اطالعی ندارم و همین قدر با دوستی سابقهٔ  پدر  -۲

پدر مرحوم صمد غوث/  و شناخت  مستقیم خودم  با ایشان  -مرحومم با مرحوم محمد غوث خان فغان / شاعر توانا 
که  معین وزارت اقتصاد/ دَور وزارت مرحوم عبدالمجید خان زابلی / بودند میدانم که مرحوم صمدغوث  که مادر شان 

ی از نژاد نگلیسی بوده بعد از تحصیل بکلوریا در بورس ملل متحد به نیویارک رفته و با سپری کردن دوسال کورسها
به ماموریت دولت در وزارت امور  ۱۹۵۶در سال یعنی دوسال بعدتر از ما روابط بین المللی  دوباره بکابل برگشنه و 

خارجه پذیرفته شدند و جناب شما که به تناسب تحصیالت تان در لیسه عالی نجات / لیسه عالی امانی/ تحصیالت عالی 
با آن مرحوم  شناخت و ارتباطی  –رشتهٔ  اقتصاد پیش برده ایدو تخصص تانرا  در افغانستان و آلمان آن هم  در 
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را که /  افغان رتبۀ   عالی و سابقه دار  ورزیده،  مسلکی  دیپلومات  یک زیرا القاب و عناوینی  -میرسانیدید یا خیر؟
 ؟  أیا ا تکای تان بظواهرمقامی میباشد و یا حقیقتاً با ماهیت کلی شناخت موصوف –اشاره نموده اید 

به یک موضوع  دقیقاً اشار کرده  میتوانم که از ماهیت و کنهه امور داخلی  وزارت امور خارجه  که  ِکی ِکی بود ؟ و 
متأسفانه کمتر کسی در خارج از وزارت میدانسته و اینکه در وقتش با چه دست که  باز هم گروپ بندیها چه بود ؟ 

و هید یکی  دو موردی بیش نبود / که انصافاً در َدور صدارت داود خان شِکی هارا / معدوداً / چه میساختند /  -های 
اگر روس به نوبت خود مدارک و اسناد  -بریژنیف   دَور شاطراندر و اما  بعدها معمول ساختندفیل و قیل سازی را 

و حتی دوسیه  یمانده بنیاد  باق  برد و طالبان پاکستانکرد و چور را َسَرهء این ُملک آرشیفی رسمی و غنای تاریخی 
برید جنرال  دوکتود عبدهللا   اما وقتی داس بدست   ریختال جاروب کرده و بقدوم  کراچی وا دفاترش را  هم  های 

نه وزارت را  که مهمیز داده و ملک حسینی کردند  چنانافتاد دَرو گر افشار از شورای لنگر نظار  خون رئیس ارکان 
 و شدباکرزی خان کننده اش توشیح   و ودهمقامیکه تقرریهایش قانون پیما بیا و زر  و سیم نهو ه عفت نآبرو ماند و 

که خداوند کفن کشهای ید بر مدخلش نوشت : اکه ب کرد و ملکییداری از خود ماند  ووزارت وو  شش سال درخاطرهٔ 
 !رزد قدیم را بیام

راه  می یافتید   ۲۱قرن   خانهٔ درآن عجایب شما  مبارک و آرشیف  غنا طلب تان  حا فظهٔ ن با آبروی تصادف اگر و
در  این عجایب المخلوقات را آثار نوینی تا میکردید  مستوفی الدیوان استخدام و چند پا  شری برحکه چه م داند  خدا می

افتاد/  هم مانند آن  اسنادیکه در دَور چور سفارت امریکا در تهران بدست پیروان خط امامآن/ محیرالعقول چندین جلد 
و  کردید ؛ تقدیم مینتظر به همچو ارمغانجهان پرحرمان م و خودتباه شدهٔ بی اتفاق و سمت وقومگرای   جامعهٔ ب

 تاریخ  جهان!! خاطرات تان هم جزو
کردم  مرا   ت تشریفات وزارت امورخارجه  کارمیری در عهد سلطنت که در ریاسداکتر صاحب !  روزگاجناب 

  رفیقهٔ  وباشم ا  ندارشدر دَور اقامت چند روزه اش مهما و ستقبالی امرس ادر شاه  نیپالظف ساختند که از برمؤ 
ننگرهار و  ن وتا قطغ بل کااز  –ند والیتیچو بآنها درقصر چهلستون  اقامت داشتند!   و امریکائی همسفر داشت

انتخاب کند  گیریفلمولی را برای عکاسی مح و سوژه و میپا لید تا چهرهئی امریکا  آن خانمم میرفتی قندهار وهلمند که 
روزی از او پرسیدم  که شما همهٔ این فلمها  و عکسها را برای  –غانستان یافت  نمیشد ر افان  د ثیف تر ازبد ترو ککه 

او گفت که یقیناً خاطره سفری از افغانستان و هم  معرفیی  میبرید یا برای آرشیف خصوصی خود   معرفی افغانستان
 سفید ! یفلمهابا لی د وخوش آین سفر شان کامل و –کپ پیش شما  باالخره  / که دوستان   برای

  و با احترام اشد و بس بشما داشته  معلوماتی را برای  جنبهٔ  حال برادر عزیز!  این مثالی بود محض از کج بافیها که 
به  عین حال  در شخص شما ندارد و  هچکترین ارتباطی بوک مفهومش مطلبم وبه شخصیت تان  اطمینان میدهم که  

مرکز مطالعات  اسالمی  رئیس  / افغان /  سیقل رس خود دارم که اثر  دوکتور امین بدست کتابی اطالع تان میرسانم 
 یونیورستی آسترالیا مصروف کار میباشند.  بحیث  پروفیسر حقوق و علوم سیاسی  نشنل  وبوده  در آسترالیا  عربی 

 //  دریک  ملت   و بقای  مبارزات تاریخ  معاصر/  تحت عنوان // افغانستان  را  صفحه ای ۴۷۴راث موصوف این 
نشر   ترالیایسی  در آسبه لسان انگل دوکتور عبدالغفور روان فرمادی  مساعدت ه ب/ چنانچه نوشته اند /   ۲۰۱۴سال 

. درین مجلد دریائی خود ند دری ترجمه نموده السان را ب و آندی مقیم سانفرانسسک یم مجدو محترم محمد نع -نموده 
که  –گتری  رازو رمز های خاندان مورد بحث شما به تفصیل حرف میزند رکوچکترین زوایا تا بزهمه  آقای سیقل از

 –در پهلوی اشارات وتذکرات آغای غوث و غیرت  ندیدم واز طرف شما  پر محتوا را پخته آن اثر چون  اشارهٔ از 
ن  از مشعل داران نظاری شناخته که سیقل صاحبا بخاطری – مطالعه نمائید  آنراهم  نوشتم کهتان   ایمدضوع را بر

 .میشوند!
خودرا تا  سیقل تحصیالت عالی ودمحم که برادر انجنیر محمود سیقل میباشد  امین سیقل نا گفته نماند که آغای دکتور

در  ۲۰۰۳در سال  را که انیده و خا نمش اهل آسترالیا و دو پسرشدرجهٔ انجنیری ساختمانی  در آسترالیا  به  پایان رس
ضای سابقه چون از اعبه دری وپشتو بکلی بیگانه و و  درحقیقت آسترالیائی محض اند ۱۲و ۱۴به  سنین  کابل دیدم

  یا قونسلگری کدام دفتری رسمیی  بنام سفارتکبرا و ز افغانستانوآن ایام هن تااز طرفی  و  –دارشورای نظار بوده اند 
 –داکتر عبدهللا خان در آسترالیا  نداشت لذا  با  آغاز دَور ریاست جمهوری مٔوقت  آغای کرزی  و وزیر خارجه  بودن 

و اما با  قونسل  افتخاری   بحیث هآغای محمود سیقل را که سالهای اخیر تحصیلش بود –بمفهوم هم خرما و هم صواب 
بدولت آسترالیا معرفی نموده و بعد از سرازیر بشمول کرایهٔ منزل  وموتر  معاش و مصارف مکمل رسمی بودجوی

 –! داکتر صاحب عبدهللا خان بحکم اینکه /  خرچ اگر از کیسهٔ مهمان بود بیرونکمکهای دریائی اسعاری از  شدن 
نفر در  ۵۰۰ز ادر عهد سلطنت و جمهوریت اول  حاتم طائی شدن آسان بود /  تشکیالت وزارت  امورخارجه را که 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 11تر 4 له :شمیره د پاڼو

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ۲و تشکیل    ۵۱سفارت  قبلی  را  به  ۲۸نفر رسانیده  و تشکیل  ۱۷ ۰۰حدود  به    کرد و خارج  تجاوز نمی  داخل
 جنرالقونسلگری ارتقا داده  و  ۱۶را به  و دو قونسلگری / پشاور و کویته /  گری  /  بمبئی و مشهد /  جنرال  قونسل

که هنوز است  مانند  مسعود آغای  م هذوات  هنوز آن نان سپردند که یک تعداد از فیصد آنرا به شعلهٔ نظار چ ۸۰مگر
چرند و عبدهللا خان  و می ازین سفارت و آنمقام  شاخی بشاخی  میپرند   -ج دیگر در همان خار ی و ...... چندین خلیل

میلیون دالر  ۲۹۷/ مثالً دزدی  هچاربیو دارائی خوردهٔ  دهآبرُو  بر  وزارتِ ن َدور ما فوق تصور خود  درهما درین 
 و یکی  هم  نمیگنجد   که در منطق  کند های می شتکِ  نمایندگی سیاسی در خارج  ۶۷ساله عواید کلی آن  ۶تنها از 

دالر  ن میلیو ۳چون در آن سفارت از و ست در آسترالیا محصل  سیقل    مین انجنیر صاحبه سفیر کبیر سازی  اول 
ویرا معین   ونوزیر صاحب عبدهللا خ -اختالس   هٔ سیود بر آمد و با  ن پر آبهد  ؛ساختمان سفارت نقد انتقالی برای

تند را نداشازینکه کرزی صاحب حق استفسار  وجود نداشتوزارت آن در  اقتصادی وزارتی ساخت  که چنین تشکیلی 
  خان همین قدر بُِرش داشت که  همین آغای باالخره  ُمرده  تار  عبدهللا  ! نه معینیت  تنزیل و دنه دوسیه رُو شو 

این  کشور بیچارهٔ  بنام  طرف موسسهٔ ملل متحد از  درسیقل را همین جناب  انجنیر صاحب  دوسیه دار اختالس مند 
یث سفیر بح  / جهانی  اسامبلهء عمومی   یکسال هم  رئیسکه    -پژواک  الرحمن دمرحوم عب /  در کرسی افغانستان 

 !!معرفی و اعزام نمو دند  دید جکبیر  
شهود  چطور شد که شما با نا دیده گرفتن همه شواهد و تعداد  کثیر -سوال دومم ازین مطلب سرچشمه میگیرد  -۳

بمسکو و هم چنان  مطالعه گرائی همه جانبه و آرشیف غنی شخصی که دارید  ۱۹۷۷اعضای همسفر آن شهید در سال 
کرده وهمچو جمالت سراپا حیثیت  شکن را  جناب معین سیاسی مرکب پشاوری  محض تکیه  بر همین اثر معجون 

نثار شان کردید  بصورت اشاری  با ببازی گرفتن حیثیت همان  داودخانی که قرار بوده  عضو کابینه اش هم شوید! 
ُملکی و نظامی دَور بلند مرتبت از ارکان تر کوچکبسیار مهرهٔ  نامه دُور از واقعیت و انحرا فی یک با این تحقیرو

؟ بمحضر عام در افغان جرمن آن الین با این قضاوت و طرز دید  خودی  به خورد  داود خان شهیدریاست جمهوری 
 مردم خود داده  و به نشر بسپارید که :

 از  یکی    غوث عبدالصمد  مرحوم  لیف ات!    افغانستان سقوط    کتاب   که  برسانم   بعرض باید   پایان  در) 
 بیستم  قرن  اواسط  دهۀ  چند طی خارجی افغانستان  روابط   در مورد  بطور عموم که   و آثاریست  کتابها   بهترین

  و مآخذ  منابع   به  متکی و بیشتر !؟!   گردیده   تحریر   شهید  خان د ومحمد دا جمهوری  های  و بخصوص سال
 دیپلومات   یک   حیث  به  نستان افغا  خارجی سیاست  در امور    لفوم   دیرینۀ   تجارب  نیز و !؟!   خارجی
  اسناد  به  نتوانسته  معدود مورد    چند در   چون و    بوده  افغان رتبۀ   عالی و سابقه دار  ورزیده،  مسلکی 
اقامت  او  در  امریکا  کتاب  اساساً  حین    این  نوشتن فکر*است.  کار گرفته  حافظه  از  ناچار  کند،  پیدا  دسترسی

سفیر سابق امریکا در افغانستان  تیودور ایلییت ـ   و همکاری  تشویق  به  ۱۹ ۸۰بحیث  مهاجر  بر شروع سال های 
 ( ؟ ! آغاز گردید

 
 و این اشارهٔ سوال بر انگیز و تبصرهٔ شما با همه خالهای مرحوم غوث که شما خود ملفوفاً  به آنها  اشاره می کنید مثالً 

کتاب اساساً حین   این نوشتن فکر*است. کار گرفته  حافظه  از  ناچار  کند،  پیدا  دسترسی  اسناد  به  نتوانسته /
سفیر ؟ تیودور ایلییت ـ  و همکاری  تشویق  به ؟ ۱۹ ۸۰اقامت او در امریکا  بحیث  مهاجر  بر شروع سال های 

خوب   یستلعم م این همه  ندانم کاریهای  معین صاحب اسبق سیاسی!با تماو  -! سابق امریکا در افغانستان آغاز گردید
  آور!تأسف 

 
آمیز  آنکه خود جناب شما  با اتکا بر همهٔ این ندانم کاریهای معین صاحب اسبق !  آنهمه  اشارات اهانت  دما با وجوا

ود حواله فرموده  و موقف شان را به  تیشه وار بر مرقد آن رهبرملی ذی عالقهٔ دیروزی خ قلمی شدهٔ منتشرهٔ خودرا
در توضیح اوصاف  و  –تحت السرا برابر کردید  چطور شد که  با یک  شاکرز و با جهان  خوش بینی زایدالصفی 

بهشت علیا رسانیده  و جناب  دانشمند گرامی ما   قلم فرسائی کرده و مقام شان را بهتا  آن حد  ممیزات آن جنت مکان 
تحت که ا چنان شایق جمال  قلم رسای خود ساختید که  همچو اثر واقع بینانه  با ارزش خودرا سیستانی  صاحب ر

 :عنوان
 چک چک چی شما ! ند و ما مردم همبجناب شما اهدا کردبود  خان  در تاریخ  نوین افغانستان /  داود   / جایگاه

که چطور یک  انسان منور و فت برادر هموطنم داکتر کاظم ! الور کنید هرچه خودرا قناعت بدهم ولی نمیتوان پذیر
اهل و اوالد با و  مثل شما با کفران نعمت بسالم بی مدعا و همه دوستی و الطاف آن شهید یکه خود انشوری افغان د
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 معتبر دانستن آن پارهٔ دال بو؛ معاوضه و از ورای ن وطن کرده به یکورق نازنین خودرا قربا دانش ومهر آگین و
 ! ؟توهین کنید !با وقار خود  انسان وطن دوست آن به  نشان ؛ بصورت غیر مستقیم دال پشاوری اوراق 

زنی کرده و حال  بازهم  بیاد خیاط موسفیدی  که خدا رحمتش کند افتادم که میگفت: پیش ازینکه  برتکه خط کشیده قلم 
آنرا قیچی بزنید خوب تعمق کرده و درست خط اندازی و بدرد خور قیچی بزنید زیرا خط کشی بی تأمل و قیچی زدن 

 .  چرا کاری کند عاقل که بار آرد پیشیمانی ؟ونا سنجیده  تکه را بحالی میرساند که  بهیچ درد نخورد !!    
نگ سار صادر شد و اجرای حکم هم  بجریان  افتاد که دفعتاً عرض دیگرم مختصراً این است که  بر شخصی حکم  س

امر عفو و توقف سنگ سار صادر شده و آن بینوای  بیگناه از مرگ نجات یافته رهسپار منزل شد و دوستان بعیادتش 
نزدیکترین دوستش گفت که یقین ضرب سنکها شدید بود شکرکه نجات  -میا مدند هرکه برنگی ازاو سوال میکرد

او  –دوستش پرسید کدام یکی  -ان بیجاره رو بدوستش کرده  وگفت که درد سنگها آنقدر اذیتم نکرد جز یکی  –ییافت
 که نظر بضربت سنگهای دیگران  ضربت آن گلُُی درد آور تر ازهمه  بود که تو بر سرم زدی !!   گفت

هر و تأنی و تدبر و تمیز نیک از بد  در  لذا برادر ارجمندم قلم زدن تا حقیقت یافتن  فرقیست از سمک تا به  سما!
 احوالی بس نیکوست  که  بایست قسمت اعظم جوانب مسایل را خود ما بهتر از دیگران  وپیش از قلم زدن بدانیم !

پاک داود خان شهید در همین جهان  بی ارزش با  روح  خود قضاوت کنید  مثالً که اگردست تقدیر روا میداشت  و
 فهم ما هم مجلس شما می شد! .شما ...........................................؟ منورین  چیز حضور

تان  در سایت  افغان جرمن آنالین    ۲۰۱۳دسمبر  ۱۷یکمثال کوچک ویادی ازتذکر خود تان ! شما در مقالهٔ مورخ 
ی یاد کرده  و در پاراگراف اخیر ستارهٔ درخشانی که زود افول کرد  از دانشمند شاد روان داکتر ولید حقوق تحت عنوان

همه تفصیل و شناخت خودم ازدرینجا  تان می نویسید که )) به  استثنای یک خانهٔ معمولی هیچ دارائی دیگر نداشت  ((
 -صنف بعد تراز ما بود وخبر دارم آن مرحوم از دوران  طفولیتش  تا اینکه در پوهنحی حقوق و علوم سیاسی  دو

بزرگ  مرحومش کبیر جان   برادر  در زمانی که ی مزید معلومات تان  مینویسم  کهر برافقط  همین قد میگذرم
هردو برادر در جوار هم  در وزیر اکبرخان   -حقوقی  رئیس  بنائی ریاست عمومی شهر سازی و خانه سازی بود 

ر آن امرار حیات می کردند که  مینه  نزدیک شفاخانهٔ  اطفال اندیرا گاندهی یک یک خانهٔ جداگانه و مستقل داشته و د
معوج  ............ و چرا؟  ترحم طلبانه ثمرهٔ معاشات بلند  مرتبت قضائیش بود مگر شهادت قلمی شما غریب نوازانه 

  آن مرحوم کافی عزت نفس داشت! .......؟ 
دد بودم  تا شمارا متأثر می گذرد که  در نشرش مر و هفتهداکتر صاحب عزیز ! باور کنید ازین نوشته ام بیشتر از د

کدورت و کینه گرفتن  را درین بیوطنی گناه نا بخشودنی   -بشمول شما –نسازم زیرا با محترم شمردن همه هموطنانم 
 می شمارم 

که در اخیر  مرحوم سردار محمد رحیم  شیون کابلی خواندم و دیدم   ولی وقتیکه  نوشتهٔ  تازه  ظهور تان را در مورد
متن بر انگیزی که    اثر سوال یک برویت   را نادرشاه  شهید  های تان استخوان ی قلمچُکش تفکر و   آن در هاَون
  آزمون  بی غیرت  بقلم یکلسان دری ب شمزیتبی؟؟ و ترجمه سرچشمه گرفته  نواز افغان  ناماز مسکو  بی رأ فتش

افغانستان کبیر سفیر  عارف محمد  جنرال  حوم مرکه بنام محصل افغان   ی دایم العمرنشین  مسکو خدای  یب  /شدهٔ 
ً به  پشاور طباخ خانهٔ  ازنشرش باز و  /* کردخطاب میبی غیرت اورا   همیشه ودر مسک بجهان پخش گردید/ عینا

از تائید و  همهٔ این عوارض منفی در نظر داشت با جناب شما  آغا ! که صمدمرحوم  سقوط افغانستان ذایقه و کیفیت
حتراز و ز نشرش ا که باید  /ن ُکش ر محمد شاه و وزیر اکبر خاون دیسقتل گاه  شهید ی / رواستناد قرار دادن این  دا

 !نکردید مگر  میکردیداعتراض 
ً و لطفاً خوب با  مرحوم   سالیان  متمادیی که  دوستی محترمانه و و خودم با شناخت نزدیککه   توجه بفرمائید لطفا

از طرز دید  –داشتیم   زیادی  صحبت ها و تبدل نظرهای با احترام کامل  داشته  و شیون کابلی   رحیم مد حار مسرد
را در  آن مگر بودم   هشان در برابر اهل سردار یحیی خان / اما نه به ثقلت جد خود  امیر عبدالرحمن خان /  آگا

 دست   و بریان شدن  ویرجن شعله ور شدن افغانستان   س کرده و تا جریانحباشند که درد خودرا   زمانی نوشته
ود در آن میان قرار خ ما وشما  با اهل و بیت که  /ها دربدر  سرگردان آن  بی قصور افغان و میلیون  جمعی مردم

هزاران میبودند و شاهد   انسان منور  اگر تا امروز زنده  احساسی  و باالثر دردی نداشتند و یقین دارم که آن /داریم 
خود بر آن صفحات عقده دار خود خط  بطالن  کشیده و سندی نمیگذاشتند که تائید کنندهٔ قول شما   –ماتم افغانیت 

که متاسفانه آنرا بدسترس  قید کرده باشند اتاریخی  خود همان  خاطره ها و افکار بد بینانه ر  اثرآن  پس اگر درمیبود.
راه نیک تری را درپیش  - شما بایست با مطالعه و درک دقیق آنه و ود شان بودمشکل ذات البینی خمگر   -خود ندارم 
 میگرفتید.
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دو فامیل  ذی حس تنفر و روابط ذات البینی  کج دار و مریز  بزرگان  درمورد کردن ما  ببینید ! قضاوت باز هم  
 باشد که  اثر قلمی دو  چکیدهٔ آنر مجموع  د نباید  و حکمرانان  دیروز افغانستان  /ولی به اصطالح اَوِدرزادهَ قدرت / 

با دست  -وطن مهاجر از  یرا هر دو اثر از طرف  دو افغانزنباید تکیه کنیم    ؟این اسناد زیر سوال استخوداصالت 
 آثاریست  و باز هم –؟شناخته شده و با غنای آرشیفی!  در دو کشور خوب بزرگ -درد  خورتاریخی باز مدارک   تهی
 امتحان   خوبدار  تاج مترجمین  و  –! و انگلیسیی در کنترول  دیگران روسی   بلکه  به السنهٔ و دری شتو پ هب نه 

افغان است و  دایم العمری  بنام محصل   بی خدای  مسکو نشین / بی غیرت  آزمون  شدهٔ  اولی آن  همان  که  دأدهٔ 
 هاز بازار قص  -درپاک  ستانو تصرفات  مسلکی کامل هم هر دو اثر بعد از سالخی  و ! پخته دالخور اش  دومی

قلوب قلم در فلج سازی  و تسخیر  و ه به  بازار عرضه شدی ما مردم بی ُدهل مست خوانی پشاور برای تفرقه انداز
   آن !!  ما گردانندهٔ  همان  پالن سازان است  و رو نما میکند که  مطلوب خاطر و آرزوی  مسمومیتی راآن  اثر ماشکن 

غالم بی  - سفیرافغانستان در مسکو غالم سخی غیرت یک مردود ملعونی/ بگفتهٔ مرحوم جنرال محمد عارف *)  
ارید که او یکی اطالعی ند و از سوابق پلیدش هیچ   نمی شناسید خمیراً و ضمیراً هیچ اورا فکر می کنم که (  -غیرت 

دیگری بوده   ببرکیانی هم چو رنجبرها و صمد ازهرها و فروخته شدگان و از دائم العمرشوروی نشین ازآن نا افغانان 
 ش را مختصراً بشما مینمایانم او رفیق  که یکی از جنایات و است

/ روزی درماه  رمضان  گروپی از محصلین بسفارت آمده و فریاد می زدند که ما را از شر افغانان کافر نجات بدهید 
به لیلیهٔ طالب جوان نورسیده بمسکو رفته ایشانرا با روزه و  ما با حمید نام رفیقشهمین شخص  استنادی  شزیرا   –

اسالم  چنان توهین نموده بودند  که اگر فرارنمی کردند به یقین شدیداً زخمی و یا کشته می شدند  محصلین  بسفارت  
دند  شخص سفیر آنقدر اوراتنبیه کرد حمید را شوروی ها بسفارت آور  این شاهد شما فرار کرده مخفی شده بودآمدند  

 .و جزا داد که عذراً دستهای سفیر را میبوسید
سفیر کبیر  با همه اعتبار مقام خود و قرابت خاندان سلطنتی که خانم مرحومش دختر کاکای شاه  افغان بود و با تماسها 

رک کارغل برای احراز کرسی حفیظ از مسکو خارج کرده نتوانست تا که بب این اجناس رابه مقامات عالیهٔ شوروی 
 !.؟هللا امین با همهٔ این هم رکابان خود عازم کابل شد و اما شما ............ !

 –داکتر صاحب با این وجیزهٔ مردمی دوام مطلب میدهم که لطفاً به آن توجه  کنید که می گویند / اگر کسی برایت گفت 
 تان دست بزنید که بجا است یا نه؟  و اگر نبود بدنبال پشک بدوید !!         هوش کن که پشک بینی تان را بُرد اول به بینی

ه با ایشان قرابتی و قومیتی که شخصاً خودم ن مثالً  ولو که  مرحوم نادرشاه   انگلیس  مشرب بوده  یا دیره دون واال ! 
/ عفو تقصیرات ش و نظر مثبت خود مجربین  خیر اندی را از دید زیرا جریانات –و نه به تناسب جناب شما دلچسپی 

اما  متأ  از قصور انسانی / می بینم  ودر عین حال متأسفانه قلم رسای هم ندارم که هر آن و لحظه آنرا ترسیم کنم 
چندین  خبط غیر قابل عفو را مرتکب شده  –رد خاص اقصداً در همین مو خدانا خواسته سفانه شما  نا خود آگاه و یا 

 اید! 
توهین مستقیم  شما  نه  به یک شخص  بلکه به تمام افتخارات تاریخی و مبارزات ملی و غرور مردمی  آن اولی که 

افغان وافغانیت در برابر اجانب متجاوزاست  یعنی  قیام و دفاع مردم این سرزمین در برابرهجوم  نا مردانهٔ ابشان که  
تح  استرداد استقالل افغانستان  به قوماندانیت  همین سپه و ف ۱۹۱۹قرون دوام داشته و محاربهٔ ظفر نمون  درجریان 

ساالر محمد نادر خانی که جناب  شما بر آن رنگ سیاه خودرا می ریزانید و امثال بی شمار آن!! واما  براستی این 
را برده  انگلیس مشربان و بیگانه چاکرانی اند که  برای خوش خدمتی بادار انگلیس خود و دیگران خدمت گاران ملی ما

واستقالل راد مردانهٔ  مردم  ما را عطای انگلیس  و صادق  مارا خائن قلمداد  می کنند که  شما با  آن شخصیت  
خودی و با دانش  تان نباید در صف آنان  قرار بگیرید! زیرا با پیر مردن رخنهٔ  مرگ  باز شده  و روزی خواهد 

بار شما و هم مانند آن !  فتح میوند و کشته  شدن  کیوناری و مکناتن و  رسید که  با اتکا  بهمین  آثار و یکی هم شکر
عسکر انگلیس از کابل تا جالل آباد  و قهرمانی های  غازیان  جهاد  واقعی مردمی ما در دیروز ها  ۱۶۵۰۰قتل عام 

نمیدانم  آن که د هد کرخواپرداس کاری و دیگر بیچارگیهای دشمنان افغانستان اعم از انگلیس تا روس وغیره را چنان 
 تبر شما ها به کجا  خواهیم رسانید و خود کرده را ِکی درمانی نخواهد بود!  با همین دستهٔ  سر خجلت را 

داکتر صاحب  توجه فرمائید  که می گویند  وقتیکه با انگشت شهادت  دست تان به کسی  اشارهٔ میکنید  خوب متوجه 
ی خود شما اشاره میکند و این مثال را بخاطری عرض داشتم که در جریان  باشید که رخ  سه انگشت دیگرتان  بسو

همین چهار دههٔ که کشتی افغانیت دوچار طوفان  غنیمان ُدو ُرو و دشمانی در لباس ملنگ شده  ما و شما همه بصورت 
ی همه مصائب و مانیها  با قبولمیلیون میلیونی بی خانمان  سرگردان تمام جهان !  و درجریان این بی سرو سا

و سرگردان این شهر  آن  دیار تا  ! دیدند و سقر هاسفردرین  صائبیمه شتی خود و فرزندان و نوناالنی که تا چوسرنبی
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حرمت تر از دوران عبدالرحمن خانی و و بیکه یقیناً بمراتب پائین ترندو سرپناهی رسید نانی آنی؛ به لب  و بلطف  این
 ن !!سرگردانی آل یحیی به هندوستا

و با همکاری   فرزندان افغان؛ سربلندانه و با آسایش کامل  استادیشما هم با همان ریاست وفرض کنیم که اگر  پس  
باشد یا   سخنی بر این وآنی / نادرشاههمچو با هر میبودید آیا وطن   مقیم -همان  زمان کل اختیار افغان دار  لتدو
حال و با همین  الً مث که   چه عجیب استیده میشود نزده بودید ولی و اما که د ؟ / طعنهٔ اغیار پرستی میزدیدیگراند

فحه ای همان سند  ص ۲۳۲اثر  در یک  -بسیار بد تر از از احوال آل یحیی در هجرت و  بی سرنوشتی خودی! احوال 
لرحمن خان  و پچه  ر امیر عبدانوشتهٔ  تانرا با مقدمه گکی بر تذکری ب –که بغرض حمله بر نادرشاه فوق الذکر!  

  رفتن تان گزیز هیچکس متوجه  ه کنید ک و توجیه  میزمایش بر نادر شاه چنان آدقیقاً را  نشان زنی تان اصل  –سقاو
 !هم سرخ رو برآید تاننده و سیاهی قلم وشیده ماپنشان زنی و هدف اصلی تان  ؛نشده  ا هاخفچو ستر و ا در هم

ار یحی خان  را قهراً بهند  فرار کردند  و کمتر از دو دههٔ  آنجا مانده  ولی مگر و اگر پسران و اهل و بیت سرد
سردارانه زندگی کردند و آبرومندان اعاشه و ابا ته شدند که لین گرفتن  برای دریافت کمک ِولفیَر و فُود ستَِمی و چک 

رزندان خودرا در مکاتب مختلفهٔ  آنجا به امدادی ماهانه برای زنده  ماندن در آن راه نداشت و اگر وجیبتاً و مجبوراً ف
تحصیل گماشتند  که فریضهٔ  بود اسالمی  و انسانی و بدُور از سوال ! و در بر گشتن بوطن باز هم همان محترمانی 

شایسته   امیران !! خدماتی کردند و حتی با خویشاوندیهای با خاندان بر خوان  قرابت   بودند و ذی شان و پذیرفته شده
ونه مانند میلیونها  بزرگساالن سرگردان   –مردم محیط  آنوقت افغانستان ما در وطنتر از اکثریت تام  با سویه  تر و

کوهارا پیمودند  -بیت و کبیر و صغیریکه با پای پیاده و یا مرکب سوار!  که با باردوشی اهل و هٔ همین چهار ده ما در
میدن انگلندی رسیده باشند وناز پنجابیها را کشیده  به ریش و   و دشت ها را طی کرده و به جیره خوری دال خوران

  دست انداخته باشند!   -پاکستان  جهنم تر از  نخ آن کشور متمدن اروپائی و آن آسترالیای دور
طن که  قسمت اعظم فرزندان امروز ما افغان های  بیو -ولی  در حالی که قصهٔ  کالن ساالن جیره خور ما مفت است 

یق تکلم شباروزی فامیلها به السنهٔ طراده اند حتی در راه تعلیم و آن تربیه وکلچر افغانی را از دست د تأسفانه شان م
و دیده شد که اهل یحیی  چنین را نمیدانند  یک قدم  هم نرفته و چیزی به این مفهوم / پشتو و دری /  رسمی ملی ما

  نبوده اند !
ور زندگی خاندان سردار یحیی دَ بر   غالم بی غیرتور میخواهید بر بنیاد راپپس آغا صاحب مکرم ! جناب شما ایکه 

واوالد و نواسه هایش / شهید نادر شاه  / و یا در ترازوی  پوند نشان صمد جان غوث  نواسهٔ  دیگرش داود خان  خان 
ً بفرمائید که ترازوی مبارک و سنگهای زرین  مثقال س تُولشهید را  / بغیر از آن اسناد نج  شما و تراُزو کنید لطفا

 ساخت کجاست ؟؟ پانگ دار/ 
چوبین  بر بنیاد دالیل تان   شیف شخصی خوب غنی ابلیت و فهم  علمی و تاریخی و آرچرا جناب شما با آن درایت و ق

 ی سودی م آزاری و پشیماندزنید که  جز مر می  خودرا با قلم مبارک تان به آبی ---تان با نه سنجیدن گذر -این و آنی
زنید  در حقیقت  هر ساقهٔ را که از این و یا آن خرمنی  گرفته و بنام  ورق تاریخ به چشم وسر مردم خود می و ندارد

 بیمورد / یا دل آزاریه  متوجه حلقه حلقه های تموجی آندر تاالبی میاندازید ولی متآسفانگکی را دارد که حکم سن
/ که خود میدانید موجب و یا شاید با موجب بیکه چقدر  نمیشوید  تان افغانند خاندانها و جمعیتهای آبرومهزارها نفری 

ر ود هزادر بین طبقات جامعهٔ خی ها و نفاق افگنی مردم آزاریها  ذیت و وسیلهٔ سبب ا!  ؟انسته دیا   نا خود آگاه؟ 
 مایار را نیز مجبور میمحترم انجنیر احسان  یعنیدیگری  گرامی هموطن شوید و ازین رو است که ما می پارچهٔ 

ارائهٔ  اثر بزرگواری  و مرد میدان خلیقی  و مهربانی از با    راه دیگری! بلکه  به   این جانب سازید که  نه مانند 
ر کاکای برادر اعلیحضرت غازی امان هللا خان و پس –تورن جنرال سردار اسدهللا خان سراج   مرحوم  همان خاندان /

 / در تهران و پاریس و سپس سفیر کبیر افغانستانابق لوی درستیز وزارت دفاع  ملی س -لیمرحوم سردار شیون کاب
و   رفیق سابق رئیس دفتر وزیر امورخارجه  جلد آن را در فرصتش دختر شان مرحوم دکتور محبوب سراجکه یک

قدم  در افغان جرمن آنالین  قدم بحال اهدا کرده بودند /   بمن هم   -۱۹۷۷ داود بمسکو در شهید  محمد همسفر رسمی 
                                                                                                                                      روشن سازند و تذکری برای شما !    را با مدرک  درست ذهنیت عامه مانشر میکنند  تا 

 
چینی  هاز خوش  -ن نوردی علمینویسی و کیها  در تاریخ غبارشدن   خوب میدانید کهیقین دارم  داکتر صاحب کاظم! 
کیفیتی ندارد جز مردم  در تاریکی ها ست که هیچ انفرادی   یر اندازی ت؟  هر دهنی گرفتنی ازهر خرمنی و از گپ 

 آزاری!
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و دولت سرگردان و حکومت چرخانی  که وطنداران بی امان  –خوب در عمق حاالت وطن خاکدان داکتر صاحب ! 
هیچ   که  درین ملتی که  است عطای  یاران ! تعمق کنید  قانون اساسی وطن ما در موردش  گنگ است  و کرسی 

تر و عریض تر از کلیت شهر   وار طویل شهریش  کهکشان  نیست و حضیره های  یپدر و مادری  بی فرزند  شهید
موژاخدین  جهاد خور و   از طرفعقرب را آن هم  ۳بنام   تلخی  است خاطرهٔ  که هنوزهم  ولی هنوز   –کابل

  هنوز غرق گور کاوی شهدای خدا نا بسامان یت افغان د و شما نور چشم نکنسوگواری می  کثافت  میلیاردر های  سراپا
طلسمیست که  خدا میداند و  از ظلمت قلم و زبان شما امان ندارند / و به نفع کی ها ؟ / و در زیر خاککه   بیامرزی 

 شما!
 

که چرا می گویم  داکتر صاحب ! میدانم  که  ازین تذکراتم  شدیداً متأثر می شوید و بر من حکم جسور را خواهید  کرد 
که ابرو باالی چشم  تان است! و لی باور کنید که چنین نیست و اعتراف میکنم که من درینجا فقط  بملحوظ هم وطنی 

پارچه شدهٔ   و پارچه  که لطفاً متوجه باشید که اضافه تر ازین جائی بر بدن داغانمیدهم  ا زحمتمشترک ما شمار
ش حواله کرده و دست ماتم و نا سنجیدهٔ  دیگری را بر آن جسد خون چکان که شما یک کارد بی رحمانهٔ  نمانده   افغان

 حواله  ! شهید با شد یا داود خان شهید جنت مکانچه نادر شاه  – شانر زیر خاک و بر کفن اهل دزدهٔ پرحرمانی را 
 استجواب و قناعت  دادن دنباله َرو آن است  که بی خریطه فَیِری  –تاپه زدن هم آسان نیست نموده داستان سازی کنید !

مردم ما  اما وصل کردن  –فصل کردن کمال دانشمندی و مروت نیست  –داکتر صاحب گل    ! عذر بد تر از گنا ست
و قابل  !!یست الیق دوست شایسته اعمل   -گرد جهان  انمسافرهزار پارچه در جهان وهستند ویا در آن ماتم سرا   که

 توجه شما سید واال نصب :
 آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است               با دوستان مروت با دشمنان مدارا

کبر است               ازهزاران کعبه یک دل بهتراستدل  بدست  آور  که  حج  ا                           

یکی از اوالده  با تقدیم این فوتوها و حقایق بیشتری که خود میدانید  و همچنان تا حدودیکه بیش تر از همه خود شما 
 م /که با شما درکدر پوهنتون کابل بوده / مغفور مرحوم استاد محمدعزیز نعیهمین خاندن بزرگ های منور و خلیق 

 ً میکنم  که اگر نه بر استناد هر فکر   –را تاحدی میشناسید  نادر نعیم پسر منور و گرامی شان  محترم محمد وعجالتا
ایجاد دل سنِد خود قابل سوال بلکه به قضاوت پاک شخصی افغانی و سیادت ذیشأن تان همه را تنویر کنید بهتر از

 !  آزردگیهای بیجاست 
بدخشان و  شدگاناز کمک به تباه شدگان  کندزیان و برباد –ناخلف  مفسد و خونخواریکه  باید درمورد  این چهرهای

  .کتابها نوشت وداستانها ساخته شود  –کشته شدگان خوست وارزگان و همه جانبهٔ افغانستان ابا می ورزند 

     

!!خود اندندگان بی سرپرست !! نان آورمادر بیوه و بُودَه این به میدان ما  
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تا     !بازیها سیاست همچو  پشت پرده    
 نسخه چاپی  افغان پیپرمنبع:  50958کد خبر:  ۱۳۹۲/۲/۵    ۱۹:۰۵   تاریخ انتشار:

 

       

یتجزای  مال عصمت هللا  ؟؟ الذرات  رش دُور از تخمین    و بامفَ عمق ُ         تا                            از دیدار اوستاد با اوستاد                         

جگر خونین !غمشریک  با با  اتحاف دوعای  دو         

گرینویچ          2011سپتامبر ۲۵     

صالح الدین ربانی سرپرست حزب جمعیت اسالمی افغانستان شد 1390 میزان 12 - 2011اکتبر  04گرینویچ سه شنبه   

فاروق وردک میزبان پسر گلبدین حکمتیار )عکس  ) 
  نسخه چاپی پرافغان پی  منبع: 97810 کد خبر: ۱۳۹۴/۴/۴    - ۲۰۱۵جون  ۲۵تاریخ 

 

   ا معالج چشم  ذی مقام مجاهدین ؟ب        . ش افراد   پسر گلبدین حکمتیار و/موسس مکاتیب تخیلی / با فاروق وردک   
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از فاروق خان وردک                  تا       یونس خان غانونی       تا               داکتر صاحب چشم  شوقی !؟!              

                 

یدوصدهزاردالرهز یک / بولدوزر/ های و این هم جالل جان ربانی ملتی میلیونراستاد زادٔه مقیم کانادا  با موتور  

 که بادیگاردش را هم  ادرار کردن می آموزد

واداره  قبر مال نصرالدین  مانند ارگ و شهر  بری بود که با وجویکه خزینه خالینادرشاه  آن انسان منور و مد اما و
ن  کار زار شد اما با آورد  غلغله مانند کابِل هر کله وبلخیال را تسلبیم گرفت و به مقابل  اشرار فراری و مسلح  وارد

و  و تأ مین  امنیت عامه در امر برقراری  حیات خود   سال ۴در ظرف   –سپس تمام کشوری نظم شهری و والیتی و
اشت. شما خود در وطن ما ند که هیچ  سابقهٔ  دیگر امور کارهای نیکی را انجام دادو تحصیالت عالی و  تعمیم معارف

بی امینتیکه حال هموطنان  -ما را مقایسه کنیدباه شده و بدنام تدیروز و امروز  نورمال  واوضاع تان خوب توجه کرده 
 است ؟!؟ بینوای ما در اتشش کباب میشوند و ما و شما تلخی دودش را درینجا استشمام می کنیم  اصالً سوال پذیر 

ذب تأ سیس حربی شوونحي و حربی پوهنتون با جلب و ج -ارو مکمل باال حص اعمار مجدد همان نادر شاه  در و 
پوهنحیهای طب  وحقوق و افتتاح با  –را پوهنتون و مرکز علمی تحصیالت عالی  کابل  فرانسوی ترکی واستادان 

با  تآ سیس مٔوسسات صحی مبارزه با توبرکلوز / مردانه و زنانه / با  –ساینس و ادبیات به سطح و با استادان جهانی
 شفاخانهٔ علی آباد کابل یاد میشود وهمه اش   مین امروز بنامشفاخانهٔ عقلی و عصبی/ که همه اش برهمین ز تأ سیس 

با فرمان رسمی اعلیحضرت غازی  بر زمین ملکی شخصی خود نادر شاه شهیدیکه با فتح شانداراستقالل وطن ایشان 
بود ند  علی آباد  مفتخرشده ارتقا رتبهٔ سپه ساالری و نشان المراعلی و بخشش رسمی همین زمین و با –ان هللا خانما

را رسما به مرکز تعلیمات عالی نوجوانان ن زمین را بمردم  خود اهدا کردند بلکه  آنتنها آ که با رسیدن به سلطنت نه
اهدا کرد و قراریکه راویان نیک قضاوت همان دَور روایت میکردند که مرکز صحی برای وقایهٔ صحت مردم  افغان و

درایت علمیت و تجاربی که  داشتند  ممکن در یک یا  دو دهه دسپلین و ومتانت  با  –کرد  اگر حیات به او وفا می
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یحضرت غازی امان هللا خان بنا برعجله در عسفانه اه جهان به نمایش میگذاشتند که متاچهرهٔ  بآن افغاانستان را با 
 بگور بردند را  خودنیک های همچو ارمان -امور و نا بسامانیها ی تعجیلی و غیره 

تر قضاوت بدست شما ! مردم ما که قبل از نادر شاه  دورهٔ جاهلیت را با گوشت و پست خود آزمود و پس جناب دک
آیا دوام  میبود  تاپه خورده و و سیلهٔ برای  حمل  یوغ انگلیس  اجیرینادر شاه شهید زهرش را چشیده بودند  که  اگر 

و مگر  ؟بادار انگلیسش؟ /  بهتر بود یا دانشوری ما بگفته  شما برای و  / شدَور سقاوی وبدویت ما مردم برای خود 

یکی از همان جوانانی نیستید که از فیض خدمت علمی  ونیک آن شاه  در همان پوهنتون و بر همان شما  خود جناب 
 زمین ملکیتی خود آن شهید مراحل نهال نیک و درخت تنومند امروز را تا ریاست پوهنحی اقتصاد آن پیمودید ؟؟ 

و چطور در  چرااز دید دیگری می دیدید  مسایل را اگر   بهر نوعی که بوده  ولیرا م با وجود آنهمه حقایق؛ و بازه
قتصاد و ُرشد کامل درجهٔ علمی دوکتورا و استادی و سپس مقام باالتر علمی و ریاست  پوهنحی ا همان آوانی که به

چه بهتر بود که بعوض تقرب  –؟ی الضمیر خود داشتیدهم چو نظریات امروزی را هم در ما فممکن که رسیده  بودید 
 به  -عکس العمالنه  با بر افراشتن َعلَم دانشوری و حقایق دانیدر هما وقت   –با داود خان شهید!  نام همکارجوئی ب
و !تانی شویدون همدستهٔ چاقوی د دیدند ونه اینکه  امروزری میبشما بدیدهٔ  دیگ ِمه  وِکه شان میپرداختید که تا کوبیدن 

و خواهید که آنهم یک غالم بیغیرت روس چاکری باشد و پینه سر زانوی کارغل و دیگرش بدتر هنوزهم شاهد ی می
 ازآن !!! دیرینه تر 
در راه  ظر اند کهمنت شما و دیگر دانشمندان مامندان آثار قلمی  همردم ما و همه عالق! داکتر صاحب عزیز در اخیر 

حقهٔ    اجتماعی  و استواری حقوق  چنان تأمین عدالت ان  و خواسته های پُر حرمان خود و همالتیام زخمهای بی درم
 در برابر  -طبقهء  نسوان  ما  که  بکلی  از همه حقوق  و امتیازات  انسانی خود  محروم اند  مخصوصاً  -ها خود 

 جان شان هرگز دریغ ملکیت و  جانیان  غدار و زورمندان  گرگ صفتیکه  از تباهی هموطنان و چپاول وغصب
شم ها چشمو چراغ شان  دردها  –دد منشانه  بقای خودرا در تباهی ملت بینوای افغاان جستجو میکنند نمیکنند و هنوز 

    را بطورشایسته دوا  کنید.
 در برابر وز شانن دردهای امرکِ سَ خوانند و بشنوند که  مُ میبا دانش و نیک سیر افغان  چیزی   فرزند از شما  پس

ودو اهل بیت خودرا خود خ که  سعادت واقعی  جانیان فعلی  بوده و محرک  جهان عدالت شعار در همین  ایام باشد 
 د  ناتحاد  افغان باش آفت جان مسبب بی اتفاقیها و ولی  و نه موریانه صفتیی که دردی را درمان نبوده  دلمس کنن

 ختم
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