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  ۵۱۰۵فروری، ۵         ماللی موسی نظام
 

 

 خلق به حریم افغان جرمن آنالین هجوم عنصر حزب دیموکراتیک
 ، این راه که شما میروید به ترکستان استمعظم ملیپورتال هموطنان وابسته به 

 

 
 

که متعلق به حزب  «سید حمید هللا روغ»از پناهندگان شکست خوردۀ خلق وپرچم به غرب بناماخیراً یکی 
دیموکراتیک خلق از شعبۀ پرچم بوده و افتخار تنظیم و فعالیت حزبی مطبوعاتی، یعنی حساس ترین ابزار تبلیغاتی 

شته است، در ادامۀ معضلۀ دا مخوف عصر را در دورۀ خونین اشغال افغانستان عزیز، بر عهده داشتهتشکیل آن 
حبیب »افشاگری قضیۀ آمریت خفت آور و خون آلود نه ماهۀ وابسته به استعمار انگلیس، یک دزد سر گردنه بنام

سیاهۀ »تحت عنوان مغلقنا مفهوم و  در پورتال افغان جرمن آنالین، پا پیش گذاشته با نوشته ای« هللا کلکانی
و دانشمندان معاصر ملی گرایان، محققین  توهین و مذمت همکاران صدیق ونه تنها به  «هراسان بر سایۀ خراسان

غبار و کاتب هزاره و »حقایق تاریخی، مؤرخین نامی ای چون مرحومان از  «؟»!پرداخته بلکه با ادعای انکار
 تاپۀ کذب وبی اعتباری میزند. ،بدون استنادو  را هم گویا با الفاظ غیر منطقی« محی الدین انیس

جای شکی نیست که آزادی ارزشمند فکر و بیان برخالف جوامع اسیر دکتاتوری و دولت های محکوم تحت درین 
سلطۀ شوروی سابق، در جهان آزاد حقوق حقۀ هر فرد شمرده می شود و انعکاس افکار و داشته های ما افغان 

وطنان ما در سراسر گیتی ها هم در شرائط شگوفایی عصر ارتباطات، بیشتر از همه وقت به دید و مطالعۀ هم
پخش میشود. ولی به ارتباط به فعالیت های مطبوعاتی امروزی و داشتن وب سایت ها، هرکدام پالیسی خود را 
 هم دارند که بیشتر به اساس تعاملی که به منظور پخش هدف و مرام  خویش در پیش گرفته اند روبراه میگردد.

، همه آن «افغان جرمن آنالین»در فعالیت های مطبوعاتی پورتال با در نظرداشت اتکاء به روش ملی و مردمی 
تشکیالت و اشخاص و وابستگان شناخته شده ایکه از آغاز کودتای خونین و همیشه منحوس هفت ثور برای 
بربادی خاک و ملت مظلوم افغانستان عزیز، طور مذبوحانه اقدام به نشر نوشته های شان نموده اند، اکیداً نتوانسته 

که برای پیشبرد اهداف و تبلیغات خویش درین آیینۀ جهان نمای مطبوعات کشور هنر نمایی نمایند. به کرات  اند
که افتخار فاجعۀ اشغال  «خلق و پرچم»عضوی از اعضای حزب خاک فروشان  «اشتباهاً »دیده شده است که اگر

ند و یا قصابان شهر کابل، اعم از  افغانستان و عواقب مربوطۀ بعدی آن سرزمین ویران را دقیقاً بر عهده دار
گروه گلبدین حکمتیار، جمیعت و شورای نظار و بقیه و یا طالبان عصر حجر، راهی به صفحات پورتال گشوده 

از دید خوانندگان محو گردیده است. این پالیسی و روش پورتال تا بحال « نوشته»اند، به سرعت و بی دریغ 
ثت ملی و مردمی را به آن بخشیده است، بلکه همه افغانستان دوستانی که قلباً برازنده بوده، بدون شک نه تنها حی

از حوادث و رویداد های نا فرجام وطن صدمه دیده و بر حال افغانستان و مردم مظلوم آن ترحم و تأسف داشته 
ا یک تیم ملی ر خوشبختانه به همین پورتال رجوع نموده و فشاء حقایق تاریخی و استناد خویشاند، با قلم و ا

هزار مراجعین  ۵۱بوجود آورده اند. نتیجۀ این روش افتخار آمیز افغان جرمن آنالین همانا موجودیت در حدود
 آن در روز است که بدون شک این پورتال را قابل باور، متمائز و پیش رو می سازد.
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حق  در «خلق و پرچم»ک فروشان بیاد می آوریم که  طور مثال به سلسلۀ افشای جنایات بیدریغ و سبعانۀ خا 
مردم بی دفاع افغانستان و تصویر بربادی های یک سرزمین و ملت مظلوم آن، همین ماه گذشته، پورتال افغان 

حقایق خونین تجاوز و هجوم وحشیانۀ قوای اشغالگر « باید»جرمن اعالم نمود که همه نویسندگان، ملیگرایان
ه اصطالح دیموکراتیک خلق بر خاک مقدس افغانستان عزیز و شوروی را که به کمک حزب بر سر اقتدار ب

ملت بینوا و بی دفاع آن صورت گرفته، به مناسبت تاریخچۀ ملت سوزاشغال وطن مقدس ملت افغان، افشاء نموده 
نسل امروز و فردای مملکت، یکبار « آموزش»و رویداد های تاریخ این دورۀ سیاه را با عاملین آن برای عبرت و

که سخت از خاک فروشان  «ولی احمد نوری»ه اولیای امور پورتال و به مطبوعاتی ملیگرای آن محترم دیگر ب
دسمبر مانند همیشه این پورتال مجموعه ای از  ۵۲وطنی آن عصر خونین متنفر می باشد، ارسال دارند. روز 

ر را برای عبرت و آموزش انوشته های ناب و افشاگرانه را که به حکم تاریخ جریانات خونبار آن دهۀ خفت ب
، چه واقع شده پورتال حال با این روش جدیدافشاء نمود.  « خلق و پرچم» یعنیعاملین آن با معرفی  هموطنان،

 «. شهر غزنین نه همان است که من دیدم پار»است؟ مگر در ظرف یکماه گویا 
ایی ای را که سالهای متمادی بین مردم افغانستان در بدون تردید، اگر این سایت جهانی اعتبار و حیثیت استث

 از ملت و حمایه اقصی نقاط عالم نصیب گردیده، بیشتر به دلیل همین راه و روش ملی گرایی بی چون و چرا
ثابت طن وهردم شهید  مردمرا مدافع و پشتیبان  مطبوعاتی دقیقاً این تشکیل نستان ویران بوده است کهارنجور افغ

ی همانطور که در جهان همه چیز محکوم به تغییر است، دردا که این پورتال معظم برعکس تمام ول نموده است.
پامال حقایق تاریخی  صرف به منظورکه  قلمادب جنوری، با نشر یک مضمون دور از ۵۲معتقدات پیشین، بروز

، دتحریر شده بو وطن، نقض اسناد معتبر آن و توهین به ملی گرایان و مؤرخین و محققین سابقه و موجود افغان
 به خطر انداخته است.ارزشمند مطبوعاتی را در پشیبانی از ملت مظلوم افغانستان مقام  که با نهایت افسوس

این مضمون که هر سطر آن به خاطر وابستگی نشر 
 خلق»ای آن به همان تشکیل دوزخینویسندۀ سر به هو

ا ب، درد استخوان سوزملتی را زنده می نماید، «و پرچم
عدم  واستعمال لغات غیر قابل درک و بیجا و موهن، 

فقط مثل هزیان  ،دری اصیل افغانستاناصول  مراعات
ه ب وابستۀ وفادارسر درگم یک مریض روانی، از یک 

آلمان  کشور از ین ما،سرزماشغال عصر خونین 
، جایگاه «مسکو»نه از ،«غرب امپریالیستی»یعنی

گردش و انحراف پورتال معظم ، «لینن کبیر»ارزشمند
افغان جرمن را آشکار می نماید. قبل ازینکه به پاسخ 

ی این قلم بدست کم سویه که خصیصۀ سازمانی های تربیت یافتۀ سفسطه سرایی و هتک حرمت و ناسزاگوی
شوروی سفاک به ملی گرایان افغان است، پرداخته شود که جز با اتکاء به تاریخ و افشای حقایق عریان دوره ای 

دیگری نداشته اند، اعتراضیه ای خویش را به مدیر مسئول »!« از رویداد های مستند افغانستان عزیز، گناه
اختیار دار این تشکیل هستند و از طریق سکیپ هم « رسماً »ال افغان جرمن آنالین، جناب قیس کبیر که پورت

 برای شان ارسال داشتم، محترمانه متذکر می گردم:
 خاک مقدس که فروشانی وطن برضد عمر به افتخار یک که جرمن افغان حال. باشد تبریک جان، قیس سالم))

 با ند،گردید وسیله ما مظلوم مردم باالی را روس سفاک عسکراشغال خونبار و فروختند شوروی به را افغانستان
آن دستگاه  در که داری مقتدر وسابقه پرچمی همین مضمون که حدی تا مینمود مجادلۀ مردمی و مبارزه شهامت

ه جدیدی گردید، را محو پورتال صفحۀ از بود، مخوف در عصر اشغال دوزخی، متصدی اخبار وابسته به رژیم
 «وغحمید هللا ر»وقیحانۀ  نما، نشر نوشته ومارش جهان آیینۀ این صفحات در را پیش گرفته است. دردا که امروز

 نخوانندگان افغا همه نماید، می هم سفاک افتخار ، در حالیکه خود به آن رژیمبرعلیه همکاران ملی گرای آنرا 
کننده ایرا که دقیقاً بازی با کلمات  گمراه چنین مضامین که ای پنجه و دست به آفرین .شاهد و ناظر گردیدند شما

 لفونیها تی ده از. است نموده آنالین را پرچم فروش افغانستان گروپ به وابسته یک درک قابل غیر و بی مفهوم
 مدنآ کار روی با پورتال را آیا که بود این نتیجه و سواالت ام، نداشته شان برای جوابی و ام نموده دریافت که

 است؟؟ نموده خریداری وقیح وزارت مهم، این گروه در یک علومی چون پرچم های زباله
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 جرمن نافغا دادۀ عقیده تغیر بورد اطالع به را دیگر های یقیناً صد و من اعتراضیۀ این لطفاً  هستید عالقمند اگر
 طمئنم ساختید، امید نا بودند، معتقد تان گرایی ملی و صاف راه و شما به که را مردم مظلوم افغانستان. برسانید

 از زئیج منهم میکنند فکر مردم هنوز. نخوابیدم فراوان، های تیلفون دریافت از بعد دیشب من. جان قیس باشید
جنین تجاوز غیر ملی یک وابستۀ آن حزب مخوف  با گرنه و نیستم که شکر الهی هستم، جرمن افغان ادارۀ تیم

 ((جان قیس افسوس. نمی بخشیدم را خود ملی پورتال یک حریم غیر مردمی بر
ه اندیشه بنتیجتاً، بعد از گذشت اینهمه روز، گویا اعضای هیئت مدیرۀ پورتال افغان جرمن با نشان دان چراغ سبز 

 را مفتخرانه،« جمهوریت دیموکراتیک خلق»که افتخار مقام برجستۀ حزبی « حمید هللا روغ»های غیر معقول
از چپ و راست به رخ خلق هللا میکشد، گویا چنان مهر سکوت بر لب زده اند که همه خوانندگان این آیینۀ جهان 

ریف تش «ولی احمد نوری»نما را حیران و نا امید ساخته اند. اگر در آرشیف نویسندگان پورتال مثالً محترم آقای 
ا استناد به تاریخ، بر علیه هر گروهی که با خاک پاک افغانستان و ببریم، مبارزات و جهاد ملی قلمی ایشانرا ب

که وطن را به شوروی فروختند تا تنظیم های تشنۀ قدرتی که کابل « خلق و پرچم»مردم مظلوم آن اعم از خائنین
ادق ن صو مردم آ که به افغانستانو خون کشیدند و همه تشکیالت بعدی ایرا ویران و اهالی بی دفاع آنرا به خاک 

سر مطالعه می نماییم. ایشان با استناد به رویداد های تاریخی مبرهن افغانستان به یقین جای پای  نبودند، به چشم
محکمی برای دفاع از نوامیس ملی و پشتیبانی از حقایق تاریخی مستند وطن خویش از خود بیادگار می گذارند 

 «رقیس کبی»خوبی بشمار میرود. ولی همانطور که آقای  که برای آموزش نسل امروز و فردای افغانستان منابع
که  هم بعید است« ولی احمد نوری»، از محترم آقای ارائه ننمودندجوابی در زمینۀ تغیر مسیر پورتال به این قلم 

در مقابل سفسطه سرایی ها و توهینات یکی از اعضای برجسته حزب دیموکراتیک خلق به ملی گریان و محققین 
سکوت اختیار تا هنوز فغان جرمن آنالین،پورتال ا

نمایند، مگر اینکه در سفر بوده ویا خدای نکرده 
روی داد های تاریخ  از مریض باشند و دفاعیه ای

و هم کیشان ملیگرای پورتال را برای بعد مستند 
 گذاشته باشند.

دیده میشود که شخصیت مطبوعاتی سابقه دار، محترم 
با نشر قدیمترین  که« سید خلیل هللا هاشمیان»داکتر 

مجلۀ افغانی در غربت به منظور دفاع از نوامیس ملی، 
از پیش قراوالن مبارزه بر علیه اولیای امور کودتای 

به اتحاد آن،  خود فروختۀمنحوس ثور و عمال 
شوروی بوده است، هم برای اولین بار بعد از توهینی که در زمرۀ میگرایان از جانب یکی از اعضای برجستۀ 

مخرب پرچم، به خود و قلم وی به دلیل افشای حقایق تاریخ وطن، صورت گرفت، اعتراضی تا هنوز حزب 
 صورت نگرفته است. انشاهللا که ایشان هم صحتمند باشند.

که آرشیف نویسندگان « حمید انوری»درین جریان دفاع از تاریخ و ملیگرایان افغان، برادر دانشمند ما محترم
ن بر ملت افغان و سرزمیشان را در مذمت از آنانیکه ملی ی از نوشته های تحقیقی و افغان جرمن تعداد زیاد

رای و ب حقایق تاریخی استوار بودهاستناد بر همه بر روی که  ،در حفظ دارد مقدس شان ظلم و ستم روا داشته اند
افغان  مطبوعاتیصیت مضمون افشاگرانۀ این شخ ، فراموش نمی نماییم.حریر یافته استافغان تآموزش نسل های 

و کشف گور های دسته جمعی بخاطر داریم. « خلق و پرچم»مردم افغانستان ذریعۀ ددمنشانۀ را در مورد کشتار 
 ارند. در زمینۀ سفسطه سرایی های ضد ملی، پا پیش گذ امیدواریم این برادر ما هم برای دفاع از هم کیشان

 

مطالعه نموده باشند که در ختم سال عیسوی، افغان جرمن آنالین راپور ساالنه ای را  یقین خوانندگان پورتال
منتشر نمود که حدود و محتویات فعالیت های مطبوعاتی خویش را منحیث یک تشکیل وسیع و ملی گرا تعین 

مه ملیگرایان نموده بود که درحقیقت در چوکات سالهای زیاد و زحمات فراوان همکاران قلمی آن، ممنونیت از ه
را در بر میگرفت. این قلم طی مکتوبی که منتشر شده است عنوانی پورتال تذکر دادم که یکی از اقالم خدماتی 
آن که شاید از قلم باز مانده بود، دفاع از حقایق مبرهن و افشاء هر قدر بیشتر رویداد های تاریخ معاصر افغانستان، 

م بوده است، تا باشد که نسل های ذیحق افغانستان از آن معلومات مستند مخصوصاً از عصر با شکوه امانی تا ایند
 موجود که این پورتال با امانت داری، همیشه افتخار جمع آوری و نشر آنرا داشته است، مستفید گردند.
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 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

 

همان دست آویز و آیینۀ کردار و اعمال نیک و بد بشر است که در یک محدودۀ جغرافیایی یک ملت  تاریخ 
به حقایق آگاهی  .است شده اقعرویداد های گوناگون وبا موجودیت حقایق و« حتماً »وقت معینی  خاص و در

 دیگر از آن مستفید میگردند. منابع برای نسل های بعدی گردیده و یکی پشتهم  راه گشایی تاریخی هر سرزمین
معتبر تاریخ دقیقاً همان اسناد و مدارکی هستند که در شرائط فعلی مکرر در دسترس قرار می گیرند. مثالً در 

ه ماه و دورۀ خونین ن «حبیب هللا کلکانی»قطاع الطریقی بنام و ظهور « امانیشگوفان عصر »ارتباط به تاریخ 
وده اند که بندر کار ثبت رویداد های آن عصر زمامداری مسخرۀ او، شهود عینی و مؤرخین زبده ای دست ا

الجرم در بیان واقعیت ها اشخاص گوناگونی هم مطرح میگردند. در تشریح اعمال نیک و بد چنین اشخاصی 
گر ا تبر ومشابهی از منابع مختلفه در دسترس قرار گیرد. زمانی قضاوت تاریخ را احترام میگذاریم که استناد مع

در آنصورت با مراجعه به منابع مختلفه ایکه د، در زمینه عقایدی بر علیه ادعای مؤرخ یا محقق موجود میگرد
 .طرف به آن استناد می نماید، حقایق رویداد و یا طرزالعمل شخص مطرح در تاریخ، ارزیابی و تحقیق میگردد

، باید گذشتگان گذشته و و سفسطه سرایی در موردات نا روا و استعمال کلمات مستهجن بنا بر آن به عوض توهین
قضاوت بی طرفانۀ از مردم افغانستان حق دارند تا منطق و دلیل پا پیش گذاشت.  و ادب مطبوعاتی با مراعات

 سبه چه باک است.کسی را که حساب پاک است، از محاخود کار بگیرند. 
در مباحثات و استناد تاریخ دورۀ سراجیه و ادامۀ آن، با چراغ سبزی « سید حمیدهللا روغ»اجازۀ داخل شدن با 

 حال هایکه پورتال افغان جرمن با وجود سوابق غیر ملی وی، دور از استدالل منطقی و ره گشایی برای نسل 
 ست.ا فاصله گرفته خود سندیدۀ مطبوعاتیپ تعاملاز ا ، فعالً است درین مباحثات که هدف اصلی افغان و آیندۀ

موضوع دیگری که باعث ناباوری و تعجب عمیق خوانندگان گردیده است، همانا درجۀ کم سوادی این شخصیت 
هلوی در پ مثالً ، قواعد لسان دری زیبا و اصیل افغانستان استمراعات در « حزب دیموکراتیک خلق»مطبوعاتی 

ه نقط» قواعدمراعات  نا مفهوم، با عدم بیربط وآن جمالت  ت چینی بیجا،تکرار مکررات و مغلق نویسی و لغ
 «کامه ها»استعمال چت و پت با ، استآغشته  به الفاظ مستهجندور از اخالق مطبوعاتی  که نوشته ،«گزاری

 را بار می آورد.  سرگیچی خواننده کامالً  «مگسکافسانۀ سر »، مثل بعد از آنودۀ بیه های« اوو» و 
 «دهللا روغحمی»اشخاص با سواد و تعلیم یافته بیشتر بوده اند، درست است، ولی « جناح پرچم»شنیده اییم که در 

ست. ا، بیشتر از یک دهه رئیس اخبار دولتی حزب بوده دارددر دستگاه حاکمیت حزبی که به آن باور و افتخار 
اب خصیصۀ دائمی دول کمونیستی، ایجمنحیث  برای فریب ملت مظلوم افغانستان، غات و مغز شویی هاالبته تبلی

در قسمت توهین به ملی گرایان و رد تاریخ و اما  را می نماید.آنچه مشاهده می گردد  سواد و آموزش بیشتر از
چه را تربیت حزبی و سازمانی عدم مراعات عفت قلم و اخالق مطبوعاتی، آن با آن واقعی مستند رویداد های

 خورد.دقیقاً بچشم می، هنوز هم «غربی امپریالیستی»مملکتیک  بعد از ربع قرن وفرار به حتی  د،ایایجاب می نم
 ودیتیقین که ضرر را از هر جا بگیرید، منفعت است و طوریکه می بینیم موجمحترمان افغان جرمن آنالن، 

شناخته شدۀ جمهوریت خاک فروشان ن سویۀ یک مطبوعاتی متعلق به حزب ناکام و نوشته های توهین آمیز و پایی
ه بدر احوال شخص مذکور و عمال وابسته  بیشتر ، سبب اعتراضات ملی گرایان و روشنگری«ق و پرچمخل»

ملت مظلوم خویش دشمنان پای سال های متمادی،  «افغان جرمن آنالین» چونکه پورتال مردمی وی گردیده است،
نا امیدی خوانندگان بیشمار این  و باعث نا راحتیاین معضله را در صفحات منزۀ ملی پسند شان نگشوده بودند، 

 . به فرمودۀ بزرگان:که باید مورد توجه شما قرار گیرد گردیده است ی ملیآئینۀ جهان نما
 

 خواه ماللاست با تو می گویم    تو خواه از سخنم پند گیری شرط بالغ من هرچه 
 

البته تعدادی از عکس های عصر خونین اشغال افغانستان عزیز را هم ضمیمه نمودم تا یاد دهانی گردد که فاجعۀ 
دید جاستخوان سوز قرن، یعنی تجاوز سفاکانۀ اتحاد شوروی سابق بر حریم وخاک مقدس افغانستان که در آن 

باالی ملت مظلوم و بی دفاع افغان استعمال گردید، بدون هیچ شبه ای و به حکم مستند  ،ترین ماشین جنگی عصر
وابسته به سفارت شوروی سابق، یعنی  دو دهه فعالیت مخفی و آشکارای جنایتکاران وطنیدر نتیجۀ تاریخ، 

ردم دریغ ماثرات خونبار آن رویداد خونین که در پهلوی کشتار بی صورت گرفت.« خلق و پرچم»خاکفروشان 
یر ، مظالم غمظلوم افغانستان، معدوم گشتن هزاران قریه و ده و آوارگی بیشتر از هفت ملیون افغان بی وسیله

و ادامۀ آتش و خونریزی تا امروز در مادر وطن، بدون شک از خیانت و جنایات اعضای  بشری بر زنان و اطفال
 است. به فرمودۀ حضرت حافظ: ادر وطن شاندر حق م« اندیموکراتیک خلق افغانست» فروخته شدۀ حزب 

 که با من هرچه کرد آن آشنا کرد.  الم   ـــان هرگز ننـــمن از بیگانگ
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