
  
  
  

   آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

  د تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـش کشور نباچو
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

  
  

  
 Political    سياسی

 
  
                                                           روفی                      دپلوم انجنير خليل اهللا مع 

  ٢٠٠٨ آگست ٧برلين، 
  
  
  
  

  " ترين فرِد افغانرسوا"
  

                                        "لطيف پدرام"
به » گردد؟؟؟ و از کجا تغـذيه و تقويه می کند مسألۀ تخطئۀ مفاخر ما از کجا نشأت می« بررسی ضمن 

هريمنی چهرۀ ا لۀ عمده،  که طی مقالۀ جداگانه تقديم ميگردد، به صورت جانبی به تشهيرحيث يک مسأ
ی نابخردانه، "فلوته بازی ها"و " زبان درازی ها" قد علم کرده و با کسی پرداخته ميشود، که از مدتيست

ی کس"  شخصيت"و فاقد " خاصيت"اين شخص بی . تازدش های ملی  و مفاخر تاريخی ما می بر ارز
 نموده "مسلمانی"کار گرفته، تظاهر به " دين پناهی"که درين اواخر از " لطيف پدرام"يست، غير از ديگر ن

، تا يک سال پيش ، حتی " خودنما"قابل ياددهانيست، که اين آدم .  می نامد"عـبد اللطيف پدرام"و خود را 
  بنده ٢٠٠٦قالۀ مؤرخ دهم دسمبر رجوع گردد به م. (درست نوشته نمی توانستهم  را نام خويشتن خويش 

  ")فغان جرمن آنالين"در آرشيف بنده در پورتال " رهبری که نام خود را نوشته نمی تواند"زير عنوان 
  

 از پيشاور رسيد که لينک آواز ثبت شدۀ  لطيف پدرام را در "افغانی تولنه"حدودًا شش هفته پيش ايميلی از 
!!!!! که ای کاش گوش نميداشتم و نمی شنيدملطيف پدرام را شنيدم، لينک را کشوده و گفته های . بر داشت

ــ ضمن  آواز ) ١(" و زلت و ذلت و ضاللتپدرام به زشتی و زبونی"لطيف پدرام ــ همان افغان ناسپاس و 
ثبت کردۀ خويش ، در حق بزرگمرد تاريخ معاصر  وطن ما ــ اعليحضرت امان اهللا خان غازی ــ سخنانی 

ليل  و ذوقيح در اول باور نميکردم، که يک هموطن ما تا اين حد . حدس و قياس بيرون استگفته که از
ِ   را به دشنام و فحش و هتاکیما" اج عزت و افتخار تاريخ ُمعاصرت" آن گردد، که  " ستم مابانه" 

  !!!!!!!!بيااليد
  

 نموده و ضمنًا "پدرام"  تقبيح من که همان لحظه مقاله ای را سر دست داشتم، فورًا گوشۀ مهم آن را متوجِه
و آن .  نوشته شده بود، ضم آن مقال نمودم"افغان بچۀ ناسپاس"يک مضمون قديم خود را که در مورد اين 

و بحثی کوتاه در " د وطن حال"يک تصحيح لغوی در مقدمۀ مقالۀ « : ده بود مقاله چنين عنوان ش
  »" پدراملطيف"ذکر خيری از افغانانِ  پشتون و " دوزبانگی"

" دعوت " ،"آزمون ملی "جمله از  ــسايت های مختلف افغانیوبده و در تکميل گردي با شتاباين مقاله که 
هدف از نشر شتاب .  را نيز در بر می گرفت"توهيننامۀ پدرام"ــ نشر شده بود، همان لينک " تول افغان"و 

 پی برده ، همه آگاه " عجيب الخلقت"ن آلود موضوع اين بود، تا افغانان وطنپرست، به سرشت اين افغا
گردند، که در زمرۀ فرزندان وطن، کسی پيدا گرديده که بدلگامی را از اندازه گذشتانده  و به مفاخر مسلم 

 اين بود، تا افغانان روی زمين سريع اين مقالههدف از نوشتن و پخش . تاريخی وطن ما اهانت روا ميدارد



بندند  را ب"ايرانسرسپردۀ نوکر " و "جاسوس روس " اين بدمعاشِ ه و دهن از موضوع آگاه گرديدفی الفور
  !!!!!!!!و لگامی بر دهانش بزنند

  
  :  در وبسايت های مختلف  افغانی نشر گرديد، چنين آمده ٢٠٠٨ جون ٢٤در اين مقاله که بتاريخ 

و ه عار ندارد ضديت کــ " پرچم"ــ نوکرِ  نوکران و سردمدار  ستمی سرسپردۀ" کته سران"يکی از « 
 ه اسمابراز بدارد، همان شخص بدناميست بعلنًا ست، "پشتو"و هرچه " پشتون"خود را با هرچه خصومت 

خوانندگان گرامی را به  ( پيش حتی نام خود را درست نوشته نميتوانستيک سال تاکه " لطيف پدرام"
در پايان اين " ست نوشته نميتواندکه نام خود را دررهـبری "مطالعۀ مقالۀ پارسال خود زير عنوان 

 به زعم مغز بيمارشو " پشتون"تفرقه افگنی بين آشکارا اين انسان بدکردار که . )عرايض، دعوت مينمايم
امان اهللا خان را با  را تبليغ ميکند، درين اواخر حتی نام مبارک اعليحضرت غازی امير" غير پشتون"

 داشت، خود"  ستم مآبانۀ"در چانتۀ هتاکی و دو و دشنامی که کلمات زشت و بازاری بر زبان برد و هرچه 
باز " يو توب"کافيست لينک آتی را از .  نمودوطن و محصل استقالل "قهرمان ملی افغانستان"نثار آن 

چوکيدارِ  "و اين " صد سوار تازیِ "اين  ،" عروسِ  هزار داماد" اين نموده و سخنان هرزه و اوباشانۀ
  :را بشنويد " ری سياهپوشان ايران در افغانستانواليت فقيه جمهو
  :لطفًا کليک کنيد 

  
Q=v?watch/com.youtube.www://http٨hVRRwMhPY  

  
اک ورزد، هرگز ب وی در حالی که در هيچ موردی از کوبيدن  قهرمانان واقعی ملت افغانستان اباء نمی

 بداند ؛ همان "قهرمان ملی" و "عيار" و "اعليحضرت" را "دزد مشهور و راهزن سر گردنه"ندارد که 
مکار انگليس طومار يک رژيم مترقی و مردمی را برچيد و در واقع استعمار دزد و رهزنی که به تحريک 

 در زمينه مقالۀ تاريخی  من!!!!!کت عزيز ما را مهيا گردانيدل بعدی مم ها و سياهروزی هایفالکت زمينۀ 
معنون است، نشر ..." اگر اعليحضرت امان اهللا خان را ميگذاشتند " خود را که به ٢٠٠٧سوم سپتمبر 

 ، مطالعه ١٣٣زير شمارۀ " افغان جرمن آنالين"عالقه مندان آنرا ميتوانند در آرشيف بنده در پورتال . کردم
  .فرمايند

 خان غازی به وطن عزيزش ، افغانستان، آنقدر آشکارا و اظهر خدمات و فداکاريهای اعليحضرت امان اهللا
  .من الشمس است، که تنها چشمان نابينای خفاش مانندی ــ نظير چشمان لطيف پدرام ــ از شهود آن عاجزند

  
  گر نبيند به روز شبپره چشم          چشمۀ آفـتاب را چه گـــــــــــــــــــناه؟

  
  )توضيحات) ٣(تفسير بيت تحت شمارۀ )( ختم نقل قول  (») فاش شبپرک چرمی ، خ= شبپره (
  

 مقاالت و ِ"باران"جای خرسنديست که اين نوشته مؤثر افتاد، چندان که از هر طرف مقاله باريدن گرفت و 
  .تبليغات، صفحات مهم وبسايت های افغانی را تسخير کرد

  
نموده است، اما تبصره های بعدی دوستان ارجمند و گرچه بنده فکر می کرد که َدين خود را در زمينه اداء  

 ، "دعوت"خصوصًا مطالعۀ مقالۀ جامع، عالمانه ، صميمانه و در عين زمان گزنده و کوبنده ای در سايت 
خون های ريخته در راه  توهين به اعليحضرت شاه امان اهللا غازی، توهين به استقالل و «زير عنوان 

 تاريخ ــ  جناب کانديد اکادميسين محمد اعظم سيستانی ــ ، بنده را بيشتر به از قلم استاد»  !حصول آن است
 ــ لطيف سواترن فرد افغان« و اينست که دو  مقالۀ جداگانه و  مستقل را زير عـناوين . قصورم توجه داد

 تقديم  به حضور و پيشگاِه اشرِف افغانان وطن پرست،"منشأ تخطئۀ مفاخر تاريخی افغانستان" و  »پدرام
  :می نمايم 

  
  :در صدر مقالۀ جناب  سيستانی ميخوانيم 

يا رؤسای  در تاريخ معاصر افغانستان، بعد از احمدشاه بابا ، در ميان شاهان و شهزادگان و اميران و« 
هيچ يکی از لحاظ وطنپرستی )  اخيرۀ های چپ و راست افراطی، در سه دهرهبران گروه(کشور  جمهور

ق به آزادی و سربلندی کشورش و نيز از لحاظ ضديت با نفوذ بيگانگان در امور و مردم دوستی و عش
  .شاه امان اهللا غازی برابری کرده نمی تواند داخلی وطن، با

مردم حق شناس افغانستان، تا هنوز نام اعليحضرت غازی امان اهللا خان، اين شخصيت بزرگ ملی و 
 با غازی امان اهللا خاننام . قلبًا  او را تکريم مينمايند وفداکار را با احترام عميق بر زبان می آورند، 

 واقع بی حرمتی به استقالل و بی حرمتی به شخصيت او، در استقالل کشور پيوند گسست ناپذير دارد و
زيرا مردم .  حصول استقالل استبی احترامی به خون های پاک ريختانده شده در راِه و آزادی کشور

برای استرداد استقالل را درايت آن غازيمرد وطن پرست خونهای پاک خود  ت وافغانستان در تحت زعام



اين شخصيت سياسی   مقام واالی اين رهبر وطنپرست وبه دست آورد ند؟  ريختند تا آنرا از کام استعمار
هنگام شنيدن خاطرات   دهه بعد از حصول استقالل،٩افغان را، ميتوان همين اکنون پس از گذشت قريب 

ان و ريش سفيدان هموطن به وضاحت تمام درک کرد و به محبوبيت معنوی او در ميان ملت پی بزرگ
  )ختم نقل قول(».برد

کنم و باور ندارم، که کسی ديگر بدين   را بالتمام و بالکمال تأئيد میگفته های باال  من در حالی که تمام 
و سطر آخر اين فرموده، قصه ای را از مقالۀ و رسائی بتواند حق مطلب را اداء نمايد، برای تأئيد د نکوئی

 بخش جناب روستائی . تائی ــ می آورمعبدالحنان روسداکتر ــ جناب عالم برازنده و محقق دلسوز افغان 
ماندگار و  که از مقاالت ممتع  خود را  »زراعت و آبياری نيمروزژۀ  پروسرنوشت زاِر«  مقالۀ سوم 

حکايت چشم ديد اين دانشمند دلسوز وطن آن . می بخشد" حسن ختام"ب سرگذشتی جال  ــ  باروزگار ماست
. قدر جالب است که آن را درينجا بالتمام نقل ميکنم، چون حيف ميدانم که حتی يک جمله از آن هم بريده آيد

فراموشِ  خاطرِ  ايام  جناب داکتر روستائی  از يک منطقۀ دورافتادۀ افغانستان و از پيرمردی کهنسال که 
  :گشته، قصۀ جالبی را چنين نقل ميکنند 

  
  :سرگذشت در دشت « 

 م در ريگستان های نيمروز بيداد می کرد و از هر جنبنده ای يارای حرکت را ٢٠٠٢گرمای شديد تابستان 
تو گويی از زمين و از آسمان آتش می باريد و بال و پر هر پرنده ای را که به سايه ای نمی . می گرفت

 سانتی گراد را نشان می داد و ۀ درج٥٧ روز بود و گرما سنج ۀ ساعت يازده و نيم بج.د، می سوخترسي
باد آتشزايی به آهستگی می وزيد چنانکه وسايل الکترونيکی را از کار انداخته و تاب و طاقت را از ما 

ست که در خالل اين احوال غريوی از جمعی از کارگران که در ساحه مصروف کار بودند برخا. ربوده بود
در حاليکه از اين بابت . ی در اثر گرمی از خود رفته و حالش زار گريده استالمانيکی از مهمانان 

ی ام از حال المانی بر نگارنده مستولی شده بود دوان دوان خود را بدانجا رسانيده ديدم که همکار نگراني
 کيلو متر از ٥٠ه کمپ بود و باش ما و اين در حالی بود ک. رفته و دلهره ای در جان کارگران انداخته است

اين محل فاصله داشت که طی اين مسافه در آن دشت های ريگی با آنهمه بلندی و پستی و َچقری و ُچقری 
از کارگران پرسيدم که آيا در اين نزديکی ها کدام قريه و دهکده . دو نيم ساعت وقت را در بر می گرفت

تنها يک نفر از اهالی منطقه گفت که درين نزديکی ها دو خانواده ! همه جواب دادند که نه. ای وجود دارد
بنا بر آن همه راهی آن جايگاه گرديديم که نيم ساعت به موتر از . زندگی دارند که بهتر است آنجا برويم

 محقر گلی که بيشتر از نيم آنها در زير زمين قرار ۀکی دو کلبچون بدانجا رسيديم ي. محل حادثه دور بود
ای جنوب غرب حويلی اين کلبه که احاطه ای نداشت در واقع شامل همه دشت ه. ه بودند، وجود داشتگرفت

 چند قدمی کلبه چند رأس بز و بزغاله و يکی دو رأس گاو و خر از شدت گرمی ۀدر فاصل. کشور می شد
سر تا و سر باال زمانی در کلبه و کاشانه  العطش می زدند و چندين رأس مرغ در تالش دانه گاه در النه و

زن سرسپيدی با کاالی ژنده و سر و موی ژوليده از کاه و بته به ديگدانی آتش . جست و جوی دانه بودند در
افروخته و در آفتاب مطراق در حاليکه دو طفل کوچکی با سر و پای برهنه و لباس های چرکين به آن زن 

مرد کهن سالی که به ، ند قدمی کلبه رسيديم  در چهمينکه. سرسپيد چسپيده بودند، مصروف پختن غذا بود
 سال بود با لباس های سفيد ولی چرکين و محاسن پهن ولی سيمين از زير ٩٠قول خودش سن او باالتر از 

. زمينی برون آمده در حاليکه خود را به عصای کج و معوجش تکيه می داد؛ از ما جويای حادثه گرديد
 به کلبه رهنمايی کرده و گفت که هر چه زودتر داخل زير زمينی همينکه موضوع برايش روشن شد، ما را

 سانتی گريد بود، در ۀ درج٤٥ گرمی فقط ۀبه راستی هم در زيرزمينی درج. شويم که آنجا سرد تر است
در زير زمينی دو خاليگاه به جای کلکينچه وجود داشت . رسيدمي درجه ٦٠ تا ٥٨حاليکه بيرون از کلبه به 

 هوا و باد خفيفی می گرديد و اين باد خفيف سختی گرمی شديد را بر ما تا حدودی قابل که موجب جريان
 المانی را در زير همين روزنه جا به جا کرده و به سر و رويش آب ۀهمکار از خود رفت. تحمل می ساخت

آن زن سر در اين گير و دار آن مرد کهنسال بزغاله ای را حالل کرده و به . می زديم که حالش بهتر شود
گارنده آنگاه پير مرد وارد زير زمينی شده از ن. سفيد هدايت داده بود تا هر چه زود تر شوربايی بپزد

 واقف گرديد که ما به خاطر احيای مجدد نهر لشکری و وقتی.  دور افتاده شدۀجويای آمدن ما به آن منطق
! بچيم « : از چشمانش جاری شده گفت که حل مشکل آب اهالی آنجا از المان آمده ايم از خوشحالی زياد آب 

 من که متوجه شدم که پير مرد از حوادث و اتفاقات »شما را امان اهللا خان روان کرده که با ما کمک کنيد؟
  فرمودۀدر اين وهله يادم از. سازم، گفتم بلی پدر جانببيشتر از نيم قرن دور مانده، نخواستم نا اميدش 

  :شاعری آمد که 
  

  و اختيار کردــــعادل برفت و نام نک          از او بماندۀ زشتدـ و قاعبمردظالم 
  



 امانی صحبت فراوان کرده، اشک ۀآنگاه پير مرد سر صحبت را باز کرده و از ديدگيها و شنيدگيهای دور
قطره های اولی از . اين اشک با اشکهای اولی تفاوت بسيار داشت. می ريخت و در حسرت می سوخت

ن بود که در نهری که آب رفته بار ديگر آب جاری می گردد و انسان و حيوان و نبات از برکت خوشحالی آ
 درد جانگدازی بر می  دوم ازۀولی قطرات اشک جوپ.  من جمله پير مرد و خانواده اش، آن فيض می بينند
زی زخم کاری مرد را در هجران شاه امان اهللا خان و دوران پر فيض او چون خنجر تي پيرۀخاست که سين

پير مرد که از سوز دل اشک نقره فام ميريخت، آن مرواريد های گهر بار را در گوشه ای از شف . زده بود
 پير مرد . شکسته به بيرون می کشيدۀدستارش جا به جا می ساخت و آه پر سوزی در حسرت گذشته از سين
 در صحن زير زمينی پهن شد و نان در مقام تأمل و تأنی گرم صحبت بود که در همين احوال سفره دراز

 مرغان آن کلبه که از گرسنگی ۀسته بوديم که رمهنوز ما از جا نَج. های گرم به روی سفره تقسيم گرديد
آنگاه به . پير مرد ما را متوجه ساخت که مواظب باشيم. چون انسانها عذاب می کشيدند بر سفره حمله بردند

شد، زيرا ن کند، کاری که به مشکل انجام ميان را از کلبه بيرويکی از نواسه هايش وظيفه داد تا مرغ
متعاقب آن شوربای . مرغان از هر زمان و مکان ممکن استفاده کرده دستبردی به دسترخوان می زدند

بعد از صرف نان همه برای ساعتی . لذيذی آورده شد که لذت آن عذاب گرمای تابستان را تسکين می بخشيد
چون خاطر ما جمع گرديد همه راهی محل . ی اندکی به حال آمده بودالمان اين دم دوست تا. به خواب رفتند

 پير مرد گذاشتيم تا پير مرد ۀالمانی را تا عصر همان روز در کلباما دوست . شديم تا به کار خود ادامه دهيم
تی او را از نزد پير وق. ی به کلی سر حال شده بودالماندر ساعات پايان روز همکار . از او مواظبت نمايد

 .يک مشت پول را در ازای خدمات آن پير مرد به او پيشکش نمودم مرد می گرفتم، به رسم متداول اروپا،
.  تير زهر آلودی بود که ناآگاهانه و غير ارادی از اين کمينه به قلب آن پير مرد می نشستۀولی اين به مثاب

که در شأنش بود مرا  پير مرد به بزرگواريی. خواستمچون متوجه اين خطا شدم بال درنگ از او معذرت 
همينکه شما از آن جا های دور جهت کار به وطن می آييد، مردانگی بزرگی می «: م ببخشيد و گفت در َد

ال کردم که من برای او چه کرده می توانم، پير ؤدر پايان وقتی از او س» .کنيد و باالی ما حق خدمت داريد
برای امان اهللا خان سالمهايم را برسان و از من به او بگو که به وطن بيايد که همه   «:مرد در جوابم گفت 

 نگارنده که در بين واقعيتی کشنده و حسرتی فريبنده افتيده بودم بار ديگر با تاييد خواهش ».در انتظار اويند
. چگاهی به ثمر نميرسيد آبياری نيمروز هيۀکه مانند پروژ او در دل پير مرد تخمی از اميد کاشتم، تخمی

اين سخن واقعيت دارد چنانکه . درين ميانه يادم از گفتۀ عارفی آمد که نوشته بود که تاريخ جعل نمی شود
 امانی اشک فراوان ريخت و از زمانه های طوالنی بعد از وی حرفی به ميان ۀ ده سالۀپير مرد به ياد دور

  : شاعرۀ به گفت.نياورد
  

  ر خير زنده کند نام راـــــــــکز عقبش ذک         نکو نام زيستکه هرگشت زنده جاويد 
  

 ۀمشت نمون «ۀ افغانی را به مثابۀ بار دگر نمودی از فرهنگ گهربار جامعرفتاين سرگذشت که در دشت 
بر ماست که در صيانت از اين ارزش های فرهنگی پيوسته بکوشيم و از گزند . تداعی می کند» خروار

  )ختم نقل قول(» .ش نگهداريمروزگار در امان
  

   :يمدرسی که از گفته های باال ميگير
 ر پائين ترين قشر جامعه برخاسته، برداشت يک مرد کهنسال روستائی ما را که از قعمند ،خوانندۀ ارج ــ  

 ف پدرام ــ را خودو مستغرق در نوکری بيگانگان ــ لطي) غرب زده(اين آقای مستغرب  و قضاوت     
  !!!!!!قايسه فرمائيدم     

 يت ميکند ، اما سخنانحکا" بی ريا" برخاسته و از يک واقعيت و قلب پاک تودۀ مردمپيرمرد از متن   ــ 
  !!!!!!!می تراود" چشمۀ ريا"ه، همه از در تعلق بيگاناين مستغرق     

 ر حالی که ميکند، ددرصد مردم ما نمايندگی) نود و نـُه (٩٩پيرمرد از تودۀ محنتکش وطن يعنی از  ــ  
  !!!!!!! اصًال در فيصدی هم نمی آيد" نمايندگی از مردم"گفته های اين کجکاله به حساب      

 نيست و آنو ازين قبيل گپ ها کند، که در بند سياست و دپلوماسی  پيرمرد نمايندگی از تودۀ مردم می  ــ 
  .ر دل دارد، بر زبان می آرد؛ اماچه واقعًا د    
 ود او و از جامعۀ افغانیگويد، از خ هرچه می" لطيف پدرام"به نام " بی حيائی"و " ديده درا"ا انسان ام  ــ 

   او راِ"اد ازلاست"برايش درس داده و آن " استاد ازل"او فقط آنرا می گويد، که آن . ميکندن او نشأت    
  !!!!! می شناسيم    همۀ ما و شما درست

  ن دورۀ ميمون را از سر گذشتانده،ر که خود عهد مبارک امانی را دريافته و آ آنجا؛ پيرمردی فرشته سي ــ 
  ترين و محروم ترين گوشۀ وطن ما چنان ميگويد و اينجا؟ از متروک    

  ، چنين لفاظی می"خوان خيانت" در ــ  اينجا؛ جوانکی ، مست از بادۀ اغواء و فريب دشمن و پرورده



  !!!!!!فرمايد     
  ، و اينجا فردی از شکم گنديده ایسخن ميگويد" بی تعلقی"و کانِ   " صداقت"ودۀ مردم از قعر ت؛ آنجا   ــ 

  "!!!!!!!! بيگانهو سر سپردگیتعلق "از است   سيراب گپ ميزند، که     
       

ها به کارهائی دست می يازند که يکسره منافع و مصالح اين وطن و  چرا بعض افغانکه  ديد پرسيحال با
در ست، يا اينکه نااز ديگر  و تنها و منفرد و مجرد از تعلقين کاری يکهدم را لگدمال ميکند؟ آيا چناين مر

 که تن) ٢(ست ا" ايس برگ" Eisbergو به اصطالح المانی و انگليسی " کوِه يخ"آن " نوک"واقعيت امر، 
و " بحرپيمايان"حجيم و پيکر عظيمش در زير آب پنهان است و فقط  پوزۀ خود را از آب بيرون کشيده تا 

در " کشتی شکن" عظيم و آن هيوالی ِ"تن و توش"را هشدار دهد که در زير آب ، آن " کشتی نشينان"
 .انتظار است

پاگندها و تبليغات سوء و پرو" برپاکردن"و " به وجود آمدن"جهت درک و کشف علل اصلی و بنيادی 
و حواريان و اَخَوات و انصار و ظلمۀ خرد و کالنش ، توجِه خوانندۀ ارجمند را به " لطيف پدرام"بيشرمانۀ 

و از کجا تغـذيه و  کند مسألۀ تخطئۀ مفاخر ما از کجا نشأت می« مطالعۀ مقالۀ جداگانۀ بنده زير عنوان 
  جلب می نمايم» گردد؟؟؟ تقويه می

  
هانت به اعليحضرت امان اهللا ا باال قابل دريافت است، موضوعۀ علت عمدۀ خارجی که در مقالۀ برعالو

  : داخلی نيز دارد که در ذيل به ايجاز بيان ميگردد سرچشمۀ غازی سابقه و  خان 
دشمنی با اعليحضرت امان اهللا خان غازی را بار اول نادر شاه و برادران و بعد پسرش ظاهر شاه ــ مستقل 

آن " کتب تاريخ"ز مداخالت  ايران و مدت ها قبل از آن ــ  بصورت درازدامن، دامن زدند؛ درحدی که در ا
محصل " ببرد، چه رسد بدين که وی را "اعليحضرت امان اهللا خان"وقت کس جرأت نمی کرد نامی از 

 .های بيمار جوانه زدمساعی آل يحيی در زمينه های مساعد رشد کرد و در مغز.  بدانند"استقالل افغانستان
زده چنين توهين عظيم ، دست به  و با الهام از هردو خارج از داخل وتاثيرپذيریاحتماًال با " لطيف پدرام"

  !!!!!است
   

لطيف "ديگر نيز، چنين ارمغان شرم آور را برای   برعالوۀ خاندان نادری ، بدون شک پيش کسوتانی
يده است ــ و همگنان و همپالگان و هم پيالگانش به وديعه گذاشته گرد" عبداللطيف پدرام" ــ که اينک "پدرام

يکی ازين شاعران سبکسر، شاعر . دو مثال می دهم" مديحه سرای" شعرای سلکاز اند و من درينجا فقط 
 "خليلی افغان" افتخارًا  راخودکه در اوائل شاعری خويش،  وی. است" استاد خليل اهللا خليلی"پرآوازۀ ما ، 

 جفنگ و الطائل بسيار "عياری از خراسان"نۀ خود بنام اخيالبافذهن گرايانه و  در رسالۀ ناميد ،هم می 
 بود، با يک ۀ جهان پيشرفتمعظم و ن و معزز دول ل افغانستان را که عزيز ملت افغا و محصل استقالگفت

ا که آلۀ دست دولت رزن و راهگير اهآن دزد رو عجب آنکه  . د مقايسه کر"بچۀ سقو"دزد سر گردنه بنام 
عياری از "از همين سبب رسالۀ . دجحان داُربر اعليحضرت غازی ، ه بود قرار گرفتتانساستعماری انگل

غالب مطالب مندرجۀ اين رساله به جز از . نداردتاريخی استنادی و ارزش هيچ گونه اعتبار و  "خراسان
خوانندگان حقبين افغان را به . ددار خارجی نق مصداــ خليلی افغان ــ  مخيلۀ آفريننده  و داستان سرايش 

 و خواهند رفت که هرگز از ره نبا اين يقين دعوت ميکنم،)  رسالۀ گمراه کننده" (رسالۀ ضاله"مطالعۀ اين 
   !!!!!!!خواهند خنديد ، " خليلی"شاعرانۀ های فقط بر خيالبافی 

   
ای را " قصيدۀ مدحيه" ــ دست يازيد و "بچۀ سقو"همانا شاعر ديگری که به پای بوسی حبيب اهللا کلکانی ــ 

سرود، حاجی محمد اسماعيل " خادم دين رسول"دورۀ تاريک زمامداری " جشن استقالل"در وصف 
خاتم "است، که از زادگاِه مبارِک شيخ االسالم خواجه عبداهللا انصاری و " گوزوک"، مشهور به "سياه"

 "دارای جهان"را " بچۀ سقو"،   خود"انۀخامجوش" قصيدۀ عبدالرحمان جامی برخاست ، و در" الشاعراء
 ــ يعنی "اسپهبد اعظم" و " شاهنشاه " پناهندۀ درگاِه، " شيچار درو"حق ه و بخواند  ) جمشيد جهان(
  !!!!!!!گرديدــ  "کلکان هزنِ ار"
  

ز از پيشگاه از شاعران آزاده و گردنفرازی که به ج" مديحت سرای"و " جيفه خوار"البته حساب شعرای 
 و کامًال آستانی نمی سايند، جداستهيچ ، سر بر " وطن"و " آزادی"و " ملت" و "مردم"عاليشان 

  !!!!!!!جدا
امير حبيب اهللا کلکانی در جشن  يادی از«  گوزوک  را از مقالۀ ِ"سياه"من همان قصيدۀ حاجی اسماعيل 

بايد تذکر بدهم، که . حقپرست افغان ميگذارمگرفته و جلوِ  چشم خوانندگان " آريائی"سايت  وب »استقالل
، مورد لعن و  غضِب " پدراملطيف"نويسندۀ اين مقاله معلوم نيست، چون شايد ميهراسد ازينکه به مانندِ 

  !!!!!!!احساسات به غليان آمدۀ  افغانان وطن پرست قرار گيرد



ده دارد، بعيد از امکان نيست که  به عه"اکادميسين دستگير پنجشيری"را " آريائی"سايت وبچون مسؤوليت 
می " اکادميسينانه"قلم   باشد، خصوصًا که شيوۀ نوشته، آدم را به ياد شخص ویمقاله هم از قلم 

  !!!!!!!اندازد
  

  و اينک
  "مدحيه ــ ثم هجويه" ۀصيدآن ق

  
  

   اهللادارای جهان حبيِب
  

  نظاميشرو ـــــبا جمله ی آن س         يشـــنام رب که به نام دار و يا
  جوانيش ت وــــــــيـبستوده رع          م آن که او راـــــــــاسپهبد اعظ

  اميشـــــــــــــتا باد خدای باد ح          اه او بادــــــــــتا هست جهان پن
  لک دهد سالميشـــــجشنی که ف          ل اسالمـــــــــــآراست برای اه
  يشــــجشنی که در او کاله ما ف         ر به نور دستارــــجشنی همه س

  و که دويده يافتی ريشـــــهر س          واتاــــــــجشنی که ماليک سم
  دم عقرب از نيشبسته است چو          ويانــــ که زبان عيب ج جشنی

  پيش جشنی که نگفت کس پس و         ه کسی ازو نيازردـــــــجشنی ک
  شم تفتيشــــــــچ گوش نگران و         نه ديده ده وــــــــــجشنی نه شني

  درويش ران وـــيکسان به توانگ         شنيدم ه نديدم وــــــــــــجشنی ک
  وش کالميشـــمشهور بود به خ         و من سياه زشتیــــجشنی که چ

  رد معنيشــــک دواليحه خواند و         د اخوتـــــــــاز بهر صالح عق
  اميشـــکورا به يوروپ فگند خ           نخستينه از شِهـــــــــيک اليح

  ود با تماميشـــــــــــــــآواره نم          ل ناروايشــــــــبر خواند که فع
  شير گاوميش هند و اينک تو و           پاک دين اسالماينــــــــخکای 

  ان تواريشـــــيبه روس دران و          ارس داداشــبه ملک ف افغان و
  ل اطريشـــــــمحب اه ايمان و          رمنــــــــهميشه يار ج اسالم و

  ای کاشيشـــــهمت طلب از دع          خالقِهاــــــــــــــبگريختن از پن
  هان نديده ثانيشـــــــــکاقطاع ج          شاهی گر ز  دــــــــــۀيک اليح
  د بيشـــــکنده ش مند و جدوارد            شدلع امانت امانـــــــــچون خ
  وی است در ترقيشـــکاسالم ق           اهللاهان حبيِبــــــــــــــدارای ج
  بيش شد تيقهـع ديدــج گشت کم          الیـــــــــ اين جناب عۀ در دور

  ادم او کند تماميشـــــــــــاين خ          ر نقص که در کمال دين بودــه
  ع تشويشــــوی عيش رسان دف          دای عالم آرایــــــــــــای بار خ

  ق چار درويشــــمی دار به ح          ن شهنشاهــــــــــــرا به پناه اي ما
  اميشــــنا ستوده جـکاو را به ث          ق پير انصارــــــرب تو به ح يا
  ه دار باقيشـــــــــــــا باد زمانت          ای او بادـــــــــهست جهان بق تا

  آنرا که شده است شرع حاميش          ای ديگران نيستـحاجت به دع
  
هيچ سعيی در راه اصالح " امانتداری"چند مصراع  اين قصيده خارج از وزن است و من به خاطر حفظ ( 

  )خرج ندادمه آن بو تصحح 
  

  " :لطيف پدرام"معرفی 
باز دست بدامان مقالۀ جناب سيستانی زده و قسمت آخرينش را " لطيف پدرام "در مورد معرفی چهرۀ کريِه
  :با تأئيد کامل، عينًا نقل ميکنم 

با ) لطيف پدرام( وابسته به اجانب بنام ملوث ، يکی از چهره های مکدر و ،٢٠٠٨جون  در هفته اخير« 
به  اه امان اهللا برزبان آورد وبی مسئوليتی سخنان زشت ودشنام های رکيک به آدرس غازی ش سبکسری و

اقوام پشتون را در صفحات شمال کشور اسکان داده است،  بهانه اينکه چرا غازی امان اهللا خان عده يی از



اين . داد هتک حرمت قرار او را مورد او حمله ورشد و غيره بر و "ديوث " و"پدرلعنت"با گفتن کلمات 
سپس  و. ميديای جهان پخش گرديد  درYoutubeسايت انترنتی  طريق  کلمات از زبان لطيف پدرام ابتدا از

عفت کالم لطيف پدرام برای بار اول از سوی  خارج از عکس العملها در مقابل سخنان نابجا و واکنش ها و
 وسايت لر او سايت بينوا  و" جرمن آنالين-افغان"سايت های انترنتی افغانها ، بخصوص از سوی پورتال 

مردم حق شناس افغانستان با شنيدن آن سخنان . ايت تول افغان، انعکاس وسيع يافتس برافغانستان و
 تلويزيونی و اظهار نظرهای انترنتی و تبصره ها و نوشتن مقاالت و ناشايسته نفرت عميق خود را با

 يک راه پيمائی از طرف مردم حق ننگرهار و پکتيا و کابل و محافل اعتراضيه در طريق تدوير همچنان از
 اين رجل بی شخصيت  ــ راج العماره، نسبت به لطيف پدرامشناس شهر جالل اباد تا مقبره آن مرحوم در س

اعتراض کنندگان از دولت خواستند که لطيف پدرام را مورد پيگرد قانونی  .ابراز داشتندــ دشمن افغانها  و
با   کشورهای بيگانه فروخته اند وبدهد تا درس عبرتی به تمام کسانی باشد که خود را به محاکمه قرار و

 .شخصيت های تاريخی افغانها قصد ايجاد تشنج های قومی  را دارند توهين به افتخارات ملی و تخريب و
اعتراض کنندگان اظهار کردند که اگر دولت اين مردک را به جزای الزم محکوم نکند، آنها خود انتقام اين 

: که  جوالی  گزارش داد٢۵نيز روز آژانس اطالعاتی باختر .تگرف بی حرمتی را از لطيف پدرام خواهند
کابل راه اندازی گرديده بود، نماينده گان   درنهضت ملی تفاهم اقوام افغانستانسوی  نشستی که  از در

تالش شاه امان اهللا غازی  آزادی خواهانه و تفکر سخنرانی های خود پيرامون شخصيت ، اقوام در برخی از
گفته های لطيف پدرام رئيس حزب کنگره ملی را توهين به  استقالل کشور اشاره کرده ،بخاطر استراد 

همچنان دراين نشست عبدالعلی سراج   . وی شدندمۀکاخواهان مح تلقی کردند و ارزش های ملی کشور
يک حرکت منفی بوده، توهين به ، اين حرکت پدرام: برادرزاده شاه امان اهللا خان در يک سخنرانی گفت

غازی امان اهللا خان استقالل کشور را در : به گفته وی .ازی امان اهللا خان يعنی توهين به ملت استغ
مورد صادر  اشتراک کنند گان اين نشست اعالميه ای را نيز در .يکپارچگی ملت حاصل کرد وحدت و
  ) باختر آژانس ٢٠٠٨/ ٢۵/٧.(نمودند

ابراز احساسات مملو از نفرت مردم نسبت به  روزهای تدويرمحافل و٢٠٠٨جوالی ٢۵ و٢۴و٢٣روزهای 
شهرهای مختلف افغانستان بود که از طريق تلويزيون آريانای کابل به گوش مردم افغانستان  لطيف پدرام در

بق سوا يکی از سايتهای مليگرای افغانی، ده ها مطلب در مورد در هر. سرتاسر جهان رسانده شد در
نيز از  همين سايتها و در. طيف پدرام به کشورهای خارجی انعکاس يافت  لۀناهنجار و وابستگی های خاينان

قرن بيستم  ٨٠ ۀهار داشتند که لطيف پدرام، در دهطريق تلويزيون آريانا افغانستان از امريکا، بينندگان اظ
 معاون وزارت امنيت دولتی، با نام مستعار محمد تحت هدايت شخص جنرال امير عضو مخفی خاد در

 سر و وظيفه اش گرفتاری آن عده از روشنفکران مستقلی بود که عضويت حزب بر ميکرد کار) پامير(
سال مخبری به  پس از چند نزد احمدشاه مسعود رفت و وی بعدًا به هدايت خاد به پنجشير .قدرت را نداشتند

رازگاهی ايران وی ه در. گرفت خدمت اطالعات ايران قرار در شاه مسعود به ايران اعزام شد و احمد
سفارت پول قرض  به بهانه احتياج به پول از اين پا آن عضو تهران ميزد و سری به سفارت افغانستان در

به  مورد افغانستان از زبان کارکنان سفارت جمع آوری ميکرد و حقيقت او اطالعاتی در ميگرفت، ولی در
  دوباره به افغانستان رفت، مگر احمدپس از سقوط دولت نجيب اهللا او. استخبارات دولت ايران تحويل ميداد

فرانسه پناهنده  از آنجا به اروپا به کشور او راهی ازبکستان و ربانی به او وقعی نگذاشتند و شاه مسعود و
با بی  او.  تعويض شودخراسان  به فغانستاندو دهه به اينطرف تالش دارد تا نام ا لطيف پدرام از. گرديد

 بار از طريق راديو بی بی سی نفرت و چند و.  نفرت داردافغانستان و فغاناحيائی ميگويد که از کلمات 
وی در اروپا حزبی به نام کنگره ملی متشکل از . کرده است انزجار خود را نسبت به نام افغانستان ابراز

 خود را ٢٠٠۴سال  در .خود را رئيس آن معرفی نمود روشنفکران تاجيک تبار انتی پشتون تاسيس کرد و
رأی مردم را بجز اعضای حزبش بدست  مگر کرد، ی احراز کرسی رياست جمهوری افغانستان نامزدبرا

سمتی ميخواهد  از آن ببعد او با دامن زدن به اختالفات قومی و. از کانديدای خود خجالت زده شد نياورد و
  . ردخود از اين آشوبها سود بب را به اشوب بکشد و کشور جنگ زده افغانستان باره در دو

 و آن مناطق بود قرنها به اينسو در واليات شمال افغانستان که از بطورعلنی از اخراج پشتونها از پدرام،
اثر تبليغات زهراگين وی، تاکنون هزاران خانوار پشتون مورد حمالت  در سخن ميگويد و باش دارند ،

 مال و انه شان به آتش کشيده شده وکاش خانه و رشيد دوستم قرارگرفته اند ولوحشيانه گروه های جنگی عبدا
پس از سقوط طالبان در . تجاوز قرارگرفته است ناموس شان مورد دارائی شان به غارت رفته و

ميالدی هزاران خانوار پشتون به بهانه همزبانی با طالبان مورد هجوم وحشيانه قوماندانان ٢٠٠١اخير
يا اکثر  تمام و. شدند جالل اباد، يا قندهار و ان ومجبور به مهاجرت به پاکست ائتالف شمال قرارگرفتند و

سمنگان وهرات اند که با از دست دادن  فارياب و جالل اباد از واليات کندز و کمپهای قندهار و آوارگان در
  .ندار خود با اين روزگار افتاده اند تمام دار و



و  ملی شان بازی نکند فتخارات تاريخی وا کسی يا کسانی با تاريخ و بيدار باشند تا و  پشتونها بايد هوشيار
عکس العملها در برابر لطيف پدرام، سبب گرديد تا او  اين واکنشها و. ندهد آنها را مورد هتک حرمت قرار

 لطيف پدرام و .با بی حيائی  از آن انکارکند خجالت بکشد و غير قابل انکار خود سبکسرانه و اين گفتار از
با وجود سی سال ( اين کشور سرنوشت ساز پشتون در د که قوم باشهامت وهم کاسه های وی بايد بدانن
هويت  حيثيت ، توانائی دفاع از شرف ، تا هنوز نمرده است و) ناتو امريکا و بمباردمان از سوی روس و

خاين ملی را در  جواب  هر بيگانه پرستی دارند و تماميت ارضی خود را در برابر هر استقالل و، ملی 
  .واهند دادموقعش خ

ختم (  ».ليحضرت شاه امان اهللا  غازیـدشمنان اع  و نفرين ابدی مردم افغانستان باد بر دشمنان استقالل 
  )نقل قول 

" مراجع تقليد"با تابعيت از اوامر  نيست، که " پدراملطيف"نام ه  بالبته اين تنها چهرۀ َچتـَل و ناشسته ای
کسانی ديگر نيز قبل . ی مرحوم امان اهللا خان، می پردازد اعليحضرت غازخود در ايران به هتک حرمت

و همين حاال ازين تبهکاريها را فراوان می کنند، ولی قسمی همی کنند ، که خود را به "  لطيف پدرام"از 
" ملخی"و مغز " گنجشکی"ازين ميانه مگر يگانه فرد کودن و احمقی که با کلۀ . نميدهند" درگير"اصطالح 

ه از خود آواز ثبت شده ای بيرون داد و هم در جلسات خصوصی و علنی و مصاحبات، به خود بازی خورد
حريک او به ت. بود" لطيف پدرام"اظهار کرد، همين " افغان"و " پشتون"صراحت ضديت خود را با 

کاری . ج ميدهدارتباطی دارد، دشمنی و ضديت بخر" پشتون "باداران ايرانی خود، با هرچه و هرکه با قوم
محض است و ميتواند عواقب شومی " عاقبت نيديشی"و " خيره سری"کند، از سر مي"  پدرام"ا که ر

  .برايش داشته باشد
  

مباح "، " لطيف پدرام"از بسا کسان شنيدم که ضمن تظاهرات گسترده و شديد مردم در شرق افغانستان، 
در ادامۀ اين . اعالن کرده بود" مباح الدم"را خمينی " سلمان رشدی" اعالن گرديد؛  عينًا به مانندی که "الدم

 از طرف مقامات حکومتی افغانستان، که بنا بر "لطيف پدرام"قرار دادن "  نظر بند"در خبر افزودند، که 
فتوای خمينی و سرنوشت سلمان رشدی را بهتر از ــ مقامات ايرانی تقاضای جدی حکومات روسيه و ايران 
سلح ، قصد جان فته، به خاطر هراس  از اين است که مبادا افراد مهر کس ديگر ميدانند ــ صورت گر

" تحت السقر"و " اسفل السافلين "یعنيدوزخ ،  را رهسپار تهترين نقطۀ آلودهن پيکر کرده  و آ" پدرام"
  !!!!!!نمايند

 
  !!!!گويند" آمين"خوانندگان ارجمند  دعائيۀ آتی را شعار ميدهم  و آرزو ميکنم که اين نامه،در آخر 

  

  !!!!!کور باد چشمی که حقايق مسلم روزگار ما را واژگـــــــون بنگرد
  !!!!!بريده باد زبانی که مفاخــر ملی و تاريخـی  ما را با ناسـزا بيااليد
  !!!!!مـردود ابد باد، آن که آلۀ دست بيگانگان و دشمنان قـــــرار گيرد

  !!!!!مند را بيازاردمرده باد آنکه با ناسزا گوئی، وجـدان يک ملت درد
  

***********  
  :توضيحات 

  :" پدرام" ــ  اندر شرح کلمۀ ١
مينوشت، " بندۀ طيف"يعنی " عبدالطيف"که تا يک سال پيش خود را " بندۀ لطيف"يا "  عبد اللطيف "

  :تخلص با مسمائی را زينت بخش نام  خود  کرده است؛ بلی 
ماندگار و به "او واقعًا . را ميدهد" دگار و به ياد ماندنی و پايدارمان"در لغت ــ بدرجۀ اول ــ معنای " پدرام"

زشتی و زبونی و بدنامی و "در " ماندگار و به ياد ماندنی و پايدار"است؛ اما " ياد ماندنی و پايدار
بلی؛ او در هنگام . بر خويش گذاشته است" اليعقـل"زهی اسمی با مسما  که وی بصورت ". روسياهی

اندر " قويم و ماندگار  و پايدار"ميگردد؛ يعنی " شهرۀ آفاق" تخلص نميدانسته که تا اين حد برگزيدن اين
، تبهکاران را رحق است و حضرت حقب" حکم ازلی"بی شک که "!!!!! رسوائی و روسياهی و بدنامی"

  !!!!بدست خود شان جزاء  همی دهد
اين کلمه به همين صورت وارد زبان .  ميدهدمعنی" کوِه يخ" کلمۀ المانيست که تحت اللفظ Eisberg ــ ٢

عبارت از آن قطعۀ عظيم شناور يخ است که " ايس برگ"مراد از . انگليسی شده و بعد جهانی گرديده است
ها " ايسبرگ. "فقط نوک و پوزه اش از آب بيرون؛ ولی قسمت اعظم پيکرش در زير آب پنهان است

 در زمانه هائی که آالت هشدار دهندۀ الکترونيکی خطری بس بزرگ برای کشتی ها شمرده ميشدند و



موجود نبود، تصادم يک کشتی با ايس برگ ، معنای شکستن و غرق شدن حتمی کشتی و هالک شدن  
  .سرنشينانش را ميداد

  : ــ تفسير بيت حضرت سعدی شيرازی٣
  :افتد در دو معنی بکار رفته که هردو درينجا صادق می ) بدون کسرۀ اضافت" (شبپره چشم"

بپنداريم معنای بيت ازينقرار " چشمِ  شبپره"و در معنای " اضافۀ مقلوب"را بحيث " شبپره چشم"ــ اگر 
  :است 

  در روز ديده نميتواند، گناه آفتاب در کجاست، که چشمۀ نور است؟) خفاش(در صورتی که چشم شبپره 
  :ند دارد، معنای بيت اين خواهد بود را به حيث کسی قبول نمائيم که چشم خفاش مان" شبپره چشم"ــ اگر 

 )آفتاب چه تقصير دارد، وقتی  کسی با چشمان خفاش مانند خود ، در روز ديده نتواند؟ 
  

  


