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 11/10/4114                 ولی احمد نوری

 

 ناکس را بدستعلم آید به که  ** تیغ دادن در کف زنگی مست
 )موالنای بلخ)                                                                                    

 

برای بی اعتبار ساختن ! آقای ستانیزی»مطالعۀ نوشتۀ ملی و میهنی و نهایت جدی جناب استاد سیستانی تحت عنوان 
در پورتال وزین افغان جرمن آنالین، بسیار تکان « ید؟استقالل افغانستان چقدر پول از انگلستان و پاکستان می گیر

ت افغانستان و همه حلقات وطن پرست و مدافع افتخارات ملی و با شکوه دهنده و اخطار دهنده برای بیداری مل
 .کشور می باشد که من از صمیم قلب به ایشان تبریک عرض می کنم

من  را از نزدیک نمی شناسم و از ورای بعضی نوشته هایش که برای" زمان ستانیزی" من این شخص یعنی 
یکی دو سال است که هر چند . را در بین آن نیافته امبه درد بخوری  فرستاده و مطالعه کرده ام، متأسفانه مطلب

از جانب دیگر . می فرستد ولی نا دیده اش می گیرمهم صباحی لینک های صفحۀ انترنتی خویش را به من 
نداده سایت این جوان را وبمصروفیت های بیشمار روی موضوعات داغ ملی برایم مجال تعقیب مطالب درج شدۀ 

درین سن  لیو نمودمرا دستیاب می کردم منحیث وظیفه به آن توجه نموده تعقیب می ه ایگر موضوع برازندو ا است
 .است سال عقب فلسفه و الهیات رفتن برایم دیر شده و

ولی وقتی مقالۀ ملی و پر محتوای جناب سیستانی را 
 

پورتال و نوشتۀ جناب احسان هللا مایار  های در صفحۀ تحلیل

و بعد تر مقالۀ ملی و عالی وهاب واصل  بی بی صالحه و شعر آسمانی و زیباتر از شعر نظر سنجی را در دریچۀ
نیم ساعت وقت گران  همین پورتال خواندم تصمیم گرفتم که یک ومیرمن ماللی موسی نظام را در  ام بسیار عزیز

 . به شنیدن آن اختصاص دهم را بهای خود
حقا متوجه شدم که جناب . بردم و با درد و اسف به شنیدن آن آغاز کردمبا بی عالقگی انگشت به سوی لینک 

 روزونی که به اصطالح جهت تجلیل از نود و پنجمین سالیسیستانی حق به جانب می باشند و این پروگرام تلویز
غانستان و تأریخ اف مملو از ابتذال، اهانت و بی حرمتی به مردم آزادمنش ،شده بود استرداد استقالل افغانستان برگزار

که بروز دادن چنین مصاحبۀ دنی، هم نظر شدم با شکوه کشور ما برنامه ریزی شده است و باز با جناب سیستانی 
ذلیل و غیر ملی با مصاحبه شوندۀ دنی تر و ذلیل تر و غیر ملی تر، قلب ملیون ها افغان با احساس و با شرف را 

 .ا می باشمساخته است که من هم یکی از آنه رجریحه دا
الت مهمان خود بحث داشته باشد و نباید به الطائ به عقیدۀ من مصاحبه کننده باید دانش عمیق در بارٔه موضوع مورد

سر بجنباند و آنرا تائید کند و در موارد تبصره های غیر مؤثق و بعید از واقعیت ها همرایش جر و بحث و مناقشه 
 .برنامه را هم مهمان پرداخته باشد کرده موقف خود را روشن سازد ولو که پول

 

وقتی شنیدم که این شهزادۀ بی سواد ادعا دارد که افغانستان در زمان تسلط انگلیس ها بر کشور هم آزادی سیاسی و 
ت، بی اختیار به بی هم روابط سیاسی و تجاری با کشور های جهان داشته و هیچگاه یک کشور مستعمره نبوده اس

با کمال تأسف تعجب کردم و دانستم که او حتماً تنها در مسائل دینی و عقیدتی چند و خندیدم اش  یعقلی و نادان
توان سندی را که داکتری اش می خواند و مردم را با آن گمراه ساخته و گپ می  صباحی سبق خوانده است و می

 . دهد، سند مال امامی بیش نخواهد بود

                                                           

را با تمام مالحظات  را به جناب سیستانی صاحب از صمیم قلب تبریک می گویم و همنوایی خود من خلق این اثر ملی و وطن پرستانهدر حالی که  -1
خان نگذشته در خور  شاهی چون امان هللاپادامیری و یا  ،انتاما نتیجه گیری شان را که بعد از احمد شاه بابای کبیر در افغانس .شان ابراز می نمایم

، نیات پاک و آرزو های راستین این زمامدار برای ترقی و تعالی وطنش رور و وطن پرست از احساسات عالیغالبته هیچ افغان با  . تأمل می بینم
مستلزم ابعاد داخلی و خارجی  ،عینی مملکتنقش شخص شاه و همکاران و یارانش با شرائط  ،رسی همه جهات این دورهد ولی برانکار نمی توان

 .قضیه را مورد نقد و یا ستایش قرار دادنمی توان یک بعد  ،ارزیابی عالمانه بوده

 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_tegh_dadan_dar_kaf_zangi_mast.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_tegh_dadan_dar_kaf_zangi_mast.pdf
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چشمدید یکتعداد از . انگلیسی بوده حتی زبان شناسی را نخوانده استبان تنها در رشتٔه ز "زمان ستانیزی"تحصیالت 
دارد  الییو دروغ در هر رشته چنان ید طو دوستان حاکی ازین است که در ارائٔه اعداد و ارقام و سنه های راست

مبهوت  شنونده را چنان ،فتهگرشود رشتٔه سخن را در هر موردی که باشد بدست  که  وقتی در مجالس ظاهر می
مذهبی و  تمایالتوی در اثر . کند با سقراط قرن بیست و یکم رو برو است سازد که بیچاره فکر می خود می

ریخ نه تأدر الهیات، تصوف و . الدین، وقتاً فوقتاً مضامینی در مسایل دینی نیز به نشر رسانیده استگلب پیروی از 
کند دارد به نقد اشعار  قریحٔه شعری که خودش فکر می تخصصی دارد و نه تحصیالت عالی ولی با درایت ادبی و

یا الهی این چه می  .ن آن مرحومی را اصالح نیز نموده استیوال پرداخته تا جائیکه ادعا دارد دلقادر بیدازا عبدمیر
 !شنوم

 

کدام قالینچۀ  تحفۀدادن با و رسمی از کدام نهاد غیر جدی  "غیر حاضر از عقل"و اگر خدا ناخواسته واقعاً این آدم 
افغانی و یا سنگ قیمتی الجورد و فیروزه، دیپلوم دوكتورا گرفته باشد برای شنوندگانش و برای مردم ما بسیار 

 می موالنای بزرگ بلخ. دست زنگی سپردن استا بدست چنین کس دادن تیغ را بخطرناک خواهد بود چه علم ر
  :گوید

 

 م ناکس را بدستـــلـعآیــد ه که ــب**    ی مستـــــــزنگ کفغ دادن در ـیـت
  رانـوهـــدگــب فـــک در آمـد فـتـنـه**     رانق   و و جاه منصب و مال و علم

 
 (مثنوی معنوی)موالنای بلخی 

 

 :می شنوید که "بی زبان"وقتی از زبان این 
 

 امضای معاهدۀ راولپندی یکی از منفور ترین معاهداتی بوده که افغانستان با برتانیه امضاء نموده »: می گوید
و از جنگ استقالل مخصوصاً در « سته به انگلیس ها واگذار شده استدو درا و در اصل خاک های افغانستان 

بی شرمانه انکار می کند  ،یک قلم( ه افغانستانبعداً پادشا)به قیادت جنرال محمد نادر خان « وانه»و « تل»جبهات 
 .را مرتکب می شود که اصالً قابل یادآوری هم نیست یو سلسله ای از شطحیات و یاوه سرایی های

  اعالن »: می گویدرا نمی داند و « خط»و « سرحد»توجه کنید که این داکتر صاحب تا حال فرق بین
 .می باشد دیورند بالمنازع سرحدتن استقالل و امضای معاهدۀ راولپندی شناخ

 از ملیت های مختلف تشکیل شده اندباشندگان آن  ،در افغانستان ملتی وجود ندارد»: می گوید» 
فعالً صرف نظر کنیم از  برایفیلسوف نما این  ۀبی مایاز ده ها و صد ها یاوه گویی و ادعا های بی اساس و اگر 

برای جواب به نکات اول و دوم سخنان خائنانه و وطن فروشانۀ . می توان به سهولت و سادگی گذشتسه نکتۀ باال ن
ولی جناب اعظم سیستانی با کمال رسایی و متانت . دشمن، نوشتن کتاب ها ضرور است این فروخته شده به

وشتۀ اخیر شان داده اند به حرام افغانستان در ن تشریحات الزم و ضروری را به جواب الطائالت این فرزند نمک
که من در زیر هر کلمه و هر جملۀ آن با کمال افتخار امضاء می کنم و از همه افغان ها و فرزندان وطن پرست این 

می کنم این نوشتۀ عالی و متکی بر اساسات مستحکم تأریخی و علمی را بار بار مطالعه  ءخطۀ افتخار آفرین، التجا
و ذهن مردم افغانستان بنویسند فاقد همت و غیرت افغانی و بیشتر برای افشاء این مرد کنند و قلم بردارند و بیشتر 

ذهن نسل های جوان این سرزمین را  ،بالخاصه نسل جوان آن را روشن سازند و نگذارند چنین آدمک های فرومایه
 . مسموم سازد

البته با گرفتن دکمۀ )ک ذیل مطالعه فرمائید نوشتۀ عالی و بی نظیر جناب اعظم سیستانی را میتوانید با کلیکی بر لین
 (:کنترول و کلیک بر لینک

 

pdf.poul_cheqadar_stanizai_e_Aqa_sistani_a/PDF_Tahlilha/upload/net.german-afghan.www://http 
  

  :گویدمی  ها،و نا آگاه از واقعیت ناشناس در نکتۀ سوم الطائالتش، این بی وطن و حق 
 «صطالح بار ا باشندگان آن از ملیت های مختلف تشکیل شده اند و چندین. در افغانستان ملتی وجود ندارد
" ایران"او می رساند که نامبرده از طرف دشمنان افغانستان در رأس گفتۀ  این« ه استها را بر زبان آورد" ملیت"

این دشمنان برای بهره برداری بهتر جهت . است استخدام نموده اندخریداری شده  ،و ممکن روسیه" پاکستان"و 
ولی به یقین  که نمی دانم در برابر چه؟" شتونیپ"افغان از یک ویران کردن وحدت ملی افغانستان و هویت ملت 

مه اقوام شریف و بهم برابر حاضر است شرف ملت خود را سودا کند و موجودیت ملت سربلند افغانستان را که از ه
 .، انکار نمایدتشکیل شده استر آن دو برا

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/a_sistani_Aqa_e_stanizai_cheqadar_poul.pdf
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(زییستان) شاغلی زمان
 

از اینکه  شما وجود ملتی را بنام افغان انکار می کنید و آنرا اقوام، فرقه ها و قبایل و  

های بی وطن که از کلمۀ افغان " افغانستانی"های افغانستان می خوانید، گواه آن است که شما به " ملیت"خاصتاً 
 .منحیث هویت ملی عار دارند، اقتداء کرده اید

بگویید که کلمۀ ی بی هویت شما هم مانند دیگر افغانستانی ها ۀ دشمنان افغانستان،غرضانم های پروپاگند رب شاید بنا
 . را برجسته می کند افغان پشتون

 .آنانى که کلمۀ افغان را به قوم پشتون اطالق می کنند ناشی از دو خصوصیت است: درین زمینه باید گفت
 

 و معنی افغان را ندانند ،باید انسان های نادانی باشند -ک ی . 

  حیلۀ نفاق افگنانه داشته باشند که قصدا ً معنی بی اساسی را به این کلمه چسپانده باشند -دو. 
 

هر کسیکه در زمینۀ نام ملت خود تحقیق کرده باشد به وضاحت می داند که نخست در این کشور ملتی سرفرازی به 
یا « اپگان»وجود دارد که هیچ افغان با شرف وجود آنرا انکار نمی کند و سپس باید بدانید که کلمه ( ملت افغان)نام 
این کلمه . آمده است" راستکار"و " شجاع"، "با همت"، "با شهامت"و " غیور"در زبان اوستایی به معنی « افغان»

از همین جاست که این صفت در کنار . که صرف به یک قوم اطالق شده بتواند« اسم»نه  است« صفت»در اصل 
تجزیه طلبان و دیده می شود و « صفت»اسم شاهپور دوم، شاه ساسانی که انسان دلیر و شجاع بود نیز منحیث 

، آنرا برابر به کلمۀ نفاق افگنانۀ و مغرضانه ها دارند برابر پشتونی در حساسیتبا  یت افغانستاندشمنان وحدت و هو
  .دنجنایت خانۀ نفاق افگن ایران، می دان ۀساخته شد« افغانستانی»

آیا وقتی پولیس محل سکونت تان شما را برای استجواب متوقف می ! من از شما یک سؤال دارم! جناب زمان خان
از شما می پرسد که از کدام کشور هستید و ملیت تان چه است؟ چه جواب می دهید؟ آیا با وجود درج ملیت  سازد و

ملت تان پشتون  گوئیدی تان انکار می کنید و م یاز ملیت افغان( Nationalité: afghan)افغان در پاسپورت شما 
 ! ستم و ملیت من افغان استاز افغانستان ا: گوئیدت؟ یقین دارم که با افتخار می ستانیزی اس

ببینید همۀ ما و شما در افغانستان تاجک، ازبک، هزاره، نورستانی، ایماق، پشته یی، پشتون و غیره همه افتخار 
است و همه جهان آنرا به « ملیت افغان»در افغانستان صرف یک ملیت است که )داشتن ملیت افغان را داریم 

اقوام البته باشندگان و اتباع این سرزمین مربوط به . ان خان نمی شناسدولی آقای مال زم. استرسمیت شناخته 
 !مختلف می باشند نه ملیت های مختلف

صرف بعد از کودتای وطن فروشانۀ ثور از طرف ( ملیت ها)م ایی تأریخ آیا می دانید که پرابلجناب دانشمند کذ
اولین بار در تأریخ افغانستان وزارتی به نام شوروی ها و نوکران کمونیست داخلی شان به وجود آمد و برای 

قبالً در طول تأریخ از امپراتوری احمد شاه بابا تا اخیر . در دولت مزدور شوروی ایجاد شد (وزارت ملیت ها)
سلطنت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه و همچنین دورۀ اولین جمهوریت افغانستان، ملت ما تنها و تنها دارای یک 

حکومت های مختلف افغانستان وزارتی به نام وزارت سرحدات وجود  درت، ملیت افغان بود و ملیت بود و آن ملی
 . توظیف شده بود( معین اقوام و قبایل)آن وزارت معینی بنام در داشت که 

کسانی که بخاطر گل روی باداران شان از هویت ملی خود و از موجودیت ملت سر فراز افغانستان شرم دارند و 
را با این كلمات مضحک و  شان ها خطاب می کنند بجز اینکه خود" ملیت"یا " ملیت"تان را به نام ملت افغانس

زمین از خطه افغان  باید گفت که خواهی نخواهیبلکه  ندافغان نیست آنهاخائنانه آلوده می سازند به این معنی است که 
بین االفغانی را بجان هم نی، برادران اقوام مختلف این آرزوئی است که ایرانی ها می خواهند با این نفاق افگ. هستند
 .و درین زمینه سخنوران کذایی را که در وطن فروشی شهرۀ عام اند به وسیلۀ پول بگمارند اندازند

                                                           

 آن را به امید اینکه روزی بیدار خطاب کردم به خاطری که شاغلی در چنین اوضاع بیانگر هویت مشخص ملی تمام افغان هاست و" ښاغلی"شما را : الف -4
.شوید و به راه راست هدایت شوید، از شما نمی گیرم

  
من با  .چون ستانیزی یکی از اقوام نجیب و صاحب نام و نشان افغانستان است و شما لیاقت داشتن نام آنرا نداریدخطاب نمی کنم " ستانیزی" من شما را :ب

کمک و  از آنهمه  شنیدن نام داکتر ستانیزی بی مهابا به یاد داکتر ستانیزی رئیس انجمن داکتران افغان در امریکا افتیدم و باورم نشد که ایشان چطور بعد
زهیر، داکتر بیر  به مجاهدین مجروح  و مریض در ایام جهاد افغانستان به یاری داکتر صاحبانی چون، داکتر خواجه محمد صدیقی، داکتر ربانیمعاونتی که 

؟ ولی خوشبختانه که آنطور اندجامه بدل کرده و چنین یک موقف غیر ملی را اتخاذ نموده  گیو غیره پرداخته بودند یکبار داکتر ابراهیم، سنګ، داکتر صادق
 . نبود

 



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

جناب دانشمند داکتر صاحب سید عبدهللا کاظم در یک نوشتۀ شان در پنجرۀ نظر خواهی جملۀ آتی را در مورد 
 :و آن اینست استند که صد فیصد حقیقت شاغلی زمان خان نوشته ا

ریخ کشور نه تنها معلومات کم و أباشند، متأسفانه از ت زی که شخص وارد در مسائل الهیات و تصوف مینیداکتر ستا . . . »
توان با  آفتاب را نمی"رساند که گویا آنها به این ضرب المثل که  اندک دارند، بلکه معلومات شان این موضوع را به اثبات می

مورد استقالل افغانستان توانسته اند آفتاب را  درخواهند ثابت کنند که ایشان  خط بطالن کشیده و می" دو انگشت پنهان کرد
 «. . . نظر داشت همین گذشته با در. حتی با یک انگشت پنهان کنند

 

ن احساس من است، که من اهانت و اگر در این نوشته، تند و زشت گفته باشم یگانه دلیل آن جریحه دار شددر پایان 
سط بی عزتی به مقدسات و افتخارات مردم و کشور خود را توسط یک پاکستانی و یا یک ایرانی نمی بینم بلکه تو

 .می داند ولی با غرور ور شکسته و فوت احساسخود را افغان  که متأسفانهکسی می بینم 
و خدمتگار دشمن، معذرت نمی خواهم چه " داکتر الهیات"به اصطالح در حق این  و از زشت گفتن و زشت نوشتن

 .ایشان سزاوار آن بوده اند
 

      ((چسان مرهم کنم گرا بی لعاب س گزخم س**  ن جز فحش کی دارد اثر  در مزاح بدرگا))
 

 بیدل صاحب دلابوالمعانی 

 

 
  

 
 

 


