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ميباشد مطلب نويسندۀ  بدوش جم�ت و کلمات استعمال محتوی، مسؤوليت  

 

  

  ١تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه 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 : يادونه

  ٢٠١٥/ ١٥/٤                                                                                                                      صالح محمد

 در مورد نوشته ای تحت عنوانی تذکر

  " آيينه نگاه ھا مرحوم استاد خليل � خليلی در" 

. شخص به جرم اعمالش ھيچگاھی نميتواند دليلی باشد بر اثبات شخص ديگربه طور مقدمه بايد نوشت که، نکوھش يک 

زمانی من ميگويم خلقی ھا و پرچمی ھا مجرمين اند، اين مطلقا سخنی است در مورد جنايات آنھا و معنی و مفھوم 
  .ديگری ندارد که گويا سران مجاھدين افراد خوبی بوده اند

خلقی ھا و . مورد عفو قرار گيرد و اما جرم چيزيست به کلی جدا از اشتباه، خطا و اشتباه چيزيست که ميشود ثانيا

پرچمی ھا که بنيانگذاران بدبختی ھای است درين سرزمين و حتی سربازانی که دو روز قبل در بدخشان به شھادت 
سطه ھمان خلقی ھا رسيدند و آنانی که در مناطق ديگر به شھادت ميرسند، اين ھمه برميگردد به کشت تخم بدبختی به وا

  و پرچمی ھا، پس چگونه ميتوان گفت که اين يک اشتباه بوده است؟

 مؤرخ فقط وظيفه دارد که با درج وقايع تاريخی به نسل ھای آينده بياموزاند که بربادی ھای اقوام گذشته در چه ثالثا،
ند و راھی را انتخاب کنند که سبب ف�ح و نھفته بوده، تا نسل ھای بعدی پندی گرفته باشند از گذشته ھا و از آن بپرھيز

بھبود اقوام و جامعه شود،  و ھمچنان بيان وقايعی که توانسته است اجتماعات بزرگ بشری را به مدارج عاليه انسانيت 
  .پس مؤرخ با کسی دشمنی ندارد بلکه وظيفه ايمانی اش را انجام داده است. رسانده باشد

به ديگران و از ھمه بد تر ت�شی که در نتيجه ملتش را بخواھد زير يوغ يک ھمسايه مزدوری به بيگانگان، سجده کردن 
استاد سيستانی توانسته است به شکل مستند مزدوری و . مستبد به شکل عق�نی بکشاند، البته اين جرمست نه اشتباه

 مادی و معنوی کور باشد و مزدور صفتی استاد خليلی را برم� سازد که در آن شک و ترديدی نيست اr کسی به شکل
  . آنرا نبيند و آنگاه مزدور صفتی را اشتباه خواند

ملت افغان پادشاه کلکانی کوران را به صفت يک دزد ميشناسد، ھمه اوراق تاريخ ويرا دزد و مزدور انگليس خوانده 
استاد سيستانی و . دنر کور باشاست و ھيچ انسان سالم و واقع بين نميتواند منکر آن باشد اr کسانی که دارای ضمي

مؤرخين ديگر تا حال نگفته اند که م� عمر کسی بوده مانند حضرت عمر رضی هللا عنه، و طوری که در باr ذکر 
نمودم که، نکوھش يک شخص دليلی نميتواند بر اثبات ديگری باشد و اين به اين معنی است که زمانی ما ملت افغان و 

 و شخصيت ھای حق بينی مانند استاد سيستانی و استاد ھاشميان دزد کلکان را نکوھش ھمه ملت ھای حق بين جھان
ميکنند ، اين نکوھش ھيچگاھی دليلی نيست بر اثبات م� عمر يا سران مجاھدين يا ھر شخص ديگری که در بربادی اين 

  . ملت سھم فعال داشته اند

. ا ھمه آنھا را ميشناسندمع ساخت که ملت ش انسان ھای ضايتقاضای بنده اينست که نبايد بيجھت وقت خود را در ستاي

 و با اين قھرمانانی که با زور تفنگ قھرمان شده اند .زيبايی کلمات نميتواند پرده ای باشد به خاطر اخفای جرم مجرمين

ه ملت ھمه با نصب عکس ھای شان کابل زيبا، زيبايی اشرا از دست داده ھمه مؤقتی بوده و زمان آن فرا خواھد رسيد ک
  .يک صدا بگويند که اين عکس ھا و سمبول ھای جھل و زور گويی را از درو ديوار اين خاک دور سازيد

  .به اميد روزی که ملت افغان جايگاه و منزلت از دست رفته اشرا دوباره به دست آرد


