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  محمد اياز نوری

  ٢٠٠٨ ـ  ١٢ـ ١٧
  
  

  
  راعات نکردن بخاطر ُم" جرمنافغان"با سايت انترنتی 

  

  ی فردیژورناليستی و عدم احترام به رأ  اصول
  

  !مقاطعه ميکنم
  

در کار مطبوعاتی ايشان اصول و قوانينی را که بايد " افغان جرمن"ازينکه مسؤولين سايت انترنتی 
مراعات کنند، پامال ميکنند، من سر از همين لحظه همکاری قلمی خود را با ايشان قطع ميکنم و اخالص 

 عرايض ذيل را خدمت درين جا در رابطه ميخواهم. و احترامی که تا الحال به ايشان داشتم، ديگر ندارم
  : هر کس حق دارد در زمينه قضاوت خويش را آزادانه ابراز بدارد . افغان های محترم پيشکش نمايم

  
را تحت عنوان " آذين"مضمون نويسندۀ افغان، محترم " افغان جرمن"فقط همين هفتۀ قبل ، سايت 

، به نظر خواهی عامه قرار داد، که "ويرانی افغانستان امروز، ريشه در ويرانی انديشه های افغانی دارد"
  :اينجانب بعد از نظر شماره هفتم با نام اصلی خود، سؤال ذيل را به جناب نويسندۀ مضمون راجع ساختم 

   
ظر شما راجع به نقش  تان  ميخواهم بدانم که نمن با تائيد و تمجيد از محتوای مقالۀ! جناب آذين صاحب« 

و و دولت های نادر شاه و ظاهر شاه در ويرانی انديشه های افغانی چه  سقحکومت نه ماهۀ حبيب اهللا بچۀ
  »...!ميباشد

  
اين سؤال مرا سايت قبول نمود، ليکن مسؤولين سايت با خواندن اين سؤال من گويا تکان خورده ، آنرا 

که به گمان غالب " افغان جرمن"حاال من از مسؤولين سايت ! ؟...حلق آويز نموده و نشر ننمودند
جنابان قيس کبير، ولی احمد نوری و کريم عطايی ميباشند، ميپرسم که من که با طرح اين پرسش کدام 
حرکت غير اصولی را مرتکب نشده بودم، پس شما چرا و روی کدام علت و قوانين ديموکراسی اين 

 شمايان از  بالفاصله بايد بگويم که البته اين ديگر يک  مسألۀ واضح است کهسؤال مرا اعدام نموديد؟
هوا داران سرسخت پادشاه سابق ظاهر شاه و پسر کاکايش داوود خان ميباشيد، که اين مسؤوليت، اختيار 

ليکن شما با نهايت بی احترامی و زير پا کردن اصل ديموکراسی و رأی يک !! و انتخاب خود شماست
درک ميکنيد، که بچۀ سقو شما با وجودی که خوب . موضوع روشن است. افغان، سؤال مرا بدور افگنديد

و فاميل نادری فجايع و خيانت های نا بخشودنی را به مقابل کشور ما انجام داده اند، مگر طور شعوری و 
بدين ترتيب جزاء و . آگاهانه از نادرشاه و پسرش ظاهر شاه دفاع نموده و به چشم ملت افغان خاک ميزنيد

  !! دو چندان است، مااقف از تاريخ حقيقی کشورمسؤوليت شما در زمينه نسبت به يک افغان غير و
من به تحليل شخص خود ميگويم که بچۀ سقو سياهـروی صرف يک پل موقت بود که توسط انگليس ها 

که . برای نصب خدمتگار اصلی ايشان جنرال نادر خان، بر اريکۀ قدرت در افغانستان استعمال شد
ين و مسببين اصلی تراژيدی و بربادی فعلی افغانستان درينجا بايد حکم نمود که تهداب گذاران، مسؤول
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امروز ما همين نادر خان و بعد از قتل او پسرش ظاهر شاه ميباشند، چه اين دو شاه اخير الذکر باالی 
، اعليحضرت غازی الحاج امان اهللا خان، داوطلب "محصل استقالل کشور"و " قهرمان ملت افغانستان"

امان اهللا خان توسط مشی سياسی خود گمراه بوده و به کار سياست و دولت سياسی گرديدند، که گويا تو 
حتی تو حق نداری مثل ! ؟...داری وارد نبوده، اين ما هستيم که نسبت به تو به ملت افغان مفيد تر هستيم
در حالی که اين ظاهر اين ! ؟...يک تبعۀ عادی افغان در کشورت که ده سال پادشاهش بودی، زندگی کنی

تر نهايت مضحک و ناميمون بود و در عقب پرده، اين يک نقشۀ سياه و تمام عيار انگليس بود که تيا
  . توسط اين خاندان قدم بقدم باالی اين ملت باشهامت، مگر نابلد در سياست، بطور صادقانه عملی ميشد

درت سلطنتی خويش يک فاميل شاهی و يا هم يک پادشاهی که دوام ق: شما لحظه ای تامل کنيد! ای افغانها
ولواک تا کدام حد خاين  را در گرسنه نگهداشتن و جاهل نگهداشتن ملت خود سراغ کند، آيا اين سلطان و 
و ظالم و نوکر خارجی بوده ميتواند، در کدام قانون و عرف انسانی و سياسی اين زمامدار قابل عفو و 

ود را بکند و اين درست فرمولی بود که اين احترام شده ميتواند؟ هر افغان دارندۀ وجدان سالم قضاوت خ
خاندان سفاک از الالی خود انگليس به قومانده گرفته بود و به سر هردو چشم آنرا باالی اين ملت 

  ! ؟...سياهروز تطبيق نمود، و اينک ثمره اش را امروز مشاهده فرماييد
در خان به نام مشر بزرگ خود  م زمانی که جنرال نا١٩٢٩بعد از ساقط شدن حاکميت بچۀ سقو در سال 

مردم نابلد در سياست پکتيا را فريب داد و تاج و تخت را غصب " اعليحضرت امان اهللا خان غازی"
نمود، به امر انگليسها اولين وظيفه اش کشتن و نابودی تمام آزاديخواهان افغانی بود و موصوف اين دين 

جع به شخصيت خيانتکار و جنايتکار نادرشاه را. و رسالت انگليسی را با کمال صداقت به پيش برد
کفايت ميکند هر افغان مخالف و موافق صحنۀ قتل شخصيت گرامی و ملی کشور ما نخست غازی و بعدا 

عبدالرحمان "، و بعدًا غازی و شهيد سرخ کفن "غالم نبی خان چرخی"شهيد غوطه ور در خون خودش، 
ليکن نادرشاه مغرور، از احاطۀ ! ؟... مجسم سازدرا يک لحظه در مقابل خود) کبريت" (خان لودين

عدالت خداوند بزرگ گريز کرده نتوانسته و بعد از چهار سال سلطنت توسط يک افغان عادی چنان 
 نادرشاِه. جزای اعمال خويش را چشيد که خاندان خودش و اهل جهان هک و پک و حيران مانده بودند

گير آمده در عدالت خداوندی، جسمًا در گور هم آرام نداشت، چون بددعای امان اهللا غازی را با خود 
. برده بود، در جريان جنگ های سی سال اخير قبر مرمرينش توسط توپ و تانک سوراخ سوراخ شد

  !؟...اين است پاداش ظلم و غداری... ببينيد اين منظرۀ عبرتناک مقبرۀ مرمرين نادر شاه را
  

  
  

  منظرۀ عبرتناک مقبرۀ نادرشاه، واقع در تپه مرنجان کابل
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کار باز سازی اين گنبد ناميمون به شکل سابقه . بنده در فبروی امسال  طی سفرم به اين محل هم سر زدم
اش و يا هم شايد شيکتر از آن به شدت جريان داشت، خوب از پول که و روی کدام ضرورت و استحقاق 

ه در دامنۀ اين نمای ناميمون فاميل های افغانی را به چشم سر ديدم که زندگی عصر حجر ملی؟ در حاليک
  . را توأم با نداشتن سه وقت غذای کافی به دوش ميکشيدند

سپس به زيارت الحاج غازی امان اهللا خان در شهر جالل آباد هم رفتم، مقبرۀ آن مرد قهرمان پر از گرد 
  .!!..و خاک و بدون کدام محافظ بود

  
درين جنگ و مصيبت کشور سوز، هيچ فردی از افغانستان حاضر نشد که :   ميخواهم با تأکيد بگويم که 

  . يک سنگچل را به رسم انزجار به آرامگاه آن مرد غازی و عزيز خدا،  شاه امان اهللا ، پرتاب کند
  

  
  

  زيارت محصل استقالل افغانستان، بابای واقعی و زعيم ملی کشور ما،
  ج امان اهللا غازی رحمت اهللا عليهالحا

  
در بارۀ مشرف شدن شاه امان اهللا خان غازی به فريضۀ حج بيت اهللا، جناب عالی شهزاده داکتر احسان 

م از ديار غربت ١٩٣۵اهللا خان د افغانستان، طی پرسش بنده فرمودند، که اعليحضرت غازی در سال 
همچنان برادر زادۀ اعليحضرت .  به عمل آوردندراهی زيارت خانۀ خدا گرديدند و مناسک مربوطه را

غازی جناب شهزاده کبير اهللا خان سراج، به ارتباط موضوع، خبر تکان دهنده ای را به اين فقير قاصر 
کاکايم اعليحضرت امان اهللا خان غازی هنگام ادای فريضۀ حج با افغانانی که « : چنين حکايت نمودند 

تمام اين . مقدس رفته بودند، ديدارها و مالقاتهای پر از محبت داشتدر آن سال از کشور به آن مکان 
حجاج سياه بخت بعد از ورود دو باره به کشور از طرف دولت وقت به جرم مالقات با امان اهللا خان در 

!  خوانندۀ عزيزالقدر بيشتر خود قضاوت بکند»!؟...مکۀ مکرمه محبوس، تحقير و مجازات شده بودند
  )سنده اين نوشته استتبصره از نوي(
    

در يک وقت هم به نام اعليحضرت امان اهللا خان غازی کف ميزنند و هم " افغان جرمن"مسؤولين سايت 
به نام های نادر خان و ظاهر خان، در حالی که امان اهللا غازیِ  استعمار شکن و نادرخان و ظاهر خان 

و هم باشد ن هم عاشق امان اهللا خان غازی اين صادقانه نيست که کسی همزما. يکديگر را نفی ميکنند
   ...!!رخان و ظاهر خان نادعاشق 

آيا همين نادر شاه و ظاهر شاه نبودند که به هدايت انگليسها آن مرد غازی و قهرمان را به مرگ 
 هجری در کشور ايتاليا نگهداشتند، که آن قهرمان ١٣٣٩تدريجی در چنگک قصابی ايشان الی سال 

اگر غيرت و وفای .  سالگی در ديار بيگانگی جان به حق سپرد۶٨ان، باالخره به عمر واقعی افغانست
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ياران قديم امان اهللا خان چون خان عبدالغفار خان، مصطفی کمال اتاترک و پادشاه عربستان سعودی 
نمی بود، يقين دارم که اين ظاهر شاه و داوود شاه و اعضای فاميل ايشان حتی جسد بی جان آن مرد 

  .  راه نميدادندشزی را جهت دفن به کشورغا
مصايب و بربادی خارج از تصور فعلی " مادر"من منحيث يک فرد از ملت افغانستان، ظاهر شاه را 

به تحليل من اين قيادت نااليق چهل سالۀ ظاهر شاه بود که سرک را . کشور مفتخر ما افغانستان ميدانم
آن بازهم اين کارروايی های نااليقانۀ يک عضو همين فاميل برای کودتای داوود خان قير کرد، به دوام 

محمد داوود " ليونی سردار"سفاک نادری، پسر عموی ظاهر شاه، سردار مغرور و پرچمی مشرب، 
بود، که در جريان پادشاهی پنج ساله اش سرک را برای وقوع کودتای خلقی ها و پرچمی ها اسفالت 

 و هم رهبران باند های جهادی با قوماندانان خونخوار و بی رهبران کشور فروش خلق و پرچم. نمود
ناموس ايشان در شکم همين ظاهر شاه بابا کاغذی ملت؟؟ در دوران حاکميت چهل ساله اش ايجاد و 

 م همراه با گروه جنايتکار ٢٠٠٢  ورود دوبارۀ ظاهر شاه با آن حالت ذلتبار در اپريل .بعدًا متولد شدند
و ساير افغان کـُشان به کشور در حالی که افغانستان بار ديگر از طرف " ودربانی ـ مسع"جمعيت 

انگليسها و امريکائيان کامًال اشغال شده بود، خود ميرساند که اين فاميل نادری تا کدام حد و اندازه وابسته 
يقين دارم . بدين موضوع بايد به تفصيل بيشتر پرداخته شود!  ؟...به اجنبی ها و جواسيس استعمار بودند

افغان "که محقيقين واقعی و سالم کشور در آينده در زمينه اقدام  خواهند نمود، ليکن مسؤولين سايت 
  . در حاليکه از همه حقايق فوق واقف بوده مگر به طور شعوری آن را قبول نميکنند" جرمن

م هم تکان دهنده همچنان عمل اين سايت در قبال مقاله خواهر ملی و مبارز ما ماللی جان موسی نظا
ام که حقيقت را مينويسند و "افغان"خوشا به حال آن عده محققين : بوده، در فرجام  رقيمۀهذا ميگويم 

  .با حقيقت ازين دنيای موقت و فانی رخت سفر می بندند
  

  
  

  پادشاه سابق افغانستان، محمد ظاهرشاه ، هنگام ورود به کشور در 
  "پرچمی ـ کارملی"گ ملت ما از طرف جانی بزر ميدان هوايی کابل

 کشور فروشان به طرف ارگ بدرقه ميشوند  مشهور، رشيد دوستم و ساير


