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این عکس  ،هم جعل سازی کردهپهلوی  در دل داده را رعکس دوسایت بدنام پندا

دریک قاب  نباید  ،زنان است برابر تعصب در از که سرپایش پُر را مالنما پیرمرد

 طنزی ۀجمل . به این شارلتان های جعل سازگفت آفرین باید ولی، می دادرقرا

 

 شانزدهم فصل - پانزدهمقسمت 
 

 است حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد

 
 بر آهن  خویش آهنگرای  مناز

 او را بد نیش که جوهرمی کند



 یکرنگ نعل خر و اسپ نساز

 چوچۀ میش ،جای گرگ نگیرد

 شاعربی وزن وبی ترازو

 
 

آخراش هم می روم  تا و نبودممن  ،جنجال شدندپرخاش و آغازگر گک های پرچم پاپی

 رذالت های خود و من ببندند ۀخانواد گک های پرچم اتهام علیه من و پاپی بار هزار اگر

تاریخ  ۀبدنام زد ل وازافشاگری این قماش ار من دست از ،یا ندهند، مه دهندارا اد

افغانستان  در ،شان ۀخانواد ،حزب شان ،که خودشان آنها .مه می دهمااد ، برنمی دارم

من  ۀخانواد ،اذیت می کنند راافغانستان  ۀرنج دیدملت هنوز هم  با افتخار و جنایت کرده

خارجی  خودم سالها علیه دشمنان داخلی و تاریخ افغانستان است و که تاج افتخار

 ن وجزوی ترین خیانت نکرده ام وهمیش درخدمت انسا ،افغانستان مبارزه کرده ام

برای شان می  و وطن فروشان هراس داشته باشمئنین و از خا چرا ،وده امانسانیت ب

سایت آریایی ،  گویم دست سایت وطن ، سایت اصالت ، سایت مشعل ، سایت سپیده دم،

دست  دست فیس بوک های شان سر ،پنهان شان و سایت های آشکار ،رانسایت خاو

گک ها به  هرنوع دمبک پاپی ،ممی دهانجام من  کردند آغاز آنها ،سایت های شان آزاد

سه  قاطر یا چپاتی و ببینیم که دال می پرد ،آزاد هستند ،رهبری عظیم بابک می زنند

 .تهمت پرچم داران درقسمت من به کدام منزل می رسد اتهام وپای 

نویسنده  حزب دموکراتیک وجنایت  غبار ۀینئکه آرا  درباد می خواستم کتاب رها تنها 

کتاب من ن خواند چون با .قلم روشن سازم با نقد را درباد ن کتاب رهاتیم نویسندگا و

 هر، روابط پرچم هستند پرچم و ۀمغرضین تاریخ زداین کتاب  ۀدرک کرده بودم نویسند

 با شاه پرستان ، داوود،  باد در ظاهری کتاب رها ۀبه شمول نویسندکدام این تیم 

، سیا، ده راست تاریخ ران چپ و مجاهد، طالب ، زب دموکراتیک خلق،ح پرستان،

چپ تسلیم  ،دولت امروزی کرزی ،همسایه های افغانستان با و همکار، زرد سرخ ،

 ۀنویسند ۀاین کتاب به گفت در رژیم های بدنام ارتباط داشت و به طلب مثل با ختری ها

دی ناز اینکه این کتاب درسرزمین آخو بعد تر .نقش داشته باد در ظاهری کتاب رها

را متقاعد به  که دوستان خود درباد کتاب رها ظاهری ۀنویسند ستاری شده واان ویرایر

 را هم به میدان نقد ظمی هاپای نا، می سازد درباد کتاب رها و به نفع خود نقد نویسی

 تا، دست ناظمی نام می برنده ریچ نقادان دستوری از شاعر نویسنده منتقد و می کشد

درحالیکه غرق شده  ،شده با این نام ها نجات یابدهویت کتاب که زیرسوال برده 

رنگ سیاه کتاب دانشمندان ادبی که  دیگر قای ناظمی وآ و ک کمک می گیرداازخاش

نمی ، زیرسوال برده  و لکه دار را آبروی این نویسنده ها دامن عزت و، درباد  رها

نه می گویند این  و نه می گویند نام ما بیخود برده شده نشته یم و نواز گویند که چهار

چون یک خانم بود به اساس کلچرافغانی چیزکی  نمی گویند ، هزاری کرد  و عذر مخان



 ۀنوشتمخالف  فق وااز کسانی که نقادان مومی بینیم  .کتاب رها درباد نوشتیم ۀدربار

نام درباد  فقین کتاب رهاامو مخالفین و آقای صدیق راهی از ،بودند د رباد کتاب رها

هم از کسانیکه در  و شورندادندسر و باال نکردند ها سر هرچویکی از این سرم ،برده

 پیروان بی غیرت ببرک کارمل و وو تخریب صورت گرفته  تمجید درباد کتاب رها

 .داکترنجیب هللا هم سکوت کردند

با زبان قلم به  خانم ثریا بها خود حتی  ،داکترنجیب هللا برادر ،صدیق راهی آقایغیراز

 را بریده زبان قلم خود لبان نکشیده و بیرون ازسخنی  کتاب رها درباد از ازخود ودفاع 

را  خود عکس نقادان چشم پت طرفدارنوشته وگاه تنها گاه ، هداشتگنگ نگه و

را به نشر  دار مردان چادر سکوت نقد ،حجاب به نام حماسه زن زیر درسایتک خود

  .تبصره بدون ابراز نظر و، رساند می

 دنمارک ، از نقد سایت آزادی در ۀندنمحترم روشن گردا نقد ، ازد صاحب این قلماز نق

نه  و ،نه کباب و نه سیخ بسوزد  که نقد کرده را بگونۀ استاد رهین که خیلی زیبا کتاب

 ۀاز جمل ،ظاهری سپیده دم ۀندنگردا ،از نقد محترم غفارحریف هم شهری من

،  اکس خود شوهر ،نجیب هللا دوکتور برادر ،صدیق راهیهای  نقد از نه وپرچمداران  

 .درسایت خود نام نبرده 

 ، به نشر نه رسانده در سایت خود من از ۀخانم بها نوشت اگر نیست،این گالیه وشکوه 

ببرک  نام هوادار زیر ،ایران ۀحزب تودنسل بدنام  ازبه عوض آن یک ایرانی االصل 

ثریا بها دوست  ۀبه گفت، رام الدین خان کاکرکزن اکس ، خانم اناهیتا راتب زاد کارمل و

سایت  ۀندنبه نام گردابابک ایرانی االصل  ،مرد تاریخ زدۀ شرق ،ببرک کارمل دختر

عکس  ،پرچم ۀشاخ، رگان نشراتی حزب دموکراتیک ، امچپر ۀجرید ۀمه دهندااد، پندار

 ۀمه دهندااد، پندار مدرسایت بدنا ه وزی جعل نمودرا با هنرکمپیوتربا ثریا بها مخان من و

به نشر  افتخاربدنام پرچم با  ۀشاخ ،رگان نشراتی حزب دموکراتیک، امپرچ ۀجرید

 مونتاژ شده را کهآن عکس ، ملت خود پنهان نمی کنم  ازرا  یزمن که هیچ چ .رسانیده

 رسایت پندارد ،شخص عظیم بابک که در این رذالت ها واقعاً شاگرد خاص ببرک است

به نشر  عکس جعل شده را ،خانم بها ۀدراین نوشته بدون اجاز است، هرسانید به نشر

 ،خانم ثریا بها امید است به بزرگواری خود .همخانم بها معذرت می خوا از اندم وسر

  .ببخشد فیمنیست افغانستان مرا یتوانا ۀنویسند

، اثرک ی کتاب یا ،مقاله شعر،، داشتند که نقد به این روش اتکا امروز تقدین قبل ومن

 دید از نقد رفانه موردبی ط و تبدون کم وکاس، تمثیل گر یا و نوشته توسط  منتقد همان

 ،سی شودرواقعی بر

درحالیکه شخصیت انسانی نویسنده ، نگیردسرشخصیت نویسنده تماس ، منتقد ۀسندینو

بیطرف بودن  طرف ویکه ا خاطره ب . استقسمت نویسنده ضروری  وشناخت کامل در

یک  ،خلق شدهاثر یک  خودآگاه در نا خودآگاه و می باشد،بعی انسانی خصلت ط در

انجام داده می توانیم وشاخی قلم ما کاه  را خودانسانی خصلت انسانی وغیرنویسنده رول 

 .بی دانه باد می کند



 ۀنوشت در اخالت ذهنی نویسنده رامد تر روشن داستان های خیالی ما و ه درشعرچنانچ

درنقد  اثر ۀندنویس ۀسابق به شناخت و پس گفته نمی توانیم که ما ،یمی کنیسنده درک منو

  .کاری نداریم

 طنزنویسی باید صد و خاطره نویسی تاریخ ودرقسمت  اً خصوص ،ستاریاویر و نقد در

وهویت  هدرقسمت سابق ،نقد کنیم راخاطره نویسی یا  ینکه کتاب تاریخ ا صد قبل از در

زه بوده که یه انگچ ، از کدام قماش است ،که کیست یمئنویسنده جستجو وتحقیق نما

نقد  کتاب و ۀنوشتدر  شخص نویسنده  ارزش نقد کتاب و ،نویسنده دست به نوشته زده

ما با نقد  واست  گذار بعدی اثر نسل های امروز و واجتماع  ده ونخوان ما چه تاثیری بر

  .توانیمرا انجام داده می  رسالت انسانی خود ،یراتساویر یا با و

تاریخی  اثر بعد، گیرد بحث قرار نده مورد تحقیق وهویت نویس، نقدبرسی  قبل از باید

ناخت خالق اثرعلمی ش تالش و از بعد منتقد اگر، داده شود سی قراررآن تحت بر

شارلتانی  ۀسابق ارونه نویس وو ،که نویسنده مغرض علمی  به این عقیده می شودوغیر

 عه شهرت بدجام در و ی که صادق نبودهیک شخص اثراول ضرورنیست که ، دارد

الق این اثری که که خ جه می رسدیاگرمنتقد به این نت وضایع سازیم  را وقت خود، دارد

این  ت وخیالی اس مضمون ساز شارلتان و، وروغگانسان د ،می کنماثر اش را نقد  من

می  یسی ومنتقد فکرخصوصاً درتاریخ نو، جامعه می شود سبب گمراهی افراد اثر فردا

 ضررها و کنم وروشن می این شارلتان  قسمت آثار در جامعه را خود نقد که من با کند

درآن  ،آفتابی می سازم سیربر نقد و در را این اثر وضرر شارلتانی های نویسند

 میمعرفی نویسنده  و نقد اثر با، نمی گردد دنبال ضایع شدن وقت خود صورت منتقد

را  رسالت تاریخی خود ت منتقدقحقی در، کند باز گوش جامعه را نده ونت خوایذهن تواند

 .است انجام داده

 :میگویند ،حرفهای من نیست

، ساخت آلود زهر تاریخ سالطین را ،با نیش قلم ،سلطنت داشت با مخالفتی که آقای غبار

 نه ،ببرک داشت روابطی که با سلطنت و و تعصب خود از پُر ۀصدیق فرهنگ با نوشت

 .افغانستاناقوام به خود آبرو ماند نه به 

جمع کرد  یسوراخ موش کاغذ از هر، نبود به میتود تاریخی آشنا، رخ نبودؤحبیبی م

 .تاریخ نمود کتاب جعلی پته خزانه هزاران جعل در مانند

داشت تاریخ نویسی  الت عالی تا دوکتورا دریتحص، استاد تاریخ بود، استاد حسن کاکر

مندان خانواده اش از عالق خوداش وداشته  تاریخ نویسی آشنایی  اریخ وبا میتود ت، 

ا امریکدستگاه جاسوسی  ،سیا ،با حزب دموکراتیک خلق از اندک رنجی او ،م بودچپر

حفیظ هللا امین  خصوصاً سر ،حزب دموکراتیک خلقتا سر را به جزیرۀ برد او، خبرشد

به حیث  را چون تمام ملت افغانستان او. دکتاب تاریخ بگذار آنرا نام ی بنویسد وئچیزها

 هم نام فاشیستی را از خوش بسازد و خواست که سیا را او ،یک فاشیست می شناخت

، کتابکی به دستور سیا و چند روزی ازهوای آن جزیره تنفس کرد .بسازد خود دور

  .نوشت دستگاه جاسوسی امریکا



یستی روی فاش دودر این هر، کردانی چرندیات جمع سیست مانند وقت جهاد حقشناس در

 ، بلکهنه تنها کفر تاریخ نویسی است نفر نوشته های قلمی این دو. سفید کردند را هتلر

  .روی تاریخ را سیاه کردند

جاسوس انگلیس ، مورخ افغانی حسن کاکر ۀبه گفت کنری نظر دمحمو برای مثال سید

رعبدالرحمن خان یام .بود آمده دست این جاسوس به ستو خان از  عبدالرحمن امیر، دبو

د به انگلیس ها ومحم سید و دادرا  سلیکنری جاسوس انگ دمحمو گرفتاری سید دستور

 ،مآخرت پاداش بگیر ه درم کدنوشت من که به شما جاسوسی کردم به خاطر این نکر

  .دیشوم نجات ده اینکه دستگیر تان پیش از مزدور مرا از چنگال امیرمن می خواهم 

 دمحمو سید ،جاسوسان شان مهارت خاص دارند ۀحمای حرام زادگی و ها که در یسلانگ

 واقعاً این شرف باخته در عبدالرحمن خان گفتند به امیر به هند فرستادند و کنری را

 لندن  را به شما نظر به دستور اومی یولی تسل، اطالعات نادرست می داد قسمت شما

 . نه کباب ،سوزدکاری کردیم که نه سیخ ب ،ندیدیمالزم 

 کنری جاسوس محمود سید ۀمی خواهد نام و دست دارد سر ۀآقای سیستانی نوشت حاال

، به آن همه کس دست رسی ندارد است و اسناداش موجود موزیم پشاور که در را

نه وراو با چرندیات و سیستانی می خواهد ،است استاد حسن کاکر فتوکاپی آن نزد

پرچم آب  ۀکاس رکسی که یک روز د. رد انقالبی سازدم ،یک جاسوس ساختن تاریخ از

  .انسانیت کرد ت وقنباید توقع حقی او از، نان خورده باشد و

 توتاکی می کنی تاریخ وارونه، ای خاین

 تقلب می کنی می فروشی خرمای ،باهین

 

ملت پشت سرگوی ما ، تاریخ نویسی دارد در پشت کار مهرین که جوان و آقای استاد

پهلون  که با شاه مسعود احمد. کاش که آقای نصیرمهرین سکتریست نمی بود می گوید

را  وریکه قرآن نادرطهمان، پا نمود زیر را قرآن مانند نادر و قوم قرآن کرد احمد جان و

توسط حامیان و  هم قرآن زد را احمدشاه مسعود ،توسط عبدالخاالق کشته شد و زد

 .تاریخی اش کشته شد

 

 کردی  پا ن زیرقرآ به نامردی تو

 ماندی یادگار خود از ای نامرد تو

 

با  جاسوسی و ایران با سفیر ۀگاهی به گفتتملق و کاتب هزاره که گاهی با فیض محمد

 ،تاریخ نیست اونوشته های  می گویند امروز ،تاریخ نوشتزندان  قبول توهین و

 .دشمع معرفت ساختن اوانگشتان  از ما ۀبرادران هزار روزنامچه است و

همین ، تاریخ رید کسی که در پسربرگت عظیو می گویند ،عظیمی نبی رالقسمت جن در

 خرموره ،دان  جنرال بیگی ،. بود دوست احمدشاه مسعود ،پرچم ۀل الپتجنرا

ویکه مخالف دوج با، یکه نوشته اندئطالب چیزها پرچمی و غیره اخوانی و میرکاروال و



جنرال تاریخ نویسی  راه  پیرورذالت  را در اآنه، به نفع حزب خود و نوشتند یکدیگر

تاریخ  این شد تاریخ و. مساوی به صفر یعنی صفرضرب صفر، می دانندعظیمی 

 .نویسی

نویسی باستانی زحمت  ختاری در ،یک زبان خارجی را مکمل می دانست میگویند کهزاد

هستانی مسجدی کو میر را فرزند شیخ محمدی ها ،کبابسیخ  چند به خاطراما  ،کشید

میرمسجدی خان  قبرگفت  را ده قاضی والیت پروان ۀقری در دزد یک قبر و خواند

کسانیکه  گفتند به او و ن رفتنداپرو ش مردم کاپیسا واحیات قت و در .کوهستانی است

 ،شیخ محمدی هستندقوم  از، دی میرمسجدی خان کوهستانی نیستنداوال، ادعا می کنند

زنده یاد واله دربین مردم شمالی که نزد  ب زادگی دادند وانگلیس به این ها افتخارصاح

 در ه ئیعلی خان تتمدر ۀخان میرمسجدی کوهستانی در گفته بود و رفته بود کهزاد

 در ،هرتتمد اوپیان و راه بین را در شب او .فوت کرد هانگلیس زخم برداشت -افغان جنگ

 میر ،ماست میرمسجدی جدکرده  که ادعا حسن کور. خواجه سبز پوش ولی دفن کردند

 .دهقاضی والیت پروان نیست ۀقری از ،مسجدی کوهستانی است

اشتباه من هم فهمیدم که نه تنها ، ید می فهمید نها شماگفت حال نه تخجالت زده  کهزاد

 خدارا  حسن کور .مه اتاریخ مرتکب شد در را نتترین خیاگبزر، بلکه م ه اکرد

 را نده بودم این کتابز اگر، فریب داد که مراهمراه کباب هایش  کند خود درغضب

تاریخ نویسی  مرتکب اشتباه زیاد در مثل این نوع نوشته ها ،منرسامی  دوباره به نشر

بین کتاب می نویسم تا  نوت در ،این کتاب نشر قبل از جبران می کنم و ، همه راشده ام

نوت های  ای آن ازبه جو  کتاب بکشند از اشتباهات مرا ،زنده نبودم وم اگرد نشر در

به و  به خاطر پول عجله کردند بازماندگان کهزاد، شاد روان کهزاد. من استفاده کنند

 که نمی دانیم ملت ما از درساندن به نام عالمه به نشر را همان شکل سابقه کتاب های او

  ؟عالمه بودن چه است معیار ت می برند وذلچه گفتن عالمه 

دوستان اش  ورا هم خانواده اش  بی تاریخ نویس وطن مایمثلیکه فیضان معلم وحب

 ،ع که یک چلی مسجد استیهللا رفاین است که حبیب  ترس از ،دنعالمه خطاب می کن

مسما کتبی به نام اونام م و عالمه داده شودلقب  ق وردک به اووفار مرگش توسط  بعد

 .بدتراش توبه ،از بد. گردد

 تقرازحقی ای موسی تونگو، برو

 دارد سالها  سبقت ت بین خودمل

 سیسهد صد با مار و ملت گشت تار

 دوستی و رفاقت از وطن پس ماند

تیم نویسندگان  حزب دموکراتیک خلق که خانم بها و کتاب و ۀنویسند من شناختی که از

مش حزب  خط ،نداشته راستی وجود درمکتب ببرکیان که صداقت و ددربا کتاب رها

هنوزهم  وه قتال بود همراه با قتل و ،وطن فروشی فریب و ،شارلتانی ،یک خلقتدموکرا

یزم سیاسی چند وقتی ئداشتن ساد با بها ثریا خانم، نده انداشت بر دست از این رذالت ها

راست نویسی  ونباید توقع راستی  از شیاد بزرگ ببرک کارمل، پرچم خصوصا شاگرد



 از ف تررا فیلسو خانم بها خود وجودیکه با ،درباد داشت تیم کتاب رها خانم بها و از

 .رخین باال می داندؤم

 دادن انجام از مکتب سیاست است که بعد داران وم یکه خصلت سیاستئازآن جا

خواهی  معذرت دست به اعترافات و ،فریب مردم همان جامعه بازهم به خاطر ،جنایات

این را  ،شودبیرون می حقایق از زبان شان خودآگاه یا نا خودآگاه و یا و می زنند

 .صداقت گفته نمی توانیم

 به فکرخودم که موردولیت وجدانی ؤبه خاطر رفع مستوسط من  درباد کتاب رهانقد  

یک روش  خالی از، هستند درقضاوت آزاد ،نیست ندگان این قلم است یانخوا یدتائ

 از راسره  کردم تا درباد رها من شروع به نقد کتاب ،من نبوده خود به فکر انسانی

کثیف حزب دموکراتیک خلق که این خانم  ۀرهچ، البالی نقد وهم در نمایم جداها ناسره 

نوشتن کتاب نقش  در غیره و آهنگ ها و مثل پنجشیری ها،  درباد تیم کتاب رهاو

، نه تازه ،که ملت افغانستان می دانست آنچه را، نوشتن کتاب کوشش کردند در و داشتند

نامی  ن بدبه خاطر پنهان کرد و نوشته کنند ملت مافریب  به خاطر ،تکراری بلکه

 دموکراتیک خلق و اعضای حزب انسانی رهبران و تاریخی شان روش های غیر

 راجاسوسان اخوانیت ، بقای خود به خاطر و کمرنگ جلوه دهند را جنایت روس

ان شاه گکه س حالیکه ملت افغانستان می دانند در ،دندهبت ئبرا  درباد درکتاب رها

و دار ، طالب وبرادران شغال مجاهد ،موکراتیک خلقحزب د ،پرست داوود ،پرست

امریکا وغرب با  مامپریالیس روسی  و مجنایت سوسیال امپریالیس .کرزی است ۀدست

باال را  ۀدست و این دار .خطاستآزمودن  آزموده را ،های انگلیس همراه بودهشیطانت 

 .دیگر نه باید آزمود

یک هموطن انقالبی شریف بدستم رسید که  ۀنوشتم که نوشتی ه خاطرمن ب این مقدمه را

 لباس یک افغان که با مثل عظیم بابک ایرانی االصل در افراد اشخاص و ،شارلتان

نام  بد آب دهن حزب جاسوس و او ۀ خانواد افغانستان بزرگ شده و افغانی در ۀجهل

وطن فروش درمکتب  تان ودست یک حزب شارل ۀسرانجام بازیچ و خورده اند توده را

ی بائزی، نددرغرب فرارنمود و ه اندبزرگ شد این شرف باخته ها ،ببرکیان ببرک و

به خاطر  زئناجا ۀاز تکنالوژی عصری استفاد ،ندهای تکنالوژی را زیر سوال برد

جعل سازی های فراوان علیه  .ببرکیان نمودند انسانی ببرک و شارلتانی مکتب غیر

 مکتب دروغ و دنتا بتوان افغانستان کردند ۀملت رنج کشید و یفشر مردم انقالبیون و

 به حرفها اهم ملت م که قبالً  نداما نمی دانست ،تقویت بخشدرا ببرکیان  شارلتانی ببرک و

آزموده  ۀاینها سرم. دهندنمی  دادند ونمی  گوش فرانین حزب دموکراتیک خلق خائی 

 .یدمی نما ملت افغانستان باز  ا راه هم روزی مشت این شارلتان و شده هستند

 کندیوانمود م و میداندپرچم حزب دموکراتیک خلق  ۀجانشین نشری را سایتی که خود

 و دروغ ،اتهام و چرند جز، نه گفتار و پندار است نه کردار پنداری که درآن نه

سایت  ،رگان نشراتی پرچم بودنام پرچم که ا بد ۀنشری نواقعاً نمایندگی ازهما ،شارلتانی



 و برکیان می کندب ببرک و غیرانسانی خصلت  47پندارهم نمایندگی ازهمان نشرات و

 .روا داشتند ران تهمت که باقلم علیه ملت مااهز

جزوی ترین راه حتی  و افشا می سازندصاحب این قلم را  ثور صغیر نقالبا نویسندگان

ن را گفته نمی توانیم که ای و لتان حزب دموکراتیک باقی نمی مانددفاع به اعضای شار

بینی شان را  وجودیکه این نوشته ها گوش وبا،  هم شوند افشا هرقدرپیروان ببرک 

دفاع غیر انسانی  خود ازکه  عادت دارند ، آنهامی گرددهم سبب ظالم شدن شان ، ردبُ می

 این وطن فروشان ، بینی شان توسط نویسندگان صادق وطن ما گوش ون برید با .کنند

وقتی  و هبه رذالت های شان آشنا بودافغانستان اقوام ولی ، ترمی گردندظالم سگ  مانند

حزب  ۀتاریخ زد بدنام و حزب ۀدست و دار ۀکه این شخص نامطلوب از جمل ندنبدا

خان صاحب  تو مرا گویندمی  را خودشان که یک دیگر جز ،دموکراتیک خلق است

نستان املت افغ ،را پیچ بدهند هم خود قرآن در اگر ،می گویمخان صاحب  من ترا و بگو

اعتماد نخواهد  و اعتماد نمی کنند و ندارد شارلتان تاریخ زده اعتماد ۀدست و به این دار

 .شان مورد قبول ملت افغانستان نیست ۀنوشت نوع دفاع ، جعل کاری و هر، کرد

قلم  وشریف یک مرد  ۀخانواد اول عکسی از بار ،رگان نشراتی پرچم، سایت اپندار

درسایت های  را بعد آن عکس و رساند به نشر سایت خود دررا بدست بنام آقای رجا 

رذالت های  با را پرچم ۀدست و که دار جرم آقای رجا این بود .سکس انترنتی انداخت

ملت  روز  آن از، ه بودنوشته ودرسایت خاوران به نشر رساند با اسناد اناهیتا و ببرک

رگان نشراتی همان اخالق ا. پرچم است یرگان نشراتقعاً این اافغانستان دانست که وا

  .داردزمان شاه  پرچم در

 که بهتر دادند تحت مطالعه قرار را دقت این سایتملت افغانستان به  همان روز از

یک پرچمی پیشمان  ۀبه گفت .بشناسند را پرچم ۀخصوصاً شاخ ، کراتیک خلقوحزب دم

سایت آریایی وغیره  سایت سپیده دم ، یت مشعل ،سا بنام مزدک که سایت اصالت ،

اخالقان پرچم به این  یکه بدئتمام نوشته ها اند،یکه مربوط حزب بدنام پرچم ئسایت ها

ایرانی االصل  ول این سایت بابکؤکه مس آنها به سایت پندار، سایت ها ارسال می کنند

ل تا ثبت گوگ ل می نمایندارسا انستان به سایت پندارتوهین ملت افغ جهت تحقیر و ،است

افغانستان تمام سایت ها وفیس بوک ملت ، ولی این قماش اوباش کورخوانده اند ،شود

خرام نوشته های  طرز از اند و شناسایی کرده را حزب دموکراتیک خلق های پیروان

نام ترین  به نام بد را آنها ، قرآن پیچ بدهند دررا  اگرخود ،را می شناسند آنها ،شان

 مانند و بخوانند خود، بنویسند که خود بگذارید .ت می شناسندفت کاران عالم بشریکثا

 .دسپنبچ نامی خود سرکین بد زک درونغاق

تاریخ زده بوده که تمام شان به خاطر  نکهای مرتبط این سایت بدنام ترین لی کنیل

 دیگر ۀنکه سایت پندارنمو ت دارندقحقیافغانستان نشرات مبتذل وعاری از بدنامی ملت

از هزاران  خصوصاً بخش پرچم بوده که نویسنده زیر ،نشرات حزب دموکراتیک خلق

افشا نموده که  را رذالت های این حزب ناچیز رذالت حزب دموکراتیک خلق یک چیز

سایت بدنام  لست لینک ها از ینکافشای من بعضی از ل از درحالیکه بعد .قابل قدراست



نامی سرسخت ترین سایت ها  بد یت های جاسوسی که درسا لینک تنها، کشیده شد پندار

نام پندارهنوزهم به  درسایت آنها یا و نام شان دیده می شود سایت پندار در ،می باشند

  .است موجودرنگ سیاه 

 آن سایت روز ل سایت هرؤومس و یک سایت دیده می شود در لینکهرگاه سایتی به نام 

 ،نام خالف نشرات انسانی ندگان آن سایت بدنداکه گر می بیند اگر و می کند باز را

 حقیقت آن روش  در ،سایت او است  لینک ء هنوزهم آن سایت جز و نشرات می کنند

نام درآن سایت چه  د نام آن سایت بدنده نباشقُ با هم  اگر .ستمیزبان اسایت قبول  مورد

 ؟می کند

 ،سایت سالم وانمود می کند را پس سایتی که خود ،اگرنام آن سایت بدنام کشیده نشده 

م شاز چ را نامشما هم آن سایت بد را پذیرفته وسایت پالیسی های مزخرف آن  چرا

 یا پندار پندار است و هرسایتی که در، است بشناسید یک سایت دیگر لینکسایتی که 

را  شخصیت نویسندگان آن سایت ها، دیبازکنرا  شما سایت پندار ،درهرسایتی که است

  .داده می توانید تحت قضاوت قرار نوشته های سایت پندارروی  از

بازهم خدمت  ،زب بودهح  رزالت های این زبانی و بد از خروار ۀمشت نمون عکس باال

بین این  رذالت در ون هایلیم فشوید داخل سایت پندار شما به عرض می رسانم اگر

جعل کردن به نشر  از بعد و گرفته شده ی کارژتکنالو کرده می توانید که از سایت پیدا

به من  ابنام عکس ثریابه را االصل یک عکس برهنه یاین بابک ایران .است رسیده

گردن باال  یست که ازنوشتم جای شک ن و من دوباره برایش فرستادم، ارسال کرده بود

آن  از بعد، باشد شاید تو خود ۀین عکس خانوادئگردن پا از و می باشد عکس ثریا بها

و  نوشتند و من اتهام بستند ۀخانود به من و آمدبردهن سایت های پرچم  که ازیا هرچیز

 أاز افش ،امخانواده  ل به من واذار ترس اتهام این قماش اوباش و من ازکه  دکردن فکر

ی من چیز ۀخانواد من و .دست برمی دارم که هیچ امکان نداردحزب دموکراتیک خلق 

 کتاب رها نقد از. دیوارنمی چسپد گل خشک به ، شود نداریم که باعث شرمندگی ما

 اگر .دارمنمی  دست بر ،پرچم ۀخصوصاً شاخ ،حزب دموکراتیک خلقأ افش از و درباد

افشای این قماش  من دست از، کورخوانده اند ،که من عقب نشینی می کنم می کنند فکر

 .به ثبوت برسانم آنچه که می گویم باید ،نیستمداربدنام دست بر

 با مهارت خاص توانسته عکس من و که چطور نشان می دهد را اال هنر بابکعکس ب

درک کرده  که بیننده هرگز پهلوی هم نشان بدهد یک تابلو در را بها محترم خانم ثریا

رذالت های عظیم بابک پهلوی  این نوشته به اثر سر که این دوعکس باال در نمی تواند

 .اندداده شده  هم قرار

 جعل سازی به نمایش گذاشته  در را مهارت های خاص خود بدنام پندار سایت ۀندنگردا

مه اکه اد سایت بدنام پندار. می کند سایت پندار ۀندناخالق گردا نمایندگی ازاست که 

ارگان  ، زمان شاه پرچم در به نام   آزاد ۀاخالق ترین جرید ارمان های  بد ۀدهند

 ازنمایندگی  ام پندارن افغانستان سایت بد داخل خارج و در امروز ،نشراتی پرچم بوده

به رذالت های  ،پرچم بوده و کسی که یک روز در کندها می ارگان نشراتی پرچمی 



پرچمی ها دیده می  های درتمام سایترا   سایت پندار و ندمی ک افتخار سایت پندار

 .توانید

پرچم برمی  و خودروی  رذالت نقاب از گرم که با عظیم باک وهمکارن سایت پنداردم  

 دارد

ملت غیور  آب برآمده و لوصاف کثافت شان ازچ به روز با این نشرات شان روز و

 هسی تا )این وطن فروشان تاریخ زده استفاده می کند برابر افغانستان این جمله را در

 ) انقالبی ثابت کرده مردای نویسنده توان زیر ۀنوشت .(اوغش باشد در هرکه شودی رو

 (اوغش باشد که درهر شودی ور هتا سی

 (ثریا بهاء  رهنورد کدام راه؟)

دختر زنده یاد بهاوالدین خان بهاء مبارز دوران . ن خانم عزیز ثریا جان بهاستیا

مشروطیت که عمری را بخاطر مبارزه علیه ظلم و ستم دستگاه حاکم در افغانستان به 

پدر یا به شود یا بدتر؛ این خانم هم اما چنانکه گفته اند هیچ فرزندی نرود به . زندان بود

 .از بدترین ها شده و نام پدر را میخواهد به خاک بمالد

. از طریق یکی از سایت های انترنتی شناختم  2006خانم ثریا بهاء را در اوایل سال 

این بدان معنی که اگر خواسته باشد در لحظۀ از . این خانم قلم خوبی دارد و دل خرابی

 .ازد و عکس آنکاهی کوهی میس

برای اولین بار برای بزرگداشت مبارزات او از جنبش زنان تجلیلی  2007در سال 

بعمل آوردیم این تجلیل در افغان موج بجای نقد و بررسی مسایل مطروحه از جانب او، 

میزی بود و من خودم اقرار میکنم که در زندگی اولین اشتباهی  آتصادفی تعریف مبالغه 

 .مرا مرتکب شده ا

تیلفون های یک ساعته و دو ساعته اش با من  اً از همین روز به بعد ایمل ها و بعد

اول قصه او از جدایی اش با همسر سابق؛ صدیق راهی برادر نجیب هللا . شروع شد

این شوهر من مجید کلکانی را به دام اعضای ... رئیس جمهور سابق افغانستان بود 

بعدا او با برادرش نجیب هللا مخالفت . به کشتن دادسازمان امنیت خاد انداخت و او را 

تا وقت . آخ که این فامیل را من میشناسم و اگر نوشته کنم صد ها صفحه میشود. کرد

رسیدن به قدرت این خانواده،کار شان هر روز جنگ و جدال، هر روز تهمت علیه 

از پنجشیر . یمو ما به پنجشیر گریخت... نجیب میخواست شوهرم را بکشد. همدیگر بود

در امریکا شوهرم در بدل . به پاکستان و از آنجا به المان و بالخره به امریکا رفتیم

من که . صدهزار دالر حقایق را وارونه نوشته و به سازمان های جاسوسی فروخت

این شوهر من خائن، . احتجاج کردم مرا لت و کوب کرد و من توانستم از او جدا شوم

 ...ۀ خوبی دارمنپسرم از من بریده ولی با دخترم میا. کودن بودزنباره، شربخوار و 

بعد از مدتی با فریفتن ما توانست با تجلیل از . ساعتها این قصۀ لیلی مجنون ادامه داشت

ری کند که خانم ام او را با مهر انگیز کار اش برای آزادی زنان آنقدر جلوه گمبارزات 

ه شدن آرزویش ما تبدیل شدیم به دوستان بعد ازین برآورد. همردیف توصیف نماید

روز ها در بارۀ زنانی چون نیالب سالم و مسایل خانوادگی اش و حتی در . همراز اش



بارۀ ارتباطات پدرش با ببرک کارمل، آقای عظیم بابک گردانندۀ سایت پندار و مسائل 

در سویدن فامیلی اش، فرشته حضرتی و اینکه در ماسکو با که در ارتباط بود و حاال 

را رها نموده  در بارۀ عصر دولتشاهی که در کالیفرنیاست و خانواده ای خود. چه میکند

در باره انورالحق نسیمی که در لندن به کدام .  و با یک خانم امریکایی زندگی میکند

سازمان های جاسوسی چسپیده است، در بارۀ خانواده و شخصیت محمد اعظم سیستانی، 

شعلۀ بوده و مضطرب باختری نام اولش بوده و خالصه هرزنی  اسحق نگارگر که او

غیر خانم نادیه فضل همه زنان بیسواد بدکاره و . که در انترنت چیزی بجای میگذاشت

نپرس که همگی وحشی، زنباره و از ! در بارۀ مردان که با آنان در گیر بود. اجیر بودند

ت که طی یک سال با صد گروه یکی از خصوصیات خانم بهاء اینس... خانواده بیزار

بد دیروز امروز خوب میشود و خوب دیروز . میجنگد و با صد گروه دیگر میخندد

 :اما داستان بد شدن ما نزد این خانم از چه قرار بود... بدترین

نوشته بودیم  شاید خانم . در انتقادی به تحریک ثریا جان نسبت به نیالب سالم آمده بود

وقتی این مسله از طریق سایت آریایی و افغان ... ل هم اشتباه کنندبهاء و نادیه جان فض

! ما اشتباه کنیم! چرا...  در یک روز ده بار این خانم برای ما تیلفون زد. موج نشر شد

لطفن این جمله  . من به عزیز جرئت زنگ زدم که آنرا از سایت بردارد. وهللا ظلم است

رگشتم؛ بخالصه آنروز وقتی از کار . متن برداریدکه ثریا بهاء ممکن اشتباه کند را از 

خانم ام با عذر از من خواست که به این غایله خاتمه دهم سر بی درد خود را به درد 

این خانم دیوانه است . آوردن یعنی با این خانم ساعت ها روی خط قرار گرفتن است

ب سالم اشتباه میکند و نیال...  ما را چه به نیالب سالم... بخدا قسم میخورم دیوانه است

به . هنوز مشغول مشاجره بودیم که تیلفون زنگ زد... این خنده آور است! ثریا بها نه

من دیگر حاضر نیستم با او ( خانم بهاء) میدانم اوست ! خانم ام گفتم جواب بده گفت نه

ین گفتم خوب و اتفاقن همینکه گوشی را برداشتم اولین سوال خانم بهاء ا... صحبت کنم

گفتم اگر میخواهی با او صحبت کنی چند لحظه ... بود ملیحه جان چرا مرا درک نمیکند

با . پیش جهت تکمیل معاینات اش به بیمارستان رفته، شاید به این زودی بر نگردد

در یک لحظۀ کوتاه یگانه دروغی که به ذهنم گشت این ! تأسف پرسید او را چه شده؟

 ...بان در افغانستان تکلیف روانی پیدا کردهبود که بگویم او از دوران طال

باالخره مضمون از طریق آقای جرئت در سایت اریایی به نفع خانم بهاء تصحیح گردید 

 .و از روی همان متن ناچار در افغان موج هم تغییراتی در متن مضمون وارد شد

بینام مربوط یکروز یکی ازدوستان از جرمنی اطالع داد که در باره خانم ام در ویبالک 

آنجا آقای سید موسی . به آن ادرس رفتم. آقای سید موسی عثمان چیزی نوشته شده

عثمان از خاطرات دوران پوهنتون کابل و مسائل ختنۀ زنان که اخبارش را ثریا بها 

آینده خدمت :... دست بدست میان زنان دور میداد طنزی ساخته بود و در آخر نوشته بود

وقتی خانم بهاء تیلفون کرد از او ... یحه ترکانی هم خواهم رسیدخانم نادیه فضل و مل

صی به نام سیدموسی هستی را میشناسی؟ گفت بلی او در کانادا یک خپرسیدم تو ش

گفتم چنین . شبنامه دارد آدم بیوجدان وطنفروش و از باند افغان جرمن آنالین است



انۀ بینام خخانم ام در پیام. واندچیزی برای ما نوشته؛ جواب داد که هیچ کاری کرده نمیت

شناسید به افغان موج مراجعه کنید  خواهش میکنم بنوشت آقای عزیز اگر مرا میخواهید 

 .اشتباهی نگیرید که راه من با ثریا بهاء یکی نیست

در همان روز سه پیام به نام های . این مسله مثل تیری بر جگر خانم بهاء حواله شد

دیده گذاشت هم نعمت هللا ترکانی را هتک حرمت نمود و هم مستعار در ویبالک خزان 

ملیحه ترکانی را و اگرچه بعد از یک هفته آقای حمید انوری با خواهش من این پیام را 

روزی در پیامخانۀ حماسۀ زن . پاک کرد اما خانم بهاء با پر رویی زیاد دست بکار شد

این . انح نعمت هللا ترکانی را بخوانیدخانم بهاء آدرسی را دیدم  که زیر آن نوشته بود سو

درین . به گردانندگی عبدهللا همدرد. یک فاروم آزاد بنام سخن بود. آدرس را باز کردم

فورم با شنیعترین کلمات علیه من و خانم ام و عده ای دیگر از شخصیت های مستقل 

نندگی محترم دشنام های سرهم شده بود و این فاروم آزاد از طریق سایت پندار به گردا

 .عظیم بابک پیوندی داشت

اول برای آقای بابک نوشتم که این فاروم را که شما پیوند سایت خود ساخته اید  

میشناسید و خبر دارید که در آن چه مسائل بیمعنی و خالف نورم های مطبوعاتی نشر 

داشت  ایشان به جوابم نوشت که من خبر ندارم چند ماه پیش گرداننده آن خواهش. میشود

چون . تا آنرا پیوند سایت پندار بسازم و حاال که چنین است من آنرا از سایتم بر میدارم

بخشی از سوانح ام و اینکه من در کدام سالها و درکدام مکتب درس خوانده بودم راقبلن  

. یقین ام شد که دست خانم بهاء درین فاروم آزاد دخیل است. به خانم بهاء گفته بودم

ی فرستادم که پاس و حرمت سالم و علیک یک نیم ساله را نگهدارد و حاال برایش ایمل

و گر نه تمام حقایق ! که صاحب این فروم آزاد بنام سخن است؛ اگر آنرا برداشت خوب

همان روز و دو ساعت بعد همه اش را . را در باره شخصیت او به انترنت میگذارم

م که عبدهللا همدرد یکی از دژخیمان بعدا از طریق سایت آزمون ملی خبر شد. برداشت

لمیار ها و برادر خودش همایون بها بوده که دست های نابکار شان اخاد و از یاران  ع

 .در خون ملت رنجدیده ای افغان دخیل است

 

 :ثریا بهای عقده مند

بدون تردید ثریا بهاء خانم صدیق راهی برادر نجیب هللا رئیس جمهور افغانستان بوده و 

ه خودش برایم میگفت میان او و راهی رابطۀ عاشقانۀ نبوده بلکه او را با زور و طوریک

چطور شد که خانم . اگر چنین بوده باشد که فکر نمیکنم. زر به همسری اش در آورده

بهاء نیم عمرش را با او سر در یک بالین گذاشته و لذت هم آغوشی برده و صاحب یک 

که بعد از به قتل رساندن زنده یاد مجید کلکانی باز چطور واقع شد . دختر و پسر شد

توسط صدیق راهی که در فامیل نجیب هللا ؛ بگفتۀ خانم بهاء در خانواده اش انگشت 

جبهۀ پنجشیر و شخص احمد شاه مسعود او را دعوت نموده و با خانم بهاء و ...ششم بود

م این بود که من از طریق انترنت چیزیکه یافت. اوالد هایش عکس  یادگاری گرفت

سازمان آی اس آی به رهبری شهنواز تنی و آصف شور صدیق را برای بد نام کردن 



اما اگر چنانکه خانم بهاء میگوید . نجیب هللا با مقداری پول به پنجشیر فرستاد و بس

کتابی درین باره نوشته که یکبار از خانه اش در امریکا توسط پرچمی ها دزدی شده و 

بنویسد و بعدا حتی برادر زاده اش از هالند جهت ترور او به کالیفرنیا  دوباره باید آنرا

آی را خبر کرده داستانی در خور تأمل است و شاید . بی. آمده و او ازین موضوع اف

باری من در سایت افغان جرمن از زبان کسی که . کمکی بکند که این راز افشاء شود

های خانم بهاء خوانده بودم که حتی جدایی خود را اهل کالیفرنیا میگفت  و از همسایه 

الغیب و . ثریا بهاء با صدیق راهی مصلحتی است و از گذشته زیادتر با هم دیدار دارند

 :من به این نتیجه رسیده ام که خانم بهاء عقدۀ روانی دارد به چند دلیل... عندهللا

حضرتی، نیالب  به نظر او  فرشته. ـ هیچ زنی غیر از نادیه فضل را خوب نمیداند1

سالم، ماللی موسی نظام، فوزیه کوفی، ماللی جویا، زرلشت سادات، سیما سمر، 

 .ودیگران، نادان، بیمعرفت و عروس های کوکی اند

ــ خانم بهاء در طول چهار سال چهار صد بار با دوستان اش پیوسته و باز با آنان قطع 2

، پندار، فراتر از مرز ها،  جریان بگو مگوی او با سایت خاوران. ارتباط نموده 

روزی برایم در تیلفون گفت که من . سرنوشت، اریایی و کابل پرس و روزنه بلند شد

برای فرشته حضرتی گفتم تصویرم را از ریکالم صدای زن در خاوران بردار من 

 .نمیخواهم با چهار تا رقاصه و خواننده نمایش داده شوم

ایت فراتر از مرز ها را من با آقای دهقانپور ـ یکروز برایم در تیلفون گفت که س 3

مشوره داده ام و از برکت من است که این سایت بیننده دارد و همچنان در مورد سایت 

آریایی به گردانندگی انجینیر عزیز جرئت گفت این آدم خیلی ترسو است و بخدا قسم 

ده ای دوامدار افغان جرمن آنالین از او بیشتر جرئت و پشتکار دارند و بعد با خن

اما نمیدانم چرا از حرف من نمیگردد و نوشته هایم را در پیشانی سایتش : فرمود

اینرا قبلن قبول کرده بودم زیرا دیدم که با اشاره خانم بهاء پرگراف ها را آقای . میگذارد

 .جرئت تغییر میدادند و با اشارۀ خانم بهاء مقاالت مرا چاپ نمیکردند

به او سخت عشق میورزد، بشیر احمد انصاری یکی از اخوانی ـ از جمله کسانیکه 5

روزی در تیلفون برایم اظهار کرد که چند شب قبل بشیر احمد انصاری مهمانش . هاست

بعد اضافه کرده در . بوده و ساعت ها با او در مورد آینده ای افغانستان صحبت کرده

 ...افغانستان به دانش این مرد کسی نمیرسد

 :ستعارثریا بهای م

متوجه شدم که برای کوبیدن ملیت پشتون با ادبیات خانم ثریا بهاء نام  2002در سال 

های چون درویش دریادلی، گل مکی کاکر؛ شهسوار غزنوی، حمیرا اعتمادی و صدها 

ت و میان ننام مستعار مینویسد از جمله یکی از نام های مستعار اش که در جهان انتر

او باری اشارتا برایم وانمود کرد . مین درویش دریادلی استعدۀ ای جنجال آفرین بود ه

درویش دریادلی را فایشست های افغان جرمن آنالین با همه تحقیق و جستجوی که 

بعد از آن با همان زبان دریادلی به یک نام مستعار زنانه . کردند نتوانستند پیدا کنند

یحت میکرد و لینک انرا برایم مضمونی نوشته بود که نیالب سالم را گویا خاله اش نص



فرستاد  شاید خانم نیالب سالم بخاطرداشته باشند که در فراتر از مرز ها اقبال چاپ 

 .یافته بود

طوریکه قبلن گفتم خانم بهاء و برادر شان همایون بهاء از جمله فاروم های آزادی دارند 

ۀ یکی ازدوستان  که هر کسی را خواسته باشند هتک حرمت میکنند و اخیرا قرار گفت

ارتباط درویش دریادلی با . مسوول کلپ های توهین آمیز به پشتون ها همین باند اند

خانم ثریا بهاء که حتی حدس من اینست درویش دریادلی کسی غیر از ثریای بهاء نیست 

در بهبوحۀ جنگ افغان ملتی ها با نویسندگان و شاعران دری . خیلی تنگاتنگ است

ظمی و اعظم رهنورد زریاب یک تعداد از دوستان نزدیک ثریا زبان چون لطیف نا

. بهاء رد دریا دلی را به استرلیا کشاندند و بزودی برای مدتی ویبالک دریادلی بسته شد

در طی همان مدت خانم ثریا بهاء از طریق تیلفون پیوسته میگفت دریادلی چنین نوشته 

بعد از آنکه رد یابی دریادلی به حاال . است و آدرس ویبالک اورا برایم ایمل کرد

طوریکه در . خاموشی سپرده شد یکبار دیگر این خانم از زبان دریادلی نقل قول میکند

رسانه های بیرون مرزی دیده میشود یکباردیگر خانم بهاء از طریق سایت پندار، 

کوفی، فراتر از مرز ها و اریایی به سمپاشی اش مخالف اتحاد ملیت های برادر 

 .ستان ادامه میدهد و تاجک مدیا و خراسان بزرگ را گردانندگی میکندافغان

ثریا بهاء بارها از طریق تیلفون اظهار میکرد که در شبانروز دو یا سه ساعت میخوابد 

خانم اناهیتا راتب زاد را . و باقی روز را در نوشتن و تماس به دوستان سپری میکند

 .میکوبد ستایش میکند ولی دیگر حزبی ها را ظاهرا

 :بهار سعید در چنگال ثریا بهاء

خیلی . من برای اولین بار با اشعار محترمه بهار سعید از طریق سایت خاوران آشنا شدم

افتخار افرین بود که برای اولین بار شاعرۀ را میشناختم که شعر اش احساس زنانگی 

گوگل نام اش در جستجوگر . داشته و درد های واگیر اجتماعی زنان را تشریح میکرد

را نوشتم به اولین مقالۀ زیبایی که در مورد او بر خوردم اثر  اکادمیسین اعظم سیستانی 

همانی که ثریا بهاء او را فایشست و خانواده اش رامنحرف معرفی میکرد شما این مقاله 

 را میتواند به این آدرس بخوانید
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خیلی آرزو داشتم که روزی به مقداری از آثار او دست یابم تا اینکه روزی متوجه شدم   

پیامهای شاد باشم را به نام جهانمهر هروی . ویبالکی به نام در انترنت ثبت شده است

مدتی بعد روزی پیامی یافتم که سی دی اشعارش را برایم خواهد . ایش فرستادم بر

. فرستاد و درهمین اوان متوجه شدم که خانم ثریا بهاء در ترتیب این ویبالک دست دارد

بخاطریکه بدانم آیا این شاعرۀ عزیز از چنین ویبالکی آگاهی . کار از کار گذشته بود

که نشر آثار گرانبهایت از طریق تاجک میدیا و یا پیام خصوصی برایش دادم . دارد

میدیای درویش دردلی به وجهه ات نقصان میرساند و بر عالوه در برخورد با ثریا بهاء 

اما نتیجه اش . باید محتاط باشد و خالصانه از او خواستم که پیام را خصوصی نگاه کند

http://www.farda.org/articles/07_updates/070730/poem_a_sistani.htm
http://www.farda.org/articles/07_updates/070730/poem_a_sistani.htm


. ه ثریاء بها ایستاده استآن شد که شناختم در پشت این ویبالک هم نه بهار سعید بلک

برایم از زبان بهار سعید نوشت که تو برایم اشعار عاشقانه میفرستادی و تو یک زنباره 

 .هستی و من تعقیب میکنم در ویبالک های زنان اشعار عاشقانه میگذاری

در ثانی . برایش نوشتم خانم عزیز اول من در سنی نیستم که از عشق و عاشقی بنویسم 

ام نیم عمر خود را برای همین اوالد های جوان وطن آموزگار بودیم و حاال من و خانم 

من با زنان و دخترانیکه  سر و کار دارم . هم همه شان مثل پسران و دختران ماستند

خواهر و دختر گلم خطاب میکنم و بعدا همان قصه های قدیم را که خانم ات از دست تو 

انا و فرزانه بهرامی برای پیام میگذاری و این مریضی روانی برداشته و تو به نام رکس

 ... آنست پیام آخر او برایم

آقای ترکانی شما هم پای تانرا ازگلیم تان بیشتر دراز کرده اید، من اصالً از پیام : پیام 

های کثیف شما در سایت بهار جان اطالع نداشتم ، دیروز زمانیکه ایمیلم را باز کردم 

یام خصوصی و علنی شما بنام خانم فرزانه برایم نوشته بود، دیدم بهار جان درمورد پ

اندکی بعد زنگ زد و گفت پسری بنام رهی حق شما را کف دست تان گذاشته است که 

من اندکی درمورد کاروایی های شما معلومات دادم و بهار جان بسیارمتأسف از 

یت بهار جان من که به سا ۱فرستادن سی دی خود برای شخص چند روی چون شما بود

رفتم، دیدم بهار جان نیز حق شما را کف دست تان گذاشته ومتنش را کاپی کردم و 

درسایت شما گذاشتم ، تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد، شما بکدام حقی خواستید 

بهار جان را علیه من و سایت تاجیک میدیا تحریک کنید، خودت امروز بهار را می 

هردو در دانشگاهی کابل درس می خواندیم رفیق بودیم، و  شناسی ، من از زمان که

سال در امریکا شب ها خانه همدیگر بودیم ، بگفته بهار جان که این آقای سوم  ۳۰درین 

شما خود همیشه با نقش دو پهلو به هیچ کس صادق نبوده اید ودست  جاگه ازکجا شد؟

ه نوشته های مزخرف تان تان بزودی باز شده است، بعوض معذرت خواهی مرا تهدید ب

دریادلی گفت، شما هرچه می نویسید بنویسید ما با قلم توانا جواب خواهیم  می کنید؟

نوشت، اگر خودت هشت صفحه سوانح ساختگی برایم نوشتی ما می توانیم صد صفحه 

سوانح واقعی ترا با منطق قوی تر از توکم سواد بنویسیم وخودت میدانی که اول همه 

 ٠۱۱مرا با افتخار به نشر می رسانند، و دوم اینکه وبالگ من رو ز سایت نوشته 

بیننده دارد که ممکن سایتک افغان موج خودت دریک ماه هم همین قدر بیننده  ٠۱۱تا

تومیدانی که باهمین نقش های بهم اندازی خود  ۱نداشته باشد به اضافه تاجیک میدیا

با تمام اینها برای بهار جان  چقدر شهرت بد داری وکسی نوشته های ترا نشر نمیکند؟

می گویم که پیام های که علیه خودت نوشته پاک کند و به احترام ملیحه جان که یک زن 

دفعه بعد پیام های مظلوم است اینکار را می کنم، و با خودت کدام کاری ندارم واگر 

 .درمورد من جای گذاشتی ، باز از خود گله کنی

بجوابش نوشتم اگر میدانستم گردانندۀ ویبالک خانم سعید تو هستی گاهی  دستم را با 

خون خر آغشه نمیکردم و اگر شرم داری من در سنی نیستم که عاشق شوم و گذشته از 

و اگر پیام ات را از سایت ... خانم  ام  ترا چه به! آن تو با من دعوا داری خانم فیمنست



خانم بهار سعید برداشتی خوب در غیر آن هم خودت و قلم ات را خواهم سوختاند و پیام 

 .آخرش را باز هم آلوده باجعل فرستاد که پیرامون آن مینویسم

 

 ادبیات و قلم ثریا بهاء  

ثریا بهاء در زبان خود . هیچکس نمیتواند بگوید که قلم ثریا بهاء کند و بیکاره است

او مردانه زنانه کودکانه . آنقدر پخته است که بهترین نویسنده ها گردش را جمع نمیکنند

گپ میزند در لهجه های محلی کابل آنقدر وارد است که در قالب دریادلی و هر کسیکه 

کسانیکه در نوشتار طنز آلود و استعمال واژه های خاص او . خواسته باشد میرود

ی داشته باشند به درستی متوجه میشوند که درویش دریادلی هم با تغیر لهجه ولی آشنای

سبک واحد گفتار، پرگراف سازی، تشریح وقایع و طرح مسایل درست مثل خانم بهاء 

... دریادلی گفت، شما هرچه می نویسید بنویسید ...او در آخرین پیام اش. عمل میکند

یم نوشتی ما می توانیم صد صفحه سوانح اگر خودت هشت صفحه سوانح ساختگی برا

به این معنی است که خودم خانم . واقعی ترا با منطق قوی تر از توکم سواد بنویسیم

حاال من از این دو نابغۀ جهان شیطنت . ثریاء بهاء درویش دریادلی تشریف دارم

دا گز دا . میخواهم سوانح ام را بنویسند؟ اگر دشنام مینویسند و واقعیت های تاریخی را

 .میدان

 

 !ثریا بهاء از قلم دیگران

اول اینکه صفحه یا منبع مستقلی که بتواند شخصیت و یا شخصیت های در گیر در 

مسائل سیاسی افغانستان را به تشریح بیان کند؛ طوریکه من در انترنت دیده ام و جود 

رهمی است که آنچه در مورد این خانم بهاء نوشته میشود مسلمن نظریات درهم ب. ندارد

شاید یگانه منبع مستقلی که درینباره . به درستی نمیتواند شخصیت اش را به نقد بکشد

 .قضاوت خواهد کرد آثار طباعتی، مصاحبه ها و نقل قول ها از زبان خود خانم بهاست

فراموش نکنید که زندگی . ـ خانم بها یکی از  مبلیغین آتشین ضد قوم پشتون است 1

یک پشتون گذرانده و حاال بنا بر گفتۀ خودش آزادی خود را دارد مشترک اش را با 

در کالیفرنیا زندگی میکند و به همه چیز . عصر ها در سواحل اتالنتیک تفریح کند

 .دسترسی دارد

ـ ثریا بها ییشتر از موی های سرش دشمن دارد زیرا او مقابل حد اقل نیم نفوس  2

ه دادن آنان در دنیای مجازی انترنت دست به افغانستان قرار داشته و برای کوچک جلو

 :برای درک بهتر این موضوع رجوع کنید. توطعه، جعل میزند

http://pendar.forums1.net/forum-f15/topic-t1107.htm 

 

 :رجوع کنید 

http://pendar.forums1.net/forum-f15/topic-t1107.htm


http://www.afghan-

german.de/upload/Tahlilha_PDF/masom_moshaia_tabu_shekani_ta

_tabu_sazi.pdf 

 :رجوع کنید

http://www.28-asad.com/ArtikelSistani050506.html 

 

 :رجوع کنید

http://www.pendar.eu/nasrin_mofid.htm 

 :رجوع شود 

http://www.afghan-

german.de/upload/Tahlilha_PDF/Nader_Mobarez_Baha.pdf 

 رجوع شود 

http://afgazad.com/Siasi/122808-H-Ghoriani-Fereshta-

Hazrati%5B1%5D.pdf 

شاده ام و هر قدر پیشتر برویم احتجاجیه ته تا اینجا ورق چهارم جستجوگر گوگل را گبال 

ها و جوابیه های مختصر و یا مشرح برای رد نظریات بیمارگونه ای خانم بیان شده 

 .است

در صدر همه این نظریات مسلۀ ضدیت او و چند نفر از دوستانش را در بارۀ ملیت، 

ن او چون اگر چه تعدادی از دشمنا. زبان و فرهنگ پشتون های کشور ما تشکیل میدهد

فرشته حضرتی، نورالحق نسیمی، هارون امیرزاده و دیگران هم با طرح مسائل ملیت 

پرستی و ملیت خواهی مطرح است ولی اختالفات آشتی ناپذیر این خانم یکی از 

 .خصوصیت های خود خواهی و برتری طلبی  اش را نمایش میدهد

بول خواهد داشت بار ها برایش من نعمت هللا ترکانی؛ طوریکه خود خانم ثریا بهاء هم ق

گفته ام که با نظریات شوونیستی و سکتاریستی ات مبنی بر جدایی ملیت های وطن 

ولی در آخر . واحد ما پایان داده و برای مسائل اساسی تر مردم قلم ات را بکار ببر

متوجه شدم که این خانم راه خاص خود را انتخاب نموده و به خر جهالت اش سوار 

دیگر خراسانی در . تنها به خر جهالت سوار است بلکه جاهلی است که نمیداند نه. است

نقشه های سیاسی جهان وجود ندارد، پشتون و تاجیک شهروندان یک جغرافیای  

در روی نقشۀ جهان دیگر خراسان و یا آریانایی وجود . فیزیکی به نام افغانستان اند

لیزم انگلیس و سوسیال امپریالیرم شوروی و ندارد و افتخار ملتی که سال ها پوزۀ امپریا

پس از آن امریکا را بخاک مالید و به خاک میمالد همین پشتون ، تاجیک ، هرازه ، 

 .ازبک، پشه ای،بلوچ ترکمن شیعه و سنی است

من در حالیکه از نصایح ام به این خانم مایوس ام به یاد گفتۀ آن بزرگوارام که هشتصد 

 :فرمود سال قبل افتاده ام که 

 هیچ جوهر نیکو نخواهد کرد         آهنی را که بد ُگهر باشد
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از دوستانیکه درین نوشته نام برده ام صمیمانه تقاضا دارم تا اگر در مورد از : یاداشت

من اشتباهی رخ داده برایم در افغان موج پیام بگذارند وعده میدهم که نظریات شانرا 

 .رسانمبدون سانسور و یا ویرایش به نشر ب

 با احترامات فایقه

 نعمت هللا ترکانی

مرد وطن پرست وانقالبی خدمت شما تقدیم شد حاال به توان چیره دست نوشته نویسنده 

تیم  بخوانید که خانم بها و ینیم وبدنبال حرفهای  قسمت پانزده فصل شانزدهم می رویم ب

 .ستابه آب داده  درباد چه گلهایی را کتاب رها کاری خانم بها در

 خویش آهن  بر آهنگر ای مناز  

 بدنیش زهرآلود می کند که جوهر

 اسپ و نعل خر تویکرنگ  نساز

 چوچۀ میش را جای گرگ نگیرد

زمان  خود، در از زمان شاه بی خبر در ببرک کارمل جاسوسان حزب توده ایران را

 خصوصاً در زمان اصلی حزب دموکراتیک خلق و بنیان گذار ،مستبد حکومت داوود

 ایرانی از درنقش جاسوس به نام تاجر و که از طرف خاد به آنها پول داد حکومت خود

 را ها ه ئیزمان داوود مسوول تود جنرال اسماعیل در، حمایه کردند و ندگرفت آنها کار

 گلب الدین حکمتیار و ولت جاسوسان افغانی را مانندؤپاکستانی که مس برمانند جنرال با

زمان  ولیت حزب توده را درؤعیل مساسمل اجنرا ،را داشت غیره احمدشاه مسعود و

   .به دولت حزب دموکراتیک خلق پیوست مستبد کشته شدن داوود د ازبع داوود داشت و

نصر شهرت  اصلی اش مسکا که بعد ها به نام مسکا خواهر عظیم بابک و ۀخانواد

هم  مسکا، ب شدهمان طوریکه خانم ثریا بها قربانی رذالت های داکتر نجی ،یافت

با  ...(م)تزمانی که تاجوی گردن کلف، عشق خود با داکترنجیب هللا شکست خورددر

 تتاجوی گردن کلف ۀبچ و پیدا کردندبا حزب دموکراتیک خلق درخاد ارتباط  پسر خود

به دولت کابل جاسوسی هم  و داود شغل سرچوک داشت زمان شاه و در که مانند پدر

منحرف می  می داد وبه خاطر تجارت اش ا عزت را فریب ب و شریف زنان و می کرد

با همان روابط  ،والیات افغانستان داشت دیگر والیت کابل و صد ها دوسیه در ساخت و

 ۀصحن در ینده که زماننسیفوی خوا خانم نغمه و مانند ،مقرر شد به خاد آمد و خود

همکاری  سیفو، جوپسران قاسم  استاد سراهنگ و مندوی با استاد غالم حسین پدر

 که در کردند را وادار مسکا و با پسراش مقام جنرالی دادند خاد در برای تاجو ،داشت

 شهر ایالت آنتریوی ول کاروان شعرؤکه مس فرج زنان همراه با خانم فاطمه اختر

زیر  م ظسیدکا ،درحکومت ببرک با غنی زنبور ،است امروزکانادا  بزرگ تورنتوی

 وبشیر  خانم اختر ،کانادا اخراج شد من که از ۀپسر خال ۀبرخسر ،دست حشمت کیانی

ولیت ؤمس، بود چهاریکار داخل شهر از خان دگروال از والیت پروان و محمد مرآ پسر

 .ندداشت دست غنی زنبور تحقیق زیر



لطف  سالها مورد، ندزندگی شکست خورده بود که در مسکا و خانم فاطمه اختر  

 ی اسدهللا سروری وبه جاخاد  که در تا امروز و ندگرفت اراناهیتا قر محترمه داکتر

 در اسدهللا سروری گرگ بودند هم مانند نجیب ونهاآ ،اند مقررشدهکسانیکه نجیب 

خانم ثریا بها جای گردن  ۀهمیشه به گفت .دستگاه جاسوسی دولت حزب دموکراتیک خلق

نجیب  خلق با داکترگردن کلف ها قبل از حکومت حزب دموکراتیک  و هکلفت ها بود

، منیر ،با قدیر، غنی  ،موقعیت داشتکابل  شهرده افغانان  که در یک سماوار هللا در

ستنگان  ۀجمل را از پنجشرکه پدرشان خود چهر پسران غزنی پنجشیری که از سفید

پسران  سر بر این سماوار ل شهرکابل درراذا دیگر نجیب هللا و، خنج حساب می کرد

ولی نجیب هللا ، جوری به خاطر رذالت های شان می کردنده قیر رادختران ف کوچک و

زمانیکه  و کرد بها روابط حزبی وغیر حزبی پیدابا خانم ثریا  و طب آمد ۀکه به فاکولت

اینکه ثریابها  ۀبه بهان نجیب هللا ، با فتانه به میانجی گری سلیمان الیق روابط قایم نمود

مسکا  وثریا بها  .خانم ثریا بها را رها نمود ،دارد  روئین ارتباط با ختری و ،فروغ با

  .بانی رذالت های نجیب هللا شدندقر دو هر، اصلی بابک ایرانی االصل بود خواهر

 راتا نجیب هللا را واد ندمحکم گرفت ثریا بها خود ۀسران حزب دموکراتیک خلق به گفت

زب دموکراتیک خلق از این ن حسرا دیگر ببرک کارمل و .واج با ثریا بها سازندبه ازد

خصوصاً ، نامشروع دعوت کردند  را به ارتباط خانم ثریا بها و گرفتند گاه کارخالی

چون خانم اناهیتا  ،با من همبستر شوی شخص ببرک کارمل که به ثریا بها گفته بود اگر

 ،بهاخود ثریا  ۀبه گفت .رییس سازمان زنان می سازم پیر شده ترا به جای خانم اناهیتا

از دهن ببرک  را نرم این طعمۀ چرب و ،بر پولیسکبه میرا مشهور، خیبربر کا میر

 .ربود

 وباشان وبه دست ا رهبری دستگاه های استخباراتی افغانستان از زمان شاه تا امروز 

 ،سیاست بود ماهر حزب دموکراتیک خلق که آهنگر و ه بودهعجام بدنام ترین افراد

  .که کسی نتواند فرق آن را کند درست می کردیاست س درخر را  قسمی نعل اسپ و

تیم  کتاب و ۀنویسندتحت این عنوان باد  در کتاب رها 311فصل شانزدهم صحفه  در

 :دنمی نویسنویسندگان کتاب 

 انتقام ها و کینه ها

خاد  زمانیکه در ،دبارآمده بو انتقام جو و توزکودکی کینه  از ثریا بها ۀنجیب که به گفت

توریالی پسر قندی خیاط  ها، قتل یکی از .را کشت رقیبان خود دشمنان و مقرر شد

 .است

زنان  لومپن ها و شماری از خاد مقرر شد نجیب هللا زمانیکه در ثریا بها می نویسد

 در ،جذب کرده بود( بوتل زنی) آدم کشی و جاسوسی و برای مقاصد پلید بدکاره را

خاد  در چاقو کشان را ون پهلوان احمدجان وچ ،که شماری از پهلوانان تکاپوی آن شد

 .رد الزم از آنها کار بگیردامو تا بتواند در جذب کند جلب و

 ه ریش وکاین قبل ازقبالً من نوشتم که نجیب هللا  ،به نقد می کشم باال را ۀمن نوشت

 ل روابط تنگا تنگ داشت واذده افغانان با ار سماوار درجوانی  از ایام نو ت بکشدورب



خانم بها تکراری ، کینه  ۀنوشت و انگشت پنهان نمی شود ین آفتابی است که با دوا

 .است را بخود گرفتهجویانه  شکل انتقام توزانه و

دولت  از ، بلکهباال نوشتم که نه تنها دستگاه جاسوسی حزب دموکراتیک خلق من هم در

 ۀل وظیفاذار ش ودستگاه جاسوسی افغانستان مردم اوبا در ه سدوزی تا امروزاحمدشا

 .جاسوسی را انجام دادند

نه آبروی انسانی  نه غیرت و شرف و نه ،که نه ناموس اناتهام زن وویان گدروغ 

آینده خواهد  در و هستند و طول تاریخ بودند کارکنان دستگاه های جاسوسی در، دندار

 .دولت ستون فقرات یک دولت است جاسوسی یک مملکت وه دستگا و بودند

در شجاعت ، ن جای شک نیست که پهلوان احمدجان یک قهرمان ملی واقعی بودای در 

زمانی با مردمان بی باک ازنگاه کاکگی وعیاری ارتباط  .دالوری جوره نداشت و

 .نه به خاطر رذالت  ،داشت

یک پهلوان بین  جسمانی قوی ونگاه  از حربی زمانی درس خوانده بود و بدر مکت

که  را به نفع خود نی فدراسیون کشتی ایران می خواست اوزما. کشتی بود ی درالملل

ها نآبه  ،استخدام  کند رپنچ لک دال در برابر ،سپورت است یک روش بین المللی در

پهلوانان وطن خود  برابر کشتی های جهانی من نمی خواهم در گفت چون در

 ید درورت بامن مطابق قانون سپ ،ت نداریدیآن وقت شما هم صالح قراربگیرم و

یک  وقتیکه من استخدام شد ،بگیرم هموطنان خود قرار برابرلی درلمسابقات بین الم

مثلیکه خدادادعزیزی  ،کردن من و امملکت اجنبی باشم باید قبول کنم که ریسمان آنه

 دراستخدام  ،وطن ما می باشد ۀقوم شریف هزار از افغانستان و ۀزاد پهلوان افغانی و

خارج  داخل و در به نفع ایرانی هاو سیون کشتی ایران شده رادطرف ف ازپول  برابر

 .است دست داده را از خود یت افغانیئهو کشتی می گیرد و

روزیکه  تا جان یاد پهلون احمده وجود زند ملی در این را به خاطری نوشتم که غرور

وطن پرستی  ،شهامت، چنواری نشده بودبعد از قرآن کردن  توسط احمدشاه مسعود

وطن پرستی  از شهامت و کسی که وجدان داشته باشد. وجوداش دیده می شد درت وغیر

 .تواندنمی کرده پهلوان احمدجان انکار

را نه تنها  کتاب پنجشیریان هم او ۀنویسند، شورای نظار ۀاستخدام شد ۀچنانچه نویسند

 آفتاب با دوانگشتچون  است، هافسانوی خواند قهرمان یک وطن پرست ، مرد شجاع و

مردانگی  شجاعت و وطن پرستی و او هم ناگزیر بود به قهرمانی و پنهان نمی شود

 .پهلون احمد جان اعتراف کند

 ۀمسلمان افغانستان علیه دولت دست نشاند و با کفر جهاد پهلوان احمد جان اولین آغازگر

دهن  مشت محکم برپهلون احمدجان  وداشت شاروال کابل که حیثیت حزب دموکراتیک 

 .اوزین روسی خرس های قطبی بودمتج

هم با  الً کینه توزی این خانم که قب وارونه نویسی و رذالت ها و قسمت ادعا و من در

 ،نوشته شورای نظار علیه پهلوان احمدجان به دستور ،ندارد آشنایی پهلوان احمدجان

اعضای حزب  چون پهلوان احمدجان نظر بد به ناموس افغانستان مثل رهبران و



من  ،هنداشتشناخت هم  واخالق روابط  با زنان بد مجاهد نداشت و اتیک خلق ودموکر

نه ثریابها پهلون احمدجان  را می شناخت و ایمان دارم که نه پهلون احمد جان ثریا بها

همان طوریکه این خانم زنده یاد مجیدکلکانی را نمی شناخت درکتاب خود درقسمت ، را

نمی شناخت حاال مردم  را پهلون احمدجان .ی کردهئسرا هگرفتاری مجید کلکانی سفسط

 ظفری پنجشیری که سر د درقسمت پهلون احمد جان این خانم به دستورنمی گوی

 در، دنباله رو احمدشاه مسعود آن  به دستور ،شب نشته دسترخوان ثریا بها هر روز و

 .است فیر کرده هبی خریط کتاب نام از پهلون احمدجان برده و

مردم  ،بوده پنجشیر روزی در چندین قسمت کتاب نظر به اینکه چند بها درخانم ثریا 

بین این قوم هم بعد از پهلوان  در تحقیر می گیرد و شریف پنجشیر را به باد توهین و

از مردم غیورعوام  و بخواند را احمدجان انسانی وجود ندارد که کتاب رها درباد

یا مردمان ابن الوقت که  بی غرورهستند واین ظفری ها یا مردمان . پنجشیر دفاع کند

پهلوان زنده خوش  .کچه گفتن برای شان بی تفاوت است هم درمیخ می زنند هم درنعل و

 .است

آی اس آی پاکستان ، ایران ، امریکا  ، این جاسوساحمدشاه مسعود ۀمردم پنجشیر به گفت

از زبان احمدشاه  می نویسد که من تاریخ زده که ثریا می گوید و امله گرعم روس و

 بار هزارها مجموع احمدشاه مسعود در،  شنیده ام که مردم شریف پنجشیر را مسعود

 .(دهن ،وارونه گو،نه ظاهر دارد نه باطن چون دهن کچ استیعنی کچ )کچه گفت 

دربین انسان ها  .می شود وهم موش جنگل هم شیر پیدا این جای شک نیست که در در

 راکتیارگلب الدین ، مثل احمدشاه مسعود ۀحتی تاریخ زد ،هم خوب وبد پیدا می شود

من با  .نه سوگند خوردن ایمان وغیره دشمنان افغانستان که نه به عهد وفا داشتند و

ه که بهج ث معاونه به حیبهیک ج در من کوچک تر بود که ده سال ازپهلوان احمدجان 

ه بهآن ج در دانستان بجنگکافر که عالقه داشت علیه دشمنان ملت افغ مسلمان تا از

قدرت  آمدن حزب دموکراتیک خلق که  سر خصوصاً کسانیکه قبل از ،اشراک داشتند

 یاده مثل پیروان زند، بین ملت افغانستان شهرت داشتند بی دین در به کمونست و

با حزب دموکراتیک خلق  بعد اول حزب دموکراتیک خلق بود و ۀاز کنگربدخشی طاهر

دولت حزب  نیست که با نماد این پیروان طاهربدخشی ، ساما و م ازالبته مقصد .برید

مقابل دشمنان افغانستان  در که تا امروز ندآن کسانی با ما بود ،دموکراتیک خلق پیوستند

یا مجید ه زند ،باعث از پیروان صادق زنده یاد طاهر بدخشی ، زنده یاد و دارند قرار

که من از نگاه حزبی با  نای مبارزیخواهرم م ،یاد داکتر فیضه پیروان زند کلکانی و

 رهبران شان با من روابط نزدیک قبل از ،یکی از این جریانات ارتباط حزبی نداشتم

 .نام شان گرامی بادو روان شان شاد. دموکراسی داشتند ۀده

 را مبارزین، مردانه وارعلیه دشمن جنگیدند ،جوان و پیر ،وهم برادران مسلمان پنجشیر

 می بوسم و را وطن پرستان پنجشیر مرد که دست زن و معنوی کردند ادی وم حمایت

 .را کوچک شان فکرمی کنم خود



گاه جاسوسی انگلیس دست ، سیا، و نکه تحت نظر آی اس آی پاکستا احمدشاه مسعود

 جنرال اختر، دگروال یوسف ، کرنیلبر، ول این جاسوسان جنرال باؤمس داشت و قرار

 .وطن فروش لعنت به جاسوس و. ندگل وغیره بودجنرال حمید  امام ،

 ریکیجنگ چ دیگر ۀنقط چند صوف و ۀدر ،پنجشیر وطن پرستان در با ما کهبعد از این

خود که تحت نظر جاسوس همرزمان  با سیزده نفر احمد شاه مسعود ،ختیمبراه اندا را

ی ، مولوی دوبا آدم خان سرخ ردست آی اس آی بودند  ۀتربی وداشتند  آی اس آی قرار

سوالی سرخ مربوط هل سنی ولا سرخ پارسا از دکتور ۀقری لعل هزاره که از و حقانی 

افغانستان که  ۀشاعر شناخته شد ،امیر سیاه پوش سید ۀسانو منصور سید ،والیت پروان

سید امیر سیاه  ۀمنصور نواس دسی ،دوشی زندگی می کرد در ،چهاریکاربود اصالً از

ب رااند در را انسان وطن پرست هزران و شددان حزب اسالمی ب قومنرااند پوش در

 لمان افغانستان به عقب موترۀ پاریس شورای موجودئر بشیر بغالنی و بغالن مانند و

ازبین  حزب اسالمی گلب الدین راکتیار به دستورآن  بنام این و و جیب روسی بستند

 .بردند

از  احمدجان درآمدن مسعود ملت افغانستان که به پهلون آری من هم در برابر

 بغاوت پنجشیر جان به سالمت برده بود و زمان حکومت داوود در لیزنورستان که در

  .مقصر می باشم ،نداشترا  به پنجشیرت آمدن از لیزنورستان أجر

من بارها حاضر به  به خاطر جاسوسان مرا محکمه کنند و میتواند ملت افغانستان

مفصل  را قبالً  یاناین جر. چه درخارج داخل و چه در ، مملت افغانستان بوده ا ۀمحکم

 تنها چند. رخین وطن پرست افغانستان از این جریان آگاهی دارندؤم وکرده ام نوشته 

از  و وارونه نویسی می کنند و  رخ زدهؤلباس م را در وطن فروش که خود خاین و

ن آرق از و کنند مییگران چشم پوشی د مثل احمدشاه مسعود ونین وطن ئجنایت خا

 .یا سکوت می کنند مرد انقالبی می سازند و ،خوران تاریخ 

جیب ن مردمقسمت کچه گفتن احمدشاه مسعود که  را در خانم ثریا بها بلی من هم نظر

که کچگی های فالن  هدایت می داد خودبه شاعران اطراف  کچه می گفت ورا  پنجشیر

حاجت به توهین ، خبر هستند ههم، دطنزی بسازی و هجو را شعرپنجشیری فالن  و

 اگر. توهین می شد پنجشیرمردم یک کتاب تمام  شریف پنجشیر نبود که در مردم

یا پروان کچه  احمدشاه مسعود می گفت که پنجشیری های حزب دموکراتیک خلق  و

  .ملت افغانستان قبول می کرد، هستند

را خاین قلمداد کرده  او هانوادخ همه قوم و و مردم پنجشیر بود ۀخوداش از جمل مسعود

مثل جان پنجشیری دنباله رو دستگیر  را فامیل او به غیر چند نفر از قوم و د،نمی توان

بعد  ،دسترخوان روس کالن شدند سر در پدر فرشته حضرتی که دختر و پدر، پنجشیر

را جان به ولی  دختر خود ،به دستور دستگیر پنجشیری ،داکترنجیب هللاط وسق از

 .شود پیدا پنجشیریان دربین شورای نظار دیگر و واتا جای پای به  عود دادمس



نین که من از آنها ئنورستان با دیگرخا پهلوان احمدجان از لیز را بلی احمد شاه مسعود

 ،لیزنورستان نین ازئآوردن خا نام برده ام وهم نوشته ام در درنوشته های قبلی خود قبالً 

  .من هم مقصر هستم بلکه، نه تنها پهلوان احمدجان

 غیور مردم یگرد از عینک رذالت خود کچه بود ود یک مر احمدشاه مسعود واقعاً 

کچه  مسعود اطرافیان .ندونیست ندکچه نبودپنجشیرتمام مردم  .کچه می دیدرا  پنجشیر

احمدشاه  ،یاد پهلون احمدجان ه با کشتن ولی نعمت خود یعنی زند، کچگی کردند و بودند

 .را ثابت کرد کچگی خود ۀ،تاریخ زد پنجشیری این مزدور مسعود

 را ا پندی مده کمزادیسعدیا شیرازی )

 (ار استاد گردن زند، کمزاد اگرعاقل شود

 دامن قدرت اگر دست کچه رسد بر

 را زاد مردان شیر شورای نظار، سرزند

 شاعربی سنگ وبی ترازو

 میگذشت، دولت تره کی که از رماهچها که بعد از راجع به قتل توریالی پسر قندی خیاط

کانادا  سال شده در 21خارج هستم وسی وچند سال شده در از بیش بل بودم وکا در

 .هستم گفته نمی توانم که توریالی پسر قندی کشته شده یا نشده

خواهراش  ،بود پدراش به قندی خیاط مشهور، تیپ خود نجیب هللا بود ۀجمل توریالی از

 یاز زمان غعیبارق ش، درصحنه با بارق شفعی کارمی کرد و نام داشت روح افزا

نقش زن کارمی  مردان درو  درصحنه کارمی کرد که زنان حاضر به نقش زن نبودند

 ،ی خان لغمانیعشف محمد پسر ،کراتیکمبارق شفعی شاعر توانای حزب د. ندکرد

پنجوایی  درو لفیت که اصالً از لوگر هستند کم پسر ستارخان مدیر ،پنجوایی نور خسر

ببرک  همسنگر و پارلمان وکیل پنجوایی در ،زمان شاه در ،زندگی می کردند ارهقند

توریالی  و قندی خیاط دختر ،زن بارق شفعی ،روح افزا دختر .اناهیتا بود کارمل و

که درقسمت  بارق شفعی می تواند. خسربره بارق شفعی از همسنگران نجیب هللا بود

 .معلومات دهد قندی خیاط که توسط نجیب کشته شده یا نشدهکشته شدن توریالی پسر 

 حتی همراه خود داشت و به صدها دوسیهو  اوباشان شهرکابل بود توریالی پسرقندی از

 .زندان یکجا بودند داکترنجیب هللا زمانی در

جزای عمل ،  نجیب هللا که کشت هم کشته شد .زار کشته شدی کشتی تا ای کشته کی را

 ودخ ی پسرقندی خیاط خسربره بارق شفعی را خانم ثریا رهبرالنکه توریای .حق است

ی ئجزا ۀمحکم یک دوره در والیت کابل بودم و من یک دوره څارنوال در ،خوانده

 رامین قاضی حبیب هللا دیاه زند م حلیمی هم صنف سیاف وینسوالیت کابل با آقای 

 ،درشهر نبودشغالی بیش  شفعیخسربره بارق ،قندی خیاط  پسر الیتوری .بودم همکار

 از قمار کیسه بری می کرد وکابل  شهر وصال پنجشیری در به دستور شرف کور و

 .دیشا، ه باشدوسط نجیب هللا کشته شدت گرا .بازان جزیه می گرفت



خسربره بارق شفعی اختالفات حزبی بین  ،قندی خیاط ی پسرالتوری ه شدنسبب کشت

امکان نیست که  از دور، دترنجیب هللا بوده باشداک و نوراحمد نور ،بارق شفعی

 :بازهم میگویم. ازشقیقه کشیده باشدرا  (...ک)درد داکترنجیب هللا

 (به دار تا داردبرندامان قاتل دست از)خون مقتول 

 خارنوک  از تر آشکارمقتول  پُرخون ودامن رنگین 

 درازنامردانه، کرده بی گناه آنکه دست برکشتن 

   بازمثل  چنگالنه ، داردچنگ نول  خونخوارکرگس 

 شاعربی سنگ وبی ترازو

 (دامان قاتل برنداشت خون ناحق دست از) :است الهام گرفته اینجا از شاعر را این بیت

ساقی  به رقص و آنجا فتانه ساقی در درسالهایی که رستورانت شهرغلغله فعال بود و

شب  وی با ،رستوران بودمشتریان پروپا قرص این  یکی از تور ،گری می پرداخت

پشت  خانه اش در خمارآلود در مست و و ساقی سرمی کشیدزنده داری پیکی از دست 

 دروغ گو، ندنبر شده می تواهرا اشخاص چطور گونهاین  ) .سینمای زینب برمی گشت

 (.حافظه ندارد داستان ساز و

را نزد وی  را به دنبال تور فرستاد تا او جاسوسان خاد وقت قدرت  خود نجیب در

 .ناپدید شد ،رفتن پیش نجیب هللا بعد از تور. بیاورند

 شمیم خواهرزاده اش همسر نوراحمد خانم بارق شفعی بود و ،گل جان خواهراش

کوچک ترین تالشی  انگل پرچمی برای نگهداشت موقف خود ولی این دو ،نوربود

، پس از  جان سپرد رانکاندوه بی یأس و درفرجام پدراش با. برای یافتن تور نکردند

 هنگام، مادراش به خانۀ ما آمد اناهیتا همراه با بادی گارد داکتر سالی کنشکا پسر

کنشکا گفت  ،نوشیدن چای صدیق انتقادی برهمکاری جارهللا خلیلی با خاد داشت

 بچۀ قندی گرفتارمی شد و شاید به سر نوشت تور ،د نمی کرداخ اگرهمکاری جارهللا با

 خاد بود در نجیب هللا در زمانی بادی گارد مادرم که همین بادی گارد: مه داداچنین اد

 :بچۀ قندی چنین روایت می کند مورد تور

خاد  را در بچۀ قندی که می خواست او با تور حرفهای زیاد کردن بدل نجیب با رد و

چاقو کشی  چه وقت از پرسید تو او نجیب از ،تور بچۀ قندی نه پذیرفت م کند وااستخد

قربان من ازهمان زمانی از  ای پاسخ داد جسارت یک عیار با تور ؟ست برداشتید

از شهرغلغله  ساقی گری و از رقص که فتانه همسر شما چاقو کشی دست کشیده ام

کاذب  برغرور نجیب چون صاعقه ای بادی گارد دو درحضور سخنان تور .کشید دست

ز ا را او به ناگه تفنگچه خود. اندجنون اش کش تا مرز دیوانه اش کرد و، د آمدواش فر

اما ، تور به خون غلتید. یک کردلش ه پیشانی تورمستقیم ب و میزاش درآورد یگوش

جسد  خاد آباد به آن ناکجا بادی گارد نجیب هللا جفسر .خون آلود جالد را نبوسید چکمۀ

 .وخاک مرده روی شاهدعینی ساقی گرهمسراش پاشید کرد پیدا نارا 

همه جنایتکاران ، قضاوت بود تحقیق و وکارم در دفاتری کارکردم که سر من سالها در

می  کۀ قندی را هم از نزدیچب تور .را من درآن والیتی که کارمی کردم می شناختم



این سالها  اوخر درسلیمی  داشت و شهرغلغله که دردست سلیمی قندهاری قرار .شناختم

یم اد و بچه باز ،ی مرد زنکه بازسلیم .یک کتاب خانه بود نیویارک موظف در در

نجیب هللا مانند این  قندی و تور ،رقص بود ،درشهرغلغله شراب داده می شد ،بود الخمر

آن جا می  پسران مفعول هم در و هزنان بدکار ،نوع اوباشان درآن رستورانت می رفتند

 .ترشوت گرفتن به شهرغلغله می رف هم به خاطر عیاشی و پولیس رشوت خور د،آمدن

نگاه وظیفه درآن جا سر  ترمردمان دستگاه جاسوسی دولت ازدزیا، بود آنجا مرکز فساد

 تور ،مردم .خصوصاً اوباشانی را که دولت به جاسوسی استخدام کرده بود ،می زدند

 .همین قماش می دانستند نجیب هللا را از بچۀ قندی و

نشان کابل  با نام و ۀانوادیک خ ،می شناختم کالها از نزدیفتانه را س ۀمن که خانواد

این  آن خانواده هرگز در ، بلکهنمی کرد این رستورانت کار تنها که فتانه در نه، بودند

یاد ه زند .بود نطاق رادیو ،النی شهیدیج شهال خواهر، فتانه  .ندنداشت آمد جاها رفت و

 ۀانواداز خ با عزت و و فتانه یک زن دانشمند حمیرا مادر .اخالق بود ۀشهال نمون

 .ی داشتندکامیر امان هللا خان نزدی ۀسرشناس کابل که با خانواد

که صدها جریب  با وقار و دانشمند انکاکای فتانه مرد و جمال جان  پدر جیالنی خان و 

 داکتربی وجدان به نام  مردرا یک جمال جان  دختر ، داشتند ارحصبینی  زمین در

جمال جان به خاطر رذالت های  که دختر گرفته بود داکترعقلی وعصبی ، کمال سعید

جمال  ثریا بها بعد از طالق دختر ۀکمال سعید به گفت از او طالق گرفت و کمال سعید

زمان نامزدی  روابط نامشروع با خانم ثریا بها داشت که این روابط نامشروع تا ،جان

. می برد کمال سعید رنج نامشروع ثریا بها با  روابط صدیق از مه داشت واصدیق اد

 در ترک گفت و را بعد از یک برخورد کمال سعید از ترس صدیق ونجیب هللا افغانستان

 .فرانسه زندگی می کند

یا کارمند ، ساقی  یا زن داکترنجیب هللا رقاصه و ،النی خانیج این که فتانه دختر

ه هیچ فتان، بلکه است آوره داستان خند حرفها و و تهمت نه تنها دروغ و ،شهرغلغله بود

 مشکلی که بوده بین داکتر هر، ندارد نداشته وخوداش  ۀبه گفتنوع خصومت با ثریا بها 

 .استثریا بها بوده  نجیب هللا و

مشهورترین خانواده  فتانه از ۀچون خانواد، دوست نجیب هللا بود ، قندی خیاط ۀبچ تور

ولی پراش  ،ی شاخترقندی خیاط مسپ فتانه را به نام تور ۀشاید خانواد، های کابل بود

 یاد شهاله از شهادت زند بعد .جیالنی خان می دید ۀمی سوخت که بطرف خانواد

النی خان یج ۀروابط من با خانواد ،اطرف ماموریت داشتم النی به خاطریکه من دریج

این که فتانه را  .ندزنده داشت من با آن خانواده مرده و ۀخانود، جمال جان کم شده بود و

  .معما است من یک نزد گرفت هللا چطورنجیب  داکتر

 ،زمین تا آسمان فرق داشت، شما ۀخانواد جیالنی خان و ۀنجیب هللا با خانواد ۀخانواد

به خاطر نام  فتانه بعد از مرگ نجیب هللا تاهنوز. قسمت انسان چیزی گفته نمی تواند

 تو و کس نگرفته هم نام سگ اش را  تا امروز نکرد و شوهر ،داکترنجیب هللا خانواده و



قلمداد کردی که  دوست پسرخود آن را شما که این و خانم ثریا بها غیر اعترافات خود

 .، کار دیگری نکردیهستند بودند و تو ۀدیوان

 ،ترا بنام یک زن بدنام، های تو اوالد، اکس تو حتی دوستان شوهر ،دشمنان تونه تنها 

می  ،دانشی که داری جود تحصیل وبا وا، یاوه سر ،الف زن ،ران، بد گذخالقا بد

نده بعد از خواندن نخوا، باشد تو درباد از یک فیصد نوشته های کتاب رها اگر. شناسند

برج فالن اش از  ازرا مردم گاو شیری  .حدس می زند که تو چطور یک انسان هستی

 پس معلوم است که توعیار ،می گویی عیار قندی را تو ۀبچ اینکه تور. می شناسد دور

چه ان بنشین تا بدانی عیار خوشه چین شاگرد دنزد استا روز چند برو ،نشناختیرا 

 .دارند داشتند وخصلت های انسانی 

 را نور او ۀخواهرزاد بارق شفعی و ۀقندی را که خسربر ۀبچ تور ،نجیب هللا اگر

رک فهم از بب رد از نجیب هللا کرده به ببرک نزدیکی داشت و نور پنجوایی گرفته بود و

جیب نوراحمد  ا نجیب هللا درهصد و پای لچی هم کم از کسی نبود لچکی و در، کم نبود

 .بود نور

را  ۀ قندیبچ ت کرده باشد که تورأکه نجیب هللا این قدر جر هیچ عقل کارنمی کند 

دست کم  پنجوایی را نمی توان نور بزدل است و بارق یک آدم سازش کار و .بکشد

 حمایت از ببرک و بود که درشورای زمان شاه به خاطر پنجوایی کسی نور .گرفت

 پای لچی خودبا  وکالی دهن پاره را ۀدهن پار ،اناهیتا تمام شورا را کون به کون کرد

 .بست

 وبارق شفعی  و کشته است را نجیب هللا توریالی چاقوکش کدام خرباشد که قبول کند 

یک انسان بی ناموس ،  تور. ر کنندنظ این قسمت ابراز در دمی توانن هستند وزنده  نور

شاید توسط ، چهارعیب شرعی بود بی وجدان ، شرابی ، چرسی ، قمارباز، دزد و

آنچه که  و برده شده باشدی جای ،چۀ قندی اذیت شده بودندب اشخاصی که از طرف تور

 وبعد ا درحق او انجام داده باشند و، بچه مردم بی دفاع افغانستان کرده بود حق زن و در

 ملت افغانستان در را این قسم اشخاص .کدام چقری انداخته باشند رد و را کشته باشند

زمان حزب دموکراتیک خلق  در، سربه نیست کردند، داوود که امنیت بود زمان شاه و

کشتن این نوع اشخاص مثل آب خوردن  ،که امنیت وجود نداشت کشتن مرغ مشکل بود

یک فروغ  بچۀ قندی نزد تو می کند تور نده فکرنکردی که خوا یاد او قسمی از، بود

 .دیگراست

هم  ،را تقسیم کرده بودند دراین جای شک نیست که پسران استاد خلیلی درهرجا خود

زمانی مسعود خلیلی ، با عبدهللا شادان ، عنایت  .ست وهم مسلمانیهم کمون،مجاهد بودند

این  کابل یکجا با رادیو در ،می کنند بی بی سی کار پرچمی های که در دیگر شریف و

 از بعد با جمعیت پیوست و، سرشور می داد، اشخاص که به نام پرچمی شهرت داشتند

 .شد شورای نظار همرکابان احمدشاه مسعود در



کشی سوء استفاده  چاقو بخاطر، بود بارو بی بند چاقوکش و ،هللا یک آدم بی سوادجار

 ،گرچه با نجیب هللا روابط از پانزده ،یب هللانج نه به دستور، رفته بود خاد در خاد از

 .بزند فرق نمی کرد که درکجا سر اوبه ، او آدم بی پرنسیپ بود ده سالگی داشت وزشان

اصلی جارهللا  برادر ،را گرفته بود خود زن پدر هم خواهر معتصم باهلل که هم پسر و

از روی مجبوریت ، ودحمایه فامیل درکابل مانده ب زندگی و او به خاطر خانه و، بود

هم  صم باهلل سابقه پرچمی نداشت وتجارهللا ومع .با پرچم حفظ کرده بودرا  روابط خود

خلیلی که  خوشی مسعود به خاطر کینه توزانه و یاین نوع نوشته ها، نه اخوانی بودند

 ک شورکه نم خرهم می داند ،نوشته شده ،نگاه برادراندری نداشت با جارهللا روابط از

وجود  کاسه نیم کاسه ها چون زیر ،یع کردن استوقت ضاجارهللا نوشتن  سر و است

دربا به خاطر زیاد شدن حجم کتاب نوشته  درکتاب رها این نوع مزخرفات زیاد،  دارد

 .است شده

 

می  رفقای حزبی آغاز حذف خانواده و. گسترده ترمی شود پهنۀ حذف کردن های نجیب

به تیغ کینه سالخی می  ،که رفیق حزبی نجیب هللا بودرا   یس آریانائکپتان بابا ر ،گردد

را به قتل  خود که شوهر را متهم می کنند قتل او زن کپتان بابا که فلج بود او در و کند

درهمان شب  و با که مشاورین روسی را مهمان کرده بودل کپتان بابعد از قت .رسانیده

دی  ت فروش هواپیمای غول پیکرقسم مشاورین روسی در می خواست که با، کشته شد

 د که افسوس دیگرناز زبان احمدزی برادرنجیب هللا حکایت می کن. مشوره کند 10سی 

آن  مند بعد از قتل کپتان باباتکش سلطان علی .نداریم را  10دی سی غول پیکر هواپیمای

از زبان  .به جیب خوداش زد را ها پول بخشی از هوا پیمای غول پیکر را فروخت و

احمدزی می گوید روس ها خوش نبودن که ما طیاره امریکایی می داشتیم آن شب مرا 

سی  ور گفتند که برق میترخانه را خاموش کن وقتیکه چراغ خاموش شد مهمان افغانی و

این  است برق دوباره روشن شد همه دید که کپتان بابا درخون غلتیده، بودند زیاد

هم  و را ثریا بها قاتل پدراش می داند م نجیبه بود و خاد ب و.گ.کمشترک  سناریوی

 .پاک دامن محی الدین انیس می برد ثریا بها تکراری نام از دختر

خاد نه  ب و.گ.کدر این جای شک نیست که  ،تان بابا درکابل نبودمپوقت قتل ک من در

به  ند،آورد بودی به بارنا د،ویران کردن ند،کشت ند،تنها به ملت افغانستان دسیسه ساخت

یس ئداکترنجیب هللا به حیث ر وند ترورکرد و ندکشت ند،هم دسیه ساخت خود ۀدست و دار

روسها که از دست اش  دستور زورهرنوع جنایت به فکرخود و از نگا ه وظیفه و خاد

یک دانه  ،جنایت نجیب هللا از خروار تو دشمن و نه سر ،دوست کرد نه سر غآمد دری

 ،بین مردم فاش شده بود افشا کردی که قبل از افشای تو درچیزهایی را  ،هم نه برداشتی

نداری یا به خصلتی که  یا خبر تو ،ندارد آن خبر که ملت افغانستان از نو تازه و چیز

افشا ، چیزهای کهنه را که ملت می دانند، دارند هیچ نوع واقعیت نمی گویند پرچمی ها

 ۀکراتیک خلق نظر به گفتحزب دمو سیاست روس و آخور سر می کنند چون تو در

سالها  خود ۀدسترخوان اناهیتا به گفت سر خودت بعد از پانزده سالگی کالن شدی و



 .قلمداد کردی او ۀببرک را لند طرف دیگر یک طرف مورجان گفتی از از ،نشستی

آزموده را نباید  ۀسرم .امید کردن حماقتی بیش نیست تو ازراست نوشتن  راست گفتن و

 .آزمود

به ، لیالم کرد را مند دارایی های ملتتکه کش ها تو که تمام ملت افغانستان می داندنه تن

 ساخت و ته مرکزی را به شمول حسن شرق خریکم، بیروی سیاسی حق داد

حسن شرق  ،نامی حزب دموکراتیک خلق بد در رااو پای  و فریب داد را رمحتاطیانجن

 از و دمندها خوردنتکش مند وتکشرا  لردا افغانی و روبل و هالیون یم. کشید مندتکش و

ون ها دالر با رجبوف یمیل .دخارج کردن دوستان خود روسی و به کمک مشاورمملکت 

زمان وزارت شرعی  لوی څارنوالی که در سترمحکمه ووزارت عدلیه ،  مشاور

بعد در زمان ببرک  ،جانی بودشرعی جوز وف مشاوربرج. رگان بودندجوزجانی یک ا

روبل با قاضی امین  و سفید کردن دالر ین وئدر قاچاق هرو ،رک کارمل شدبب مشاور

پیش از  و به نفع حزب دموکراتیک خلق شریک بودند ،سیدشرف خواهر شوهر ،لغمانی

به نفع حزب  امریکا محصل بود و دموکراتیک خلق قاضی امین در آمدن حزب

ستره معاون  بل آمد وبعد از هفت ثور کا ین می کرد وئاق هروچدموکراتیک خلق قا

ستره ئیس ر ،معاون تهذیب ،امین .اق می نمودچرجبوف قا با محکمه مقرر شد و

 رجبوف در خود سبک دوش و ۀوظیف امین از ،ی رجبوفدستگیربعد از  ،محکمه

را  این چیزها .نیست و طیاره نسوارشان هم نبود دو ،یک طیارهپول . روسیه عدام شد

کمی شرافت داری چیزهایی را افشا کن که  اگر، ی دانستندتو م ملت افغانستان قبل از

نجیب ها قاتل  و ،ها دزد بودند تمندشکه ک ندنهمه می دا .آن خبرندارد ملت افغانستان از

به جان ناموس ملت  انتجاوزگر ،رهبران حزب اعضای حزب و ملت افغانستان و

صدها جنایت  توخی ها و ،جفسرها،غنی زنبورها ،سیدکاظم ها  مانند و افغانستان بودند

 کشتن انسان مانند ،کشتن مرغ نزد شان مشکل بود د،سگ داکترنجیب هللا بودن دیگر کار

 .بودآسان شان  آب خوردن نزد

 

زن درخاد بهره می  و ثریا بها می نویسد که نجیب مثل روسها از شیوه های شراب

. ی کردخاد جذب م پول در با را زنان مفسد و به زور را مقبول و زنان شریف ،گرفت

النه  ،مردم بزداید از خاطر شهر غلغله را اینکه نام ساقی خانۀ نجیب هللا به خاطر از

 شایی وگباز خاد ۀبا سرمای 1کلپ نمبر را به نامهای کلپ پرندۀ آبی و دیگری های فساد

حتا وی دختری را به  ،خبر رسانی استخدام کرد برای جلب مشتری و زنان بد کار را

ساقی  ۀکه همان فتان شوند ورتا مردم به این با کرد استخدامبرای آوازخوانی نام فتانه 

 نجیب همسر و است 1مبرن کلپ کلپ پرنده آبی و همین فتانۀ امروز ،شهرغلغله دیروز

از اخالق  نجیب هللا که دور ۀقسمت روابط خانواد این نوع حرفها در .کس دیگری است

 انی رانام شخصیت های تجاری افغ ،نجیب هللا ۀهم به خاطر متهم ساختن خانواد است و

وهم به  که با خاندان نجیب هللا روابط داشته   مثل حاجی هللا نظر هزاربز ،برده

قسمی داستان می ، را یک چیزی نشان بدهد خود خاطریکه نجیب هللا را متهم سازد و



 می گوید خواهر و توسط تانک روسی  نجیب هللا از بین بردرا وی می نویسد که  سازد

  .ع درپهلوی من بودیرف

این نوع  .نجیب هللا را مشکوک می خواند قتل پدر شوهراکس خوداز زبان صدیق 

ت من هم با این خانم قحقی به نقط نوشته کنم در ه من هم نقط چرندیات زیاد است اگر

چیزی  می گویند .شاید بعضی از این حرفها درست هم باشد .مریض همکاری کرده ام

 .است بدگویی که این خانم کرده نه آن قدر و است که مردم می گویند چیزها

سوم روز  می گوید در و نجیب یاد می کند تولد دختر سوم مرگ پدرنجیب و روز از

 آمد که نجیب هللا زار نجیب به دنیا  ۀخان مسکا جان چشم آبی در ،مرگ پدرنجیب هللا

این کتاب  سرایی در یاوه از قبل این نوع حرفهای پیش پا افتاده و .گریه می کرد زار

  .زیاد دیده می شود

از  که دوست ثریا بود یاد می کند و ۀ قندیبچ، تور خواهرنرس  ،زخمی شدن  حمیده از

 ،نجیب بوده را به خاطریکه نرس پدر که درحقیقت او داستان سازی می نمایداو زبان 

 در، ثریا  ۀحالیکه به گفت در ،کرده را خاد ترور او مرگ پدرنجیب هللا شده و افشاسبب 

 .است بردهاز بین  را پدر خودبه کمک داکتران  و نجیب دست داشته خودمرگ پدر

 .از تانک روسی حرف می زند وع یرف از رنا خواهر استاد وردک و حمایت از

ع یرف ۀخال خانم پسر و تورنتو زندگی می کند در ،ع استیجنرال رف آن خانم که خواهر

 .خانوادگی دارند و کاست که با من روابط نزدی

دولت حزب دموکرتیک خلق  که هزاران دام برملت افغانستاناین جای شک نیست  در

داخل به نام  که درخارج و به جاسوس های خود پول دادند گذاشتند و  هناجوان مردان

کرده  آن نابود این و ۀبه بهان را افغانستان هزاران تاجر تجارت به خاد جاسوسی کنند و

مجبوربه ترک وطن  را خانواده های شان اوالد ها و د،خوردن را پول های شان و

 .کردند

 را ها ت خانهآن رذالداشتند که خودشان  رذالت خانه دیگر ها ل این کلپ ها صدمث 

به  جنرال ساختند و را سبزه گردن کلفت مثل تاجو و مرده گاو صدها  ،می کردند اداره

 د وگرفتندختر ،بستند جامعه پیوندهای خویشی  رذیل ترین افراد با خاطر بقای خود

ی فرار نابود و، محو را خانواده های شریف ،گرفتند از آنها هرنوع کار دادند و دختر

 .کردند

 ، بلکهیس مقررکردندئر مدیر و ،، حاکمدار هنه تنها عالق را بی سواد باز و قمار و دزد

به  کار ،مقررنمودندبی سوادان  قاضی را څارنوال ،دگرمن ساختند دگروال و و جنرال

روی  .را حاتم بیگ زمان ساخت رمادرخودهشو ،حزب عضوهر، نسپردند  اهل کار

 .سفید کردندرا  چنگیز

تحصیل  زن خیلی شریف و ،زندگی می کند تورنتو دفاع در ع وزیریرف رونا خواهر

، هیچ نوع خصلت این ها با داشته  با این دلقک روابط ه چطورنمی دانم ک ،کرده است

 .نمی خواند دیگریک



خانوده اش  واو آسمان  کرده که ناف زمین و جای کتاب قسمی وانمود هر درثریا بها 

از  ،خود سعدالدین بها ۀند که پدران سعدالدین بها به گفتندرحالیکه همه می دا ،بوده

ترپال  و می ساختند بعدها زین اسپ، دندن دوزی می کراالدرکابل پ، کشمیر آمده بودند

مستورات زیر دست  ۀتا درشفاخانیاناه به کمک داکتر اثریا به مادر دوختند و موترمی

به نوزادان مرده کفن می  می دوخت و را مریضان لباس داکتران و ،خیاط کارمی کرد

که با  باشرف بود ثریا بها یک زن پاک و این جای شک نیست که مادر در و دوخت

 لباس و و درحال تنگ دستی تقدیم کرد ،به جامعه کرده لیل تحصاری اطفاوخ زحمت و

ه عوضیکه ثریا بها ب،با آبرو وعزت زندگی کرد زندان رساند و نان یک مبارز در

 حتی در ،خود داستان می سازد ۀبه خانواد و خودبه ، افتخارکند مادر ۀکارشرافت مندان

همایون  را به دخترخود که یک جنرال به زور دشریف تهمت می بنند ۀحق یک خانواد

زمین تا  ،فی جنرالاثریا بها با زندگی اشر ۀکه زندگی خانواد، درحالیدادمن  برادربها 

ارد که می کردیم که ثریا بها داستان سرایی کرده امکان د ما فکر .آسمان فرق داشت

همایون  .گویدبرا  ناگفتنی ها ،کندرا افشاه  واقعیت ها و گیرد همایون بها از شرافت کار

 ستان سازی واد خواهرخود مانند، بیرون نداد را یک کلمه واقعیت هاش هم مثل خواهرا

 .یک باغ هستند دو گل زرد معلوم شد هر، پردازی کرد هافسان

درباد ابراز  اگر درقسمت دیگرنوشته های کتاب رها ،فت داردااگرهمایون بها شر

 کشت و دستور مته مرکزی که مرکزیدفاع ک تنها بنویسد که درعدل و ،نظرنمی کند

بدنام  ۀآن شعب در، نظامی را برسی می کرد کارهای مربوط،تان بودکشتارملت افغانس

زن اش  ۀخانواد او و ۀچه وظیفه  داشت وهم بنویسد که چه تفاوت اجتماعی بین خانود

حزب دموکراتیک خلق  من ایمان دارم که او سالها در و یک جنرال بود که دختر

یا بها آب ثر و مردانگی را ندارد ت اعتراف وأجر ،مزدوری نموده ،جاسوسی کرده

 .است را خورده دهن همایون بها
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