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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په 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 : یادښت 

 

 ۲۰۱۹/ ۸/ ۲۹           کاندید اکادمیسین سیستانی                                                       
 

 !جعل توطئه آمیزیک مکثی بر
 

جلد دوم  کتاب افغانستان درمسرتاریخ از چاپ برآمد و من پیرامون نکات مشخصی  ۱۹۹۹در سال 

( به نشرسپردم. بعد کسی بنام ۴۱۰– ۴۰۸ماره های نوشتم  ودر هفته نامه امید)ش یدر آن کتاب نقد

تالش نموده بود ریکا ام پماهنامه کاروان چاوبعد در  "امید"در هفته نامابتدابا نشرمقالتی نجیب سخی 

با از نقد برتاریخ غبار تغییر بدهد وسمت وسوی اصلی موضوع را واقعیت با اتهام های دور از 

بوده خلق وپرچم ستانی عضو هیئت رئیسه شورای انقالبی رژیم برجسته ساختن اینکه :چون اعظم سی

 عضوحزب حزب دموکراتیک خلق بوده  وباید"رفیق" خطاب شود.-1:پس است،

مقاله ای  "یوسفزی"دوست نزدیک ببرک کارمل بوده ولی بعدها درمخالفت با او بنام مستعار-2

 سیستانی نامید. خود راوبعد از رفع خطر دوباره  برضد ببرک کارمل نوشته است

بعد  وزمان همان در  ۸۰و ۷۹من پاسخ اتهامات نجیب سخی را درماهنامه کاروان درشماره های 

 ( داده ام.۲۰۰۰در رساله یک نگاه انتقادی بر دوجلد تاریخ غبار)چاپ

آقای ستانیزی اکنون برای توجیه مخالفت خود با تجلیل ازاسترداد استقالل افغانستان، ضمن پاسخی 

 یآقا ،یستانیس یرسم فیوظا در مورد»، از قول نجیب سخی مینویسد:رسایت آریانا افغانستاند بمن

 یافغان یدانشمند  »: سدینو یم نیچن «سرخ یدشنه ها»عنوان  ریز ییودان در اعتراف نامه  ریفق

، عضو  ببرک کارمل یبانقال یشورا استیردر زمان  «ها یپرچم نیتعارفات ب» نیسیاکادم دیکاند

 کیموقع از همکاران نزد نیو در ا .افغانستان بود کیموکرانید یجمهور یبانقال یشورا ه  سیرئ تئیه

جهت داده  رییدر سمت وزش باد تغ ییاحساس خطر، همچون کاغذ پاره  با. امارفتیکارمل به شمار م

طرف بود که از  نیکارمل نوشت. ا یعنیاش  نهیریت ددوس  برضد ییپرداخت و مقاله  یو به شادمان

 یدست ها نکهیا یبرا یآورد و حت بدسترا دهیکش ینیخط ب یسابق خود لقب پرچم یها یهم حزب

 رییتغ «یز وسفی»به  راجلوه دهد تخلص خود دینموده و آنرا سف یآلوده بخون خود را از مردم مخف

 « تخلص کرد. «یستانیس»بعد از رفع خطر مجدداً  یداد ول

جه به پاسخ من به نجیب سخی، همان تفاله های را نشخوار میکند آقای داکترزمان ستانیزی بدون تو

 آنرا بر روی ماهنامه کاروان وهفته نام امید افراز کرده بود. ۱۹۹۹که نجیب سخی درسال 

جمالتی که با رنگ سرخ در عبارت فوق نشانی شده است، از زبان فقیرودان نویسنده کتاب "دشنه 

فقیرودان  ته مرکزی حزب دموکراتیک خلق جعل شده است.های سرخ" ومسئول تبلیغ وترویج کمی

هرگز چنین عبارتی را در مورد من بکار نبرده است. فقیرودان آدم بیسواد وجعل کاری  چون نجیب 

قابل تذکاراست که »:( درمورد من چنین نوشته است219سخی نیست.او درکتاب "دشنه های سرخ")ص 

تیک خلق نبود، ولی عضوهیئت رئیسۀ شورای انقالبی جمهوری که محترم سیستانی گرچه عضو حزب دموکرا

افغانستان را تا انحالل آن داشت،وبنابرآن با تمام افراد سطح رهبری حزبی ودولتی شناخت داشته ودرعین حال 

آقای ودان در موارد متعدد از کتاب من)مقدمه یی برکودتای ثور  «شخص مطلع از جریانات کشوراست.

.( اقتباس نموده واز آن کتاب شاهد ومثال آورده تا باور خواننده را به آنچه مدعی وپیامدهای آن ...

 شده برانگیزد.
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ لیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له را، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

درحالی که عضویت دریک حزب سیاسی را) خواه چپ وخواه راست( کدام عمل جرمی نمی 

پندارم،ولی من هیچگاهی عضو حزب دموکراتیک نبوده ام و نه دوست وشناسای ببرک کارمل بوده ام 

م برضد ببرک کارمل بنام "یوسفزی" مقاله نوشته ام. ونه هم کدام مجبوریتی   داشته ام تا با و نه ه

تغییر نام کتاب بنویسم. این جعلیات زاده ذهن های بیمار وترسوی اتهام نویسانی چون ستانیزی ونجیب 

حزب  سخی است. اگرچنین کتاب ومقاله ای از من بنام غیر از اسم اصلی ومعروفم برضد رهبران

خلق وپرچم نوشته شده باشد،می باید نام وآدرس ومحل چاپ وسال چاپ آنرا  نشان میدادند ولی چون 

جمالتی را از نام یک شخص مهم حزبی جعل کرده اند چنین چیزی وجود ندارد، پس معلوم است که 

دانست را نمی تا نشان بدهند که من چقدر آدم نزدیک به کارمل بوده ام، درحالی که کارمل  حتی نام م

 بنام شهرستانی )عضو دیگر هیئت رئیسه( مخاطب ساخت.  گاهی مراو

کتاب "مقدمه یی برکودتای  ۱۹۹۶در سالناگفته نباید گذاشت که من پس از مهاجرت به سویدن 

درسویدن چاپ کرده و خود نوشته  صفحه با نام ونشان  ۴۲۰در را  ثوروپیامدهای آن درافغانستان"

ولی مولف ونویسنده این کتاب کاندید  یب سخی کتاب مرا مقاله میخواند، کار اوستام. اگر آقای نج

تا کنون چندبار از سوی نشرات افغانی  این کتاب. "یوسفزی"اکادمیسین محمداعظم سیستانی است نه 

  تجدید چاپ شده است.در پشاور 

 پایان
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