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 نویسندۀ پرکار و زحمت کشآقای فواد ارسال 

 ارسال سالم و احترام به شما! جناب

 بر محتویات تمقدم برهمه قابل توضیح می دانم که ابراز نظریا ،به من ارزانی فرموده اید را چون افتخار صحبت

و همواره در رد و بدل شدن نظریات احترام متقابل  ،نه خدای ناخواسته خصومت در برابر نویسنده نوشته ها بوده

ل و احترام به اصو حوصله مندی ،ستگیلی الرغم شایع ،اتخاذ مواقف شدید و تند  وجود داشته که باید چنین باشد.

 درمو ود ووارد ش و بی اساس  ندتغیر مس ز،بر کسی اتهامات نا جائ گاهی که ،یک اجبار ناپسند است ،آزادی بیان

 ،رفتباید موقف گ  که تحت هرگونه شرائط دفاع حق مسلم و مشروع بنی نوع بشر است.توهین و تحقیر قرار گیرد، 

ن را عالمۀ بلکه آ شدهتعبیر نمتأسفانه خموشی و نادیده گرفتن تعرضات شخصی در فرهنگ ما گذشت و بزرگ منشی 

سالم و علیک لاما بعضی تبصره ها اصالً ارزش جواب را نداشته خموشی خود ا م می پندارند.جبن و تصدیق اتها

 گفتن است.

 .ت شما خواننده را درد سر نمی دهممن به تبصره های محترم داود ملکیار و توضیحا 

 اگر بعضی کمبود های خورد و ریزه در ترجمه به توجه شما رسانیده می شود دو دلیل است: 

 نوشتۀ شما مهم و جالب بوده و توجه را بخود جلب نموده که مسرت بار است. -اول 

بهتر می سازند یک موضوع مهم را با پیشنهادات خود مکمل و بحیث همکار  به روی حسن نیت دوستان -دوم 

 .و نه به نیت تخریب

ه د که از ایشان صمیمانچند ورقی من یک اشتباه امالیی یافتند و آن را تصحیح نمودن دوستی در یک نوشتۀ 

 تشکر نمودم.

 .را تمجید و تحسین نمودم یک مضمون شما ،چند روز قبل در صفحۀ نظر سنجی، اگر خوانده باشید 

شما را از کوره ها کشیده و بر  در این طریق  شما مسافر نوین در این مسیر اید و گذشت زمان و جلو رفتن 

  . شما می افزایدو انتقاد پذیری مندی  حوصله

 .وستی و همکاری شمرده شخصی نگیریدد ،حسن نیت ءخواهش دارم که این مسائل را جز هدوستان 

در وقت برنامه داری تلویزیون روزی باالی دورۀ امارت حبیب هللا کلکانی صحبت می کردم، یکی از بینندگان  

کله ات به »و غضب گفت  قهربا  که از لهحه اش معلوم بود از کدام منطقه است به عصابیت صحبت را شروع و

 و دانستم که عالئق و احساسات نسبت را قطع نکردم تلفونشهمه شنیدند و « هیچ انسان نیستی گوساله می ماند و تو

 م دربعد از خندۀ طوالنی گفت حدی بر وی غلبه نموده که فراموش نموده در تلویزیون صحبت می کند.ه به حبیب هللا ب
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 با شیر گاو بزرگ شده ام شاید این شباهت از آن جهت باشد.شیر مادر نخورده  وطفولیتم مادرم مریض بود  زمان

 همین وطندار تا حال ده ها بار معذرت خواسته و روابط ایمیل ما چاالن است.

شر امید در امریکا ندرد دل افغان و جریدۀ هفته وار  قبل از ایجاد سایت های انترنتی مجالت  آئینۀ افغانستان، 

 زار آتشین بزرگان و قلم بدستان می گردید. مرور کنید متوجه کاراین سه نشریه را اگر شماره های پیشین  می شد

مشکل شما، ملکیار، مایار و موسی نظام در این است که موضوع بیطرفی نویسنده های » :فرمودید تبصرۀ شما که

رد و ب سناد را بلند میااشخاص اهمیت و ارزش این به نظر من بیطرفی این  کنید.  امریکائی این اسناد را قبول نمی

توان آنرا عاری از نظریات شخصی و  باشد اما می بخشد و این به معنی صد فیصد درستی این اسناد نمی اعتبار می

 عقده ها و احساسات اشخاص دانست.

رین این ی باشند اما بهتریخ اخیر افغانستان شخصیت های بدون اشتباه و نورانأشاید برای شما بعضی شخصیت های ت

رهنگ ، مرحوم ملک خان و مرحوم فه، شهید داود خان، شهید میوندوال، مرحوم رشتیااشخاص به شمول ظاهر شا

. در اینجاست که ارزش نوشته ها و نقل هریک احساسات شخصی، عقده ها، خطاها، اشتباهات و نقایصی داشته اند

 «دقیقاً مطالعه شده و در مورد ارزش و درستی آن قضاوت صورت بگیرد.قول از اشخاص دخیل در موضوعات باید 

جلوه می کرد و از شخص محترم با تحصیالت عالی  اگر کلمۀ محترم و محترمه پهلوی نام ها ذکر می شد خوب

 چنین توقع می رود. اگر به انگلیسی هم بنویسید پیش از نام مستر، مس یا مسز بکار می رود.

، به این ارتباط دو موضوع ی دهم و صرف نظر خود را می نویسمحق وکالت از دیگران را بخود نمدر این مورد من 

اسناد. هر سفارت در تشکیل خود بخش  نرا باید از هم فرق نمود یکی بی طرفی و دیگری نویسندگان امریکایی ای

ل و قب ربوطه برای سفیر تهیهها را مؤظفین بخش م« راپور» الیحۀ وظائف مشخص دارد این اسنادهای مختلف با 

و  و بعد از ارزیابی سفیر نند و تعدیل و تصحیحی در آن نموده دقت می خواه از تقدیم به سفیر آن را آمرین مربوط ب

شیده اعتبار نه بخ هااین راپور بهمؤظفین که بیطرفی  ،اصالحات و تعدیالت الزم رهسپار واشنگتن می شود آخرین 

اه . افغان آگاعتبار می نمایدبخور آن در نزد افغان آگاه کسب  معلومات مهم، بکر و به درد ۀـئبلکه محتویات آن و ارا

می  قضاوت آن اگر اثر یک نویسندۀ شناخته شدۀ امریکایی را می خواند نظر به محتویات اثر بر طرز دید نویسنده

 بدین معنی نیست که شما کار خوب خود .منتشر شده پای کدام نویسندۀ امریکایی شامل نیست« اسناد»کند. در مورد 

این است که هرکدام را از رایت نها توقع بحیث اهل تخصص و درا متوقف ساخته این راپور ها را ترجمه نکنید ت

  لحاظ اهمیت سیاسی ارزیابی نموده مطلوب ترین را انتخاب فرمائید.

حیث مأخذ درستی و نا درستی آن ه خاطرات شخصی ببلی! با شما کامالً مؤافقم که قبل از استفاده از یک نقل قول و 

 مورد ارزیابی قرار گیرد.

چه از لحاظ شخصیت و چه کارکرد رسمی بدون عیب و  ،آن که نامش انسان استکه  باید خدمت شما عرض گردد

 حیث یکه ب نام بردید است. بوده نمی تواند و این شامل شما و من و همه شخصیت هایی که  و اشتباه نقص کمبود

طا، عیب و نقص ذات اقدس الهی یگانه ذات مبری از عیوب و منزه از خمان معتقد خاطر نشان می سازم که مسل

حیث بشر و مخلوق خدا عاری ه باز لحاظ شخصیت و خصوصیات طبیعی  . محمد ظاهر شاه و محمد داود خاناست
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نتائج و عواقب بر  ییابی دوره های کاراز عیب و نقص نبوده اند و کار کرد شان هم بدون اشتباه نبوده. در ارز

، سعادت و أمین عدالت اجتماعی و حاکمیت ملیت شت اصول پذیرفته شدۀ حقوق بشر وو مردم با مدنظر دامملکت 

معبود من هللا است که  ندارد.نورانی وجود مقام تقدس نداشته و کدام  شخصهیچ  نزد من  .مطمح نظر استآیندۀ بهتر 

حیث یک مرجع امید حلقات غیر ه ب باالی موقف روم هم من تا امروز یک سطر و ثنا است و بس. او سزاوار حمد

و عودت شاه به وطن هم ننوشته ام و کمتر لقب بابای ملت را برای از معضالت  در بیرون رفت افغانستان وابسته

ب چه خدعه ها و تزویر ها مرحوم اعلیحضرت محمد ظاهر شاه بکار برده ام چه خوب می دانم که در عقب این لق

و اهمیت آن برای افغانستان و نسل  ، اگر ویران نمی شد،موکراسیینهفته بود. آن چه نوشتم و خواهم نوشت ده سال د

 .بودهای آینده آن 
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