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ميباشد مطلب نويسندۀ  بدوش جم�ت و کلمات استعمال محتوی، مسؤوليت  

 

  

  ٢تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئمخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

  ٢٠١٥/ ١/ ٢٧                                                                                                کانديد اکادميسين سيستانی             

  روغ   حميد قای سيدآقابل توجه 

رسانيد، اما گذشته از با آنکه روی دو صفحه را سياه کرده ايد تا خود را به  خراسان قبل از اس�م بعزيزم،

تان مؤخذ خود را نشان نداده ايد، فقط مشتی از کلمات ونامھای نا  نمايانه اينکه در سراسر اين ادعاھای بزرگ

زيرا  .کس را فراھم کرده نميتواندھيچکه قناعت  آشنای ميان قوس ناخنگ گرفته را تحويل خواننده داده ايدمانوس ونا

کابل وکلکه کان،ھرگز « بصورت دقيق نشان نداده ايد تاحقايق بيان شده در مقالۀ شما در ھيچ جايی کدام سندی را

را ترديد کند؟ شما براساس کدام دست آويز ميخواھيد کابل را جزء خراسان بشماريد، حتی در » جزو خراسان نبودند

  ازمنۀ قبل از اس�م؟

و اگر ميشمرد، بدون ترديد پوھاند  مارکوارت درکتاب ايرانشھر،ھيچگاھی کابل را جزو خراسان نشمرده 

حواله . حبيبی واحمدعلی کھزاد پيش از ھرکسی ديگراز آن در نوشته ھا وتحقيقات خود ياد ميکردند که نکرده اند

در قرن پنج مي�دی مورد شک وترديد من است، واگر ذکرھم کرده  دادن چنين حکمی به موسی خورنی مورخ ارمنی،

  . نه ازکابل ويا خراسان تا حرف او را بپذيريمباشد او از ارمنستان بوده،

پيام اصلی نوشـتۀ شما، وانمودکردن غيرمسئوEنه نوشتن مقالۀ يا مقاEت من است، اما ھرگز نتوانسته ايد 

حزب عضو شما ميدانيد که من . جمله يا پرگرافی را بطورسند نشان بدھيد که من آنرا غير مسئوEنه نوشته باشم

را بجای حقيقت تا مطابق دستور رھبری حزب ، دروغ فغانستان نبوده ام وطوری تربيت نشده ام ادموکراتيک خلق 

. ھميت داشته استبرای من حقيقت گفتن ومردم را از حقيقت آگاه ساختن بيش ازھرچيز ديگر ا .تحويل مردم بدھم 

 وپوھاندعلی محمدزھما، حقيقت پژوھی را در دبستان پوھاندحبيبی، وپوھاندميرحسين شاهمن حقيقت نويسی و

   .يادگرفته ام وھنوزھم روش کار آنھا برای من سرمشق زندگی کاری وتحقيقاتی من است

بحث وادعای خراسان خواھان وطن ما ،استوار براسناد قبل التاريخ و يا قبل از مي�د و يا قبل از اس�م نيست، 

ھنگ، داکترجاويد، استاد خليلی ولطيف پدرام اشارات فر.  استخراسان قبل ازظھور افغانستانبلکه مبتنی بر

وبصيرکامجو وداکتر لعل زاد وامثال آنھا در مورد خراسان، تير زدن به ھمين ھدف يعنی تاريخ عھد اس�می و در 

افغانستان تا زمان اميردوست محمدخان :  زمان برسميت شناختن نام افغانستان است که ميگويند،عھد اس�می ھم

ان پدر امير عبدالرحمن خان، خراسان ناميده ميشده است ومی بايد ھمين نام بجای افغانستان که واميرمحمدافضل خ

  .  ندارد ،دوباره احياء وبرسميت شناخته شود١٩بگفتۀ خراسان طلبان سابقه ای قبل ازقرن 

کانی را فرزند خراسان ھمين است که حبيب   کله » عياری از خراسان«پيام استادخليلی نيزدر داستان

وباEخره ندانستيم  که شما حبيب   کله کانی را خراسانی ميدانيد يا خير؟ اگر او را ! ميشمارد نه فرزند افغانستان

  . خراسانی بدانيد بحث تمام است، زيرا که جنگ برسر لحاف م�نصرالدين است

  :نصيحتی منحيث  معلم بشما



  
 

 

  ٢تر ٢  له:و شميرهد پاڼ

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ،  ده دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه: يادونه

 

مي�دی  استاد شما بوده ام، بعد من از آن ليسه به نيمروز رفتم و شما به ٦٠من در ليسۀ نادريه در ميانۀ دھه 

بود وآخرين وظيفۀ ) ارگان نشراتی حزب وطن(آخرين وظيفۀ شما مديرمسئول روزنامۀ پيام وطن .فاکولتۀ طب رفتيد

  .من در اکادمی علوم افغانستان رياست مرکزتحقيقات علوم اجتماعی

من بازھم به . من درسويدن وشما درکشور آلمان. اب کردز وطن به اروپا پرت بعد روزگار ھردوی ما را ا

مناسبات زمينداری ادامه دادم، ولی   وتاريخی جغرافيایھمان شغل قديمی، يعنی تحقيق وپژوھش در عرصۀ تاريخ و 

 می شما که می بايد در رشتۀ طب تحصي�ت تان را تکميل ميکرديد وازاين طريق به جامعۀ انسانی خدمت

خوب . نموديد،مگرموفق نشديد، اما خوش داريد که نام تان به عنوان نويسنده و تحليلگر در رسانه ھا نمايان شود

البته ھيچ عيبی ندارد که شما ھم منحيث يک صاحب نظردر مسائل سياسی واوضاع جاری وطن شرکت بجوئيد 

را سياسی تان اعتبار زھای بپردازيد تاچيوحضور داشته باشيد، ولی توصيۀ من بحيث استاد شما اينست که به 

 اما بايد بدانيد !يدنزکم ب را بزعم خود استاد خود، نه اينکه بخاطر دلخوشی اين وآن، شما قلم برداريد و تضمين کند

  .نه برترفندکه نوشته ھای  من ھمواره تکيه برحقايق دارند،

  به اميد روغ ماندن شما سيستانی

 


