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محمد اياز نوری

علت حمالت قلمی اخير به آدرس يک استاد تاريخ
ُ
ازجمله آزمايش ھا يکی ھم احساس حسادت است.
حقيقتا ً که زندګی درين دنيا يک آزمايش خداوندی بوده و
اما اين احساس در حاليکه که درھرکس موجود است ،طوری نيست که از کنترول خارج باشد .ھر انسان در صورتيکه
بخواھد ،ميتواند حسادت خويش را درمقابل خوبی ھای يک انسان ديګر در قبضه خويش بګيرد و بګويد که بلی ،من
اين صفت اين انسان را که در من نيست ،ميپذيرم و درين تصميم برای ھر انسان يک لذت بزرګ ھم پيدا ميشود و اين
کمال بزرګی يک فرد حساب ميشود .من با نام استاد سيستاني در سال ٢٠٠۴م آشنا شدم و بعداً يک کتاب اين نويسنده
توانا و محقق تاريخ را که »محمود طرزی ،شاه امان  Aو روحانيت متنفذ « نام دارد ،را بدست آورده و اين کتاب
نھايت مھم و جالب را با عالقه خاص درين ديارغربت مطالعه نمودم و به احساس ملی و مھارت نويسندګی و اخالص
بزرگ و احترام قلبی اين ھموطنم به محصل استقالل کشور ما از استعمار انګليس ،اعليحضرت مرحوم امان  Aخان
غازی و رفقای فدا کار و پاک باز ايشان ،به مؤلف قلبا ً آفرين گفتم.
اما اوج شھرت و معرفت اين نويسنده زمانی شروع شد که يک عده افغان ھای قوم پرست ،نھايت حسود و
مريضان روانی که سخت به احساس خود کمتری ګرفتار بوده ،بتاريخ  ١۴دسمبر سال ٢٠١۴م در شھر لندن پايتخت
کشور انګستان با کميت قليل و گونه ھای سراسيمه گرد ھم آمده و طی يک کنفرانس از حبيب  Aدزد ،مشھور به پسر
سقاو منحيث يک شخصيت قھرمان و مظلوم و وطن خواه تجليل نمودند.
اما قبل ازين واقعه مبارک)؟( ،البته بازھم ھمين استاد سيستانی بود که بتاريخ  ٧سپتمبر ٢٠١۴م در مقابل
يک نويسنده افغان بنام داکتر زمان ستانيزی که منکر چيزی بنام استقالل امانی در سال ١٩١٩م بود ،به تنھايی با وی
مصاف قلمی داد و با نوشتن سه مقاله تحت عنوان ) آقای ستانيزی! برای بی اعتبار ساختن استقالل کشور ،چقدر پول
از انګليس و پاکستان ميګيريد؟( ،به استناد اسناد تاريخی و منطق سبق الزم را به او داد.
بعد از تدوير کنفرانس سقاوی لندن ،محترم سيستانی راجع ماھيت حبيب  Aدزد و اين بار يک ھمکار مھم و
شعوری دوران قدرت بچه سقاو خليلی ) Aخليلی( را با مقاله ديگرخود تحت عنوان »استاد خليلی چرا کتاب عياری
از خراسان را نوشت؟« را به افغانھای مليگرا و وطن دوست معرفی کردند .درھمين مسير به تعقيب آن ،کتاب )تذکر
انقالب( مورخ افغان مرحوم مال فيض محمد کاتب ھزاره بدست اين نويسنده مسلکی و امانيست مخلص افتيد و رساله
ای تحت عنوان »تذکر االنقالب ،آيينه تمام نمای فجايع حکومت سقاوی« را بر اين اثر نھايت ارزشمند نوشتند و به
مردم افغانستان تقديم کردند.
به تعقيب آن مقاالت ديگری تحت عناوين » :در خاطرات خليلی مقام حبيب  Aکلکانی باالتر از پيغمبر قرار
ګرفته است؟«» ،آيا بچه سقو ،از کوچه عياری ګذشت بود؟«» ،آيا بچه سقو از ظاھرشاه ،با ناموس تربود؟«»،
حمايت جانبازان ًه مردم ھزاره از شاه امان  «Aو»نقش مردم وردک وميدان در دفاع از شاه امان ،«Aنوشتند وبه نشر
سپردند که ھمگی در آرشيف مؤلف پرکاراافغان اعظم سيستاني در پورتال افغان جرمن انالين قابل دسترسی ميباشد.
آنعده افغان ھای که نشرات پورتال افغان جرمن را تعقيب کرده اند ،در جريان اند که چند ماه قبل يک چند
نفر از طرفداران شاه سابق افغانستان ظاھرشاه ،مثل ولی احمد نوري ،احسان  Aمايار ،محمد عارف عباسی ،ماللی
موسی نظام ازين پورتال بريدند و سايت جديد تحت نام )آريانا افغانستان( را فعال نمودند .اين اشخاص زمانيکه با اين
پورتال ھمکار بودند،اجازه نمی دادند که کدام نويسنده افغان حتی يک جمله تنقيدی به آدرس نادرشاه و پسرش ظاھرشاه
بنويسند ،خصوصا ً آقای نوری مثل يک قوماندان ھمه کاره و کل اختياربه نام اصالح  ،مضمون ھرنويسنده ايکه
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خوشش نمی آمد از نشرمانع ميشد ،که اين يک کار نا روا بود .چنانچه در سال ٢٠٠٨م در يک نوشته نګارنده چنين
مداخله را کرد که من مجبوراً با پورتال نھايت مشھور ومحبوب افغان جرمن انالين قطع رابطه کردم.
از طرف ديګر اين چند نفر در عين دفاع غير منطقی ھوا خواھان و عاشقان يک سقاوی سياه روی بنام خليل
 Aخليلی ھم بودند و ھستند...؟! ،پس درينجا بايد به صراحت حکم کرد که به شھادت اسناد و شواھد تاريخی و قضاوت
تاريخ نګاران و ساير افغان ھای حقيقت نويس ،حبيب  Aدزد بچه سقاو و نادرشاه مکار و قرآن خور دو روی يک
سکه و ھردو نوکر و ګماشته استعمار انګليس عليه مردم قھرمان افغانستان و زعيم بزرګ ايشان اعليحضرت امان A
خان غازی بوده اند.
از آغاز سال جاری عيسوی محقق ارجمند استاد عبد Aکاظم در سه بخش مقاالت تحليلی متکی به اسناد
تاريخ را تحت عنوان )نقش انګليسھا در عروج و سقوط رژيم سقوی و پايه ګذاری سلطنت محمد نادرشاه شھيد( نوشته
و به ملت افغانستان تقديم کردند و به تعقيب استاد کاظم نوشته ای ديګر تحليلی تحت عنوان )به ياد نويسنده و شاعر
آواره افغان ـ شيون کابلی ٢٢ ،فبروری  (٢٠١۶را بيرون دادند که دران شيون از ارتباط مخفيانه و ماھرانه سپھساالر
نادر خان خصوصا ً در جريان جنګ سوم افغان و انگليس پرده بر ميداشت .البته اين نوشته ھای جديد و دور از انتظار
برای مدافعين نادر شاه و ظاھرشاه خيلی ګران تمام می شدند که باالخره عکس العمل نخست از جانب آقای عارف
عباسی و بعداً احسان  Aمايار و بعداً ولی احمد نوری عليه استاد کاظم و استاد سيستانی به نشر رسيدند.
افغانھای محترم! منظور از توضيحات فوق من اين است که اصل موضوع حمله قلمی اين اشخاص باالی
استاد سيستانی ،مسئله عضويت ايشان در شوراء انقالبی رژيم کارمل و نجيب نبوده ،و اين صرف يک بھانه برای
توھين بی فايده مؤرخ و نويسنده موفق و ملي گرای امانيست مثل سيستانی ميباشد.آقای نوری واقای عباسی وآقای
مايار ،قبل ازاين ھم استاد سيستانی را می شناختند وميدانستند که او در شورای انقالبی زمان داکتر نجيب عضو ھيئت
رئيسه بود ،ولی چرا از او بد نمی گفتند واز قلم واستعدادش استفاده واستقبال ميکردند مگر زمانی که استاد سيستانی از
حبيب  Aبچۀ سقو ومداح بچۀ سقو وضياء الحق حکمران نظامی پاکستان ودشمن افغانستان يعنی استاد خليل A
خليلی،انتقاد کرد و آنھای را که بچۀ سقو را با ناموس تر از ظاھرشاه می گفتند ،مالمت ساخت ومورداعتراض معقول
قرار داد ،اين آقايان در يک اتحاديه جمع شدند و برضد استادسيستانی موقف گرفتند وشروع به تبليغات سوء کردند که
من در آن کدام خيانتی را که استاد سيستانی مرتکب شده باشد ،ديده نتوانستم.
من نګارنده که در آن آوان در چوکات دولت چپی اجراء وظيفه ميکردم ،شاھد بودم که تشکيلی بنام شورای
انقالبی کدام ارگان ذيصالح نبود .شورای انقالبی وھيئت رئيسۀ آن صرف يک نام ويک نمايش سياسی بود .ھمه
تصاميم مھم در ظاھر از طرف ببرک کارمل و اعضای بيروی سياسی حزب حاکم صورت ميګرفت ولی در حقيقت
مرجع اصلی تصميم و صدور فرامين ھمانا مسکو ومشاورين روسی بودند که ھدايت ميدادند.
پرچمی ھا و خلقی ھا معلوم ھستند ،فعالً ھم تشکيالت و جلسات خويش را دارند و به زعم خود شان مبارزه
ميکنند .حکومت ھا و دولت ھا می آيند و ميروند و اين ملت افغانستان است که ثابت درآن خطه ای تاريخی باقی است.
به نظر من گريختن از وطن آبايي ھم در آن وقت اقتدار چپی ھا کدام افتخار بزرگ نبوده است .مھم اين است که کي
چه ميکرده است؟ و آيا اين بودن در چوکات دولت آن وقت از صدق دل بوده است يا بنام زيستن در زادګاه پدر و
نياکان ...؟
چيزيکه در جوھر و سرشت يک انسان نھفته باشد،باالخره ظاھر ميگردد .اگر به زحمات و مبارزه قلمی
استاد سيستانی در جھت روشن ساختن و بر مال کردن حقايق پنھان نگھداشته شده ،خصوصا ً تاريخ معاصر کشور ما
صادقانه و با وجدان پاک دقيق بنگريم ،فقط بايد به او تمجيد و آفرين بګوييم) .رجوع شود به آرشيف اين شخصيت کم
نظير در پورتال افغان جرمن انالين( سوال پيدا ميشود که چرا درين جھان آزاد غرب ھيچ يک عضو بلند پايه رژيم
چپی افغانستان که حاال ھم زنده و امکانات نوشته و حقيقت گويی برای شان ميسر است ،به مثل ومعادل استاد سيستانی
درين دو دھه چيزی ننوشتند؟ مگر مورخ سيستانی را کې و کدام قوت به زور برچه يا دادن رشوه مجبور ساخته است
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که در ايام غربت بجای استراحت قلم بګيرد ،و درجھت زنده ساختن نام وکارنامه ھای محصل استقالل افغانستان
اعليحضرت مرحوم امان  Aخان غازی به درجه اول قلم براند؟ چرا اين کار را يک خلقی و يک پرچمی و يک
اخوانی تا حال نکرده است؟
پس درين جا دو مسير است ،يکی مسير راست ګويی وحقيقت نويسی که استاد سيستانی ،استاد کاظم ،استاد
ھاشميان و ساير ھم نظران ايشان آنرا با قلم خود تعقيب کرده و ميکنند و ديګر آن ،مسير و جھت خاک به چشم مردم
زدن است که به بھانۀ دفاع ازنادرشاه و ظاھرشاه ،در واقع دفاع از حبيب  Aدزد  ،خليل  Aخليلی ميباشد .انتخاب
يکی ازين دو مسير اختيارھرافغان ميباشد.
پايان
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