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 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهندر پهافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
                                        حامی ارفع

۵۲/۵۲/۵۵1۲ 

 یوسفی اکبر محمد دکتور آقای دقت بر مکثی

 – افغان وزین سایت در را...  و بارکزی خان جمال آقای اینجانب، یا نوشته به رابطه در دکتور آقای مکث عنوان

 در را افغانها ما میان معمول دقت عدم که شد، پیدا کسیباالخره  که کردم، فکر و شدم خوشحال بسیار دیدم، جرمن

 می خود هموطنان و دوستان انتقاد تشنۀ همیشه که اینجانب مخصوصا   است، داده قرار و علمی موشگافانه بین ذره زیر

 خود عیب یعنی) «دی څټ ولي د عیب خپل» گویند، می که ما، پشتون برادران المثل ضرب حکم به که زیرا باشم،

 آدم که است، الزم جهت ازین شود، می خود کمبود و اشتباه متوجه مشکل به آدم خود براستی ،(اوست گردن پشت آدم

 آقا این باالی بلند عنوان بروی عجله به جهت همین به. ببیند دیگران علمی و دقیق انتقاد آئینۀ در را خود عمل و نظر

 وقتی متأسفانه. بخوانم خان جمال ما دوست و خودم دقت عدم مورد در را شان دقیق نقد تر زود چه هر تا کردم، کلیک

 کننده در مشمئز گویی عام جز «دقیقی» چیز هیچ اینجانب نوشتۀ از قول نقل پیستکاپی  جز شدم، مقاله متن وارد

 در و کنم آغاز دکتور محترمۀ نوشت مورد در عام مسایل از مجبورا   هم من. نکردم پیدا دکتور آقای مدعی رپ   نوشته

 .کنم می برخورد حامد صاحب داکتر افکار مشخص مسئلۀ به آخر

 :کرد ذکر باید را آتی نکات ما فاضل دکتور های گویی عام به رابطه در

  رشتۀ در کس هر که بود، طوری رواج کرد، می سپری را طفولیتش دوران ما روشنفکران جامعۀ که زمانی یک – 1

 بعنوان. بود کرده تحصیل آنجا در خودش که کرد، می طرفداری کشوری همان علمای های اندیشه و ها تیوری از خود

 رشتۀ در علم معراج را امریکا انجینیری بود، کرده تحصیل امریکا در که استادانی انجینیری فاکولتۀ در نمونه

 ،ندبود کرده تحصیل امریکا در آنانیکه ترتیب، همین به کابل طب  فاکولته استادان. میکردند تبلیغ و میدانستند انجینیری

 آلمان که کردند، می فکر بودند، رسانیده بسر آلمان در را شان تحصیالت کهاساتیدی  و ترین پیشرفته را امریکا طب

 کره در طب معراج را...  و روسیه هم کسانی ورا  هند استادانی ترتیب همین به و ندارد رقیبی و بدیل طب  رشتۀ در

 از و شود پیدا اساتیدی اگر حال است، شده سپری دوران آن دیگر حال یوسفی صاحب دکتور منتها. پنداشتند می ارض

 برای و میگیرند را شان یخن طب فاکولتۀ شاگردان حتی ند،نبز دم...  و اطریشی امریکایی، پروفیسوران های تیوری

 اید، خوانده جهان کشور کدام در را طب شما که است، تفاوت بی این دیگر من برای! محترم استاد» که میگویند، شان

 را نمرات فیصد چند و است بوده درجه کدام به و درست چقدر شما دکتورای و دیپلوم که گردم، نمی هم این پشت من

 لطف است، بعذاب هم جانکاه رنج و درد از و است افتاده میز روی بر مریضی حال که اینست، مهم اید، کرده پوره

 راه و نمائید تشخیص «دقیق» بصورت را او مرض و نموده تحلیل مشخص بطور را بیمار این مشخص وضع نموده

 !«بدهید نشان را او مشخص عالج

 بودند دهیرسان خوب خود رشتۀ در را شان خود که بودند، کسانی( روشنفکری جامعۀ طفولیت دوران) آنزمان در – ۵

 روشنفکران، میان در هم هایی نقطی مال برعکس اما. فهمیدند می و کرده درک اساسی بصورت هم را مطالب و

 بر از «یا» به تا «الف» از کرده هجگی را ها« پوپر کارل» آقایون های تیوری که شد، می پیدا استادان و دکتوران

 ساختن مطرح برای تا کردند می کوشش نداشتند، امری هیچ برای «دقیقی» جواب اینکه برای آقایون این. بودند کرده

 الناس عوام  بگفته را پروفیسور آن و این از باالیی بلند های قول نقل اطالع بی و ساده روشنفکر تا چند ارعاب و خود

 ابلهی نهایت دکتور، آقای ببخشید زدن، دست کار این به دیگر انترنت و کمپیوتر عصر درین امروز ولی. بدهند لول
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 4تر ۵ له :پاڼو شمیره د

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ام حافظه اگر که بودم، خوانده مکتب های کتاب از یکی در را شعری. گذارد می بنمایش را بودن «دقیق» مدعیان

 :بود چنین تقریبا   نماند، راه در مرا زیاد

 کړې بابا په فخر به پورې څو تر      کې      دنیا په یې نه نر ته خپله په چې

 می ما از را دارم ،دارم بلکه نمیگردند، داشتم، داشتم پشت الناس عوام گفتۀ به مردم امروز! دانشمند صاحب دکتور

 آن یا و از این ای بریده کنده قول و نقل تا چند که رسد چه بالند، می خود افتخار رپ   پدر داشتن به هم نه و طلبند

 .بدهند کسی خورد به ارعاب برای را اطریشی پروفیسور

 اثبات برای وقتی که اینست، کند، می اذیت را ما مدعای پر دکتوران از بسیاری که دیگری  کنندۀ مشمئز امر یک – ۳

 کرده مطالعه عمرت برابر من که غرند، می مقابل طرف بروی زیاد نخوت و کبر از نیابند، استدالل خود غلط ادعای

 و است کرده نشر...  و مجله همانه ب و سایت فالن حتی را ام مقاله فالن که ببین و بیا دارم، تجربه عمرت دو برابر و

 نه که شوند، می یافت دانشمندانی جهان در! دکتور جناب ببینید،...  و ام نموده تدریس پوهنتون در عمرت برابر من

 ولی است، کرده دوا را دردهایی جهانی سطح در شان نظرات بلکه اند، داشته نقش خود کشور مثبت تغییر در تنها

 گویند، می ما مردم که همانطوری برعکس بلکه کشند، نمی کسی برخ را خود واالی های کرده و ها تیوری هرگز

 فروتنی از را شان سر ثمر با سیب درخت مانند بلکه بکشانند، آسمان به را شان الف سر که نیستند، ثمر بی چنار مانند

 .کنند می خم زمین بطرف زیاد

 صاحب داکتر به رابطه در بنده قول و نقل پیستکاپی  یعنی شان، مشخص کار یک به رابطه در تذکر چند هم حال

 :حامد صمد مرحوم

 ام، نکرده نقل ایشان از کتابی یا و انترنتی سند کدام از ام، کرده نقل حامد صمد صاحب داکتر از که را هایی حرف من

 به...  و قندهاری هموطن چند و من روزی. است ایشان با مالقات از من خاطرات و چشمدید اینها برعکس بلکه

 میخواستند، دیگر دوستان اصالا  محترم، صاحب دکتور بپرسید را راستش. بودیم رفته حامد صمد صاحب داکتر مالقات

 از یکی نیز مرا و بکنند را تشکیالت این رهبری تقبل و تشکیالت یک ساختن فعالیت، تقاضای حامد صمد آقای از که

 آن مجلس، آن از پس و گردید مرحوم آن و من آشنایی باعث مجلس همان خوشبختانه که بود، برده خودشان با دوستان

 که را چیزی. میدادند قرار نوازش مورد همیشه بودم شان فرزند بجای عمر و تجربه دانش، نظر از که مرا بزرگوار

 مرا های نوشته اگر و استند شاهد داشتند، حضور مجلس آن در که نفری 1۵ یا ۹ همان اقال   ام، نوشته مطلبم در من

 جریان اینک بپردازم، رابطه در شما استدالل پاسخ به من اینکه از قبل. نمود خواهند تصدیق آنرا صحت کنند، مرور

 :مجلس آن

 برادران از یکی را مجلس کردیم، پیدا آشنایی و تعارف مرحوم صاحب داکتر با و شدیم وعده محل وارد ما وقتی

 شما از تا ایم، آمده ما که گفت، همه جانب از ایشان مزاحمت قصد از مرحوم صاحب داکتر به و کرد آغاز حاضر

 دوست آن جواب در صاحب داکتر. بگیرید عهده به نیز آنرا رهبری و نمائید بنا را ای سیاسی جریان که کنیم، تقاضا

. دارد نقش مردم طرف از پذیرش در غیره و آنها سرشناسی افراد، است، سنتی یا جامعه ما جامعۀ برادر که گفت،

 ای عده ممکن ها تحصیلکرده و روشنفکری های محیط حدود در افغانستان ۀجامع در شاید مرا ببینید، وی گفت:

 مردم فیصد یک مرا هم مشرقی در خودم ی قریه در ممکن باشد، افغانستان مردم سر بر مسئله اگر اما بشناسد،

 از پشتیبانی برای که میشود پس گفت جمع از دیگری یکی بعد. نیستم افغانستان سابق شاه ظاهرخان، که من. دنشناس

 دیموکرات مترقی شاه منحیث افغانستان شاه به من که گفت: جواب در صاحب داکتر. اندازید براه را حرکتی ظاهرشاه

 گرفته محاصره در را او ،مختلف های کشور استخبارات جواسیس که اینست، مشکل اما دارم، احترام زیاد دلسوز و

 بعد. کرد خواهند تحریک من علیه را او مغرضش اطرافیان اندازم، براه اوۀ اجاز بدون را کاری همچو من اگر اند،
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 4تر ۳ له :پاڼو شمیره د
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 توانیم، می آیا اندازیم، براه اسبق شاه از حمایت در را جریانی یک همچو ما اگر که گفت: حاضرین از دیگر یکی

 دریغ خود وطنخواه و ملی هموطن هیچ از را خود کمک من که گفت: جواب در او. نمائیم حساب شما کمک بروی

 برون برای ایرا برنامه و طرح که کنید، کوشش شما است، سیستم و برنامه طرح، روز امروز منتها کرد، نخواهم

 که شناختی حتی و بودخواهیم  شما با بسوزد وطن به دلش فردیکه هر و من بعد بریزید، بحران از خود کشور رفت

 باشد علمی و دقیق شما طرح بشرطیکه کرد، خواهد اعالم شما از را حمایتش نیز او دارم، افغانستان سابق شاه از من

 بخصوص و افغانستان مسئلۀ در امریکا منفی  مداخلۀ از من وقتی. گردد مطرح جدیتش و بگیرد را جایی عمل در و

 مستقالنه خود و بسازند شان کشور برای مستقلی راه و سازمان طرح، افغانها که خواهد، نمی امریکا اینکه مورد در

 داده انعکاس خود نوشتۀ در من همانطوریکه را کویته مجلس قصه صاحب داکتر کنند، تعیین را خود کشور سرنوشت

 من. اند شاهد دارم، اطالع شان تن چند بودن زنده از من و اند زنده که آنهای اقال   مجلس، حاضرین که نمودند، بیان ام،

 نمایم دفاع پرستی قوم ضد و پرست وطن ملی، فرد بمثابۀ حامد صاحب داکتر از که میدانم، خود وجدانی و ایمانی حق

 دا او گز دا»؛ مردم گفتۀ به نمائید، مهربانی دارید او از دیگری شناخت اگر شما حال. کنم نقل هم را شان نظرات و

 :اینکه جز ندارد، دیگری معنای اید، کردهجمع بندی  که را هایی چیز تان  نوشتۀ در هم شما. «میدان

 او مورد در تان های حرف به یکسو از که اید، کرده این بخاطر را مرد بزرگ آن با شناخت ادعای اوال   شما – 1

 مورد در شما حرف که کنید، تحمیل خود سادۀ و اطالع بی خوانندگان به خواهید، می دیگر سوی از و ندارید ایمان

 و آوردید می کود وی مصاحبات و ها نوشته از بحث مورد مشخص  مسئله در نه گر و است تر صائب صاحب، داکتر

 .کردید می ثابت مرا ادعای عکس

 ارتباط مستقیما   و مشخصا   امریکا مداخلۀ  مسئلۀ به که آلمانی، ۀروزنام یک کوچک پارچۀ یک آوردن جز شما – ۵

 خاطر همین از و میدانست را ها امریکایی ۀجنایتکاران نیت صاحب حامد که میدهد، نشان برعکس بلکه گیرد، نمی

 می معلوم. کند می پیشنهاد را متحد ملل آبی کاله عساکر ناتویش متحدین و امریکامتحدۀ  ایاالت ارتش ۀمداخل بجای

 اثبات به را خود ادعای خالف مستقیم غیر بصورت و ندارید استعداد چندان هم آوردن کود مورد در شما که شود،

 .میرسانید

 رابطه درین من کنید، می وانمود آن بودن «دقیق» دلیل اگر تان  نوشته در را حامد صاحب داکتر عکس دادن جا – ۳

 ...بگویم میتوانم چه

 می اگر و. برساند اثبات به مسئله مورد در را شما ادعای صحت معنی نمیتواند دانشمند آن های سمت شمردن – ۲

 .افزود خواهد تان دکتورای سند مورد در ما برشبهۀ فقط اینکار بکشید، مابه رخ  تانرا معلومات خواهید

 رشتۀ گاهی هیچ او که اینست، بینم، می دانشمند آن و خبره صاحب دکتور شما میان من که کوچکی تفاوت – ۲

مسائل  مورد در مشخص و دقیق بصورت برعکس بلکه کرد، نمی مطرح را خود آفاقی معلومات و دانش تحصیل،

 نمی مطرح را خود معلومات و تحصیل دکتورا، جوانی و کسی ارعاب برای هیچگاه او. کرد می صحبت مطروحه

 میداد، گوش فراوان حوصلۀ با بودم هم دانش کم و تجربه بی خیلی و جوان خیلی که من، به حتی برعکس بلکه کرد،

 در اگر حتی را درست حرف و کرد می رد تکبر و نخوت بدون و صمیمانه را نادرست حرف که است، روشن

 .کرد می تائید بود، می ایشان حرف با مخالفت

 من برای نکته چند رابطه این در. است نظیر بی هم بارکزی جمال محترم نوشتۀ مورد در خبره صاحب دکتور تذکرات

 :است تذکر قابل
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 درین را او خواننده که میترسد ولی شود، می بارکزی خان جمال آقای  نوشته در منابع نسبی کمبود مدعی اوال   او – 1

 گرفتن ندکچ   بشکل را ایشان احتمالی" آیدیالوژیک" و سیاسی های برداشت» مسئلۀ فورا   نکند، همراهی مخالفت

 او احتمالی «آیدیولوژیک» و سیاسی جهت با بودن مخالف حساب به را کسانی که باشد، اگر تا نماید، می مطرح

 افراد «آیدیالوژیک» و سیاسی جهت به عصر درین. نامند می شیادی ساده دری به دیگر را این بکشاند، خود بطرف

 را او وسطایی قرون ماورای افکار و فرد کامل بودن مرتجع میرساند، را عقاید تفتیش بشری ضد شیوۀ که چسبیدن،

 نظیر بی خیزش زمان یک که باشید، هوادارانی آن ۀجمل از هم شما که یوسفی، صاحب دکتور نشود. گذارد می بنمایش

 خواندن، نماز بخاطر را یکی د،نمیدانست چین و پاکستان امریکا، اساس بی تبلیغات را روسها علیه ما افتخار رپ   ملت

 احتمالی" آیدویولوژیک" و سیاسی جهت" داشتن به خاطر چه به نمیدانم را دیگری و ریش گذاشتن بخاطر را دیگری

 .دنکرد می پولیگون و زندان روانۀ و دنخواند می رژیم ضد

 مطرح آن یا غیره و ها نامه قطع ،نتائج بلکه نبوده، مطرح جلسات در مطرح های بحث که پذیرد، می ابله کدام – ۵

 و کی که بدانند، مردم آینده در تا کند، پیدا انتشار جزوه بصورت باید جلسات در مطروحه های بحث اوال  . باشد می

 معمول  شیوه دیگر این بخصوص جلسات، بسیاری در. است بوده جلسه ۀفیصل از منتج های بدبختی عامل نظر کدام

 اکثریت رأی اساس بر باید جلسه نتیجۀ کهدیموکراسی  حکم برخالف که امریکاست، متحده ایاالت شما نعمت ولی

 یا و موضعگیری یک» گوئید، می که امر این و. قبوالند می جلسه مشترکین بر بزور را خود دلخواهنتیجۀ  شود، تعیین

 بلکه ندارد، اهمیتی که تنها نه گردد، نهائی فیصلۀ در قبول مورد باشد، نتوانسته که" ها کنفرانس" روند از اطالعیه

 از مسخره بسیار شکل به را شما ناشیانه درک برخورد این صاحب داکتر ببخشید ،«تواند نمی شده شمرده تأریخ جزء

 می مطرح آدم ذهن در را سؤالی راستی و گذارد می نمایش به غیره و پروتوکول قطنامه، اکثریت، اقلیت، مکراسی،ید

 می آن نقطی مال نوع همان از ولی اید، گرفته دکتورا صورت بهر اینکه یا و دارید؟ دوکتورا واقعا   شما آیا که نماید،

 .باشد

 نقش و گیری" رأی" کدام و" بن" کنفرانس مورد در آنچه اما» بارکزی جمال آقای که نویسید، می اینکه – ۳

 ندارد، واقعیت که نیست، این معنایش ،«است نرسیده مشاهده به رسمی گزارشات در که اند، تذکرداده" ها دیپلومات"

. اند کرده جلوگیری رسمی گزارشات در آن رسیدن مشاهده به از ها امریکایی که فهمند، می مردم گی ساده به بسیار

 کشور هر مردم و ملت هر مسلم حق این که میدانید، شما بتوانید؟ کرده درکش که است، مشکل شما برای دیگر این

 متأسفانه شما اینکه یا. گردند مطلع آن جزئیات تمام از شود، می گرفته تصمیم شان سرنوشت مورد در وقتی که است،

 یا و اید کرده بر از را" پوپر کارل" پروفیسور های قول نقل آن بجای و کنید درکرا  مکراسیید اصول اید نتوانسته

 هم مکراتیکید است، هم اصولی باشد، امریکا منافع تائید در که چیزی هر که هستید، ای امریکایی اصل پیرو اینکه

 و گردد می مربوط شان نویسندگان «احتمالی" آیدیالوژیک" و سیاسی های برداشت» به و بوده مغرضانه الی و است

 و سیاسی های برداشت" به بیشرمانه نیز را روسها ضد مخالفت هر روسها حضور زمان در هم طور همین احتماالا 

 .دنمیداد نسبت افراد" احتمالی" آیدیالوژیک"
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