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 ۲۰۱۹/ ۲/۷                                                                             یستانیس نیسیاکادم دیکاند

 یجهان یبار  یتوجه آقا قابل
 

 دیشه ادیبه  ملت معماره!( دهیدو یا) رعنوانیز هیمرث کی ونی پوهاند که ندا خوانندگان آگاه      

نوشته واز جمله برابری ارزش پول افغانی با کلدار پاکستانی ،وطن  یترق یاو برا یداودخان وآرمانها

وبه پورتال افغان جرمن ارسال  دهیآنرا پسند زیقاسم باز ن یبود ودر رسانه ها به نشرسپرده بود، وآقا

استاد  آقای جهانی،شما یول دکردم،یتمج ونیکار استاد  نیاز ا یامیهم در پ د،ومنیکرده که به نشر رس

او رادر پوهنتون  یاستاد  یقرار داده  وحت نیمورد توهخود رموجهیغبیمورد ونقد  کی ارا ب نوی

داودخان  دیاز شه نکهیرا مرتکب نشده است بجزا یتیکه او کدام جرم وجنا یدرحال ،*دیبرده ا رسوالیز

 کرده است.  میتکر

 مرثیه در نقد شما برچنان  د،یداودخان شه یکارکردهانام وشما در برابر عظمت  تعصب متاسفانه 

)که با  یدریداکترح امیازپ یخود را با نقل قول یاصل هدفد نیت ویتوانیاست که نم انینما ونیاستاد 

  .دیندارد( پنهان نمائ یارتباط چیه ونینوشته استاد 
 

شد واجساد  دیخانواده خود شه یتن از اعضا ۱۷ثوربا ۷جمهورکشور در روز سیرئ داودخان       

 یخدمات و کارکردها تیحقان یول دانکند،یاز آنها پ یتا کس نشان دیپنهان گرد رخاکیز یدر محل شان

 یا رتپهیآن خدمتگارصادق افغانستان  اوالً از ز میبعدعظام رم یتا سالها دیماندگارداودخان سبب گرد

 یقاضابراثر ت نکیمکان آبرومند بخاک سپرده شود. وا کیکشف گردد وبعد بر یدرساحه پل چرخ

 وطن بنا گردد.  دیآن شه یبرا یمناسب ۀامرکرده تا مقبر یفرزندان حق شناس وطن دولت اشرف غن
 

 ستانمردم افغان یقدرشناس ۀبرآن مقبره، نشان گریحق شناس د تیشخصچند و ونی لیرفتن استاداسماع

 یمحمدول ون،یسپاسمندانه استاد  یها یشما بدون تعصب سخنران کاشیاست وا یمل تیاز آن شخص

از  یتا قدر دیدیشن یم دیسردار شه ۀاز جوانان را برمقبر گریخان محمدباز ودوسه نفر د یباز وحاج

خ ساز وطن یآن مرد تار هیعلعقده گشائی ودست از  دیشد یاخالص مردم نسبت به آن مرد شجاع آگاه م

 .دیداشتیبرم

 نی،مگر چون انسان حق ب ستین یقچاپلوس ومتمل ،آدم مداحشاعران از  یمثل بعض ،ونی پوهاند    

 یعنصر مل کی ثیکشور،به ح نیداود به مردم ا دیوطن پرستانه شه یاست، از کارکردها یگوئ وحق

چند از اخالص مندان  یبرخود متقبل شده و با تن یتیبد امن طیزحمت را درشرا نیوحق شناس، ا

. ردبدا یآن بزرگمرد را گرام ادی ییرفته تا با اتحاف دعا یبزرگ مل تیآن شخص ۀداودخان برسر مقبر

 نیکه هرکس به وطن خود خدمت کند، فرزندان ا دیاستاد به نسل جوان خاطر نشان نما کی ثیوبه ح

 خواهند کرد، وپاس خدمات آنها را خواهند داشت.  ادی یکوئیخاک از آنها به ن

سال  ستین تبارافغانستان، در باستادان پوهنتون کابل وروشنفکران پشتو انیمن،در م دهیعق به         

به  یافغانستان در شجاعت گفتار وکردار واحساس وطن دوست میپشتون مق سندهیونو یاستاد چیه ر،یاخ

افغانها  تیثیووقار وح یمل تیدفاع از هو یبرا ونی لیسد. پوهاند داکتراسماعر ینم ونی لیاسماع یپا

از  ریرا سپرساخت و با شهامت واستدالل کم نظخود  نهیتر از خود س یدر برابر دشمنان بمراتب قو

( دفاع کرده تینظار وجمع یقدرت) شورا یایماف لهیشده پشتونها در دولت پسا طالبان بوس عیحقوق ضا

کلمه درحال نزع  خرهو مبارزات او بود که باال هایواستدالل وسخنران یریمقاومت ودل جهیاست ونت

 ومنار نجات را کرد. یبه مردم خود ارزان یکیالکترون یهادر تذکره  یمل تیهو ثی"افغان" را به ح
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 دوباره درجایش برپا نمود.

مردم  یع ملفجرگه،دردفاع از منا یدر ولس لیوک ونی رمنیوخانمش م ونی لیاسماع پوهاند        

افغان وبخصوص پشتونها است.  ریکرده وروشنفکر و روشنضم لیافتخار نسل تحص هیافغانستان ما

 یا نهیزم چیکه در ه شودیشده وم یخارچشم کسان ونیاستاد  فاتیوتال یوعلم ینگخدمات فره

 کنند. یبرابر ونی وهاندبا پ توانندینم

 در بخش نظریات پورتال افغان جرمن 2019/ 1/7درتاریخ برابر این دفاع من از استاد یون،  رد شما  

 : نوشته اید

 عضویت شورای انقالبی را داشته ام. -

 ای کوچه وبازار برهرکس تاپه میزنم،مثل آدمه-

 کهلم سویدن دست شما را بوسیده ام ،دراست درمحفلی -

 شما بر رمان پیربغدادی  بوده که جواب شما راداده نتوانسته ام. علت اعتراض من ،نقد -

 باسنگ بازی نکنم! -
 

بی مورد  یهامرا از انتقاد بر نوشته  دیتوانینم نکات فوقبا تذکرشما ،جهانیجناب :من پاسخ

درحزب  متیعضو یبه معنا یانقالب یمن در شورا تی.عضودیمتعصبانه خود خاموش بسازو

آن درافغانستان (  یامدهایثور وپ یسال قبل درکتاب )کودتا ۲۵را در  نیا منست،یخلق ن کیدموکرات

 نوشته ام.

درست  است.روشن  انیقندهار یهمگ ایظاهرافق بر یحزب ونیشما در فرکس تیاما سوابق عضو 

شما  کارمل اقتداراوایل  درولی  ، داده نشد یفرکسیون ظاهرافق بعد از کودتای ثور موقفاست که به 

چند ماه بعد بنابر مگربحیث مدیر قلم مخصوص مجید سربلند در وزارت اطالعات وکلتورمقرر شدید 

ه اکادمی علوم پناه ب برطرف شدید وواذیت وآزار بعضی از زیردستان  غیرمجاز اتافراط  در مشروب

 بردید.

شما در شعبه تبلیغ وترویج کمیتۀ مرکزی شخصیت آگاهی گواهی میدهند که داکترنجیب هللا در زمان  

در آن شعبه اجرای وظیفه  ۱۳۷۱ثور ۸وتا ورود مجاهدین به کابل در وظیفه داشتید حزب وطن 

عطایی این بودکه "این بار انقالب را  . قبل از فرار از کشورآخرین سخنان شما در خانه ایراهیممیکردید

عطائی صبح ابراهیم ی وداع شما درمنزل که برایک استاد پوهنتون  :)منبع«از دهات آغاز میکنیم.

 نکرده ام. نسوب مپرچم  -پس من به ناحق شما را به عضویت درحزب خلق  حاضرشده بود( وقت
 

 تیشخص کیازجانب   یفرهنگ تیشخص کیدست  دنیکه بوس دیبدان دیباشما  :بوسیدن دست درمورد

ه مطلع شد که  من نستیا تی! واقعیپست ای یاست نه عالمت سست یقدرداناحترام و ۀنشان گرید یفرهنگ

بود تدویریافته  با شمابخاطر وداع در استوکهلم وآن محفل مبتال شده اید سرطان  مرض بودم که شما به

ا خواندم بلکه از روی دلسوزی دست تان رانیز بوسیدم . درآن محفل من نه تنها مقاله ای درتوصیف شم

 یبرتر یاحترام مرا به معندلسوزی وشما آن  که مگر متاسفانهتا روحاً شما را خوشحال ساخته باشم،

در فرهنگ نه کرده اید واکنون آنرا برخم میکشید، درحالی که این کارمن ریتعبکوچکی من  خود و

  ی شود.شرقی ، کسرشأن شمرده نمنه غربی و

سنگ  اهیس یبعد از آن که آقا یپنداشتم ول یبدون تعصب م ملی ومفکر و یشاعر شما رامن  تا آنروز

خ تان ثوربر یرا به استقبال ازکودتاشما " سو یتوپان یدریابدوبوله، خپل  ییکشت ږزموسرودن شعر"

به او داده خش قناعت ب یشما جوابلی و ،بود یشعر چ نیاز سرودن ا امنظورشمکه  دیوپرس کشید

شدم و بعد اگربخاطر  مانیشما پش یواز دست بوس دیگردزایل نسبت به شما  هم  اعتقاد من د،ینتوانست
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و رابطه خود را باشما قطع نمودم. !« شمیمن بشما نوشتم که "شرمنده انتخاب خو دیداشته باش

العات وفرهنگ اط ریوز ثیبه حهنوزکه شما محفل زمانی برگزار شده بود نیکه اخوشبختانه 

را  یدست بوس نیکه ا دیکردیم ریتعب نیورنه امروزچن ،گرفته بودیدقرار ن یدرحکومت اشرف غن

 انجام داده ام . استیبخاطر گرفتن کدام ر

بشما بدهم.اصالً  یکه من نتوانسته ام جواب دیاشاره کرده ا یربغدادینقد خود برکتاب پ درمورد         

 .سمینویم تیمورد وارد بحث شوم.اکنون برا نیبا شما در ا خواستمیمن نم

گرفته بودم وچون دلچسپ بود آنرا با    Zulmai Khan Salar سبوکیرا از صفحه ف یربغدادیپ تیروا من

 ۀبرگرداندم. در صفح یدوستان آنرا به در یساختم وسپس به خواهش بعض کیدوستان خود شر گرید

از رمان  یاپبود که ک ینوشته نشده بود. اگر نوشته م یدادربغیخان ساالر منبع خاطرات پ یمحترم زلم

.پس از آنکه آنرا من کردمیبازهم من آنرا ازنام وآدرس همان هموطن اقتباس م راحمداست،ینص یخیتار

آنرا در  نکیافتاد ومن ل یربغدادیدعوت چشمم به نام کتاب پ تیبرگرداندم وبه نشر سپردم،درسا یبدر

 گذاشتم . یربغدادیپ اداشتی یشانیپ

جناب استاد  سبوکیدر ف یوقت ینخوانده ام ول یربغدادیاز شما برکتاب پ یکدام نقد نجایتا ا من        

مراجعه کنم  نکیمجبورشدم به آن ل دندیپرس دجونزیرا از نام داو یسیکاظم اصل متن انگل دعبدهللایس

است که به زبان  یم نصراحمد احمدبنا یاز قلم کس یخیرمان تار کیومتوجه شدم که آن خاطرات 

 هم نوشته شده است. یخوب اریپشتو نوشته شده وانصافاً که بشکل بس

ملت،  کیمنسوب به ب یخیتار یورمانها یحماس اتیوافسانه ها وروا ریتذکرداد که اساط دیبا         

را از نظر دور نداشته منابع  نیا دیبا ی، م خیمورخ درهنگام نوشتن تار کیاند و یخیاز منابع تار یکی

خود را به  یکه فصول مقدمات دینیرا بب سیانگل کسیسا یجلد( ازپرس 2)رانیا خی: تاربطورمثالباشد. 

سن  ستنیکر یکار را دانشمند دنمارک نیهم نیشاهنامه وقف کرده است. ع یحماس اتیداستانها و روا

 کرده اند. تیرعا زآنراین یبینموده است ودرکشورما استاد کهزاد وحب انیساسان خیدر تار

و سفرنامه هااست که  خیکتب تار ،یخیرمان تار یکه مبنا دگفتیبا یخیدر مورد رمان تار واما        

است، اما مثل داستان  یداستان انشیزبان ب یول دهدینشان م یخیمقطع تار کیجامعه را در  کی یزندگ

است که اغلب برمحور عشق  شما[]مثل اشعارسیوذهن داستان نو الی.داستان محصول خستین

.گفت کندیم ریرا تصو یاجتماع یاز زندگ یو گوشه ا خدچر یم یفردیا شجاعت ودلیری  یودلدادگ

 ،بلکه به آگاهی مردم ضرورت دارد.دگوها در رمان به مآخذ ضرورت ندارو

مندرجات کتب با دقت دنبال شده است و با  یدوره امان یخیتار یرخداد ها یربغدادیپ یخیرمان تار در

 خیاستوارت)آتش درافغانستان( و تار یتال هیر خیفرهنگ و تار خیغبار و تار خیچون: تار یخیتار

)تذکرة اتبمحمدک ضیف یدهای( وچشم دییایوآس ییکشور اروپا۱۲امان هللا خان در ی) سفرهاییپوپلزا

قرارداد  یوامضا یائیسوآ یاروپائ یاالنقالب(مطابقت دارد. بطورمثال،سفرامان هللا خان به کشورها

 ینظام لیزره دار و وسا یو موترها اراتیط یداریوطن، خر یمختلفه برا کاتیفابر دیتور یها

 .ندمزبورآمده ا یخیاست که در کتب تار یزهایافغاتستان همان چ یبرا یو زراعت یوطب

پشاورو پاره چنار  شدنش در یو زندان یهللا کلکان بیحب یاطالعات در مورد سوابق دزد همچنان        

و مالقات او بامالها  یامان میاغتشاش درمقابل رژ یاو برا قیوتشو سهایاش توسط انگل ییو سپس رها

 سایدر کاپ ومجدد ا یها یدر راه بازگشت به وطن و راهزن سیانگل گماشته شده از طرف یوملنگها

 یخانواده روحان نیا دانیگر وابستگان ومریود یوحضرات مجدد نیاز جانب خوان تشیوپروان و حما

هللا وباالخره حمله اوبرکابل و چپاول وتاراج کابل وغارت ارگ و بردن دار  بیاز حب سایدرپروان وکاپ

مال وناموس مردم کابل  هب یضد علم وفرهنگ و دست دراز میبه کوهدامن بشمول تصام انیوندار کابل
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 ییرایبشکل گ یربغدادیپ یخیدر رمان تارمعتبر کشور درج است. و یها خیاند که درتار ینکات یهمگ

 یجونزها برا دیویشاه ود رکرمیالرنسها وپ لیاز قب یسیانگل سیاست. از وجود جواس افتهیبازتاب 

 . است منکر شد یخیاررمان ت کیکه منبع  لیدل نیبه ا دینبا یامان یمترق میسقوط رژ

 یخیرمان تار کینوشته شده است، یروسمورخ  نی" که توسط نفتوال خالفانتقام درجگده لگ"        

کتاب از  نیشده است.ا تیروا یدر آن به زبان داستان سیوحوادث جنگ اول افغان وانگل عیاست که وقا

 خود حاضر وناظر صحنه است.  کندیبرخوردار است که خواننده فکر م یوادب یخیتار تیچنان جذاب

 

 رصاحبیکند! من شماوز یبا سنگ باز دینباباشد نشسته  یا شهیکه درمحل ش یکس دیا نوشته

،چون هیچ خدمتی به زبان رمیگیبه حساب نم یرا به اندازه کلوخوبیکاره  یختگیگر اطالعات وفرهنگ

 انیپا!   ستآورا خندهبرایم شما  بودن وادعای سنگ هنگ خود نکردید،روف

_______________________ 

 ش نظریات پورتال افغان جرمن آنالین نوشته است:در بخ01.07.2019: خیتار درعبدالباري جهاني   *

 ید پاکستان ون،ی لیاستاد پوهاندمحمداسماع وهید کابل پوهنتون  یمخک يځور وڅ. میمجبور  یې کلویخو په ل کمیول هڅچي  تلښنه مي غو
وو چي  ړیک یرېز یېاندي داوود خان ب سیجمهورر دیوه چي پر شه ړېک کارهښ يښله امله، دومره خو دلوېد رالو تښکلداري د ارز

چي د  مېږنه پوه ېاو احترام لرم. خو په د دهیاو وطن پالني ته عق تیداوود خان شخص دی. زه د شهيیږپه دوه کلداري تبادله ک ۍافغان ورهګو
ده؟ او  هڅ زهېل اغد کما ږکي زمو وتلوېپه راپر تښد کلداري د ارزلري؟  هړا هڅله توري او شهامت سره  ږزمو وتلېرا پر تښکلداري د ارز

دا  دريیواحد ح اغليښکه د  ؟وي هڅ هګټ یېته به  ږمو يیږکلدارو سره تبادله ک وځله پن ۍافغان وهیچي سبا به  وړداسي فرض ک یې هک
و له نفوس د خوراکي مواد ونهیلیم مین ارلسیاو وایي چي د افغانستان د یکلیل یېپه حواله  فیسیونیچي د  سویپه نظر کي ون کیل یوروست

وي، په مخدره موادو معتاد دي. په کابل  هیاو د ملت سرما وانانځ یې تیمطلق اکثر دیانسانان، چي با ونهیلیم لورڅاو  خکمبود سره مخام
 ید ړیک رغملیمارانو او قوماندانانو  هړدا وڅ وادینه سي، او ه یله السه دباندي وتال یتیامن ېد ب وک،څوروسته  خهڅ دلوېکي، له لمر لو

داوود خان قبر ته  دید شه یرېز یې ږلري. چي هغه دي په دومره خوشالي وارزي چي مو هګټ هڅ دلېرا لو تښته د کلداري د ارز ږو مون
په تاوان ده. دا ماشومانه  روګکارو او سودا بید غر وادید ه ږثباتي زمو ېب اسيید پاکستان د اقتصاد خرابي او عمومي س یسو.حت وی

به د هغو  ړیوي نو س هید پوهاندانو دغه سو ږ. که زموایيښپوهاند سره نه  وهیهغه هم  واستاد ا وهیهنتون د احساسات دي چي د پو
 ونی لیله پوهاند اسماع زهولرو. لهګی هڅکوي  وزارهګ لوځکنښبل ته په  وهیپه غلطو امالوو،  امه،ښچي له سهاره ترما خهڅ انویسبوکیف

 يیږکلونه ک. یزما به همدغه عکس العمل وا یوا ړېبل هرچا ک کنهیرام ورته لرم. خو که دغه لاحت یمخالفت نه لرم؛ حت ولډ یڅسره ه
 پلوچي د خ یاځپر ېد د و،ړوژا ړیچي خپل م یاځپر ېچي خپل غم وخورو، د د یاځپر ېسره ژوند کوو. د د تیمنفي ذهن ېله د ږچي مو

 البالغ یلا نایو ما علته چک چکي کوو.  ید بل تباه سویمخه ون ویتباه

رئیس اجرائیه حکومت  یاورئیس دولت ونه هم  نقشی داشته استافغانستان ر یفقمیلیون  13ایجاد در  نهجهانی، آستادیون آقای 

به این معضله افغانستان ت دولنوشته اگرفکرمیکنی که با یک  .کند ذکه در کمک به مردم فقیرتدابیری اتخااست وحدت ملی 

استاد از این نقد بر مرثیۀ شما که هدف  میشود معلومپس  ؟دهید انجام نمیرا ای یک چنین نوشته  تانخودچرا ند رسیدگی میک

استاد یون درهنگام  .عقده داریداستاد یون که شما درمقابل میگوئید  شاهدان عینی .ستجلوه دادن نوشته اوکم اهمیت یون 

رویاروی بشما گفته بود: داکتر رهین هزارمرتبه برشما برتربود که جرات نمود عکس قهرمان شورای نظار را از  تان وزرات

از آن ببعد شما ازاستادعقده گرفته اید  !بنویسیدنیز به پشتو اسم  آن وزارت را ارید تا ندفراز وزارت پائین آورد ولی شما جرئت 

 وسعی میکنید او را تخریب کنید.
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