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 !آزادگردانندگان محترم پورتال افغانستان 
  

بار آنرا  سه چهار ده و در روزمدتی باينطرف مطالب پورتال شما را مطالعه نمو از. اميد خوش و صحتمند باشيد
البته آشنائی با پورتال افغانستان آزاد را مرهون دوستان و آشنايانی هستم که آدرس آن را بمن . از نظر می گذرانم

عمالقه مندی من بيشتر به اين بوده است که پورتال افغانستان آزاد . داده و سرزدن به سايت را توصيه نمودند
ه مندان نبوده و با نوشته های همکاران و عالق برابر بدون عکس العمل در، ايت ها خالف تعداد زيادی از س

کوی اين خصيصۀ ن. گيری می نمايدسايل مختلف ملی و بين المللی موقفرابطه با م ت و شهامت درکمال جرأ
 را نمايان آن ارزش ،قسمت محتوای نوشته اش کمک نموده تنها فرستندۀ نوشته را دره پورتال افغانستان آزاد ن

 انگشت مانده و ازين نگاه نويسنده يا فرستندۀ نامه و بر خالهای آن،  بلکه در صورت داشتن نواقص،سازدمي
نفع وطنداران خود بازی ه  ب،فرهنگی و تنويری را با محبت و بی آاليشی نوشته را مدد می رساند و نقش قيمتدار

                                         .                                    می نمايد
اما باوجود اينهمه خوبی ها ، اخيرًا نکته ای را مالحظه کردم که مرا تا اندازه ای ناراحت ساخت و اميد است که 

ارائۀ مطلب بايد خاطرنشان  قبل از. سوء تفاهمی بيش نبوده در شناخت خويش از پورتال به خطا نرفته باشم
. می باشد تاجيک مپدر  پشتون وماسمم بر می آيد مانند مليونها هموطن ديگر خود ، مادر ازه طوريک بسازم همان

مذهبی در آن نمی توانست  خانوادگی ما قسمی بوده که هيچ گونه تبعيض قومی ، زبانی و خوشبختانه محيط 
 اقارببوده اند و اند که ما همانقدر عزيز پدری  تاجيک اقارب ،خواهران برای ما برداران و. وجود داشته باشد

نقش  اين مقدمه را به خاطری نوشتم که در قضاوت خويش فقط به افراد و .می باشند  بوده ودریپشتون ما
 قبيله ئی در قضاوت هايم نقشی نداشته وــ ومناسبات قومی  تاريخی آنها متوجه بوده وهستم و هيچگاهی روابط 

  .می دانم را دشمن جان خود دانسته و بِد ايشان م و تمام اقوام را نور چشخوِب. نخواهند داشت
 بسيار دلم می خواست اين نقد را با نام ،از آن گذشته هرگاه پابندی به معيار های پورتال مطرح نمی بود

 باشد برای اثبات روی کاغذ آمدن آن نام نيز سندیعالوه از آنکه تا ، امضاء نمايم " عبدالخالق هزاره"مستعار
نام مستعار   من با کمال افتخار. مگر مظلوم بازتاب دهد احترامم را نيز به آن فرد شجاع،،نويسمم ميخواهآنچه مي

 زيرا آن جوان شيردل و شيرپاک ملت افغان واالترين خدمتی را  برگزينمممی خواسترا » عبدالخالق هزاره«
نخوارترين ، مرموزترين و خو  نابودساختن يکی ازهمانا آبائی خود انجام داد که ۀبرای مردم شريف خط

 که هنوز کامًال به سن آن جوان بی هراس.  ـ نادرخان ـ بوده است بيگانهۀخطرناک ترين زمامداران دست نشاند
بلوغ نرسيده بود ، در برابر خدمت نهايت ارزشمندی که به مجموع مليت های افغانستان انجام داد ، قيمت نهايت 

طوری . ز زجر و شکنجه های قرون وسطائی بدست جالدان آل يحيی بودا  مرگ  پر، کهبزرگی را هم پرداخت
سرش را خميرگرفته بودند تا تيل  حاليکه دور در(سرش  که همگان اطالع دارند ، وی ريختن پيهم تيل داغ بر
بند بند بريدن اعضای وجودش در (و واسکت بريدن تنش ) جوشان استخوان جمجمه اش را تدريجًا حل نمايد

دل پذيرفته ن ، دغل و نهايت خونريز، از قبل و با جان و را در مقابل محو ساختن يک عنصرخاي) قيقزمان تح
تاريخ و فرهنگ سرزمين ما  را در  در خور خودست تاريخی که متأسفانه تا حال جايگاِهو اين حماسه اي. بود

:                                                               اندو درست همين نکته است که مرا به بازگو نمودن اصل مطلب می رس. نيافته است
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پورتال مطالعه  در  روز مطالب همانۀ می سروده ای از آقای الحاج خليل اهللا ناظم باختری را در جمل٨بتاريخ 

که خصوصًا بدليل اين. داشتمسايت پرغروری چون پورتال افغانستان آزاد ن را درآن کردم که واقعًا انتظار
هرگاه بی آاليشی . ده اندهيچگونه تبصره ای نکر» ظم باخترینا « جنابرـمورد مضمون شعمتصديان پورتال در

 ذهنم های زيادی درمتبلور در برخوردهای مختلف پورتال سند صداقت گردانندگان پورتال نمی بود ، شايد گمان 
شده از آقای باختری در پورتال به آن اندازه نيست که بتوان قضاوتی هر چند تعداد اشعار نشر  .کردخطور مي

،  مدعيان ترقی  تر ازمترقي» الحاج«يک  مگر با آنهم وقتی انسان  می بيند ،کامل در مورد اشعار ايشان نمود
، نظم شيوا و اديب پسند می نمايد  را با» از سردامن گردن و روی شکم و از«و » دختر جرمن«وصف زيبائی 
محترم   تمجيد  ازرـيا وقتی انسان  به شع و. ريا فارغ از کذب و گردد که شاعر فرديست آزاده وانسان متوجه مي

رو ميگردد  با علو همت  باز هم با شاعری روب،دمواجه ميشوسايت افغانستان آزاد  در» اسير«نسيم  محمد استاد
همين پارچه .  توان چنان پارچۀ نغزی را خلق نمودزيرا فقط با چنان همت و وجدانيست که می. و وجدان سالم 

 شعری را ، " باختری" چون جناب  از شخص فرهيخته ایاال برده و را بهاست که توقعات خواننده ای چون من
   .در مدح يکی از وطنفروشان و جنايتکاران نمی تواند قبول نمايد

 در عالم ناشناسی و با فهم اينکه ايشان حتمًا موسپيد ،خليل اهللا ناظم باختریالحاج  من با تمام احترام به آقای 
 ايشان زير عنوان گرامی و مورد احترام همه هستند ، اين اجازه را بخود می دهم تا بگويم که مضمون شعر

هرگاه ايشان و يا هم هموطنان محترم ديگری . اثری سخت منفی ميگذاردخواننده بسا  بر ، »بابای جنت مکان«
 وظايف رسمی در دولت و غيره مؤسسات ، ۀطرات خوش داشته و ياهم به نسبت داشتن سابقاز ظاهرشاه خا

 عاطفی آن ۀمورد  مرحمت وی قرار گرفته باشند ، اينها همه جزء خاطرات شخصی آن بزرگواران بوده و جنب
 ۀتال را وسيل باختری و امثال ايشان ، پورحضراتی چون جنابنبايد  مگر. خود جلب می کنده فورًا توجه را ب

بلکه با گذشته و تاريخ نزديک مجموع ،  شخصی خود آنها نبوده ۀتبارز انديشه هائی نمايند که تنها بسته به تجرب
و  قبول ی، ول اختراع آقای ناظم باختری نيستبه ظاهرشاه» بابای ملت«خطاب . مردم افغانستان رابطه دارد

در زمانی که ظاهرخان با فراغ .  افغانستانۀمظلوم و فقرزدحق ملت   آن ، جفای بزرگيست درۀترويج داوطلبان
 آزاد ۀاز طرف ولينعمتان غربی خود بود و هيچگاه بعنوان يک شخصيت دارای اراد خبر خاطر، مترصد اشاره و

  نکرد ، اين ملت غيور و با شهامت بود که با تفاوت يکصدو هشتادورد افغانستان و مردم آن موقفگيریم در
 جانفشانی آنها ۀو ثمر...  ساخت روسی سپرو سيهروی دشمن گستاخ  درجه با جبن ظاهرخان ، سينه را در برابر

 در حاليکه اينرا سنگ و چوب می دانست ، سياسی و دپلوماتيک می ساختۀ مبادله خود وسيلۀنوبرا ظاهرخان ب
 آقای ناظم باختری ، پيشنهاد می نمايمرابطه درين (را سالها پيش از افغانستان کنده بود  که ظاهرخان دندان خود

دوام فاجعه در « ديگر مطالب زير عنوان ۀ آذرخش در زمرۀ نشري٣٨ ۀتحليل مختصری را که در شمار
      ).                            پورتال افغانستان آزاد موجود است ، از نظربگذرانندۀ تحرير درآمده است و در کتابخانۀبه رشت» افغانستان

 کشوری چون افغانستان ساخته غانستان شد و اصًال برای زعامتهرگاه گفته شود که ظاهرشاه تصادفًا پادشاه اف
ه تاريخ زمامداری وی و چند دهه قربانی ملت ما که بدبختانه هنوزهم ادام. نشده بود ، گزافه گوئی نخواهد بود

ت خود با داشتن قدرت و صالحيت به نفع اکثريت مملکت زعيمی که در زمان قدر.  دارد ، شاهد مدعای من است
اين فقط .  که يک فرمانروای علنًا مستبد و خونريز،دست بکار نمی شود ، به همان اندازه مجرم و جوابده است

کان و فئودال ها ، فقر و فساد اداری ، ظلم مال.  نه مضمون آن،شکل ضرر و استبداد است که فرق می کند
آيا قحطی و گرسنگی مردم چغچران فراموش شده؟ آيا . کرد ظاهرخان بيداد می ۀينها در دور اۀ، همبيچارگی

 به چند ،را بمانند گوسفند نخاس حال نزع ، دختران جوان خود  خانواده های گرسنه و درکه ،موش کرداشود فرمي
 ملت را نمی ديد و  ناچيز به فروش می رساندند؟ ولی جای شک نيست که چشمان ظاهرخان آنهمه بدبختیۀسک

هم موضوع دفاع از ناموس مردم  شايد. بود  ميهن کرۀگوش هايش در برابر فريادهای دلخراش کودکان گرسن
اش و ربودن دختران زيبای مردم » رحيم غالم بچه«برای وی کدام اهميتی نداشت زيرا اخالق او با جاکشی های 

بقصد ربودن » دست انداختن« پسران ظاهرخان بخاطريکی از مگر.  زبانزد خاص و عام بود،برای عياشی وی
 حق بزرگ ـ آنهم در» اتهام«را ازدست نداده بود؟ من مطمئنم که اين چنين  ، يک چشم خودیدختر و تجاوز بر
  . برسرقدرت ـ نمی تواند افواه محض و دسيسه برای بدنامی خاندان شاهی باشديک شهزادۀ
نظربگيريم ، بازهم ظاهرخان کدام افتخاری کمائی   درر زمان ظاهرشاه  د را روابط خارجی افغانستان حال اگر

جانب ديگر ، آيا کسی  از. »دند شتير زير ريشش خرسوار«زيرا در زمان وی بود که روس ها از ، نمی نمايد 
 )شوروی که اهداف آن معلوم بود استثنای اتحاده ب(گاهی پرسيد که آنهمه قراردادهای کمک که ممالک خارجی 

 به چه سرنوشتی دچار  ، آن اطالع داده می شد راديو افغانستان از اخبار شب در  می بستند و هر با افغانستان
به سؤال آخر جواب  شد؟ فقط يک حقيقت انکارناپذيرميرفت و باالخره چه دند و پول های تمويل آنها کجا ميشمي

مال شخصی خود  راان و همه دار و ندارش فغانست ظاهرخان و خانواده اش ، ا : داده می تواند و آن اينست که
حتی در . شده باشد» جالوطن« که ظاهرخان با دست خالی نمايد باور فرد آگاهی نميتواندمی پنداشتند و هيچ 

بانک مرکزی افغانستان و  ("افغانستان بانک د"تخت تکيه زده بود ، يک کارمند  بر» ذات همايونی«زمانی که 
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منسوبين خاندان شاهی و بيرون کشيدن پول بيت المال برای   متواترۀمراجع از) گ شاهیپيوسته به ديوار ار
  .شده بود خارج يادآوره ب عياشی و مصارف شخصی شان برای سفر

. گرديدجازات اعمال ميست که در زمان ظاهرخان بدون کوچکترين ُمها و جفاهائيخيانت ه ای ازچند نمون اين تنها
 ۀ از خود سؤال نمايند که  آيا اطالق کلمست و واقعبين بايد وطنپرن يک فرد  بعنواحال  آقای ناظم باختری

ه   ب"موسپيدی" به "بابا"لقب   ما نيست؟ ۀبر ظاهرخان ، توهين به ملت ستمديده و بی خانمان شد» بابای ملت«
محرومين  و  دفاع از تدبير ، کهتران بوده بلکه در  سرشار از محبت برۀتنها سرچشمه گرفته می شود که ن کار

 و سخاوتمندی ، نمونه و سرمشق بوده آن لقب را ديگران از صميم قلب و برای  ابراز خلوص و سپاس ضعفاء
  . ، بر وی گذاشته باشندتجسمی از وقار های آن فرد  ازخودگذریدر برابر خدمات و 

باشد ، تعميل آن  دستور زورگويانه فرمايشی  تصويب و نافذ نموده » لويه  جرگۀ«را ولو يک » بابای ملت«لقب 
 احمد"که بيگانگان و ايادی شان بر »  افغانستانقهرمان ملی«سان لقب تهوع آور ه هيچکسی واجب نبوده و ب بر

مردم مظلوم ما تحميل نموده اند ، هيچگونه ارزش ملی نداشته ،   بعد از مرگش ارزانی نموده و بر"شاه مسعود
شخصيت های  مغشوش سازی مرز ميان ۀ متجاوز و وسيلۀ بيگانۀکه حکم و ارادبل، ندای ضمير مردم ما نه 

ی پيشبرد طرحهای برا خارجی  قدرت های تجاوزگرۀواقعًا ملی و مردمی افغانستان و عمال گماشته شد
  .باشداستعماری شان مي

  
 يادآورمی شوم که هدف درشتی لحن اين نوشته بازهم خليل اهللا ناظم باختری بخاطرالحاج من با پوزش از آقای 

 ۀتاريخ و نسل های آيند منافع ملی و صداقت در برابر  دفاع از،انتقاد  شديد من از نشر شعر در وصف ظاهرشاه
همفکران شان   و"ناظم باختری"  بی احترامی در برابر شخصيت واجب االحترام به هيچ وجه است ومکشور 

  .نمی باشد
  
گونه که با بيداری ،   افغانستان آزاد صميمانه خواهشمندم تا همانن محترم پورتالوالخاتمه از مسؤ در

 ملت ما برخورد می نمايند ، آثار ۀسختگيری و سازش ناپذيری با نوشته های احتمالی دشمنان شناخته شد
درغير . را بگيرند» اضافه روی ها«را هم با قاطعيت ارزيابی نموده جلو و پاکدامن و محبان وارسته دوستان 

 ،  " جسورژبرـه"جای هيبت يک ه قول و صالبت معنوی پورتال کاسته شده و بـ، تدريجًا از برندگی معآن 
  .  شد ن برداشت خواهد آ بی آزاری ازۀآرامی گرب

با کمال ميل و   می باشند وءکه مملو از آثار مدح و ثنا، طرف ديگر، سايت های فراوانی وجود دارند  از
اريد ذنگ.  شده را پخش خواهند نمودهای ُپف» قهرمان«ها و » بابا«در مورد سپاسگزاری موضوعات ستايشی 

شک و ترديد  نظره در فضائی که مرزها عمدًا مغشوش ساخته شده اند ، پورتال مبارز افغانستان آزاد ب
بزرگترين برتری پورتال . نگريسته شده و از مسير واالی خدمت صادقانه به مردم و وطن منحرف ساخته شود

» خاطرخواهی«منظور ه هرگاه ب. برابر مطالب رسيده می باشد  درزبان گويا آن با عکس العملزاد، فغانستان آا
 يا و امثال اينگونه مجبوريت های فرهنگی ، چنان عملکرد ستوده را کنار گذاشته و يا آنرا مشروط بسازد ، دير

ن ساخته آ از» بی دان و بی زبان«ها سايت ده نهايت سايتی بگونۀ فراخ شده و در» ابتذال«زود عرصه برای 
  !چنين مباد  که هرگز؛شد خواهد

  
  !  پورتال افغانستان آزادۀفقيت های بيشتر کامًال اصولی و مردم دوستانموبه اميد 

  
                                                                                                                           

  
  
  
 


