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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۶ جون ١۵
  

  !ن و ياوران خلق ـ پرچم تنھا کسانی اند، که بايد جواب بدھندرھبران، فعاال

 قسمت چھارم

 
  :ارت نوشته شده استبر طاق جبين اين پنج عکس به المانی اين عب

  .محمد جواد طوفان اکرمی، پنج قطعه عکس جديد را ضميمه ساخت ــ با شادروان رفيق ببرک کارمل«

  » سپتمبر١۶ روز ٢٣:۴۵ساعت 
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عکس ھای باال، با نوشتۀ زير آن ھا به رنگ آبی، بدون ترديد جائی برای سؤال باقی نمی گذارد، که چرا خانم 

گرحکم شود که مست گيرند، در شھر ھر آنچه ھست "ه نگارندۀ اين مقال مضمون  درست زمانی ک"صالحه وھاب"

را در پورتال " داکتر سيد عبدهللا کاظم کيست؟" را به نقد گرفت، نوشتۀ "عبدهللا کاظم"جناب داکتر صاحب " گيرند

  .   به نشر رسانيد"افغان جرمن ـ آنالين"

 يکی از ھواداران سرسخت جواد طوفان اکرمیشخصی به نام محمد  با خانم صالحه وھابدر سه تا از پنج عکس باال 

فروش به اصطالح ار سردمدار سفاک، خون آشام و وطن، رھبر شاخۀ پرچم حزب خلق و يکی از چھک کارملببر

 ذريعۀ ھواپيمای نظامی از شوروی به "حفيظ هللا امين"جمھوری دموکراتيک افغانستان، کسی که پيش از قتل 

 توسط "بی. جی. کی" ۀ از قبل تدوين شده ای، که بنابر برنام"حفيظ هللا امين"رده شد و بعد از قتل افغانستان آو

به سر دارد " قره قل"مردی که کاله . نظاميان شوروی عملی شد، بر اريکۀ قدرت نصب گرديد، به نظر می رسد

 است و  کونش نزد "محمد عمر "مال است که پشت و رويش پيدا نيست، يعنی سرش پيش "ھاشميان"استاد اين خانم، 

 .  "کارمل"پيروان 

ً، تقريبا يک سال بعد از خروج ارتش شوروی از افغانستان، وقتی که پشت رژيم سفاک و ١٩٨٩ در سال "وھاب"خانم 

 به قدرت رسيدن مجاھدين و احتمال ی آن از بين رفت و آن گاه که ترسپوشالی و دست نشانده خالی شد و اميد بقا

 را به لرزه در آورده بود، "کاظم" دل ھای وطن فروشان، مانند وی و مانند موکل جناب داکتر صاحب ، حسابتصفيۀ

يکی از داليل نوشتۀ اين خانم پيرامون زندگی، شخصيت و کار جناب داکتر . وطن را ترک نموده به ھالند پناھنده شد

 است که خود اين خانم، که تمام سال ھای حاکميت ، و در واقع دفاع از موکل جناب داکتر صاحب، اين"کاظم"صاحب 

ملی و دست نشانده وابستگی و ھمکاری داشت، و  رژيم را در افغانستان مانده بود و با آن رژيم جابر و خونخوار و ضد

که چيزی " وطن" به اصطالح ۀتنھا وقتی حاضر به خروج از کشور شد که اميدی برای بقای حزب منفور و عامل بيگان

گذشته از عکس ھائی که وی در خانه و در کنار . نبود، باقی نمانده بود" پرچم- خلق" ھمان حزب بدنام غيير نام تجز

شام " گرفته است، حقيقت پرچمی بودن وی را اشتراک وی در محفلی به نام "محمد جواد طوفان اکرمی کارملی"

  .  می کندءود، به تمامی افشا در کشورھالند دائر گرديده ب٢٠١٢ جنوری ١۴که به تاريخ " آشنائی

ببرک در اين محفل اشخاص زيادی اشتراک ورزيده بودند که من تنھا ھفت نفر شان را که تعلقات فکری سياسی شان با 

اسمای آنانی را که در اين محفل سخنرانی نمودند، شعر دکلمه کردند، سخن گفتند يا پيام . ثابت است، می شناسمکارمل 

  : در زير ذکر می کنم، شايد کسانی غير از آن ھفت نفری را که من می شناسم، ھم بشناسندھای شان خوانده شد،

صالحه /داکتر اسدهللا شعور/کاوه جبران/غالم دستگير ھژبر/ولی محمد شاپور/طارق پيکار/ فوزيه ميترا ژورناليست

نوراحمد /فريد طھماس/ ان انوریزم/ننگيالی بخرکی/داکترمجاور احمد زيار/کريمه شبرنگ/عبدهللا نايبی/وھاب واصل

عفران /مژگان ساغر شفا/محمدعظيم ايوبزی/عظيم شھبال نوابی/مريم عاکفی/فريبا صادق آتش/غوث الدين مير/خالدی

سليمان /شفيع هللا کاروز خاوری/استاد عزيزآماج/منؤبشيرم/تھمينه عاکفی/سھراب عزيز/ کاوش زوبين/بدخشانی

عزيزه /بشير عزيزی/ بشير دژم/نور وجوھات/مشعل حرير/فاروق کارمند/اللاحمدشاه ج/داکترخليل وداد/ راوش

فضل /سيد نبيل شميم/قادر مرادی/عنايت هللا نبيل/ياسين بيدار/ محمد ظاھر آشکار/عمر سليم/زمان الدين زمره/عنايت

يده س/صديق وفا/ناھيد صديق علومی/فريد سياوش/جميله زمان انوری/مصطفی روزبه/ضيا رھين/رحيم رحيم

سينا /صفيه احمدی/بلقيس عظيميار/داکتر آصف ھوتکی/اسماعيل جمشيدی/زرغون پوپل /سھيال زحمت/طلوع

  .بصير دھزاد/عزيزی
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 بعد از افتضاحی که - ھای مشھور شده ، يکی از پرچمی "اسد هللا شعور" پيام داکتر "صالحه وھاب"در اين محفل خانم 

 ۀچرا ايشان؟؟ جواب آن روشن است؛ چون خود او از جمل. قرائت نمودرا  -پلچرخی جمع آنھا به وجود آوردند در زندان

 را می خواند، بايد "اسد هللا شعور"فردی که پيام داکتر .  است"ببرک کارمل"پرچمی ھای شناخته شده و مھم و طرفدار 

  ! کم از کم دارای ھمان شأن حزبی باشد

" نھصت آيندۀ افغانستان" رئيس "عبدهللا نايبی" شخصی به نام يکی از کسان ديگری که پيامش در اين محل خوانده شد،

.  برگزار کنندۀ اين محفل قرائت شد"طارق پيکار" توسط "عبدهللا نايبی"پيام . شاخه ای منشعب از حزب پرچم بود

 وی ارائه داشته  به"عبدهللا نايبی"و جوابی که " سپارتک"ال محمد سالم ؤرا اين س. ا. خ. د.  با ح"عبدهللا نايبی"رابطۀ 

  :است به خوبی نشان می دھد

  : ـ سؤال

  " است که در دومين کنگره اش به حرب وطن مسمی شد؟. ا. خ. د. آيا نھضت آينده ادامه دھندۀ راه و رسم ح"

  : جواب

يف را به حيث آرمانھا و وظا. ا. خ. د. ح...  افغانستان به طور طبيعی آرمانھا و وظايف بسر نارسيدۀ هنھضت آيند"

   "...خود مطرح کرده است و بر بنياد آن خود را يک سازمان دموکراتيک و دگرگونساز معرفی می کند

  :ـ ھمين شخص به مناسبت ديگر، در يک گفت و گوی جداگانه می گويد

در آن ھنگام که تحقق سياست مصالحۀ ملی مطرح بود، ما گرھيابی با معنويت مسلط را به حيث ضرورت دوام زنده "

  ..."زب مطرح کرده بوديمگی ح

  :ـ و اما در مورد تصفيۀ حساب اعمال گذشتۀ حزبی که بدان تعلق داشت، می گويد

تصفيۀ حساب با پراتيک سياسی گذشتۀ مان و با کسانی که آن پراتيک را در رھيری جنبش : ... تصفيه حساب با کی"

اين طرز ديد با .  ھمين صراحت مطرح می گرددتشخيص ميبخشند و ديگر ظرفيت تحول تحمل دموکراتيک را ندارند، با

بل بايد چنان . ھيچوجه نبايد به مفھوم برخورد انتقام جويانه و کين توزانه در قبال اين يا آن فرد مشخص درک شود

تصفيۀ حساب در اين . شرايطی را فراھم کند تا حقايق در بارۀ انديشه ھا، بينشھا و پراتيک سياسی شان آشکار گردد

تشکل نوين نھضت مترقی را، با جلوگيری از تکرار اشتباھات نظری و عملی، نيرومندتر و سريع تر خواھد عرصه، 

  ."ساخت

به راستی . آنچه را که تا اکنون مطرح کرديم، تمام اھميت تاريخی خود را در ھمين پرسش ميبابد :تصفيه برای چه؟

  . نيز چندان مفھوم نخواھد بوداگر ھدفی در آنھمه تصفيه ھا وجود نداشته باشد، ضرورت آن

مستلزم بازنگری بنيادی انديشه و پراتيک گذشتۀ جنبش مترقی و [!] از سر گيری مبارزۀ دموکراتيک و دادخواھانه

   پورتال- نقل قول ويراستاری نشده است -!"اين بارنگری بدون آن  تصفيۀ حساب ھا نا ممکن است. انقالبی افغانيست

  : با حزب پرچم تقاضا دارم به برش زير ھم نگاھی انداخته شود"عبدهللا نايبی" رابطۀ برای شناخت بيشتر و بھتر

  :اشتراک کنندگان در مراسم تدفين اناھيتا راتب زاد"

صدراعظم پيشين افغانستان طی سخنرانی مبسوطی پيرامون  سلطانعلی کشتمندپدرودی نخست محترم  در اين مراسم 

 برای رھايی زنان افغان از  ارنامه ھای درخشان داکتر راتب زاد در مبارزهشخصيت و سجايای عالی انسانی و ک

 که از سوی اشتراک  حزب دموکراتيک خلق افغانستان روشنی انداخت  و جايگاه شايسته او در مبارزات اسارت و ستم

سيد  سھيال شيرزی، ، جميله پلوشهتعقيب آن  وبه   فريد احمد مزدک سپس. کننده گان محفل به گرمی استقبال گرديد

 رييس شورای کاوه کارمل داکتر عبدهللا نايبی رييس نھضت آينده افغانستان،، محمد انور فرزام، طاھر شاه پيکارگر
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 منشی عبدالواحد فيضی معاون شورای مرکزی حزب متحد ملی افغانستان، ياسين بيداراروپايی حزب مردم افغانستان ، 

انجيال از شورای اروپايی زنان افغان،   به نماينده گی بانو نسرين منصور خلق، حزب دموکراتيک  کميته فعالين اول

، خانم شاھين دوستدار رزمنده داکتر شفيقه   رييس ھمايش زنان افغان در اروپا،  سھيال حسرت نظيمی پگاھی شاعر،

 بياينه ھا، پيام ھا،  وکيل کوچیعبدال و عبدالواحد سادات، نبی شوريده، ذليخا پوپل، پرستو مھرياراز دوستان ايرانی، 

وکارنامه ھای پرافتخار زنده ياد داکتر اناھيتا  پيرامون زنده گی، شخصيت ، مبارزه  ھای شانرا  و سروده   سخنرانی

و يکی از رھبران جنبش ملی،  اين اسطوره تاريخ معاصر افغانستان، رھبر افسانه ای نھضت زنان افغان راتب زاد

  پورتال-نقل قول ويراستاری نشده است -."افغانستان ايراد کردند اھانه مردم دموکراتيک و دادخو 

 از نظر ھيچ انسانی که طی پنجاه و اندی سال در کشور، يا در خارج "ببرک کارمل" با "اناھيتا راتب زاد"رابطۀ 

  !ببرک کارمل باشد ھم بايد پسر "کاوه کارمل". زندگی کرده و نظری ھم به قضايای وطن داشته است، پنھان نيست

 خوانده "عبدهللا نايبی" و "شعور"برای يافتن سر اين ريشمۀ چرکين بايد پرسيد، که در محفلی که پيام اشخاصی مانند 

، اگر با چنين انسان ھا ھمرزم و ھم مسلک و ھمسنگر و ھمنوا و ھمکار نيست، چه "صالحه وھاب واصل"می شود، 

  ود؟ کار داشت و برای چه اشتراک ورزيده ب

 اشتراک می کنند، شعر می خوانند، سخنرانی می نمايند و اشک می ريزند، "اناھيتا راتب زاد"انسان ھائی که در جنازۀ 

 اشتراک می کند، اگر اين خانم به حزب "صالحه وھاب واصل"آه و ناله می کنند و جامه می درند، در محفلی که خانم 

   چه کار دارد و چرا پيام وی قرائت می گردد؟بدنام جنايت پيشه گان ارتباط نداشته باشد،

عبدهللا "، "عبدالوکيل کوچی"، "بريالی"، "کاوه کارمل"، "اناھيتا راتب زاد"با کمی دقت ديده می شود که رابطۀ 

، يکی از افراد "ميرمحمد صديق فرھنگ"، مرحوم "کاظم"، موکل جناب داکتر صاحب "صالحه وھاب واصل"، "نايبی

، يکی از عوامل عمده ای "کارمل"ً و احتماال رابطۀ خود داکتر صاحب با " کاظم" جناب داکتر صاحب بسيار نزديک به

ۀ  را بر آن داشت تا خالف شيوۀ معمول کار شان دست به عملی بزنند که به ھم"کاظم"است که جناب داکتر صاحب 

 برابر رفقای حزبی خود دارد، با شتاب  با مسؤوليتی که در"صالحه وھاب واصل"اعتبار شان صدمه وارد کند و خانم 

افغان "غير قابل باور و بدون دليل، درحالی که سوانح داکتر صاحب از ساليان درازی در کنار عکس شان در پورتال 

  . موجود است، برای ترميم اين اشتباه، به نشر کارنامه ھای وی دست می يازد"جرمن ـ آنالين

 که "کاظم" است و حلقۀ آخر آن بعد از موکل داکتر صاحب "کارمل"ه حلقۀ اول آن در اين جا زنجيره ای را می بينيم ک

، مرحوم "صالحه وھاب واصل"، خانم "کاظم"، داکتر صاحب ...  نشسته و تصميم گرفته و"کارمل"سال ھا در کنار 

  . می باشد"ميرمحمد صديق فرھنگ"

 تا "پرچم-خلق" از روزھای اول پيدائش حزب "ببرک کارمل" با "ميرمحمد صديق فرھنگ"در رابطۀ نزديکی مرحوم 

 در "کارمل" با "فرھنگ"از ھمکاری آقای .  نوشته ھای زيادی موجود است"ببرک کارمل"آخرين روزھای اقتدار 

 چون زمان زيادی نيز در کتابش به آن اذعان د اشته است،" فرھنگ"گذشته از آن که شخص " کارمل"دوران اقتدار 

 در ابتدای "کارمل"ً، تقريبا ھمۀ مردم ما خبر دارند، اما از ھمکاری ھا، ھمفکری ھا و نزديکی ھای وی با نمی گذرد

ً باوجودی که تقريبا ھمۀ مردم از آن اطالع دارند، تنھا يک نوشته را می خواھم به مثابۀ يک "پرچم- خلق"پيدائش حزب 

، نوشته شده توسط " حرکت جنبش روشنفکری در افغانستانسير" کتاب ١٠٧اين نوشته که در صفحۀ . نمونه ارائه کنم

  :، آمده است، به شرح زير می باشد"مير محمد يعقوب مشعوف"آقای 
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] منظور کميته تدارکات حزب خلق است[ميرمحمد صديق فرھنگ با عضويت نور محمد تره کی در کميته متذکره "

نقل قول - ." يد ولی مناسبات خويش را با ببرک حفظ نموداختالف نظر داشت پس از چند جلسه از شرکت در آن ابا ورز

   پورتال-ويراستاری نشده است

 به انواع مختلف تا "مير محمد صديق فرھنگ"چنانچه مشاھده نموديد، ھمفکری و ھمنوائی و ھمکاری مرحوم آقای 

 عزيز که شايد يکی از داليل بنابرين حدس آن دوست.  بر سر اقتدار بود، ادامه پيدا کرد"کارمل"آخرين روز ھائی که 

مير محمد صديق " از موکل شان، به طور غيرمستقيم برائت دادن آقای "عبدهللا کاظم"دفاع جناب داکتر صاحب 

 " محمد صديق فرھنگرمي" که يکی از اقارب بسيار نزديک خود شان است، به دليل ھمکاری عملی مرحوم "فرھنگ

  !سلطۀ رژيم کودتای ھفت ثور و حضور ارتش سرخ در کشور ما، باشد در دوران "کارمل"در مقام مشاوريت با 

ً در عرصه ھای قلم، مخصوصا تاريخ و فرھنگ غير قابل فراموشی است، اما نقشی که او در "فرھنگ"خدمات مرحوم 

دوران خون و آتش و خيانت، زمانی که مملکت در اشغال شوروی بود و حکومت دست نشاندۀ شوروی دمار از 

خواھی و تاريخ نويسی،  در راه مشروطيت، آزادي"فرھنگ" کار و کوشش مرحوم ۀ مردم در آورده بود، با ھمروزگار

موضوعی نيست که بتوان آن را ناديده گرفت، مانند ھمکاری ھای موکل جناب داکتر صاحب با آن سيستم جھنمی ـ 

  !  حيوانی

، "تره کی"ی که نگارنده اطالع دارد، ايشان در دوران  قسم"کاظم"و اما در مورد ايام بندی گری جناب داکتر صاحب 

 قرار گرفتند، زندانی شدند و در دوران "تره کی ـ امين"آنگاه که بسياری از پرچمی ھا يا ھواداران شان مورد غضب 

داران ًمدتا آزاد ساختن پرچمی ھا و ھواعفو عمومی اعالم شد و قصد از آن عبه اصطالح ، وقتی که "ببرک کارمل"

 که بعد از به اصطالح تحول ھفت ثور، يعنی در "احمد جاويد زيار"شان از زندان بود، آزاد شدند؛ مانند مرحوم دکتور 

 از "ببرک کارمل" روانه زندان شد، ولی بعد از ھجوم روس ھا به افغانستان و به قدرت رسيدن "تره کی ـ امين"دوران 

 موزيم ملی و ھمزمان عضو کميتۀ نظارت و کنترول نشرات راديو ـ زندان آزاد گرديد و به حيث عضو کميسيون احيای

يکی از حساس ترين وظايف در آن دوران که تنھا به انسان ھای خاص و مورد (تلويزيون و اخبار و جرايد مقرر شدند 

را به  سقوط کرد و رھبران مجاھدين قدرت "نجيب"و تنھا وقتی وطن را ترک گفت که ...) اعتماد تفويض می گرديد

  . دست گرفتند

ارتباطات ) يکی: انتخاب داکتر صاحب به صفت آمر نمايندگی بانگ در لندن ھم به دو دليل می تواند صورت گرفته باشد

خودش با حزب پرچم و يا پرچمی ھا؛ در غير آن به مشکل می توان باور کرد که اين اعتماد بدون داشتن رابطه ممکن 

 داشتند؛ که يکی از رفقای قديمی "مير محمد صديق فرھنگ"طه ای که ايشان با مرحوم ھمانا راب) بوده باشد، و ديگری

  ! بودند"کارمل"

 که يکی "حسن شرق" نيز نمی تواند بدون تمايل اين خانم به سابقۀ "صالحه وھاب"توسط خانم " حسن شرق"نشر کتاب 

 چھار ۀ در مقال"دستگير پنجشيری".  بود، باشد."بی. جی. کی" و منابع قابل اعتماد "حزب دموکرات خلق"از ھواداران 

  :نوشته می کند" بازتاب حقيقت"، سايت ...شخصيت مسخ شده

سردار محمد داود، بعد از تصرف و تمرکز قدرت و سرکوب خونين ميوندوال و يارانش، سازمانھای بنيادگرای "

. ًاريخی اشراف منشانه ديگری نيز پرداختاسالمی و ديگر محافظه کاران و ھمچنان گرفتاری رھبران سازا به بدعت ت

عبدالحميد محتاط، پاچا گل وفادار، فيض محمد شھيد، داکتر حسن شرق، اسدهللا سروری، عبدالقادر ھراتی، محمد اکبر 

 و ديگر نردبانھا و زينه ھای که او را به اوج قدرت رسانيده بودند يکی بعد ديگر از مقامات کليدی دولت و از مقصودی
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و اسباب زوال خود را خود بدست خود زير فشار جناح . برکنار، بی نقش، نظربند و بنام سفير بخارج تبعيد کرداردو 

   پورتال-نقل قول ويراستاری نشده است - ..."راستگرای دولت مھيا ساخت

 بدون  را داشتند،"حزب دموکراتيک خلق افغانستان" در ميان اسمای تمام افرادی که عضويت حسن شرقآوردن اسم 

 و نسبت به رژيم کودتای   نسبت به آن حزبحسن شرقترديد سندی است برای عضويت، ھمکاری و يا حسن نظر 

  .ھفت ثور

ً؛ که ذيال از نوشته "کارمل" نظريات ديگری ھم وجود دارد مبنی بر ارتباط علنی و سری وی با "حسن شرق"در مورد 

  :نقل می گردد" شاه محمود مستمند"ای به قلم 

   : چنين مينگارد که۶۶۴ترم مير محمد صديق فرھنگ نويسنده کتاب وزين ، افغانستان در پنچ قرن اخير در صفحه مح"

در اين ھنگام جمعيت نيمه سری و نيمه علنی ديگری ھم به عنوان اتحاديه آزادی پشتونستان پی ريزی شد که رھبری « 

اين جمعيت که يک نفر از محصالن . محمد داودخان بودظاھری آن غالم حيدرخان عدالت، اما بنيانگذار واقعی آن 

نيز در آن فعاليت داشت، در ظاھر به نام کمک به داعيه ی پشتونستان که ) ببرک کارمل(فاکولتۀ حقوق به نام ببرک 

 در سال. بامرام ناسيوناليستی افراطی تشکيل شده بود، اما در واقع برای به قدرت رساندن محمد داود خان کارميکرد

 يک نفر از اعضای اين جمعيت بنام حسن شرق، دوکتور محمودی را که در شورا عليه محمد داود خان ١٣۵١

نقل قول  -».سخنرانی نموده بود، اختطاف کرده و می خواست از بين ببرد، اما موفق نشد و محمودی نجات يافت

   پورتال-ويراستاری نشده است

   :نگارد  عالوه بر اين موصوف می

  : مينگارد که١٢٩مد صديق فرھنگ در کتاب معروف شان افغانستان در پنج قرن در صفحه مير مح"

نعمت هللا پژواک، محمد خان جاللر و محمد حسن شرق را از ھواداران و نزديکان مخفی به جناح پرچم و مقامات 

ً، اما بعدا معلوم شد که دوتن ديگر حسن شرق و نعمت هللا پژواک ادعای غير وابستگی داشتند... «:شوروی می خواند

 -)١١۶ (».ھمچنان جاللر که چندی بعد به کابينه پيوست. با سازمان پرچم و با مقامات شوروی رابطه ی نھانی داشتند

   پورتال-نقل قول ويراستاری نشده است

 :ردنگا  چنين می"حزب دموکراتيک خلق افغانستان" نگاھی به ٣١غوربندی در صفحه . در اينمورد ق ھمچنان؛ 

حسن شرق که در جوانی ھنگاميکه در کلوپ ملی عضو بود تالش نمود تا شخصيت محبوب و رھبر پر آوازه و دلسوز 

 در قلم مخصوص صدارت ١٣٣٠در سالھای  .مردم کابل مرحوم داکتر محمودی را اختطاف و سر به نيست نمايد

ای چھل چون عنکبوت دام گسترد و انتظار در سالھ. بوسيله ضبط احواالت امنيت و مصؤنيت را از مردم سلب کند

. در سالھای شصت بعد از ھجوم و اشغال کشور ذريعه شوروی به کرسيھای سفارت، وزارت و صدارت برسد  .کشيد

از رھبری شوروی طلب کنار رفتن رھبری حزب را نمايد و ادامه ايفای وظايف ھميشگی خود نام عدۀ را به رھبری و 

  پورتال- نقل قول ويراستاری نشده است  -".واست عليه داکتر نجيب هللا کودتا نمايد، بدھداستخبارات شوروی که ميخ

ری بر  شوقی جاه و جالل به قيمت سوداگ،عمراواسط که در جوانی شوقی تروريزم باشد، در  کسی !ھموطنان گرامی

توقع بايد از وی شود که ناموس باشد و در پيری دروغگوی مشھور و جعل کار ماھر باشد، چه  سر خاک و ننگ و

 . شان به صغيره مبدل شود و از مردم کشور بايد معذرت بخواھند تا آنان وی را ببخشدۀحقايق را بيان بکند تا گناه کبير

   :نگارد  چنين می٩١ ۀ در صفح"موج تا توفان" کتاب از ۀمحترم پوھنمل جمعه نوپرور نويسند ھمچنان؛

واقعيت انکار ناپذير است که حسن شرق از جمله  ...ه واليت فراه ميباشدمحمد حسن شرق از ولسوالی انار در"

و به " ر آن جادوگرتقدي" و بايد مردم به  پورتال- نقل قول ويراستاری نشده است  -.بود پرچميھای نمک حالل کارمل
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ی بوده اين حقيقت روشن است که حسن شرق از جمله پرچمی ھای مخفو . حسن شرق پی ببرند" بيماری مرموز"

نگاھی به تاريخ حزب دموکراتيک " کتاب وزين ۀموصوف از قول عبدالقدوس غوربندی نويسند . قبول نمايداست،

وی با احساس . ھمۀ پرچميھا ميگفتند که اکنون تشنگی سياسی ما رفع گرديده است :نويسد که می" خلق افغانستان

سبت حساسيت وظيفوی شان به حيث اعضای مسوؤليت نگاشته است که اقای حسن شرق و فيض محمد ھر دو ن

  پورتال- نقل قول ويراستاری نشده است  - ."مخفی و در ارتباط انفرادی پرچم قرار داشتند

صالحه وھاب " آنچه طی اين مقاله نقل شده است در خواھند يافت که خانم ۀخوانندگان اين نوشته با کمی دقت روی ھم

ًان که عمال در تمام جنايات  و موکل ش"کاظم" جناب داکتر صاحب  کيست؛ و روی چه منظور و ھدفی از"واصل

ی انقالبيی که در آن عضويت داشته شريک بوده است، به دفاع برخاسته است و با چه رابطه و حسن نيتی کتاب شورا

  !!   به نشر می رساند"افغان جرمن آنالين" را در پورتال "حسن شرق"داکتر 

 "آنالين-افغان جرمن " به پورتال "صالحه وھاب"را از روزی که خانم " ری جھانیبا"ھمين طور چرا اين پورتال 

  راه پيدا کرده است، چنان به عرش معال باال برده است؟ 

خيال محمد کتوازی در دوران اقامتش در ھالند در يک گردھمائی باری جھانی را يکی " لر و بر"قرار نوشتۀ سايت 

  . جا در دانشگاه درس می خواندند، خوانده از او تمجيد و ستايش نموده استاز رفقای حزبی، از دورانی که يک

 ادامه دارد

  

  :منابع

  .آقای خليل هللا معروفی" لعنة هللا علی الکاذبين: خطاب به ھشميان "ۀعکس ھا از قسمت پنجم نوشت

  .کابل پرس

  .جوانان بيدار

  .اخبار افغانستان

  .  کام. تصوير افغانستان

  ".لر و بر"سايت 

  ".وطن يا کفن"سايت 

  .شاه محمود مستمند، گوگل

  ."مير محمد يعقوب مشعوف" ۀ، نوشت"سير حرکت جنبش روشنفکری در افغانستان"کتاب 

  

  :نوت

 شروع نموده بودم، اما نسبت به بعضی مصروفيت ھای غير قابل پيش بينی نتوانستم ٩/۶/٢٠١۶ اين نوشته را به تاريخ 

  . اين قسمت را بر من زياد سخت نگيرندۀاميد است دوستان تأخير چند روز. ن برسانمآن را در ھمان روز به پايا

 

 
 


