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میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  

 

 

 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ نپه 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

۲۰۱۵ جوالی، ۷                                                                                    نظام موسی ماللی  
 

 افغان معظم پورتال مدیرۀ هیئت اعضاء از یکی گیری طرف
آنالین جرمن  

 آنالین، جرمن افغان جهانی پورتال مسئول مدیر کبیر، قیس جناب محترم
 

 تردید، بدون که اید شده متقبل را دشواری و مشکل کار یقین نما، جهان آیینۀ این مسئول نهایت شخصیت منحیث
 حالب تا که بیان و فکر های آزادی مراعات و احترام با اکثرا   البته و باشید می تحسین و قدر قابل لحاظ هر از
 به ماحترا پالیسی مراعات ها دریچه نویسندگان گاهگاهی اینکه و است رسانیده نیکی شهرت به را پورتال این

 و دهبو تر مشکل آن، مراقبت ای بر تان وظائف میبرند، یاد از متأسفانه را ارزشمند آزادی این حدود و قلم عفت
 .است دشوار تان راه
 ،«مومند داود محمد» آقای محترم مضمون بر شده نشر مضامین بر خوانندگان عقاید دریچۀ در تان تبصرۀ در

 ایآق بر را آنچه که معنی بدین است، آورده بار را ای عده تعجب موجبات بوده، بیسابقه خود درنحو تان اظهارات
 رد که بوده آنانی حق شما، جانب از ای عده معرفی و بیان آزادی به تبانی به حقیقت در گردیده، انتقاد مومند
 اب هموطنان آن البته. اید فرموده قول نقل ارجمندان آن از شما گویا و اند نبوده موافق نظرایشان، با ای زمینه

 چوکات در و زمینه در توانستند می عالقمندی، صورت در ها خود قضاوت و استناد تاریخ، بر تکیه استدالل
  نویسندگان عقاید از وکالت و طرفگیری و انتقاد درحالیکه. گیرند بدست قلم خود و گرفته حصه پورتال، پالیسی
 شما طرف از آنهم جرمن، افغان مسئول مدیر مخصوصا   مدیره، هیئت اعضای از یکی جانب از دیگر، برحال
 .است آورده که آورد بار را ناباوری موجبات هم باید آزاده، انسان
 اتهام و گرفته قرار مخاطب استکه طرفی حق اوال   دیگری کسان یا شما فرمودۀ جواب که است این آشکارا حقیقت

 رممحت جدید و قدیم منتشرۀ آثار مطالعات زمینۀ در تان مفید نظر اجرای از قبل اما. باشد می جوابگو را وی بر
 و است قریب آن سالگرد که جمهوریت عصر و سرطان کودتای بر آزاد مباحث بارۀ در «کاظم هللا عبد داکتر»

 در را ازس سرنوشت و فاحش تغیر این العلل علت و ها انگیزه آگاه، و دقیق عینی شاهد یک منحیث ایشان حقیقتا  
 فصیلت بر مختصری ،«توان»قدر به اند، نموده منتشر و تحریر کامل شفافیت بادر آثار شان  ملت، یک حیات
 مانای شان عالی فهم به که «مند هیر ف» آقای محترم انتخاب با رسما   شما گرچه میپردازیم، «ملی خیانت»مفهوم
 زیزع افغانستان به مربوط مسائل در خویش «حقوقی همراه» را العلم طالب این تان، جناب مکرر گفتۀ به و دارم

 :اید نموده بیرون قانونیت، و حقوق محققین بیان آزادی حلقۀ از نمایند، می هم نوازی زره سخت و میپندارند
 

 ینتابع از یکی گویا طوریکه مینماید، تمثیل اذهان در اول وحلۀ در را ای ساده تصور اینکه با «ملی خیانت»
 ال  مث تعهدات نقض علیا، منافع منافی جدا   که میگردد عملی مرتکب خویش مملکت و ملت حق در سرزمین یک
 همین در «سیستانی اعظم محترم» دقیق استدالل از قسمتی بر بنا گرچه. شود می آن امثال و وفاداری حلف

 قیقد اگر ولی است، شده نامیده ،«ملی خیانت» هم پادشاه یا حاکم یک علیه بر خیانت تاریخی، بصورت دریچه،
 کهطوری نماید، می تبارز و بوده موجود جوامع در هم نقیض حتی و مختلفه مفاهیم با روش، این بیندیشیم، تر

  .نمود مقایسوی استدالل حدی تا و نموده نگاه آن به باید نسبی بصورت بلکه نداشته مطلق شکل آن درک
 اطالق آنانی نظریات و اعمال بر مسکو، خط به وابسته «پرچم و خلق» رژیم دههۀ در «ملی خیانت» مفهوم

 ممالک در که حرکت آن اعضای هم هنوز سال، ۳۷ گذشت از بعد حتی بودند، رژیم آن مخالف که میگردید
 و انستهد افغانستان مردم برای مرفه جامعۀ یک تشکیل برای ذیحق را خود اند، گردیده گزین پناه سخیفانه غربی

 بیحز دستگاه و پرچم شدگان فروخته از مهمی شخص های مگردفاعیه نمایند؛ می قلمداد «ملی خائن»را مخالفین
 دست «وال میوند شهید قتل» در که«  اظهر صمد »حزب دیگر بردار پرچم و «روغ حمیدهللا» بنام را «دخ ج»
 زهر گیاتجفن نشر و فرمایی تشریف مسئول، مدیر منحیث شما آیا نیافت؟ نشر اقبال پورتال همین در داشت، باال
 ننمودید؟ استقبال معظم ملی پورتال یک حریم در را شدگان فروخته این آلود
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 4تر 2 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 

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

 

 ،رژیمی تغییر هر یا و کودتایی هر شدۀ مؤفق عمال و دکتاتوران افغانستان، در اخیر قرن نیم تجارب با آیا
 بود «قالبی» واقعا   ۱۹۴۳ اساسی قانون منتشرۀ مواد آیا اند؟ شمرده نه «ملی خائنین» را قبلی دولت وابستگان

 نهایت انتظار ماه هشت و سال سه از بعد که جمهوریت عصر اساسی قانون در آشکارا، استناد با که آنچه یا
 ندرجۀم مواد با حقیقتا   و عمل بدون ولی -قبلی اساسی قانون ازهمان «تقلیدی» با قسما   افغانستان، ملت طوالنی
 بدهللاع سید داکتر محترم -تجدد و عنعنه تأثیر زیر افغان زنان ارزشمند کتاب »مغلق و درک قابل غیر و جدید
 باقیماندۀ های قسمت در ،«۳۱۶ ،۳۱۵ ،۳۱۴ صفحۀ -جمهور رئیس انتخاب و اساسی قانون جرگه، لویه -کاظم
  بود؟ گردیده تحریربه نفع کودتاچیان پرچمی  نقیض، و ضد مواد با کامال   و اجراء قابل غیر

 

 های نظیمت ذریعۀ کابل اشغال عصر ویران زدۀ جنگ افغانستان در که توانید می گفته آیا کبیر، قیس آقای  محترم
 ؟«ملی قهرمان» کی و بود «ملی خاین» کی ،«ربانی الدین بحران» ارگ محدودۀ منحصربه سلطنت و جهادی
 داشتند، هم را اسالمیت ادعای بوده افغان همه که خواری خون و افروز آتش های تنظیم رهبران از کدام هر مگر
 همدیگر نمودند، شهید ددمنشانه بیرحمی و قساوت کمال در را افغان ملت و خود مردم هزار ۶۵ و ویران را کابل
 دند؟میکرن نمی متهم «ملی خیانت» به را

 قهرمان» مفهوم زمینۀ در افغانستان صالحیت بی و بیچاره ملت بر ایکه منصفانه غیر و علنی صدمۀ بیشترین
 ناهما است، گردیده تحمیل طلبی، قدرت و مادی منافع ادامۀ منظور به سیاسی کثیف های بازی با سازی، «ملی

 کارایآش و مستند های خیانت که بوده متجانس غیر لقب این به «مسعود احمدشاه» انتخاب و مردمی غیر پروپاگند
 ینال پیپ و ها سالنگ حفظ برای ها پروتوکول امضای و «افشار خونین و آتشبار عام قتل قهرمان » منحیث وی
 خاین» یک های عکس میتوان اخیر سال ۱۴ درین حتی ولی. است بوده شوروی، اشغالگر عساکر برای گاز
 مملکت پهنای از ،و محتاج فقیر ملت یک بودجۀ از آنان چاپ برای دالر ها ملیون مصرف با که را «ملی قهار

 نمود؟ نصب ها دیوار بر را وی واقعی و اصلی چهرۀ افغانستان آگاه مردم آسایش برای عوض در و برداشت
 ارانوفاد از و «بی جی کی» مخوف تشکیل عضو بود کشی آدم «نجیب داکتر» اینکه حقیقت درک با مگر آیا

 مین سجده مساجد در بغل در قرآن قدرت، به رسیدن با و «خاد کشتارگاه»  دوزخی دستگاه در پرچم خائن حزب
 تبدس وی قتل با تر بعد و ها تنظیم سفاکانۀ جنایات از بعد بود، «ملی خائن» یک شک بدون که وی نمود؟

 های شهر طالبان شکست از بعد حتی وی های عکس و نشد مبدل «ملی قهرمان» یک به خدا قدرت به طالبان،
 مشاهده آن در را صلح منزۀ و سفید های پرنده آن و وی وبسایت در ببرید تشریف نبخشید؟ زینت را افغانستان

 اب بدتری های دوران مقایسۀ با و بوده هواداران دست ساختۀ امروزی «ملی قهرمانان» که بینیم می بلی. نمایید
 .گردند می نصب یا و انتخاب غایبانه آنان، عصر

 خونین و تحمیلی های جنگ غرامات بخشش از دریچه، در شان نوشتۀ از قسمتی در «سیستانی اعظم محترم»
 اکستانپ آی اس آی اطاقک کنج در که خوجینی مگر اند، گردیده آور یاد ،«پوتین والدیمیر» به افغانستان ملت بر
 روتث باوجود افگند، گردن به را روس اشغالگران غالمی حلقۀ بعد و بود گردیده گزین پناه گلیمی، روی بر

 یتواندم شوروی، با همبستگی با اقال   تاریخ، نزد در است، اندوخته فقیر و مظلوم ملت یک خون از که ای افسانوی
 قتلیا!« ؟»پدر سوابق بخاطر  وی پسر که نمود قبول و برد یاد از شود رامی وی ارج ولی نباشد؟ «ملی خاین»

 !ندارد؟ اصال    را گسیخته لجام افغانستان خارجۀ وزارت کرسی
 انت جناب نظر از آیا مثال طور. کنیم نگاه بیطرفی عینک با را تان وطن های رویداد و قضایا هم کمی بیایید،
 اغوا اب که است این کمین در همیشه غدار پاکستان اینکه اگاهی با قدرت، به رسیدن برای شما و من فرزندان اگر
 بی و مظلوم مردم و شما و ما وطن مقدرات تعیین بر همیشه، مثل افغانستان مردم از هایی شخصیت همراهی و

 ام دلبند فرزندان آیا گردند، گام هم و همراه مفسد و غدار مملکت آن امور اولیای با یابند، تسلط آن، صالحیت
 گروهی همراهی و همدستی با آنان اگر ولی ندارم، حرفی است، منفی تان جواب اگر شمارید؟ می «ملی خائن»را

 به و بیباکانه را غلطی گام چنین قدرت، و چوکی احراز برای صرف ،«اجنبی مملکت یک» یک به شده فروخته
 انخوردگ فریب گذاشت، خواهید ما عزیز فرزندان بر اسمی چه بردارند، کامگی خود با سیاسی، قمار یک منزلۀ

 !دیگری؟ چیز یا
 مال  کا «سیستانی اعظم» محترم نیست، آن باالی مباحثه که جمهوریت عصر در امنیت موجودیت مورد در البته

 سلطنت آغاز همان از افغانستان در ملت، یک های دهه تجارب و شاهد این تجربۀ به فرمایند، می درست
 آنقدر مملکت پهنای در شباروزی امنیت ثور، کودتای از بعد وخیم حالت تا ،«ظاهرشاه محمد اعلیحضرت»

 مسافرت دوران، آن طول در اینقلم. نداشت قبال در وطن مردم برای را خطراتی هیچ که بود استثنایی و وسیع
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 4تر 3 له :د پاڼو شمیره
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 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 در تهران شهر. برداشت آنان های سرک در قدم تنهایی به نمیشد ترس از که ام داشته همسایه ممالک به هایی
 به روشن روز در که بود ناک خطر خارجیان و زنان برای آنقدر و بود فجور و فسق مرکز و خانه دزد حقیقت
 .برداشت قدم نمیشد تنهایی

 اعظم» محترم که همانطور ولی نمیشود، بحث این شامل گرچه صنایع و زراعت ساحۀ در عمرانات مورد در
 پورتال، این منتشرۀ «۲۰۱۵ اپریل ۲۶ -ثور کودتای عواقب و عوامل بر کلی نگاه »مضمون در «سیستانی
 محمد مرحوم» صدارت عصر یعنی قبل، سال ۶۰ همان از شوروی اتحاد اند، نموده ای عالمانه و دقیق تحلیل
 هب که یعنی. نمود اجرا و طرح دقیقانه افغانستان ساحات تمام در را قدرتش و نفوذ پخش اساسی پالن ،«داود

 اداری یا و اقتصادی عمرانی های پروژه برای افغانستان در که شوروی مأمورین ایشان بینانۀ واقع استدالل
 توشۀ اب اکثرا   هم میرفتند، روسیه به آسا سیل که متعلمینی و بودند بی جی کی از عضوی میگردیدند، ارسال
 شدت هب  هم معارف اهل و جوانان بین در ها شویی مغز این البته و میگشتند بر وطن به لیننیزم مارکسیزم افکار
 وسیع بصورت عمرانات شمول به مختلفه، ساحات همه در آینده اقدامات برای ها روس که یعنی. میگردید اجرا
 های نپال و شوروی متخصصین نظر تحت که هم بنایی ته اقتصادی انکشافات البته که مینمودند گزاری پالن
  .میگردید محسوب المدت طویل ی ها گزاری سرمایه همان از جزئی میشد، اجرا آنان

 

 مین انگشت «ملی قهرمان یا و ملی خاین» منحیث را بخصوصی شخص قلم این مقایسوی، مبحث درین البته
 لیو دارند، آن مظلوم ملت و عزیز افغانستان مستند های رویداد و تاریخ اوراق را اینکار صالحیت چون گزاریم

 یدگذاشت تان مملکت ساز سرنوشت و مهم تاریخی دورۀ یک زمینۀ در بزرگی قدم ای مباحثه چنین طرح با شما
  .نمایند عرضه سادگی به میتوانند عینی شهود ها ملیون را آن بر استناد که

 

 رمودهف سراغ به میرویم حال تان، توصیۀ از ممنون و فرمودید راست کبیر، قیس محترم کشید درازا به صحبت
 چشم اوت،قض صاحب و یافته تعلیم افغان یک منحیث که شود دیده تا «کاظم عبدهللا سید داکتر» محترم ناب های
 ائنینخ به مردمی غیر گرایش چگونگی و میدارند بیان چگونه تان، باالی های فرموده به ارتباط به را خویش دید

 :میدارند بیان آشکارا چه را شوروی اتحاد به متعلق پرچم حزب
« ۱۳۵۲ سرطان ۲۶ کودتای» عنوان تحت ۲۰۰۷ جوالی ۱۸ بتاریخ که کاظم آقای منتشرۀ ازمضمون قسمتی 

 فشرده، سرطان، ماه ساز تاریخ جریان آن مورد در معلومات برای حقیقتا   و یافته نشر اقبال پورتال همین در
 برای وی آمادگی و خان داود به پرچمی و خلقی عناصر نزدیکی بنا  "....... . : میباشد جامع و آموزنده عالی،
 و مهارت با و بود شده طرح خفا در آنها دقیق پالن یک روی به و شوروی مقامات هدایت طبق بر اساسا   کودتا،
. برسد چشم به آن در مسکو داشتن دست از ای نشانه هیچ نباید که گرفت قرار اجرا مورد طوری کامل احتیاط
 در خطیر و مهم بس کار چنین به مسکو هدایت و مشوره بدون کمونیست عناصر چگونه بود، نمی چنین اگر

 وع،موض گیری نتیجه و زیاد اهمیت مناسبت به کاظم داکتر محترم را اخیر جملۀ". » کردند می اشتراک کودتا
 با کاظم داکتر محترم مضمون، همین از دیگری جای در .«است ساخته برجسته آبی خط با دقیق، و بیطرفانه

 :میپرسیدند خود از مردم: مینوسند می بازهم  آشکارا، صداقت
. آمد میان در «مرکزی کمیتۀ» از سخن ها روزنامه در جمعی دسته فوتوی یک نشر با کودتا، از بعد روز یک"

 به ستهواب آن اعضای بیشترین که یافتند در همه بزودی ولی نشد، نشر هیچگاه مرکزی کمیتۀ اعضای نام اگرچه
 بیش بازهم شد، اعالم کابینه اعضای وقتی بعد هفته دو. بودند پرچم جناح بخصوص «خلق دیموکراتیک حزب»
 وهمچ با یکطرف از که را مردم وضع این. داشتند نسبت حزب آن به مستقیم غیر ویا مستقیم وزرا نصف از

 مطرح همه برای را سوال این و ساخت سردرگمی و بهت دچار دیگر طرف از میکردند، خوشی اظهار تحول
 فتهگر قرار اجرا معرض در مستقالنه و طرح «خان داود» توسط و بوده داخلی کامال   پدیدۀ یک کودتا آیا که کرد
 شوروی جانب از کودتا واقع در و است شده بیرون «خان داود آستین» از شوروی دراز دست اینکه یا و است
 ابراز جرأت هیچکس ولی بود، ساخته مصروف خود به را مردم اکثریت ذهن سوال این است؟ یافته سازمان ها

 .نداشت زمینه در را بحث و نظر
 همه این شمول بود، خانی داود کودتا اگر: مثال   میکرد، خطور اذهان در نیز دیگر مسائلی سوال، این با توأم

 انمسلم یک حیث به خان داود اشتراک پس بود، ها کمونیست و شوروی طرح اگرکودتا و چه برای ها کمونیست
 اآنه چرا و گرفتند سلطنت سقوط برای فوری تصمیم شوروی مقامات چرا چه؟ برای از ملتگرا یک و واقعی
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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 

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

 

 نظر زیر کودتا قبول به حاضر «خان داود» چگونه و دهند قرار کودتا رأس در را «خان داود» که خواستند
 "گردید؟ ها کمونیست
 البته میشود؟مگر گیرید، نمی تماس زیاد تاریخی مسائل به که میگفتید قبل روز چند همین کبیر، قیس آقای محترم
 و نوط مادر هم که البته ولی نمیدانیم الزم مطبوعاتی، جهانی تشکیل این مسئول مدیر موقف در را گیری طرف

 بر استناد البته و مطالعه برای تان توصیۀ از ممنون. شماست منجمله و افغانستان ملت همه ملکیت آن تاریخ هم
 مودن وتصدیق بود معترف باید. «کودتا دو میان دوران »خودشان بگفتۀ زمینۀ در صاحب داکتر محترم نظریات

 نتخیا که پروان در اسلحه قانونی غیر دیپوی انفجار و ضبط مورد در «کاظم داکتر» محترم اخیر مضمون که
 وی صبن و شمال ائتالفشناخته شدۀ  شورای طلب آشوب  قوماندۀ منحیث قدرترا تشنۀ «عبدهللا هللا عبد» مبرهن

 نونقا نصوص و مواد علیه بر کامال   که اقلیم یک در پادشا دو منزلۀ به «اجرایوی رئیس» پوشالی کرسی بر
 یپود چنین موجودیت قضیۀ در البته. است آموزنده و قدر قابل است، گرفته صورت افغانستان، مروجۀ اساسی
 سالهای آتشین و خونباران عصر احیای برای شک بدون که افغانستان مظلوم مردم حریم در مخرب اسلحۀ های

 پالن آن مظلوم ملت موجودیت و افغانستان پاک خاک در المللی بین قوای سالۀ ۱۴حضور و ۱۹۹۲-۱۹۹۶
 زدۀ نگج افغانستان در خودسرانه متزایدی «ملی خاینین یا خاین»نوعی که میبینیم است، گشته تجمع و گذاری
 .نمایند می نمایی قدرت ویران

 عریان و آموزنده آفاقی، معلومات چنان با همیشه خوانندگان است، ما مردم همه حق که ملی مباحثات در امیدواریم
 .ببرند فیض آن از و گشته مواجه

 .بیشتر های مؤفقیت آرزوی و فائقه احترامات تقدیم با
 پایان
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