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 دوکتور نوراحمد خالدی کیست ؟
 

نمود میسازید ولی برعکس واو دیموکراسی که خود را طرفدار نظام سلطنتی آنر باخاشما در این او
دیموکراسی لنګ  یک ،را ظاهرشاهیدیموکراسی  دهه  ی مفهوم خود غیر مستقیمهای به نوشت در

من  سی شما به علوم سیاسی میکند.. این عمل شعوری شما نمایندګی از عدم دست ر لنګان می نامید
مشکل شما در  ،را هیچ وقت نه شنیده بودم  یموکراسی لنګ لنګاند کراسی قالبی شنیده بودم ولیدیمو

در نوشته  شماسید به مفاهیم جمالت تان هیچ توجه نمیکنید. یواین است وقتیکه شما یک جمله را مین
ل و فریبکار نمودید. شما که بنده را هیچ در دریچه نظر سنجی بمن خطاب جاه ۵/۱۱/۲۰۱۸مورخ 
چطور به بنده  تجارتی هم نداریدمله اکدام معو نه در حال با من سابق  نه درکه شما  دیده اید، وقت نه

 میکند. شمابه تربیت  لیجه بزرګان فامیشما داللت به عدم تواین ګفتار یقیناً  ؟خطاب فریبکار نمودید
به خوانندګان این  چهره اصلی شما رامن در این خواهد بود که من جهالت  ،نزد شمافکر میکنم که  

چی ګونه صفات می باشد.  جاهل دارایشخص من نمی دانم که از نظر شما پورتال معرفی نمودم . 
مردم  غرور ملی، احساس وطندوستی ،م ولی به اساس مات را نثار شما کنانم عین کلوتمن هم می

مات که شما برای من استعمال نمودید خود داری ان ګونه کل پشتونولی از تحریر و ، تربیهدوستی
شما  ابن الوقتیومتعصب  ذهن مریض،ز مات مزخرف که امیکنم.  ور نه قدرت نوشتن ان ګونه کل

یک ردیف قرار درما در یک ترازو تول و ش هنمی خواهم خود را همراولی  دارم  ،تراوش میکند
 .دهیم

 فهم و دانش سیاسی شماتان نمایندګی از فیسبوکی چند ماه قبل مشاجره دب ؟ ا باصاحب جناب دوکتور 
شما به چی وقاحت به بزرګان  خود را به مردم نشان دادید.اصلی ، شما در ان مشاجره چهره میکرد

 انها میاموزند شما به انها چی نوشتهای ، ریسرج ها و کتب هزارها هموطن ما از مقاالت،ما که ن وط
فکر میکنم شما در توهین، دشنام، افترا، ارجیف ګفتن دوکتورا ګرفتید نه در  نکردید. طاب نبود که خ

 کدام رشته دیګر.
 ؟خطاب محقق نمایدخود بنګذاشته به یادګار از خود  ایا جای شرم نیست کسیکه تا حال یک اثر علمی

در کشور  درد دیدهوقتیکه یک عده افغانهای مهاجر  چرا و بخاطر چی شمااقای نوراحمد خالدی . 
 از ( از نزدیک میشناسم شانرا که هردو)  عبدالحمید محتاط و میاخیل  نیواقا ندمیخواست استرالیا
ر ضد دیګر مهاجرین بطرفداری انها بګرید د شما و چند تا روس پرستناخراج نمایاسترالیا کشور 

 بعد از و،خوردیدسیلی بروی خود از طرف یک خانم مبارز  هاستید. تا اینکه در ان مظاهربرخ افغان
حاال لطفآ  نید ولی موفق نشدید.زلطمه بان خانم بارها کوشش نمودید تا به نام وحیثیت  خوردن ان سیلی

 چی بود.؟ براین دو نفر فوق الذکر داری شما از ارفط ید که علتئبګو روشن و بدون ترس ،واضح
 نوراحمد خالدی.  !جناب عالی

وزارت پالن بودید چرا در انوقت به محصلین پوهنځی اقتصاد در درشما وقتیکه مامور پایین رتبه 
 محصلینان عده  به شما به این کار نتنها مرتکب ګناه عظیم و خیانت ، می نوشتیدها بدل پول تیزیس 

 .نیز ګردیده اید  مانند عضویت تان در حزب حدخا کشوربه بزرګ  ه  مرتکب خیانتد بکشدی
د می یزک بمردم معرفی نمایشما چقدر یک فرد بی مسولیت هستید، شما بخاطر اینکه خود را یک چی

 «شتم.محمد داود خان را نو ۱۳۵۵ال من بیانیه و خط مشی اقتصادی لویه جرګه س » ،که نویسید
 به چی ګفتار بزرګ منشانه رد کرد.جناب اقای فروع شما را  مصنوعی این بلند پروازی خوشبختانه

 دارد.ی و حدود ، اندازهحداز خود دروغ ګفتن هم  ،خالدی جناب جامع الکماالت 
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شما تصور میکند که فکر میکنم خود کشیده اید،  خماسک ملیګرایی را برونمی دانم شما چرا امروز  
محترم؟ اینرا اقای  مردم شما را می شناسند یجامه بپوشبهر رنګی که  ولی ناسد.مردم شما را نمی ش

 ه خودو خورجین پوسید ، طبراقدر چانته تان انروس پرست دیګرشما و  خوبتر و بهتر میدانم که
به یک سلسله مقاالت و  حاال میخواهیدوندارید به درد مردم افغانستان بخورد  کهملی بنام چیزی 
اینګونه نوشتها و ، باور کامل دارم شما به پیدا کنید جای  مردم در بینخود  انهبفری امعو یصحبتها

د . شما یایجاد نمای درز و تفرقه رانفاق،  میان تهی نمی توانید در بین اقوام برادر افغانستان یهاصحبت
که این  یرید.یګب ماهی را خیت نمودهب آمیخواهید  این ګونه مسیج ها خود بهروسی دستور باداران  به

 خیال است، جنون است و محال.
 ؟دیشما چرا از جنایات ببرک کارمل، محمود بریالی، وکیل، نبی عظیمی و محتاط یاداوری نمیکن

کار در ریاست احصاییه مرکزی که همرای شما  همکار تان ، ایا نوشته یکروس اقای پرچمدار
به در فیسبوک فعال است  از کابل «افغان»بنام وشما را از نزدیک می شناسد واکنون زیرنام میکرد 

بشما از  وه سهم ګرفتستانی صاحب و جناب سیمن و شما میان شاجره فیسبوکی میک  ردیاد دارید. او
یا ان همکار سابق شما هم آ ؟. چی جواب دارید یاداوری نمود( .د.خ.احدخا)حعضویت تان در حزب 

برمال ساخت. لطفآ برای  یفیسبوکمشاجره  ا به دیګر خوانندګانچهره تانرمانند اینجانب  که بود جاهل
 توجه فرمایید: بودآقای سیستانی نوشته  به که افغان از کابل اقای به نوشته بار دوم

 بود مامور مركزي حصائها اداره در كه زمانيرا از  خالدي آقاي ،كن قبول مرا احترامات صاحب سیستاني» 
 برأي حتي .نمود حاصلرا (اخ  د ح) عضویت خود شخصي منافع بخاطر .است طلب فرصت إنسان یك أو میشناسم

 كدام هست استرالیا در فعال كرد نشر احصایه مجله در ماركسیزم مورد در ونوشته همقال چند حزب أعضاء توجه جلب
 نوسینده نویس تاریخ حیث به شما شخصیت هستخود شهرت و منافع صدد در پیوسته و ندارد سیاسي خاص نظر

 «هست. وقت ضیاع ندارند مشخص هویت كدام كه أشخاص نینچبا كند نمي إیجاب دار نام
                                                          ++++ 

نجیب داوری خطاب به شما اینطور نوشته انجنیربرمقالۀ آقای  تبصره درنیز  سیستانیاستاد آقای و
داودخان  هیعل یریدر مًوضعگ یداکتر خالد ایکه آ نستیا ،هدیتعجب من گرد هیکه ما یزیچ »:ندبود

 راه ناصواب و دور از انصاف وعدالت؟ ایگرفته است  شیراه انصاف وعدالت در پ
 .برکشور حاکم بود نیهللا ام ظیکنم که در زمان حف میرا بطور فشرده  ترس یتیوضع خواهمیم نجایا در
کشور خارج  یاسیپس از آنکه سران پرچم   بشمول ببرک کارمل را از صحنه س نیهللا  ام ظییحف   

 ت:گف و صراحت تیباجد یسخنران  کیساخت؛  در 
خود را  توانندیوکارمندان دولت نم نیاز مامور کیچیمنبعد هوادامه داد که ) "بیطرفی یعنی بیشرفی!"
 ( .ما نیرفدار مخالفط ایما باشند   و میطرفدار  رژ ایبشمارند ! آنها مجبورند  طرفیب

ن بودند بشدت تکا یحزب ریکه غ یهمه ماموران دولت بخصوص آنها  نیام یسخنران نیاز ا بعد
روشن کننَد واال   میدفتر   مجبور بودند موضع خود را نسبت به رژ ادهیرتبه   تا پ یخوردند و از عال

امکانات فرار داشتند  راه فرار  که یآنها  البته. ودندمی بشدن خود  یو زندان یمنتظر خطر.گرفتار
تاب مقاومت در  ونچند، دادادامه  به ماموریت خودوکه امکان فرار نداشتند  یگرفتند و آنها  شیدر پ

 یاز فردا   تا دندید میخود را مجبورلذا  ،شتاز ماموران دولت ندا یکس چیرا ه نیبرابر دستور ام
برسر اقتدار را  میخود به َرژ یوفادارمحل کارخود رجوع کنند و    یحزب یها تهیبه  کم یآن سخنران

 .کنند میتقد یحزب  نیبه مسول
 بودن خود  چندتا از  یاثبات خلق یوبرا کردندیوانمود م یشان را خلقجناح پرچم  خود یاعضا یتح
  تواندیم یخالد یآقا  یطیشرا نیچن در .کرده باشند هیتا خود را  وقا دادندیخود را لو م یپرچم یفقار

  داشت؟ یفچه موق نیام میژردر برابر   که دیبگو
ه است. و بود  نیام یخلق میرژ انیاز حام زیاو ن دهندیکه  همکاران او از آن زمان شهادت م یجا تا

و ببند و  ریمساله  بگ گریاز هروقت د شیب نیدر حکومت ام رایکار نداشته است ز نیجز ا یچاره ا
شت و دا  مهبا  شتاب  و قساوت ادا یو چه  تصور یچه  واقع نیکشتن  مخالف یوحت ندازیبزندان ب
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نجات  نیجالدان ام غیخانواده خود  را از دم تخود و  اتیتا  ح دیورز یهرکس تالش م نیبنابر
وببرک کارمل  افتیخاتمه  نیام تیروز حاکم کصدیوبعد از  اوردیدوام ن ریدهد..خوشبختانه استبداد د

 (۱۹۷۹دسمبر۲۷=۱۳۵۸ یجد۶او نصب شد.) یتوسط قشون سرخ بجا
مل  روشنفکران شدت ع نیگواه ا نیروز حکومت ام کصدیده در شهزار نفر اعدام  ۱۲ ستلارشانت
 یکارمندان  دولت به حزب برسر اقتدار کمتر بود ول یدوره کارمل اگرچه جلب اجبار در.است یچپ

 میبازهم با شدت ادامه داشت. جنبش جهاد برضد رژ یو چه اخوان یچه خلق نیبزندان افکندن مخالف
فراوان بر   یو جان یخسارات مال بیداکتر نج میو تا سقوط رژ افتیشده  میو تنظ یل عمومکارمل شک

 لیو  عل گرید ونیانسان و مهاجرت پنج مل ونیلیم میون کیوارد آمد که مننتج به تلف شدن  غانستاناف
 یروهایبر مواضع ن نیتمام افغانستان براثر حمالت مجاهد بید.  تخرش گریانسان د ونیلیم کیشدن 
 .دیگردیمو بر عکس دهات وقصبات کشور یو دولت یروس
شتار هموطنان خود بوده باشد و ظلم کپرخشونت  یسالها نیک چنی شاهد کیه از نزدک یکس حال

 یچگونه وجدانش به وباشد  دهیشان  د گرید کیواستبداد َ هر دو جناح خلق و پرچم را بر مردم و بر
 یربانخانواده خود را در راه وطن ق یتن از اعضا ۱۷را که  خود و یوکس دتا قلم بردار دهدیاجازه م

سرآغاز فاجعهٔ تمام ۱۳۵۲سرطان  ۲۶ یکودتا:دیاشتباه نکن": که سدیکند  وبنو بیتخر باشد، دهکر
 "!مردم افغانستان است ینشدن

مورد ت   رهبران چپ و راست أچراغ سبز برا خواهدیمخود  یجمله کودتا نیبا ا یداکتر خالد 
بر مردم افغانستان  ریهل سال اخچ نیرا که در ا یعیرا روشن کند و تمام فجا گانهیب یکشورها تیحما
 ندازد؟یشده است  بردوس داودخان  ب لیتحم

وطن لبالب باشد  نیفرزندان ا نیوخدمتگزارتر نیو نفرت نسبت به پاکتر نهیکه دلشان  از ک یکسان 
  یلیداودخان دل دیدر برابر شه یخالد یریعمل وموضع گ نیکنند. ا یعدالت و دموکراس یادعا دینبا

ت أابر نهیمز خواهدیدارد و م یو وابستگ استقلبا وفادار یاو هنوز هم  به احزاب چپ نکهیاندارد جز 
 .اودخان فراهم کندد دیشه بیآنها را با تخر

رهبران    میخواهداش  هیتنگ ما یبا نوشته هاخود  یابا استفاده از نام دوکتور ید خالدنوراحم 
 .و مردم  افغانستان نجات بدهد خیاکمه تارکار  بعد از داودخان   را از مح تیجنا یاسیس

 «!توز نهیوک  شیدروغگو و بد اند یانسانها به  نینفر
ظ هللا امین چه یکه در زمان حفسیستانی سوال آقای دادن جواب به از نتنها آقای خالدی  شما  ولی

دار آقای حسیب هللا نیز تیر  معنی، بلکه به سواالت بسیار منطقی ویدتیرخود را آوردموقفی داشته اید، 
خود را آورده اید وبا دشنام دادن به همکاران این پورتال دهن دیگران را از سوال ومناظره با خود 

داری خود را فطرزاری  عذر وبا جز اینکه  که شما چاره ای نداشتیدما میدانیم در هرحال  .بسته اید
 فاوو  اخالص زی کدرمجله احصائیه مر مارکسیستی  با نوشتن مقاالتنشان بدهید و ان خلقیرهبربه 

 داری خود را ثابت بسازید.
 نمی ترسم و خلق و پرچم اعضای حزب فتارهای لهو ولعبگ شخصآ از منکه  متوجه باشیداما  
است، انها در ریانا آویب سایت رایان سلطنت طلب گیالیه من از یک تعداد میلیگندارم ، هم یالیه گ

از ویب سایت شان روس پرستان  ولی ندروس پرستان ا واقعآ بر ضدد که نمیکنظاهر چنین وانمود 
  د.نوطن باال میکنار بر ضد منافع ملی و فرزندان اصیل افتخ مطراق وط صدا خود را به بسیار

 
 و سالم
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