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  ٢٠١٥/ ١/ ٣١کانديد اکادميسين سيستانی                                                                                      

  

  !نکنيد»  گروھی توھين«مسئو نه بنويسيد وًلطفا آقای روغ ،

  

رزيابی قرار داد تاريخی را مورد ا،يک موضوع مھم ٢٠١٥غاز سال جاری ، ازآ آن-ينپورتال افغان جرمن
تثبيت جايگاه حبيب < کله کانی اين موضوع تدوير کنفرانس . که برای شناخت حقيقت تاريخ اھميت بسيار زياد دارد

من  به عنوان ھمکار دايمی اين پورتال و کسی که بامسائل تاريخی زيادترع-قه دارم،  زم . است درتاريخ افغانستان
 معاصر ت واھداف آن مکث نمايم  و با اتکا به چشمديد ھای دو مورخ باص-حيديدم تا روی ماھيت اين کنفرانس

بنويسم که تجليل از حبيب < کلکانی، توھين به دانشمندان وشخصيت ) غباروفيض محمدکاتب(حبيب < کلکانی 
 کلکانی  مگر ما در تاريخ کشور خود، اشخاص دانشمند  ونيک نام تر از حبيب <.  ھای ملی ومبارزکشورماست

نداريم که اجازه بدھيم تعدادی از افراد متعصب وقوم پرست از يک دزد، از يک قطاع طريق ويک عنصر ضد ترقی 
ھمانان از وضد تساوی حقوق زن ومرد وضد علم و دانش  وتمام مظاھر تمدن وفرھنگ تقديرنمايند؟ اگر يکی از م

ز وی  تجليل ميکنيد، کی بود؟ تدويرکنندگان کنفرانس چی جوابی پرسيد که اين اقا که شما اتدويرکنندگان کنفرانس مي
به او می دادند؟ اگر جواب داده ميشد که او رھبرما بود که سواد نداشت وع-وه بربيسوادی دزد وراه گير ھم بود 
واموال رھگذران ومسافرين را غارت ميکرد و او بود که در خدمت انگليس قرار گرفت وبرضد يک نظام مترقی 
ومعارف پرور وطرفدارتساوی حقوق زنان با مردان ومشوق ومروج  تعليم وتحصيل زنان مثل پسران بود، قيام کرد 
وبا دستياری ايادی انگليس آن نظام را سقوط داد،آيا آن مھمان به عقل و درايت وانتخاب تدويرگران کنفرانس نمی 

  . ًخنديد؟ حتما می خنديد

ی از قلم بدستان مليگرای افغان دراين عرصه قدم جلو گذاشتند و اندوخته خ-صه به اقتفای مقالۀ من تعداد
از آنجمله يکی ھم آقای باری جھانی بود که مقالۀ مفصل  .ھا و دانستنی ھای خود را با ديگران شريک ساختند

ًند که واقعا ومستندی بر مبنای کتاب تذکرة ا نق-ب فيض محمدکاتب نوشتند ودر پورتال افغان جرمن آن-ين گذاشت

آيا حميد< روغ گفته ميتواند بگويد که تذکرة ا نق-ب فيض محمدکاتب کاغذپارۀ  .مقالۀ بی نظير تاريخی است
  .مندرس است  وبدرد بخور نيست

يکی ديگراز نويسندگان اين بحث،بصراحت نوشت که منبع ومنشاء تمام اين توطئه ھا، استادخليلی است که 
 را نوشته است وعده ای  از جوانان وطن را گمراه کرده است تا جائی که يکی از آنھا خود کتاب عياری از خراسان

ودزدی ميزد وسرانجام وتجاوز را بنام مستعار حبيب < استالفی مسمی ساخته بود و دست به قتل وغارت واختطاف 
بنابرين بايد کتاب .  به اعدام گرديداز سوی پوليس ملی گرفتار وبعد از شواھد واسناد انکار ناپذير عليه او، محکوم

  . عياری از خراسان خليلی مورد نقد وترديد قرارگيرد تا جوانان از خواندن آن منصرف گردند

مقالتی نوشتم که در آن ) را نوشت؟» عياری از خراسان«استاد خليلی چرا کتاب ( بنابرآن من زيرعنوان 
خوشبختانه ضمن بررسی . تحليل و ارزيابی  قرار گرفته استانگيزۀ استاد خليلی ازنوشتن  کتاب مذکور مورد 

موضوع ، در مورد سوابق کاری استادخليلی اسنادی بدست آمد که گواه انکارناپذير برخيانت استاد خليلی محسوب 
ودرجريان پژوھش برای من معلوم گرديد که پدر خليلی نيز از جمله دژخيمان وميرغضبان دوران . ميشوند

 سال وظايف  امنيتی واستخباراتی خود صد ھا ٤٠ًمن خان و امير حبيب < خان بوده و در مدت تقريبااميرعبدالرح
در نتيجه اولين مامور بلند . وھزاران انسان بيگناه اين وطن را بشمول مشروطه خواھان ،بخاک وخون کشيده است

  .ن محکوم به اعدام شده استرتبۀ دولتی بود که در رژيم امانی از طرف محکمه وشھادت مشروطه خواھا

در نوشتۀ اخير آقای روغ که تا ھنوز زنگار غروراقتدارحزبی وخود برتربينی بمشاھده ميرسد،ع-وه بر من ، 
واستاد خليلی مقاله نوشته اند توھين صورت گرفته است که در ذيل " حبيب < کله کانی"به تمام کسانی که در بارۀ 

  .روی آنھا مکث ميکنم
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چند نفری که نفسک « :چيزی که در نوشته آقای روغ توجه را جلب ميکند، اينست که ميگويد نخستين 
آن عالی جنابان، نه تنھا جنگ مردم » جنگ«زنان،وعرق ريزان، برای شکار مگس درتاريکی شمشير می زنند،

ما به يک تکرار بسيار و اين عزتمندان ودانشمندان چيز تازه ای مشھودنيست، » مباحثات«دراين گويا .... مانيست،
   وتنھا مھارت شان اينست که چند تا کاغذ پارۀ مندرس را يکی روی ديگر می پاشند، کاعذور مصاب ھستندتھوع آ

  ».ھايی که حتی تاريخ ھم ،ديگر اين کاغذھا را از جغرافيای خود بيرون انداخته است

ن،وعرق ريزان، برای شکار مگس چند نفری که نفسک زنا« :در سطر اول پرگراف فوق نظرمی اندازيم 
شما ببخشيد آقای روغ ھداف (»آن عالی جنابان، نه تنھا جنگ مردم ما نيست» جنگ«درتاريکی شمشير می زنند،

 است که برای سرکوبی شان قشون سرخ را فرخوانديد وتا توان  مردمیيا ھمانکدام مردم است؟ آ" مردم ما"ازاين 
،مگر "جنگ مردم ما" کردند؟ وآنگاه  از وطن جاروب١٩٩٢ دری اند که شما راا آنان آنھا را بمباران نموديد، يداشتيد

 سال قبل بخواست روسھا ٣٦جنگ برسر تعبير يا درست و غلط يک بيت بيدل  است؟ يا  ھمان جنگی است که 
ه ھای آن بوسيلۀ حزب  شما وتنظيمھای جھادی براه انداخته شد و دار وندار مملکت را تباه ساخت ولی ھنوزشعل

  )خاموش نگشته است؟ 

است که با احساس شريفانه وطن دوستی و قلم بدستانی   منظور آن اھانت آميزمنقول از آقای روغ درسطر
تعصب وکينه توزی،از اوايل  سال جاری ،بر ماھيت واھداف کنفرانس تجليل از حبيب < کلکانی وخيانت ھای فارغ از

باری جھانی ،مسعودفارانی، : اين چند ذوات عبارت انداز.ه انددل بحث راندمشھود استاد خليلی بطورمستند ومست
داکتر سيد خليل < ھاشميان، جمالخان بارکزی، م-لی موسی نظام، داکتر نحيب بارکزی، آقای احسان لمر، محمداياز 

آقای روغ رمت که مورد استھزا وھتک حومن نوری ،آقای غلزی غزنوی و آقای قاسم باز و آقای محبوب کاتب  
 مداح وپايبوس ضياء قرارگرفته ايم وگناه ما ھم افشای چھره ھای خاين به ملت، تجزيه طلبان، وخراسان طلبان، و

ديگرانی که مورد استھزای آقای روغ  وداد ھم م خود جواب آقای روغ را در زير خوامن بسھ. می باشدالحق خليلی 
  .خود دفاع نمايندملی از حيثيت وموقف  رارگرفته اند خود بھتر ميدانند که چگونهق

وتنھا مھارت شان اينست که چند تا کاغذ پارۀ مندرس را  «:که  پرگراف متذکر ميشودھمان در آقای روغ 
  ».يکی روی ديگر می پاشند، کاغذھايی که حتی تاريخ ھم ،ديگر اين کاغذھا را از جغرافيای خودبيرون انداخته است

تاريخ غبار وسراج التواريخ وتذکرة ا نق-ب فيض محمدکاتب، کاغذ  :ھايی مثل ابکت از نظرآقای داکتر روغ،
آيا آقای روغ گفته ميتواند که اگر اين دو تاريخ را از نميخورند؟ ما سی ھستند که ديگر بدرد تاريخ رپاره ھای مند

< ونادرشاه وظاھرشاه،از دسترس مردم خود دور بيندازيم ، برای شناخت جريانات سياسی دورۀ امانی وعھد حبيب 
کدام تاريخھا استفاده کنيم؟آيا حزب دموکراتيک خلق کدام تاريخی برای مردم ما نوشته است تا فرزندان ما از آن 
استفاده کنند؟ تا جايی که معلوم است، حزب مذکورنه تنھا تاريخ  ما را لکه دار نمود که  برجغرافيای کشور ھم 

آيا خود متوجه شده اند که  کتر روغ، بديگران ھوشدار ميدھد که مسئو نه بنوسند؟آقای دا. ناروائی روا داشت
  خودغير مسئو نه می نويسند؟ 

برادر ارجمند، بايد بدانيد که منابع تاريخی،از کاغذ پاره ھای مندرس شروع ميشود وتا کتيبه ھا ولوحه سنگ 
ات کاغذی وصوتی وتصويری ادامه پيدا ميکند، کاغذ ھای قبور و يافته ھای باستان شناسی و اسناد آرشيفی ونشري

پاره ھای مندرس چاپ شده، داروھای طبی نيستند که تاريخ مصرف آنھا بگذرد وبدرد نخورند؟ ھرقدر اسناد تاريخی 
جناب  داکترصاحب، متاسفانه شما ھنوز ھم از مرکب غرور وخود . مندرس تر شوند، ارزش تاريخی آن بيشتر ميشود

ھنوز ھم فکر ميکنيد که ھرچه بگوئيد ويا بنويسيد، ديگران زيردستان شما اند وبايد .تان پائين نيامده ايدبرتر بينی 
آنرا بپذيرند، درحالی که چنين نيست، شما مدتھا قبل از اوج قدرت پوشالی تان بزير غلطيده ايد واز وطن رانده شده 

دگانی را که صد چند  شما بی آ يش تر و وطن پرست ايد،حق نداريد با کلمات موھن ولفاظی ھای بازاری، نويسن
  . اند،استھزا وتوھين نمائيد

کسانی که دراين بحث روشنگرانه شرکت جسته اند واحساس و افکار واندوخته ھای خود را مسئو نه با 
  ماھۀ حبيب <٩ھموطنان  خود شريک ساخته اند، ھمگی از تاريخ معاصر کشور وبخصوص از تاريخ حکومت 

ھيچکس حق ندارد تا نوشته ھای اشخاصی چون باری جھانی، مسعودفارانی، احسان لمر، نجيب  .کلکانی اط-ع دارند
بارکزی ، داکترھاشميان،م-لی نظام، سيستانی، اياز نوری وساير تبصره کنندگان را به تمسخر بگيرد وسبکسرانه 
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 سال روزنامه چ-نی تان، فقط يک سخن ١٢ه شما در اگر من بگويم ک. اين نوشته ھا تکراری وتھوع آوراست:بگويد
ومردم از شنيدن آن دلبد ميشدند،که گزافه ھم نيست، چه » انق-ب ثور برگشت ناپذيراست«را تکرار ميکرديد 

  !احساسی به شما دست ميدھد؟پس آنچه بخود نمی پسنديد، بديگران نپسنديد

ور مصاب تھوع آ بسيار يک تکرارانشمندان ما به و اين عزتمندان ود« :ميفرمايددر بخش ديگر پرگراف 
آيا بحث بردورۀ حبيب < کلکانی، تکراری است؟ يا برم-کردن اسناد  بپرسم که "روغ"ميخواھم ازجناب  »ھستند

خيانت خليلی تکراری است؟ ويا منظور شما از اين تکراری گفتن، ترس از اينست که مبادا فردا کسی  اسناد خيانت 
قای شما را در اين پورتال رونما کند و برآن بحث براند، بنابرين شما برای جلوگيری از چنين تکراری، از يکی از رف

ھمين حا  ميخواھيد دروازۀ چنين بحث ھايی را ببنديد؟ اگر لطف کنيد ونشان بدھيد که چه چيز اين بحث روشنگرانه، 
  .واھد بودشما ميگردد؟ با عث خوشنودی ما نيزختھوع تکراری است وسبب 

 جدی، روز تجاوز قشون سرخ ٦(= دسمبر٢٧تقبيح ازبه ارتباط واما پرسش دوم، آيا مقا تی که 
 نثار ،نفرت و انزجار ولعنتبارھا ، ھادر ھريکی از آن   به نشر رسيد و در پورتال افغان جرمن آن-ين) برافغانستان
آنھای که ھنوز ھم به در وجود کر ميکنم که برای شما تھوع آور نبود؟ من فگرديد، تان رھبران حزب شما و

  و اشت،تھوع چی که بايد اسھال ميشدند ذره ای ننگ وغيرت وجود ميداگر،عضويت خود در آن حزب افتخار ميکنند
منحيث يکی از بلند پايگان آن حزب،  ولی اينک شما .را نمی گرفتندد، نام پورتال افغان جرمن آن-ين تا زنده می بودن

وطن وقار  يد تا با توھين وتعجيزکسانی که از عزت وشرف وآمده ادروازۀ  اين پورتال را  دق الباب زده داخل  
  . خليلی  خوش خدمتی کرده باشيد حبيب < کلکانی وبه ھواداران  دفاع ميکنند،خود تاريخ و

ھرگز مانع عزم مدافعين  اين خوش خدمتی وتوھين وتحقيرھای شما،نه تنھا بی جواب نخواھد ماند، بلکه  
ھمه ارزش ھای ملی وتاريخی به تقبيح کسانی پرداخته ايم که در مقا ت خود، ارزش ھای ملی نخواھد گرديد، زيرا ما

معرفی ميکنند  خادم دين عيار و جوانمرد و ،يک دزد دھاره ئی ويک اجنت انگليس راوفرھنگی ما را ناديده گرفته،
کمترين خدمت او به مردم افغانستان تحصيل بافھم قرآن فغانستان امان < را که وشاه وطندوست وازادی بخشای ا
  . استق-ل کشور بود، نکوھش ميکنند

 ، به تقبيح وافشای انسان ابن الوقتی پرداخته ايم که درمدح دشمن جانی مردم افغانستان يعنی ضياء الحق ام
کسی پرداخته ايم که به نمايندگی از مردم افغانستان، به زاما به تقبيح . حاکم نظامی پاکستان قصيده سروده است

وبنابرين اگر شاھنشاه به ! مردم افغانستان شاھنشاه ايران را شاھنشاه خود ميدانند؟:سفير ايران در بغدا د گفته است 
  .افغانستان لشکرکشی نمايد، با عکس العمل افغانھا روبرو نخواھد شد

بخاطراينست که اسناد وطن فروشی استاد خليلی،  اين مداح دشمنان تھوع اقای روغ از نوشته ھای ما 
وبيگانه افغانستان ضياء الحق وحبيب < را برون کشيده ايم وھموطنان خود را از نامردی ھا و وطن فروشی ھا

يلی خل: تھوع جناب روغ از مقا ت ما بخاطر افشاگری ھايی است که نشان ميدھد. ی او آگاه ساخته ايمپرستی ھا
 وامانيست در دوران  حاکميت خود درو يت بلخ ترور وسر به یانسانھای بيگناه زيادی را به اتھام مشروطه خواھ

  . قرارگرفتفيرتفنگچه که در ھرات از طرف او مورد   بود»سرورجويا«نيست کرده بود ويکی از آنھا 

درسال مبنی برتجزيۀ افغانستان خليلی را ميگوئيم به آن ھموطنان آگاه خود که مکاتيب ونامه ھای شادباد  ما 
راپورھای ديپلوماتيک روسيه   عنوانی نمايندگی سياسی شوروی سابق در مزارشريف از  ی دوسيه ھا و١٩٢٩

آن نامه ھا ومکاتيب از طرف آقای عزير آريانفر از آرشيف ھای ديپلوماتيک . برون کشيده و به نشر رسانده اند
آقای ًانه ھای جمعی به آگاھی مردم افغانستان رسانده شده اند و اخيرا از سوی ترجمه ودر رس روسيه کشف و

  .گرديده استخشم شما گويا ھمين مقا ت باعث  به نشر رسيد و نيزآن-ين احسان لمر در پورتال افغان جرمن 

» تحقيق« اط-عی ندارم که جناب سيستانی «:آقای روغ درجای ديگر از توھين نامۀ خود متذکر ميشود که 
  ».ھم کرده باشند

جناب داکتر روغ، برای من اھميتی ندارد که شما ازکارھای تحقيقی من اط-ع داشته باشيد يا نداشته باشيد، مرجعی 
موجود " اکادمی علوم افغانستان«که کار مرا تحقيقی بدانند يا ندانند، شما نيستيد،يک نھاد اکادميک در وطن ما بنام

» تحقيقی« آنھا با مھر وامضای خود کارھای مرا.  کارھای تحقيقی در آنجا موجود انداھل تحقيق  وتشخيص.است
دانسته وميدانند، وبه من القاب محقق وسرمحقق داده اند ويکی از کارھای تحقيقی ام ھمان کتاب مالکيت ارضی 
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ودولتی تان  وشيوه ھای بھره برداری از زمين درخراسان قرون وسطی است ،که مورد تايئد بزرگان حزبی 
در ھمان زمانی که من اين کتاب را برای گرفتن . قايل شدند» کانديد اکادميسين«قرارگرفت و به من رتبه ولقب علمی 

 يک مکتوب متحدالمال به تمام وزارتخانه ھا وموسسات علمی ١٩٨٦رتبۀ علمی کانديد ميکردم، يعنی درسال 
ه بود که ھمه نھادھای علمی واشخاص حقيقی  ميتوانند آثار وتحقيقاتی افغانستان فرستاده شد ودر آن گفته شد

تحقيقاتی خود را به اکادمی علوم افغانستان بفرستند، ولی شما که رئيس روزنامۀ پيام وطن بوديد، چرا کدام اثر 
ه خود را ارائه نداديد تا شما ھم مثل دستگير پنجشيری به رتبۀ اکادميسينی نائل می شديد؟ درحالی ک» تحقيقی«

اما شما که  دربرج عاج قدرت تکيه زده بوديد وبه  تحقيق .محبوبيت شما نزد داکتر نجيب برھمه گان معلوم است
واثر تحقيقی اھميتی قايل نبوديد  وبنابرين اثری تحقيقی ننوشته بوديد تا ارائه ميداديد، ولی امروز در اروپا از 

با » ١نقطويان«با پيروی از مکتب  )ن کادم شود بوزينه بودآدمی ھم پيش از آ(در بارۀ تعبيريک بيت بيدلبيکاری 
است، » تحقيق«شما يک کاراين د که يفکر ميکنو صفحه نوشته ايد، ٣٥٠ در کتابیخيال پردازی وبازی با کلمات

بلکه روزگذرانی .بيک توت ھم نمی ارزدو نيست،» تحقيق «،»نقطويون««به شيوۀ   وسفسطه حا نکه خيال بافی
 اقای رسول، . لجبازی وسر بسرگذاشتن  با شاعران وشعر شناسان و بيدل شناس استريبی است،عوامفاست،

پس چراوقت وپول  خوانده ميتوانيد،ونه شعر را صحيح يد شناسمیشما نه شاعراستيد ونه شعربدرستی فرموده که 
   خود را ھدر داده ايد؟

 بايد  لنينزم نوشته ام،-مطابق نظريات مارکسيزمرا من کتاب مناسبات ارضی درافغانستان آقای روغ ،مينويسد 
به عرض برسانم که من تا ھنوز از فلسفۀ مارکسيزم درک دقيقی ندارم چنانکه بسياری از بلند پايگان حزب شما آنرا 

پس وقتی نويسنده ای از درک ايديالوژی مارکسيستی عاجزباشد چگونه ميتواند کتابی را مطابق آن . نمی فھميدند
ک ودھقان را درسرزمين ھای شرقی اين کتاب که مناسبات زمينداری ميان مال  ژی به رشتۀ تحرير در آورد؟ايدئولو

» فيوداليزم«و يا » فيودال«م توضيح ميدھد، درآن کلمات واصط-حات ١٧٤٧خ-فت اس-می تا ظھور افغانستان در
 قرون وسطی است، ومضمون قرون فراوان بکار رفته است، زيرا موضوع کتاب مناسبات زمينداری در دوران

ولی با صراحت ميگويم .  وسطی ھم در اروپا و ھم در آسيای ميانه وجنوب غربی وافغانستان، فيوداليزم بوده است
. برای بار اول اينک از زبان آقای روغ ميشنوم وآنرا درکتابم ھرگز بکار نبرده ام) زم ديالکتيکيفيودال(که اصط-ح 

  .ر مولف در آرشيف مقا تم قابل دسترسی است وخواننده ع-قمند ميتواند به آن سربزنداين کتاب در جملۀ اثا

در دفتر خود ) ١٣٦٣( ميگويد که برای اولين بار مرا  در سال ٢آقای روغ به ارتباط اينکه شاگرد من نبوده
ين م-قات را در روزنامه ھيواد م-قات و راجع به کتاب مالکيت ارضی با من صحبت کرده است، ولی من ا

زيرا او يک . درآنروزگار آقای روغ دراوج قدرت جا داشت و من درحضيض حقارت .بخاطرندارم وشايد درست باشد
حزبی مقتدر صاحب آرگاه وبارگاه لوکس وخدمه وعمله بسيار بود که با اشارۀ انگشت ھرچه ميخواست انجام ميشد، 

 وچاپ کتابم را بدوش داشتم وھر روز برای پيشبرد کار کتابم ولی من يک مامورغيرحزبی بودم که خودم کار اھتمام
ساعتھا در اتاقھای آلوده با ريزگردھای حروف فلزی سربی پھلوی کارگر حروف چينی می نشستم و با ابرازمحبت از 

 ويا فورمه اگرآماده چاپ. اوميخواستم که لطف بکند ويک فورمۀ کتاب رابرايم پروف بدھد تا آنرا تصحيح نمايم
بود،آنرا از چاپ خانه ميگرفتم و برای م-حظه شد مديرسانسور در تعمير مطبعه می بردم واگر آن جناب در دفتر 

البته يادم ھست که در ھمان تعمير مطابع دولتی . خود نمی بود،مجبور بودم بدنبال او دفتر به دفتر با  و پائين بگردم
وديد، شما را م-قات کرده ام و برخورد مؤديانه واحترام کارانه شما در زمانی که شما رئيس روزنامۀ حزب بنام پيام ب

در آخرتذکرميدھم  که آقای روغ ت-ش  شما برای نشان دادن اين که در ازمنۀ قبل . باعث خوشنودی من گرديده بود
 شما دارم ،مگر ازاس-م کابل جزو خراسان بوده، قناعت مرا فراھم کرده نتوانست، زيرا د يلی مبنی برترديد نوشته

 ولی بايد بدانيد که بحث وادعای خراسان خواھان ًبرای جلوگيری از تطويل ک-م فع- از ذکرش صرف نظرميکنم،
وطن ما ،استوار براسناد قبل التاريخ و يا قبل از مي-د و يا قبل از اس-م نيست، بلکه مبتنی بر خراسان قبل ازظھور 

                                            
١
يک فصل سخن "ت"يا " ب"ًمث( در بارۀ. ست می پرداختندن مکتبی بود که اھل آن به تفسير نقطه ھای که در قرآن آمده ا مکتب نقطويا-  

  .مينوشتند، اما سخنان شان زائيده ذھن وفکرشان بود وبرای اثبات آن سند ومدرکی ارائه نميدادند

ا بر گفتۀ وی يکی از شاگردانم در اروپا در تليفون برای من گفت که من وحميد روغ در ليسۀ نادريه ھمصنفی بوديم وشما معلم ما بوديد، بن - ٢
  .که او شاگردم نبوده استحال فھميدم .گرد خود دانسته بودممن اقای روغ را شا
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ر جاويد، استاد خليلی ولطيف پدرام وبصيرکامجو وداکتر لعل زاد وامثال آنھا در اشارات فرھنگ، داکت. افغانستان است
مورد خراسان، تير زدن به ھمين ھدف يعنی تاريخ عھد اس-می و در عھد اس-می ھم، زمان برسميت شناختن نام 

مير عبدالرحمن خان، افغانستان تا زمان اميردوست محمدخان واميرمحمدافضل خان پدر ا: افغانستان است که ميگويند
 ١٩خراسان ناميده ميشده است ومی بايد ھمين نام بجای افغانستان که بگفتۀ خراسان طلبان سابقه ای قبل ازقرن 

  . ندارد ،دوباره احياء وبرسميت شناخته شود

ھمين است که حبيب < کله کانی را فرزند خراسان » عياری از خراسان«پيام استادخليلی نيزدر داستان
وبا خره ندانستيم  که شما حبيب < کله کانی را خراسانی ميدانيد يا خير؟ اگر او را ! شمارد نه فرزند افغانستانمي

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

 پايان

 


