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پارچه می شد، سر و صدا ها زياد بود که چه افشاء گری ها "  جرمنـافغان " چند ماه قبل وقتی سايت :مقدمه 
فت، مگر گذشت زمان و سکوت متقابل اين شايعه را به وجود آورد، که نکند ساخته کاريی صورت خواهد گر

فرستادم، تا ديده شود چه می "  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"لذا اين مقاله را نوشتم و به آدرس. در ميان باشد
  .شود

  

  
  

  توطئۀ يزيدها به سفارش معاويه ها
  در سايت

  "جرمن ـ جرمن آنالين"
  
در هيئت تحريريۀ اين . از چندين سال بدين طرف به نشرات می پردازد" جرمن ـ جرمن آنالين"ايت انترنتی س

يک گروپ از چند جوانی تشکيل يافته بود که به کار های . سايت از همان آغاز دو گروپ با هم کار می کردند
ۀ دوم دو پير مردکی بودند که از دست. تخنيکی و انکشاف پروگرامهای کمپيوتری و متون المانی مصروف بود

فرط بيکاری و بی مضمونی به ستوه آمده و از ناچاری به نويسندگی روی آورده و مقاله می نوشتند و گاهی هم 
پيوسته و با نوشته " جرمن ـ جرمن آنالين"پسانتر چند شخصيت ملی نيز به سايت انترنتی . ترجمه می کردند

کار اين نويسندگان ملی چنان درخشش داشت که آن دو پير مردک تحت . ندهای شان روزگار سايت را رونق داد
نويسندگان ملی هر چه بيشتر می نوشتند به همان . شعاع قرار گرفته و در نتيجه ضعف خويش به حاشيه رميدند

 پير از جانب ديگر آن دو. اندازه موقعيت سايت قوام می يافت و تعداد نويسنده و خوانندۀ آن بيشتر می گرديد
نويسندگان . مردک از نظرها بيشتر می افتيدند و در پوستين خودخواهی و خود مرکز بينی خويش می پوسيدند

ملی خط مشی سايت را در جهت منافع ملی مملکت رقم زده افغانستان را کشور اشغالی دانسته و متجاوزين 
. قالل و حاکميت سياسی مملکت قلم می زدندامريکايی و ناتو را دشمنان ميهن می دانستند و به خاطر استرداد است

بر خالف دو پير مردک، نويسندگان ملی از کوفتن خيانت کاران خلقی و پرچمی اباء  نورزيده و خيانت های 
جنايتکاران رنگارنگ داخلی و خارجی را افشاء کرده و ثابت نمودند که دولت موجود افغانستان يک دولت 

 نويسندگان ملی با نوشته های فروان و عالی خود خط نشراتی سايت را جليتر در يک کالم اين. دستنشانده است
  .کرده می رفتند

آن دو پير مردک که يکی نوکر سلطنت و پرستشگر شاه افغانستان است و آن ديگری از جملۀ غالمان حلقه 
وال کشور در بگوش سردار داوود بشمار می رود، هيچگاهی نمی گذاشتند مقاالتی که در بارۀ اوضاع و اح

 سال ٥٠در واقع آنها می خواستند تاريخ . زمان ظاهر شاه و يا در زمان سردار داوود باشد، به نشر برسند
اين رويۀ استبدادی و فاشيستی آنها نه تنها در مورد ساير نويسندگان، بلکه . مملکت يا کتمان شود و يا جعـل گردد

 تازه ترين مثال آن مقالۀ خانم ماللی موسی نظام است که تحت .در مورد مقاالت هيئت تحريريه هم تطبيق می شد
فرستاده شده " جرمن ـ جرمن آنالين"به سايت انترنتی !" ششم سرطان هميشه تاريخ سازاستو بيست " عنوان 

داشت، با " جرمن ـ جرمن آنالين"با آنکه خانم ماللی موسی نظام سابقًا عضويت هيئت اداری سايت انترنتی . بود
زيرا آن . غالمان حلقه بگوش خانوادۀ غدار طاليی که در آن سايت حاکميت دارند، آن مقاله را نشر نکردند مآنه
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لذا خانم موسی نظام آن مقالۀ پر محتوا را با .  سرطان بيان می کرد٢٦مقالۀ وزين حقايقی را در مورد کودتای 
  . به نشر رسيد٢٠٠٨ جوالی ١٥يادداشت زير به سايت آزمون ملی فرستاد که در آنجا به تاريخ 

خونباران بيشتراز سی  ازآغاز تاريخ گوشۀ ـ بعد از تقديم احترامات، مضمون ضميمه را آه صرف : يادداشت« 
  جدَا از انتشار" آنالين٫ جرمنافغان"ناگفته نماند آه سايت  .را برمال ميسازد، برايتان فرستادم پنج سال اخير و

  .»ماللی موسی نظام! / شانرا تقبيح مينمايم ن عملنمود، که من اي آن خود داری
به همين شيوۀ استبدادی و فاشيستی داوود خانی بود که در طی پنج سال اخير صد ها مقاله از ساير نويسندگان که 

اين کوته نظران و مستبدين پيوسته می . حقايقی را از دوران دودمان طاليی بر مال می کردند، از نشر باز ماندند
دند تا نويسنده ها به مانند پير مردک ها فقط در مدح پادشاه فاسد افغانستان و يا در حمد و ثنای سردارداوود کوشي

پير مردک نوکر سلطنت از شاه بی کفايت افغانستان آدم وطنخواه و ملی تراشيده، همه جنايات او را . بنويسند
غالم حلقه بگوش سردار داوود، آن سردار را رهبر . ناديده گرفته و او را بمثابۀ بادار و بابايش توصيف می کرد

 سرطان را که روسها به کمک خلقی ها و پرچميها راه اندازی کردند، قيام ملی ٢٦ملی دانسته، پيوسته کودتای 
غالم حلقه بگوش سردار داوود از ياد برده که حزب ديموکراتيک خلق افغانستان را داوود خان . توصيف ميکرد
اوود خان در تضاد های خانوادگی که با ظاهر شاه و پسر کاکای ديگرش سردار ولی داشت، د. بوجود آورد
 سرطان کابينۀ داوود خان بدست خلقی ها و پرچميها و عناصر اوباش چون قدير ٢٦بعد از کودتای . کودتا کرد

، غوث )غزنیمدير رشوه ستان مکلفيت (، حيدر رسولی وزير دفاع ) ضابط ترافيک(نورستانی وزير داخله 
و يک تعداد عناصر نادان و ولگرد و غالم بچۀ او عطايی و ) صاحب منصب بيعقل و رشوه ستان(الدين فايق 
عالوه بر اين داوود خان عناصر خلقی و پرچمی را در اردو و پوليس مقرر کرده پی در پی آنها را . غيره افتاد
در .  کودتا کردند١٣٥٧د که بار ديگر در هفت ثور دقيق اين همان کودتا چيان چنگاش شاهی بودن. ترفيع داد

 سال از آن می گذرد مردم افغانستان را بد بخت ٣٥ سرطان که اينک ٢٦حقيقت امر داوود با کودتای منحوس 
  . کرد

  :دو مشی سياسی مختلف شکل گرفت " جرمن ـ جرمن آنالين"به اين شرح با گذشت زمان در خط  نشراتی 
ی که مردم را برای حصول استقالل سياسی و حاکميت ملی افغانستان فرا می خواند و  ــ يکی مشی مستقل مل

 .مصاف با  جنايتکاران خلقی و پرچمی و اسالم سياسی و ارتجاع داخلی را جزء اليتجزی اين مبارزه می داند
د بداند که اين ــ ديگری مشی انقياد ملی که همکاری و همسويی با تجاوز گران را نشخوار می کند و نمی خواه

در اواسط .  هزار عسکر تا دندان مسلح به اصطالح جامعۀ بين المللی در افغانستان هر روز قتل می کند٥٣
 نفر افراد ملکی را در ظرف سه روز در کنر، فراه و شيندند چه کسی به غير ١٥٠ بيشتر از ٢٠٠٨جوالی سال 

ولسوالی شيندند در ماه اگست بدست " عزيز آباد"ار مردم اصطالح جامعۀ بين المللی بمباران کرد؟ آيا کشت از به
 مليون يورو در ٦٠٠همين باصطالح جامعۀ بين المللی صورت نگرفت؟ آيا طيارات تورنادوی المان با مصرف 

سال در افغانستان فقط برای نمايش رفته اند؟ آخر چرا امريکا در نظر دارد در آيندۀ نزديک دست کم ده هزار 
م به افغانستان بفرستد؟ چرا اين به اصطالح جامعۀ بين المللی همه قاتالن مردم افغانستان را به عسکر تازه د

 نفر ٩٠٠٠از حدودًا " جرمن ـ جرمن"شانۀ ملت بار کرده و تا حال يکی از آنها را محاکمه نکرده است؟ چرا 
لی شهيد شده اند، يادی نمی کند؟ و  تا حال به دست به اصطالح جامعۀ بين المل٢٠٠١افراد ملکيی  که از اکتوبر 

انقياد طلبی و همکاری با استعمار نيست، پس " جرمن ـ جرمن"اگر اين موضعگيری . صد ها چرای ديگر
عالوه بر انقياد طلبی و همکاری با استعمار، مدح و رجز خوانی . چيست؟ آخر جماد فکری هم اندازه ای دارد
از اين انقياد طلبان بايد پرسيد که آخر . پايانی نيست" جرمن ـ جرمن"برای ظاهر شاه و داوود خان را در سايت 

چرا از ياد می بريد که داوود خان با خلقيها و پرچميها و ظاهر شاه پادشاه مخلوع افغانستان و سردار ولی داماد 
دارند؟ آخر چرا او با طالبان چقدر روابط حسنه داشتند و هنوز هم بازماندگان آنها اين روابط را زنده نگه می 

فراموش می کنيد که ظاهر شاه بعد از سقوط مزار به دست طالبان برای آنها تلگرام تبريکيه فرستاده و آنها را به 
چرا انقياد طلبان فراموش می کنند که ظاهر شاه با کرزی و خليلزاد و ديگر نوکران . موفقيت بيشتر تشويق کرد

چرا می خواهند فراموش کنند که . ند، چقدر روابط دوستانه داشتامريکا که اين همه خون افغان را می ريز
آيا اين . پيوسته است" ملی"ظاهر شاه از طريق نواسه اش با جانی ترين جنايتکاران در جبهۀ به اصطالح 

جنايتکاران آدم نمی کشند و ويران نمی کنند؟ پس کابل را که ويران کرد و خون باشندگان آنرا که ريخت؟ خيانت 
در مورد سياهکاری های داوود .  خانوادۀ طاليی چنان زياد است که مقاالت جداگانه را ايجاب می نمايدهای

جرمن ـ "خالصه که اين روش . مستبد کافيست که به مقاالت آقای ابراهيم فنا در سايت گفتمان مراجعه شود
ی در برابر افغانان و جبن و پستی به مشی عبدالرحمان خانی مطابقت تام دارد ، يعنی جبر و جفا و قلدر" جرمن

 ٧هزار افغان را که از  ٢٨اين مشی انقياد طلبانه واقعيات مملکت را ناديده گرفته خون . در برابر تجاوز گران
 تا حال به دست امپرياليزم امريکا و ناتو ريختانده شده و همه ويرانی های مملکت را به هيچ ٢٠٠١اکتوبر 

 تا صد افغان توسط ٥٠ هر روز خون ٢٠٠٨در همين ماه سپتمبر . گرفته، خود را مخالف خشونت قلمداد می کند
خاموشی " جرمن ـ جرمن"ده می شود، الکن انقياد طلبان سايت امريکا و ناتو و نوکران شان در کشور ريختان

البته انقياد طلبان آگاهانه فراموش می کنند که هر روز امريکا و ناتو . اختيار می کنند و آنرا خشونت نمی دانند
 . از يک طرف ظاهرأ با طالبان ولی در واقع با مردم افغانستان مصروف جنگ اند که باال تر از خشونت است

  
انقياد . با هم روبرو شده بودند" جرمن ـ جرمن آنالين"به اين ترتيب از دير زمانی دو مشی ملی و ضد ملی در 

. طلبان که با عناصر ملی چندين بار پرخاش کرده بودند، متوجه شدند که توان مقابلۀ روياروی را با آنها ندارند
آنگاه به تخنيکر های سايت .  صدد توطئه برآمدندبنا بر آن پير مردک ها که مريض و شيخ فانی گشته اند در
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وظيفه دادند تا خالف موازين اخالقی و مطبوعاتی و خالف ارزش های جامعۀ افغانی در مقاله آقای مشايع 
با اين حملۀ دزدانه . تصرف کرده و به شيوۀ بزدالن ، خشم خود را بر شخصيت عزيز مجيد کلکانی فرو ريزند

نيز اين " جرمن ـ جرمن"ستان مجيد برای دفاع از او به پا خاستند، بلکه نويسندگان ملی نه تنها صدها تن از دو
بعدأ معذرت نامه ای . عمل بزدالنه را محکوم کرده و آن تصرف ناجوانمرده را از مقالۀ آقای مشايع حذف کردند

ريح شده بود که آن تصرف آمادۀ نشر گرديد که در آن ضمن اعتذار محترمانه از مجيد شهيد و دوستان مجيد، تص
به اين ترتيب اين اعتذارنامه از طرف پيرمردک . بوده نه کار فردی ناجوانمردانه در مقالۀ آقای مشايع کارجمعی

ها طوری دستکاری گرديد که پای تمام اعضای پورتال به مسؤوليت کشانيده شد؛ يعنی گناهی را که فقط دو نفر 
اين توطئه های پير مردک ها، کاسۀ . دن تمام اعضای پورتال انداخته شدمرتکب گرديده بودند، به ناحق بر گر

صبر نويسندگان ملی سايت را لبريز کرد که  در نتيجه نويسندگان با احتجاجيه ای به پير مردک ها ابالغ کردند ، 
افغان "رتال که چون آنها ــ يعنی پير مردک ها ــ چيزی برای گفتن ندارند و از طرفی باعث تمام جنجالهای پو

گرديده اند، از پورتال خارج شوند، در غير آن خودشان ــ يعنی نويسندگان ملی ــ پورتال را ترک " جرمن آنالين
پير مردان که از قبل توطئۀ ديگری ريخته بودند ، خواستند با تغيير شيوۀ کار، حلقه ديگری از . خواهند گفت

مگر نويسندگان ملی با درک  اصل و کنِه قضايا، منتظر آزمايش مکر و فريب در پای نويسندگان ملی بياندازند، 
مقاطعه نموده و سايت " جرمن ـ جرمن"سرمۀ آزموده  ننشسته، با صدور يک فيصله نامۀ شديد اللحن با پورتال 

  . را بوجود آوردند" افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"ملی 
خلقی ها و پرچمی ها و اسالم سياسی ننوشته بودند، اينک  پير مردک های مکار که هيچگاهی در مورد جنايات 

را عرصۀ رقص خلقيها و پرچميها و خاديست هائی چون آقايون نظيف اهللا نهضت، " جرمن ـ جرمن"سايت 
قرار داده و وظيفۀ نهايی خويش را که خدمت به جنايتکاران و اشغالگران باشد به نحو احسن ... نوزادی، ودان و 

  .انجام دادند
   

به مثابۀ   های پی در پی که توسط پير مردک های مکار طرح و توسط تخنيکران ساده لوح  سايت،هئتوط
 می ماند که آن توطئه از اين  يزيد به سفارش معاويهتوطئه دستپاک کثيف پير مردک ها، راه اندازی گرديد، به

  :قرار است 
 که مرغ روحش به ترک قفس تن بپردازد و او را گويند که چون معاويه را وفات نزديک آمد و هنگام آن شد« 

را پيش خود خوانده و او را وصيت ها کرد و گفت بدان که " يزيد"در خاک تيره مسکن نمايد،  پسر نا خلف خود 
موسم رفتن من آمد و من به جهد بسيار و کوشش بيشمار بنای رفعتی اساس نهادم، و قصر و قدری بنياد افگندم، 

  .ش کن که آن بنا را بر افرازی نه بر آنکه آن بنا را بر اندازیزنهار در آن کوش
پس او را گفت ترا در اين کار چهار کس مزاحم و منازع اند، يکی از ايشان عبداهللا عمر است و او مردی زاهد 

ديگر . و با ورع است و البته او به ملک دنيا التفات نکند، او را تعرض مرسان که وی از فتنه دور است
الرحمان بن ابی بکر و او مردی است که به تنعم و تجمل مشغول است، چون کار بتو رسد او را مال بسيار و عبد

و ديگر عبداهللا زبير است، بهر طريقی که توانی او را از پيش بردار، . خلعت فاخر بفرست و بمال او را صيد کن
ای يزيد اگر حسين نبودی من » صرت رشدیآه آه لوال حسين ال ب« و آنگاه گفت . و چهارم حسين بن علی است

اما زنهار زنهار که با وی جز بطريق مجاملت و . رشد کار خود بديدمی، و بدانچه ميبايد ترا اشارت کردمی
مدارا در نيائی و البته گرد منازعت و مقاتله او نگردی و باشد که مروت کند و به برادر بزرگتر اقتداء فرمايد و 

 بر خالف آن کند زنهار تا در کار او بادی نباشی و تا او قصد تو نکند تو قصد او نکنی بلکه کار بتو گذارد و اگر
آنگاه فرمود تا حالی کردند و گفت مهمترين وصايا . چنانکه من با اميرالمؤمنين علی کردم. دفع او را مهيا باشی

م وصيت کرده است که در دنيا آنست که چون من وفات کنم و لحد من راست کنند عمرو عاص را بگوئی که پدر
من و ترا صداقت و دوستی مستحکم بوده است بايد که روز وفات عهد بجای آری و مرا بدست خود در لحد نهی 
و آثار اشفاق و مناصحت و دوستی و مصادفت باظهار رسانی و چندانکه مرا دفن کرد و از آن فارغ آمد شمشير 

 حفره برآی و اگر نه ترا همخوابه پدر گردانم، و تا ترا بيعت نکند او کشی و گويی مرا بيعت کن و آنگاه از اين
را مگذار تا از آنجا بر آيد، چون معاويه را وفات در رسيد يزيد عمرو عاص را بخواند و وصيتی که پدر او را 

و کرده بود به وی رسانيد و گفت چنين گفته است که چون در ايام حيات و موسم زندگانی ميان ما مودت 
مصادقت مستحکم بوده است لطف کن و در سفر آخرت نيز مرا معاونتی فرمای و بدست خويش مرا در لحد نه 

عمرو . تا مگر ببرکت دست تو اين منزل نخستين که منزل خاموشان است و مقام کفن پوشان بر من آسان شود
ر لحد راست نهاد و از اسباب عاص بگريست و معاويه را بياوردند و عمرو به حفره فرو رفت و معاويه را د

دفـن و آنچه بدان ماند فراغ يافت، خواست که برآيد، يزيد شمشير بکشيد و گفت نخست بيعت کن آنگاه از اين جا 
: عمرو چون حال بدان جمله بديد دانست که عقل يزيد بدين دقيقه نرسد، پس رو بکالبد معاويه کرد و گفت . بر آی

يعنی تو در اين حالتی و هنوز مکر ميکنی؟ پس بضرورت با يزيد بيعت کرد و " لهاتمکرو و انت فی هذه الحا" 
هزار سال نثر پارسی، تأليف کريم ." (آنجا بيرون آمد و اين کار بر اصابت رأی و حيله و مکر معاويه گواه است

  ).، سازمان کتابهای جيبی١٣٤٥، چاپ اول، سال ٨٤٨ تا ٨٤٦کشاورز، کتاب سوم، صفحات 
  

ا دارد که از اين پير مردک ها که شديدأ مريض اند و چون معاويه پا بر لب گور رسانيده اند ولی از مکر حال ج
شما در (يعنی تو در اين حالتی و هنوز مکر ميکنی؟ " اتمکرو و انت فی هذه الحاله" نمانده اند ، سؤال شود که 

  )پايان ( اين حالتی هستيد و هنوز مکر ميکنيد؟   
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  :AA - AAرتال پويادداشت 
را از آن سايت جدی گرفته هيچ گاهی به فکر تان خطور نکند  حال که ديديد چه شد، اميد است فاصله گيری ما

چنين تفکری می تواند بزرگترين اهانتی باشد به استقامت پورتال . را داريم مکر با مردم خود که ما هم سر
به  دست به گريبان نشده و"  جرمن آنالين ـافغان " که ما با سايتاگر می بينيد ". آزاد افغانستانــافغانستان آزاد "

  :  بايد متوجه باشيد،فحاشی دست نيازيده ايم
گوئی دشنام   و دادنکه به ما مربوط است ، هيچ گاهی سطح باالی فرهنگی خويش را تا سرحد ناسزا ــ تا جائی

چنين پافشاری می تواند .  بيشتر پا خواهيم فشردکه انتخاب نموده ايم ؛ آرمانی  راه وتنزل نداده در عوض بر
معرفی نموده ايد،  می " مشی مستقل ملی"که شما خود ما را مدافع  همين. خوبترين مميز بين ما و آن سايت باشد

فشاری خويش در امر چنين قضاوتی را ما محصول پا.  ماترين سندی باشد برای اثبات اختالف بينتواند بزرگ
  .دانيمردم افغانستان ميدفاع از منافع م

بيشترين نقش را داشته به هيچ وجه "  جرمنـافغان "ــ بخش اعظم از متصديان پورتال ما ، در ترويج سايت 
 را گرفته ، سايت را لکه هنوز هم می کوشند تا دست آنهانابود ببينند، ب را نيست و سايت تا آن طالب آن نيستند،

بيرون کشيده، آنرا به " حاميان خاندان نادری" و" مدافعين تجاوز"، " گلبدين- اتحاد امين"نفوذ  سيطره و از زير
تحمل الزم دارد، با آنهم اميدواريم روزی نرسد که  اين کار بردباری و. سنگر دفاع از منافع مردم مبدل نمايند

  .تابوت آن سايت از طرف ما کوبيده شود خالف ميل قلبی خويش ، ميخ های آخر بر
   با تقديم احترامات فائقه                                                                                          

 AA - AA پورتال                                                                                             
 

 


