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   مونشن–خالق داد پغمانی 

  ٢٠١٢ جوالی ٠۶

  

 در دفاع از سياست ھای پورتال

  » شدن چه آسان، انسان شدن چه مشکل"دوکتور"«

١  
  

م، رار می دھ ر آن ق ر چه در اين مختصر فرض را ب ا و ب ل از کج ن ضرب المث د اي ز می دانن دگان عزي ه خوانن  ک

نيدگی ھای خويش را در آن -مبنائی به وجود آمده ا ش سند، ت د بنوي ند می توانن سير باش ان تف د وخواھ اگر کسانی ندانن

  . لذا جھت کوتاھی سخن می پردازم به اصل قضيه-بابت مکتوب نمايم

ال قبالً خدمت شما خوانندگان عزيز نگاشت واره  ه ام که چگونه بعد آغاز ھمکاری با پورت د و ق ا آن ق ه ب دۀ هللا ک ن بن اي

ۀ  ا حلق ه و ب رار گرفت ا ق ورد توجه برخی ھ تم، م م جای نداش ته ام، در لخک دروازه ھ ای که قبالً در موردش نگاش

ی قلب شان برای وطن ی و زمينگيریپيربا وجود  که يا ھمه به مانند خودم یجديدی از دوستان  می تپد و يا ھم نيروئ

ه، یجوانی اند که می خواھند خرابکاری ھای ما را ترميم و کار ھا دون مبالغ نا شده ب د، آش  ناقص ما را تکميل نماين

الھا مرکز تمام بحث  درج در پورت د و صحبت ھای ما در گام اول خواندن و تبصره باالی مطالب من رھمين . گردي ب

انی مبنا، ديروز قبل از آن که خودم وارد و اطالع رس ه در ھمچو م تان ک  صندوق شيطان را باز نمايم، يکی از دوس

ام " آغا رحيم"به ديگران دست ده ھا  ه ن ۀ شخصی ب ورتوارچی را از پشت بسته است، برايم زنگ زده از حمل  دوکت

فی" ر يوس د اکب ال " محم االی پورت ستان آزاد"ب ستان-افغان الع داد"آزاد افغان ل آن را ھاط ت از شخص ه دلي م حماي

  .پادشاه اسبق افغانستان اعالم داشت" محمد ظاھر"

  :و به مثل ھميشه نزد خود گفتم راستش را بپرسيد، قضيه را زياد جدی نگرفتم

ه " کسی که خربوزه می خورد لغزيدن آن را ھم به گردن می گيرد" متصديان و ھمکاران قلمی پورتال به که است ک

ته باشدکار ندارند و زير پای کدام  ار نداش ا ک ه آنھ ا خود از عرصۀ . بزی خار مغيالن نگذاشته اند، تا کسی ب  ۴اينھ

ه حتا  سال به اينطرف، بدون انقطاع شاء گران ا مواضع سياسی اف ر آنھ ه اکث د ک ا مطالب جدي ال را ب يک روز، پورت
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ای -دارد فعال نگھداشته و طی اين مدت نه در آسمان ه  کسی ا-."آزاد ل" نوشته ھای آق ا خورده و ن زد شان خط ز ن

د دبا چنين روشی ھرگاه کسی بخواھد باالی آنھا عقدۀ .  از اکثر ھمکاران پورتال-ھم در زمين د، نباي لش را خالی کن

ده چه بھتر زياد جدی گرفت، زيرا آن بيچاره ھم حق دارد و  ا عق ده باعث مرگش شود، ب ان عق ه ھم به عوض آن ک

  .حياتش ادامه بدھد کردن، به کشائی و باد دل خالی

ای د وانی آق ال را عن ورمگر وقتی امروز تذکر پورت ر يوسفی"وکت د اکب ر " محم م مھمت دم و از آن ھ از نظر گذاراني

اد ، متوجه شدم که قضيهخواندمبزاده را  کوبنده و ارزشمند داکتر صاحب صاحنوشتۀ ه ب وده و محدود ب اده نب  زياد س

ال، آن دل خالی کردن نيست وبايد مطلب از اھم ه در پورت شار يافت يت باالتری برخوردار باشد، که لحن دو نوشتۀ انت

  .طور دشمن کش و کوبنده می باشد

ال  ه پورت واقعی ب ين م م در چن درت و آنھ ه ن ه ب ودی ک ا وج اس ب ين اس ه ھم اير ب وا و س ی زادۀ رس ن پرچم وط

ا زده و نوش" جرمن انالين–افغان "فروشان ه آنج ودم؛ افسوس  مراجعه می نمايم، سر ب ه نم ورد نظر را مطالع تۀ م

ت  ستان اھان ت افغان ت مل ه اکثري ه ب سی را ک ر، ک ه زودت ا ھرچ ودم ت ی نم روز م ار را دي ن ک ه ايکاش اي وردم ک خ

  . پاسخ می دادمروادشته، از جانب خود

  !خوانندگان عزيز پورتال

  :يادداشت«"اين جملۀ 

کشور، مانع  برجستۀ محققان و نويسندگان يکی "يوسفی کبرا محمد" دوکتور آقای شخص به ما عميق احترام [*]  

    :تابنويسم ، گردد نمی ازآن

 از نظر ما پايه و اساس تمام مصايب و بدبختی ھای فعلی را در کشور آخرين پادشاه افغانستان،" محمد ظاھر"

  .نمائيم می مشاھده اکنون را وی انسانی ضد و ملی ضد ھای سياست زيانبار نتيجۀ و خونين بازتاب گذاشته،

  -از اين می گذريم که در نقل، نقل قول چه اندازه امانت داری را مراعات نموده اند - »AA-AA پورتال  ادارۀ

، با پرروئی و  برخورده"يوسفی"آقای به رگ غيرت سلطنت طلبی "  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"ادارۀ پورتال 

شياد می اندازد، ضمن آن که ابراز احترامش را به " ببرک"نسان را به يادديده درائی افرادی از قشر خودشان که ا

خويش معرفی می دارد، از يک جانب تمام مردم و فرھنگی وطن فروش برخاسته از تربيت خانوادگی " ظاھر"

سياست ھای ضد ملی و ضد "افغانستان و به ويژه چيز فھمان جامعۀ افغان را به مبارزه می طلبد که چه کسی 

که تولد نا ميمونش را " آقا" صادر شده بتواند از آن گذشته اين وی نموده تا چنين حکمی در بارۀ ثابت وی را "نسانیا

امکان تبارز بين مرھون سايت پرچمی زادۀ رسوا می داند و با کمال تأسف پورتال ھم در عرصۀ رسانه ھا 

 وی رابه صورت عادی  سال گذشته و ديگر نبايد ۴٠ برايش فراھم نمود، با تذکر اين که گويا از کاروی چيزفھمان

مورد انتقاد و يا ارزيابی تاريخی قرار داد، از طرف ديگر و به مانند ھميشه که اھداف و نيات پليدش را در پناه نقل 

ستان قول ھا و ترجمه ھائی از افراد وابسته به نھاد ھای استخباراتی، می پوشاند، وی را محور ثبات و آرامی در افغان

در مورد تاريخ نموده، پرروئی ببرک گونه را تا جائی می رساند، که به صورت تلويحی حق ابراز نظر معرفی 

جنابشان از قباله ھای روباه مؤسسات تعليمی خارج از افغانستان به مانند را به آنھائی محدود می سازد که  افغانستان

  .برخوردار باشند

ھا در تاريخ اين " کاکه" ھای فولکولوريک ميھن در دو زمينۀ مشخص يعنی مقام سرانجام، با تحريف يکی از داستان

 و حدود صالحيت ھا و مسؤوليت ھای مؤسسه ھای نشراتی و ويراستاری، فقر قابل ترحم خويش را در زمينه ميھن

  .که در ذيل به ھر يک از ياوه سرائی ھا و اھانتش پاسخ خواھم داد. تبارز می دھد
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پورتال و به اصطالح " يوسفی"ن به ھر پاسخی، بايد بنويسم، با وجود آن که مخاطب مستقيم آقایقبل از پرداخت

آن است، من چرا به مطلب عالقه گرفته و می خواھم به عوض پورتال با اين آقای " ادارۀ موھوم" خودشان

  : نزد مردم ميھن به محاکمه بروممتخصص

درب يک بحث روياروی را باز و به چلينج ايشان پاسخ مثبت " آقا" اين نحستين عاملی که من را وادار می سازد تا با

ريخ کشور و دفاع از يکی از ابر ھمين مبنا به خود حق می دھم وقتی پای تحريف ت. م می باشدبدھم، افغان بودن

 نيز خاينان ملی به عوض محکوميت وی به ميان می آيد، از تماشاچی گری خود را کنار کشيده، به قضيه شخصاً 

  . نظربيندازم

جنايات و خيانت ھای " غدار طالئی"رخاسته از ھمان موقعيت اول می باشد، چه بحث روی خاندان علت دوم بازھم ب

مه "و سايت پرچمی زادۀ رسوا نيست تا به " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"آحاد آنھا، تقسيم کاله و چپن بين پورتال 

گذرم، بلکه مسأله به طرز ديد نسل ھائی از مردم افغانستان که در زير شکنجه ھا و  گفته از کنار آن با سکوت ب"یچ

و تقابل اين طرز ديد با شکنجه گران و سياست ھای غير انسانی و ضد ملی آن خاندان به خاکدان برابر شده اند، 

  .غارتگران اموال و دارائی ھای آنھا می باشد

اينجا و آنجا آنھا را متوجه کم و کاست کارھای شان نمودن است، يا به سومين علت، تعلق شخص خودم به پورتال و 

عبارت بھتر وقتی به خود حق می دھم تا در خمير پورتال موی انتقاد بجويم، وقتی يکی از اعمال شايسته، ملی و 

شته، با قاطعيت برجستۀ آنھا چنان گستاخانه مورد ھتاکی قرار می گيرد، به حکم وجدان در دفاع از پورتال قلم بردا

کردگان را نرسانيده به نحوی از انحاء برخورد غير " قورت "اعالم می دارم در چنين موردی سکوت تنھا جبن زبان 

  .مسؤوالنه در قبال تاريخ کشور و بررسی جنايات و خيانت ھای خاندان طالئی نيز می باشد

عنوانی ويراستاران پورتال نموده و آنھا را متوجه و به مثابۀ آخرين دليل، می توانم از توصيۀ خودم که چندی قبل 

  .رسالت شان حين نشر مطالب، نموده بودم يادآوری نمايم

نظر من تمام آنھائی که خود را در ترسيم خط مشی پورتال سھيم وشريک می دانند، مسؤوليت   مبنا،  بهبر ھمين

واقعاً پورتال از خودشان بوده و حاضر اند در حراست  در عمل به اثبات برسانند، که دارند تا در زمينه پا پيش نموده

  .از خط آن مايه بگذارند

  "!يوسفی"ب آقای واما بر گرديم به جوا

تربيت "سلطنت پرستی تان را می خواھيد به مثابۀ بخشی و يا تبارزی از ، وقتی شما چاکر منشی و "يوسفی"آقای 

ده ايد که چه می گوئيد و چگونه با اين کالم ناسنجيدۀ تان به تان معرفی بداريد، آيا متوجه ش"  و فرھنگیخانوادگی

" محمد ظاھر"عالوۀ آن که به تمام خانوادۀ تان اھانت می ورزيد، اکثريت قريب به اتفاق مردم افغانستان را که 

 دانند، بردگی اجانب شناخته ، مسبب تمام بدبختی ھای ميھن میسمبول ننگ و مثابۀ به را آخرين پادشاه افغانستان 

  عالم می داريد؟و فرھنگی افاقد تربيت خانوادگی 

را که با شما در مورد ارزيابی با آيا می توانيد بگوئيد به شما چه کسی اين حق را داده تا ميليونھا باشندۀ افغانستان 

ھنگی و فر نموده و تربيت خانوادگی ھم نظر نيستند، توھين" محمد ظاھر"و مزدوری به مانندپيشه  خيانت شخص

در دعوائی که با کس و يا کسانی داشته ام پای خانواده ھای آنھا را ام  من ھيچ گاھی نخواسته آنھا را زير سؤال ببريد؟

تربيت "به ميان بکشم، مگر وقتی اينک شخص خودتان می خواھيد، خيانت پيشگی و آستان بوسی خاينان را به مثابۀ 

  و فرھنگی ميليونھا تن چون من نوعی را فاقد تربيت خانوادگی،طريقتان بيان داشته از آن "  و فرھنگیخانوادگی

  :معرفی بداريد، به ناگزيز بايد برايتان بنويسم
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تان برخاسته است، اين را ھم می دانم که "  و فرھنگیتربيت خانوادگی" عقيده ھستم که اينکار از من ھم با شما ھم

محمد "حکم نموده تا عليه  افرادی چون من نوعی  وستار پورتالاختالف در تربيت خانوادگی نه تنھا به ويراھمان 

دليل . نيز ھمان حکم را صادر نموده استبه ميليونھا افغان ديگرخاين و ميھن فروش دست به قلم ببريم بلکه " ظاھر

  .آنھم کامالً روش است، خانواده داريم تا خانواده و تربيت خانوادگی داريم تا تربيت خانوادگی

 سلطنت طلب، نوکر اجانب، مداحان شاه شجاع ھا، ببرک ھا و کرزی ھا، حمايت از آنھا و سر ھایه  خانوادوقتی در

رحيم " به شمار می رود و شخصيت ھای ممثل آن از  و فرھنگیدر آستان آنھا سائيدن بخشی از تربيت خانوادگی

عم از روشنفکر، مال و مردم عادی نفرت از  در ساير خانواده ھای افغان، اد، خالف آننتر نمی روا ھا فر"غالم بچه

، نفرت از تمام اجنبی و اجنبی پرستان، نفرت از جواسيس و دزدان ناموس ميھن، نفرت از جنايتکاران و قاتالن مردم

 چنان نھادينه شده است که به جرأت می توان نوشت تا ،ميھن فروشان در ھر لباس و ردائی که خود را پيچانيده باشند

  . بخشی از روانشناسی اجتماعی با آنھا خواھد، ماندق حيات بدان به مثابۀآخرين رم

در چنين حالتی است که يا بايد بپذيريد که اين برخورد رذيالنه و چاکر منشانه، ناشی از تربيت سياسی مشکوک و 

شاه ه مانند شما دوران خدمت تان به مثابۀ سگ ھر سوار بودن شخص خودتان است و يا اين که، تمام خانوادۀ تان ب

در شما اگر کمترين اثری از وجدان . يک کالم خاين پرست می باشددر شجاع پرست، ببرک پرست، کرزی پرست و 

ده ھای ضد استعمار و ضد تجاوز نموده ايد، معذرت ايک انسان وجود داشته باشد، بايد از اين اھانتی که به تمام خانو

تمام نوشته ھا و کردارتان را از نظر و موشگافانه عده می دھم که با دقت بخواھيد، ورنه از ھمين تربيون به شما و

 شما.  تا به ماھيت روابط شما پی برده علت اين گستاخی تان را به ھمه کس به صراحت توضيح بدھمخواھم گذرانيد

 آنھا به خود حق می دھيد تا به خاطر شبش خاندان "بوت بردار" خاندان سلطنت و "مھرۀسنگ "وقتی به مشورۀ چند 

معرفی خانوادگی را فاقد تربيت من  من نوعی و ميليونھای ديگر چون ،"محمد ظاھر"سلطنتی به خصوص شخص 

را آتش بزنيد، نبايد انتظار داشته باشيد که فرزندان اين ميھن می " يک شبش پوستين"نموده به اصطالح به خاطر 

  .ندران را ناديده بگيتوانند گستاخی ت

من در ھمين جا پيشنھاد می نمايم، به خاطر آن که ديده شود چه کس و يا کسانی از ھمين خاک و گل برخاسته و 

و به اميد آن   اندکی خود را معرفی بداريم تا مردم بتوانند در مورد قضاوت نماينددلشان به حال آن می سوزد، بيائيم

 اخير در کجای تاريخ ايستاده بوديد، من از خود بيش از سه دھۀبنويسيد که در طی که شما ھم از خود شروع نموده 

  :شروع می نمايم

 اتمام دوران تحصيل، باوجود قبالً ھم نوشته ام که در يک خانوادۀ بالنسبة متوسط دھقانی چشم به جھان کشوده، بعد از

مديرت معارف واليت "يکی از مکاتب مربوط آن که سند ليسانس خود را در دست داشتم به نسبت بی واسطگی در 

اين حالت تا زمانی دوام نمود که کشورم به وسيلۀ روسھا اشغال نشده بود، بعد از اشغال کشور به . معلم شدم" کابل

 خانواده و زندگانی شخصی را اشغالگران که شجاعانه به غرض راندن یوسيلۀ روسھا و با ديدن ميليونھا دھقان

به مقاومت ضد روسی پيوستند، من ھم گرفتن معاش از مزدوران روس را بر خود حرام تن تفنگ گذشته، با برداش

 که آخرين سرباز روسی از افغانستان بيرون زمانیو تا . دانسته، به مانند آنھا با گرفتن يک تفنگ به کوه باال شدم

گان و مردم دلير افغانستان بنويسی که در نشد، تفنگم را برزمين نگذاشتم، آيا می توانی خودت نيز برای تمام خوانند

 و رابطه ات با دولت دست نشانده و اشغالگران بر چه مبنائی استوار بود؟ بر تمام آن مدت، در کجای تاريخ ايستاده

  مبنای دشمنی با استعمار و دولت دست نشانده و يا ھم چاکری و خدمت به آنھا؟
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 شود حکم نمود که آيا چاکر منشی ات برای سلطنت بازتاب تربيت فقط با پاسخ صادقانه به اين سؤال است که می

 برای تبرئۀ خود، می خواھی اکنونات است و يا اين که ريشه در خيانت پيشگی خودت داشته و و فرھنگی خانوادگی 

  .حمايت و تقديس وطنفروشان را ببندیبه تمام خانواده ات اتھام 

نجا پيش می رويد که در اساس منکر جنايات و خيانت آاينانۀ تان، تا به شما به خاطر اثبات  موضع خ" يوسفی"آقای 

ن سلطنت طلبی که اين قالدۀ آمی گرديد، آيا شخصاً و يا ھم به صورت مشترک  با " محمد ظاھر"ھای ضد ملی 

ت ، نکات آتی را در حياننگين را بر گردن تان آويخته است، حاضريد در فضای يک بحث به گفتۀ شما اکادميک

  :مورد مداقه و تحليل قرار دھيم تا مردم بتوانند بين من و شما و ساير شاه پرستان قضاوت نمايند" محمد ظاھر"

محمد " ھای ضد ملی و ضد انسانی ، از اين که نمودھای سياست تاريخی و کرونولوژيکبه خاطر حفظ تسلسل

  :، از خوانندگان پوزش می خواھمبه دنبال ھم می آيد، و آن دو سياست از ھم تفکيک نمی گردد" ظاھر

 روا داشته قياس ناپذيری ھا، ظلم و ستم آن که بر صغير و کبير  و مرد وزن" چرخی"در اينجا از نوشته ھای خاندان 

است، ياد نمی نمايم زيرا از يک طرف ممکن است آنھا را رقيب قدرت خاندانی معرفی نموده در نتيجه سياست شده 

زير عنوان رقابت سلطنتی توجيه نمائيد و از طرف ديگر، با افکندن را ی خاندان طالئی ای ضد ملی و ضد انسانھ

، به صورت مستقيم توجه شما و تمام شاه پرستان را به ، بخواھيد از معبود تان دفاع نمائيد"نادر و ھاشم"آتش بر قبر 

 جلب نموده، جلد دوم-" م محمدغبارغالمير "آقای نوشتۀ  –افغانستان در مسير تاريخ " ھای بی نظيرکشورکتابيکی از

از شما محقق و دانشمند به گفتۀ خودتان صاحب تأليفات می پرسم، آيا شده باشد که ضمن مطالعات گستردۀ تان سری 

  آشنا شده باشيد؟" محمد ظاھر"ھم به جلد دوم آن کتاب زده و از آن طريق با بخشی از ارزيابی دوران سياه 

االت فکری و دريوزگری ھای سياسی آنقدر فرصت برايتان باقی گذاشته، که نظری ھر چند از آن گذشته ، آيا اشتغ

نادر "قاتل  انداخته در آن از سرنوشت - خاطرات عبدالصبور غفوری-"سرنشينان کشتی مرگ" به کتاب اجمالی، 

  يد؟ۀ آن جوان دلير چيزی خوانده باشخانواد  و  فرزند دلير ميھن"عبدالخالق"زنده ياد" غدار

که گويا حقوقدان ھم تشريف داريد، مگر نه اين است که جرم شخصی است و ھيچ کسی حق ندارد، " يوسفی"آقای

جازات نمايد؟ اگر اين طور است از شما مبسط داده خانواده ھا را به علت عمل يک فرد نابود و جرم را به ديگران 

، خودش انجام داده بود، چرا بايد مادرش، خواھرانش ھرچه کرده بود" عبدالخالق"می پرسم که " محمد ظاھر"مدافع 

، از وی به تصوير می کشد به ھيچ فرد  خودافشاء گرانۀ در نوشتۀ "غفوری" که آقای  را وضع رقتباری- و برادرش

، کاکا -نفرين تاريخ را حواله ننمايد" محمد ظاھر"شخص يعنی صاحب وجدانی اجازه نمی دھد تا به مسبب و بانی آن 

 انجام داده و در کدام محاکمه ای جرم آنھا به اثبات رسيده بود تا با آنھا اھیا و ساير اقارب و دوستانش، چه گنو مام

  . چنان برخورد ضد انسانی و جنايتکارانه صورت بگيرد

  "! يوسفی"آقای

تا به مانند نويسندۀ  برای آنانی که بوئی از وجدان برده باشند، سرنوشت رقتبار آن خانواده به تنھائی حکم می نمايد

لعنت خود و تاريخ را به آنھا حواله نمايد، مگر با تأسف فکر می کنم شما کجا و آن " صاحبزاده"شجاع وطن آقای 

  وجدان کجا؟

، مقابل چندر ١٩٣۵و خانوده اش نخشکيده بود که شاه خاين، در سال " عبدالخالق"ھنوز خون مگر نه اين بود که 

اه آن وقت فارس گرفت، تاريخ کشور ما را به شاه فروخته و موافقه نمود تا من بعد آن  پادشغازی که از رضا شاه

کشور، بتواند خود را ايران ناميده، در يک کالم تمام افتخارات  و مواريث تاريخی اين خطۀ باستان را تصاحب 

  نمايد؟



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

 قرن گذشتۀ ميالدی، ۴٠ دھۀ سطا که خالف سياست چاکرمنشانه در مقابل خارجی ھا، و قتی در اومگر نه اين بود

، شاه جبار به سرکوب د را گذاشتنمردم واليت کنر از ظلم و اجحاف مأمورين دولتی به جان آمدند و بنای استغاثه

خونين و قتل عام مردم آن ديار پرداخته، با بمباران قراء و قصبات مسکونی به صد ھا نفر را مقتول و به ھزاران 

  ؟ ديگر را بی خانمان ساخت

 را که نه -  زمان خان و خانوادۀ صافی فاميل مير- نه اين بود که در ھمان زمان دو خانوادۀ سرشناس و مبارزیرمگ

بريتانوی  گرفته بودند، بلکه در صورت تشديد مخاصمات بين افغانستان و ھندتنھا در نبرد استقالل سھم بسزائی 

ند نقش ارزشمندی را در بسيج توده ھای ميليونی دو طرف مرز پاکستان، می توانستنو بنيادآنروز و جانشين آن دولت 

   شان به بند کشيده، زندان دھمزنگ را از وجود آنھا پر نمود؟ان و فرزندان زناببه عھده گيرند به دستور انگليس 

ولينعمت آقای محقق که فکر می کنی تا کسی سند دوکتورا نداشته  و گويا چند کتاب تأليف نکرده باشد، حق ندارد بر 

شم اشما انگشت انتقاد بگذارد، آيا ھيچ شده است که به خود زحمت داده کتابھائی را که در اين زمينه از زنده ياد ھ

 نظر گذرانيده باشيد، تا به خود حق بدھيد در مورد آن جالد و ززمانی و برادرزادۀ شان داکتر زمانی مانده است، ا

  خاين به کشور به دفاع برخيزيد؟

  "!وسفیي"آقای 

من موضع کنونی شما را در قبال معاھدۀ ننگين ديورند و تعيين سرحدات کشور با دولت نو بنياد پاکستان نمی دانم تا 

زمانش با قبول آن معاھدۀ ننگين به تماميت ارضی کشور و از شما بخواھم به مانند من انديشيده آنھائی را که در وقت 

، برخورد ھا ی د، مگر اين را به خود حق می دھم از موضع يک افغانيمائما خيانت ورزيدند، محکوم و يا مالمت ن

کاسبکارانه و مزدور منشانۀ خاندان طالئی را در قبال آن معاھده به مبنای اسناد و مدارک موجود محکوم نموده آنھا 

  .روش بناممطنف ونھا يعنی اميرعبدالرحمن خان و اميرحبيب هللا خان، خاين وآرا به مانند عمو زاده ھای 

 به بعد عقد تمام قرار داده ھای اسارت آور و برده ساز با سوسيال امپرياليزم روس که ١٩۵٣از آن گذشته، از 

احی از امکانات بحيرۀ سياه ب، به عوض چند صعمراتی کشور می بينيمتبازتاب و نتيجۀ آن را اکنون در وضعيت مس

محمد "نش، آن خيانت تاريخيی نيست که بتوان بر مبنای آن و مھرويان روسی استفاده نمودن شخص شاه و حواريو

  را از لحاظ تاريخی به چھار ميخ کشيد؟" ظاھر

ده از ا خانوھامگر مردم کشور غنی افغانستان را تا گلو در فقر و بد بختی فرو بردن، تا جائی که به ده ھا و صد

" محمد ظاھر"، آن جنايتی نيست که بايد از چغچران، فرزندان خود را به خاطر يک مشت نان به فروش رسانيدند

  پرسيد؟

تمام خواست و نيت آنھا خدمت به مگر فرزندان راستين و صديق کشور را که ھيچ جرم و گناھی مرتکب نشده و 

 خلقی مساعد – در عوض ميدان را برای ميھن فروشان پرچمی  وق و بھبود و ضع زندگانی آنھا بود به بند نکشيدخل

درجۀ ه نمی دانم در کجا و با رعايت کدام مناسباتی به ود که امروز فردی به مانند خودت کوچکی بساختن گناه ک

" سنگ را بستن و سگ را رھا کردن"، بتواند به دفاع از وی بپردازد؟ مگر آن عمل ضرب المثل دکتورا رسيده ايد

  را نمی رساند؟

يک کلمه در احتراز از ران اشغال روسھا و حتا ندان مفت خوارش در تمام دوامگر سکوت مرگبار شخص شاه و خ

را بر مبنای آن می " محمد ظاھر" ابراز داشتن، جرم  مشھود ديگری نيست که شخصسطح موضعگيری سياسی

  توان به محاکمه کشانيد؟
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 وقتی بعد از سقوط شاه ايران، اسدهللا علم وزير دربار شاه، در کتاب خاطراتش از مزدور منشی و معاشخواری آن

اقعاً از وياد می کند، در صورتی که واقعاً به ھمان صفات متصف نبود و "محمد ظاھر"يعنی شاه ھرزه و زنباره 

  .رضا شاه پادشاه ايران حقوق دريافت نمی داشت، چرا پا پيش نگذاشت و آن ننگ را از دامن خود نزدودمحمد 

 سال ۴٠می دانم از کجا فرا گرفته ايد، که با گذشت اگر از تمام آنچه شمرديم با دست و دلبازی حاتم گونۀ شما که ن

و بيائيم به قرن عجالتاً گذشته و آن را بگذاريم برای بعد برخورد بدان از اساس تفاوت می نمايدشده قضايا تاريخزده 

 وسيلۀ  افغانستان بهکشتار بيدريغ مردم يعنی به اشغال نظامی افغانستان به وسيلۀ امپرياليزم امريکا و شرکاء و ٢١

وارد خاک شدن و به يک ادارۀ مستعمراتی و دولت پوشالی، قبای " ۵٢. ب"، مگر در زير حمايت بمب افگنھای آنھا

سؤال به مشروعيت و قانونيت پوشانيدن آن خيانت بزرگی نيست که بايد از آن ياد نمود؟ در ھمين جاست که باز ھم 

  .د، تا بعداً بتوان در زمينه قضاوت نمود پاسخ داده شو"چه کسی در کجا ايستاده است"اين که 

  :، بايد بنويسمشتبرای شما و آن پيرمرد خرد باخته ای که با تحريک خود ھيچ گونه آبروئی برای شما نگذا

نجا ببينيد که پاسخ يک افغان، يک افغان آاگر تا حال نخوانده ايد لطف نموده اينک به کتب تاريخ مراجعه نمائيد و در 

 قبال پيشنھاد يک کشور خارجی، مبنی بر آن که می خواھد او را به تخت و تاجش برساند چه بوده ميھن پرست در

برای زنده ياد اعليحضرت امان " ھيتلر" در آنجا بخوانيد که وقتی .است و بعد از آن به دفاع  از شاه خاينتان بپردازيد

ان هللا خان چگونه از موضع يک افغان شرافتمند پاسخ هللا خان پيشنھاد می نمايد تا وی را بر اريکۀ قدرت برساند، ام

  .می دھد

نبود که در آستانۀ مرگ يک بار ديگر پول پرستی خاندانی  اش را به اثبات رسانيده " محمد ظاھر"آيا مگر شخص 

ر قبال  بدان وسيله مزد خيانت تاريخی اش را د تادولت دست نشانده به فروش رسانيدمالکيت و اموال دولتی را باالی 

  ؟داردميھن دريافت 

  ادامه دارد

  

  

  

  

 


