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 de.german-afghan@maqalat ئوږ سره اړيکه ټينگه کړله م په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  ٢٠١٦/ ٥/ ٣٠                                                                                                 محمد اياز نوری
  

  تاريخ استاديک �ت قلمی اخير به آدرس علت حم
  

ُحقيقتا که زندګی درين دنيا يک آزمايش خداوندی بوده و ازجمله آزمايش ھا يکی ھم احساس ح . سادت استً

ھر انسان در صورتيکه . اما اين احساس در حاليکه که درھرکس موجود است، طوری نيست که از کنترول خارج باشد

بخواھد، ميتواند حسادت خويش را درمقابل خوبی ھای يک انسان ديګر در قبضه خويش بګيرد و بګويد که بلی، من 

ين تصميم برای ھر انسان يک لذت بزرګ ھم پيدا ميشود و اين که در من نيست، ميپذيرم و دررا اين صفت اين انسان 

ًم آشنا شدم و بعدا يک کتاب اين نويسنده ٢٠٠۴من با نام استاد سيستاني در سال . کمال بزرګی يک فرد حساب ميشود

ن کتاب نام دارد، را بدست آورده و اي» محمود طرزی، شاه امان A و روحانيت متنفذ«توانا و محقق تاريخ را که 

ت نويسندګی و اخFص نھايت مھم و جالب را با عFقه خاص درين ديارغربت مطالعه نمودم و به احساس ملی و مھار

م به محصل استقFل کشور ما از استعمار انګليس، اعليحضرت مرحوم امان A خان بزرگ و احترام قلبی اين ھموطن

  . فتمًلبا آفرين گی فدا کار و پاک باز ايشان، به مؤلف قغازی و رفقا

اما اوج شھرت و معرفت اين نويسنده زمانی شروع شد که يک عده افغان ھای قوم پرست، نھايت حسود و 

ت م در شھر لندن پايتخ٢٠١۴ دسمبر سال ١۴ کمتری ګرفتار بوده، بتاريخ  خودمريضان روانی که سخت به احساس

 مشھور به پسر ،م آمده و طی يک کنفرانس از حبيب A دزدرد ھکشور انګستان  با کميت قليل و گونه ھای سراسيمه گ

  .  تجليل نمودندهسقاو منحيث يک شخصيت قھرمان و مظلوم و وطن خوا

م در مقابل ٢٠١۴ سپتمبر ٧ھم ھمين استاد سيستانی بود که بتاريخ باز البته ،)؟(اما قبل ازين واقعه مبارک

م بود، به تنھايی با وی ١٩١٩ منکر چيزی بنام استقFل امانی در سال يک نويسنده افغان بنام داکتر زمان ستانيزی که

برای بی اعتبار ساختن استقFل کشور، چقدر پول ! آقای ستانيزی( مصاف قلمی داد و با نوشتن سه مقاله تحت عنوان 

  .، به استناد اسناد تاريخی و منطق سبق Xزم را به او داد)از انګليس و پاکستان ميګيريد؟

بار يک ھمکار مھم و   محترم سيستانی راجع ماھيت حبيب A دزد و اين، از تدوير کنفرانس سقاوی لندن بعد

استاد خليلی چرا کتاب عياری «تحت عنوان ديگرخود مقاله را با ) خليلی( خليلی A  شعوری دوران قدرت بچه سقاو

تذکر ( کتاب ، به تعقيب آندرھمين مسير .  کردندرا به افغانھای مليگرا و وطن دوست معرفی» ؟از خراسان را نوشت

 مورخ افغان مرحوم مF فيض محمد کاتب ھزاره بدست اين نويسنده مسلکی و امانيست مخلص افتيد و رساله) انقFب

ه را بر اين اثر نھايت ارزشمند نوشتند و ب» نه تمام نمای فجايع حکومت سقاویذکر اXنقFب، آييت«ای تحت عنوان 

  . فغانستان تقديم کردندمردم ا

در خاطرات خليلی مقام حبيب A کلکانی باXتر از پيغمبر قرار  «: آن مقاXت ديگری تحت عناوينبه تعقيب 

 «،»بود؟ترآيا بچه سقو از ظاھرشاه، با ناموس «، »آيا بچه سقو، از کوچه عياری ګذشت بود؟«، »ګرفته است؟

نوشتند وبه نشر ،»نقش مردم وردک وميدان در دفاع از شاه امان A«و» ان Aحمايت جانبازانًه مردم ھزاره از شاه ام

  .اني در پورتال افغان جرمن انFين قابل دسترسی ميباشدافغان اعظم سيستپرکارالف سپردند که ھمگی در آرشيف مؤ

 ماه قبل يک چند که نشرات پورتال افغان جرمن را تعقيب کرده اند، در جريان اند که چندآنعده افغان ھای 

نفر از طرفداران شاه سابق افغانستان ظاھرشاه، مثل ولی احمد نوري، احسان A مايار، محمد عارف عباسی، مFلی 

اين اشخاص زمانيکه با اين . را فعال نمودند) آريانا افغانستان(موسی نظام ازين پورتال بريدند و سايت جديد تحت نام 

ش ظاھرشاه ه تنقيدی به آدرس نادرشاه و پسردادند که کدام نويسنده افغان حتی يک جمل یپورتال ھمکار بودند،اجازه نم

ايکه نويسنده ھرمضمون   ،نام اصFح کل اختياربه ھمه کاره و ًبنويسند، خصوصا آقای نوری مثل يک قوماندان 
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 نګارنده چنين  در يک نوشته م٢٠٠٨انچه در سال چن .  نا روا بود کارخوشش نمی آمد از نشرمانع ميشد ،که اين يک 

  . افغان جرمن انFين قطع رابطه کردمومحبوب ًمداخله را کرد که من مجبورا با پورتال نھايت مشھور 

از طرف ديګر اين چند نفر در عين دفاع غير منطقی ھوا خواھان و عاشقان يک سقاوی سياه روی بنام خليل 

 بايد به صراحت حکم کرد که به شھادت اسناد و شواھد تاريخی و قضاوت ، پس درينجا!؟...A خليلی ھم بودند و ھستند

تاريخ نګاران و ساير افغان ھای حقيقت نويس، حبيب A دزد بچه سقاو و نادرشاه مکار و قرآن خور دو روی يک 

رت امان A سکه و ھردو نوکر و ګماشته استعمار انګليس عليه مردم قھرمان افغانستان و زعيم بزرګ ايشان اعليحض

  .خان غازی بوده اند

ز آغاز سال جاری عيسوی محقق ارجمند استاد عبدA کاظم در سه بخش مقاXت تحليلی متکی به اسناد ا

نوشته ) نقش انګليسھا در عروج و سقوط رژيم سقوی و پايه ګذاری سلطنت محمد نادرشاه شھيد(تاريخ را تحت عنوان 

به ياد نويسنده و شاعر (يګر تحليلی تحت عنوان و به ملت افغانستان تقديم کردند و به تعقيب استاد کاظم نوشته ای د

ساXر از ارتباط مخفيانه و ماھرانه سپھرا بيرون دادند که دران شيون ) ٢٠١۶ فبروری ٢٢آواره افغان ـ شيون کابلی، 

البته اين نوشته ھای جديد و دور از انتظار . ليس پرده بر ميداشتًصا در جريان جنګ سوم افغان و انگنادر خان خصو

Xخره عکس العمل نخست از جانب آقای عارف ابرای مدافعين نادر شاه و ظاھرشاه خيلی ګران تمام می شدند که ب

ًعباسی و بعدا احسان A مايار و بعدا ولی احمد نوری عليه استا   .دندد کاظم و استاد سيستانی به نشر رسيً

ضوع حمله قلمی اين اشخاص باXی منظور از توضيحات فوق من اين است که اصل مو! افغانھای محترم

 يک بھانه برای له عضويت ايشان در شوراء انقFبی رژيم کارمل و نجيب نبوده، و اين صرفئاستاد سيستانی، مس

آقای نوری واقای عباسی وآقای . امانيست مثل سيستانی ميباشدتوھين بی فايده مؤرخ و نويسنده موفق و ملي گرای

سيستانی را می شناختند وميدانستند که او در شورای انقFبی زمان داکتر نجيب عضو ھيئت مايار، قبل ازاين ھم استاد 

 زمانی که استاد سيستانی از واستقبال ميکردند مگربد نمی گفتند واز قلم واستعدادش استفاده او رئيسه بود، ولی چرا از 

A ودشمن افغانستان ومداح بچۀ سقو وضياء الحق حکمران نظامی پاکستان  بچۀ سقوحبيب A يعنی استاد خليل 

اعتراض معقول مFمت ساخت وموردگفتند،   می از ظاھرشاهبا ناموس ترنھای را که بچۀ سقو را ،انتقاد کرد و آخليلی

 کردند که  سوء برضد استادسيستانی موقف گرفتند وشروع به تبليغاتجمع شدند و، اين آقايان در يک اتحاديه قرار داد

  .د، ديده نتوانستم که استاد سيستانی مرتکب شده باشکدام خيانتی رامن در آن 

شورای  بنام ميکردم، شاھد بودم که تشکيلیمن نګارنده که در آن آوان در چوکات دولت چپی اجراء وظيفه 

 ھمه . شورای انقFبی وھيئت رئيسۀ آن صرف يک نام ويک نمايش سياسی بود.ان ذيصFح نبودانقFبی کدام ارگ

 لی در حقيقتاز طرف ببرک کارمل و اعضای بيروی سياسی حزب حاکم صورت ميګرفت ودر ظاھر اميم مھم تص

  .دادندکه ھدايت مي مشاورين روسی بودندمسکو وھمانا  فرامين صدور   تصميم ومرجع اصلی

ن مبارزه عم خود شاFت و جلسات خويش را دارند و به زً پرچمی ھا و خلقی ھا معلوم ھستند، فعF ھم تشکي

.  ای تاريخی باقی استحکومت ھا و دولت ھا می آيند و ميروند و اين ملت افغانستان است که ثابت درآن خطه. ميکنند

مھم اين است که کي .  نبوده استت اقتدار چپی ھا کدام افتخار بزرگريختن از وطن آبايي ھم در آن وقبه نظر من گ

 آن وقت از صدق دل بوده است يا بنام زيستن در زادګاه پدر و دولت؟ و آيا اين بودن در چوکات چه ميکرده است

  ؟... نياکان

ر به زحمات و مبارزه قلمی اگ.  ظاھر ميگرددهخرباXک انسان نھفته باشد،چيزيکه در جوھر و سرشت ي

ور ما تاريخ معاصر کشًخصوصا نگھداشته شده ،ن حقايق پنھان  در جھت روشن ساختن و بر مF کرداستاد سيستانی

رجوع شود به آرشيف اين شخصيت کم . (تمجيد و آفرين بګوييمبه او ريم، فقط بايد صادقانه و با وجدان پاک دقيق بنگ

يک عضو بلند پايه رژيم ھيچ  چرا درين جھان آزاد غرب پيدا ميشود کهسوال ) نظير در پورتال افغان جرمن انFين

سيستانی استاد معادل مثل وويی برای شان ميسر است، به ته و حقيقت گو امکانات نوش افغانستان که حاX ھم زنده یچپ

ر مورخ سيستانی را کې و کدام قوت به زور برچه يا دادن رشوه مجبور ساخته است ننوشتند؟ مگچيزی درين دو دھه 



  
 

 

  ٣تر ٣  له:ميرهد پاڼو ش
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

انستان محصل استقFل افغوکارنامه ھای نام زنده ساختن و درجھت قلم بګيرد، بجای استراحت که در ايام غربت 

اعليحضرت مرحوم امان A خان غازی به درجه اول قلم براند؟ چرا اين کار را يک خلقی و يک پرچمی و يک 

  اخوانی تا حال نکرده است؟

تاد کاظم، استاد  نويسی که استاد سيستانی، اسحقيقت ګويی وراست پس درين جا دو مسير است، يکی مسير 

شم مردم با قلم خود تعقيب کرده و ميکنند و ديګر آن، مسير و جھت خاک به چ ھم نظران ايشان آنرا ھاشميان و ساير

انتخاب .  ميباشد حبيب A دزد ، خليل A خليلی، در واقع دفاع از نادرشاه و ظاھرشاه به بھانۀ دفاع ازاست کهزدن 

  .يکی ازين دو مسير اختيارھرافغان ميباشد

  پايان 

    

 


