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 تدبیر ! دل شیرداشتن خوب است، اما  با تعمق و

 !ومحترمم جناب دانشمند داکترصاحب کاظم بخدمت دوست عزیز
  :جرمن آنالین بعرض برسانم که عنوان مقالۀ من –اولتر میخواهم بخدمت شما وسایر خوانندگان پورتال افغان 

 
 انعکاس پـرگـرم روز جهانی زن

 جرمن آنالین –درویبسایت افغان 
 
وقت نشر این مقاله  در –بارتباط مبحث اول این مقاله بود  بزیر آن عنوان مستقل دیگری ))لعنت بفردوسی(( بود، و 

"پروگرم" نشرکردند که بسیار مردم آنرا "پروگرام" خواندند  درپورتال ، باالی اصطالح  "پرگرم" توجه نشده، انرا 
عالوتا کلمۀ "د ر"  عوض آنکه دراول سطر دوم عنوان قرارمیگرفت ، دراخیر آن سطرنشر شده که عنوان را –

متصل با مبحث اول  عنوان اول و بکلی مغشوش وبی معنی ساخته است. "لعنت بفردوسی" عنوان مستقل، باید بزیر
خواندم، بهمکاران محترم پورتال ایمیل فرستادم وتوضیح  دارای اغالط رات. روز بعد که این عنوان قرارمیگرف

قبیل )پر  مثالهایی از زبان دری بمعنی )بسیار( و "پرگرم" = )بسیارگرم(، و است در کردم که کلمۀ "پر" یک قید
هم اضافه کردم که هرگاه  و انیرا -منوشت هم تکرار متن کامل عنوان مقاله را آوازه، پرکیف، پربها( راهم نوشتم و

 12اما تاحال  که   -مقاالت من درمورد بعضی اصطالحات زبان دری مغشوش میشوید ازین همکارتان بپرسید  در

بجۀ شب جمعه است، این عنوان اصالح نشده است.  امید است تبصرۀ قسمت اول مقالۀ استاد محترم داکترصاحب 
برای رفع  سنگین است و د. میدانم بارکار باالی متصدیان محترم پورتال زیاد وفوق جواب یافته باش  توضیح کاظم با

 من برای هرنوع همکاری با پورتال حاضرم . –این نوع مشکالت باید چاره ای سنجیده شود 

 
من  : مقالۀ شما پیرامون دورۀ نهضت نسوان کامال واقعبینانه بود ودانشمند محترم داکتر صاحب کاظم و دوست عزیز

این جریان بودم و مشاهدات شما را تائید کرده ام، باستثنی یک مورد که جناب شما تمام کریدت این  ظرنا خود
ظاهر شاه پدید  حضرت  محمدیمن گفتم این نهضت در دورۀ سلطنت اعل داودخان داده اید و نهضت را بمرحوم محمد

آنوقت ازدواج  در –انست خان کاری از پیش برده نمیتو داود همکاری  پادشاه، محمد آمد، وبدون موافقت و
 متقق و یکدست  بودند و در غیرمعمول جنرال عبدالولی با شاهدخت بلقیس صورت نگرفته بود و این خاندان کامالا 

ساعت روی  یک اطاق یکی دو ها در ارگ جمع میشدند، مرد مرد در آخر هفته یکروز همه اعضای خاندان زن و
 الرای گرفته میشد، البته نظریات سردارمحمدداودتصمیمات متفق  حکومت صحبت میکردند و اوضاع مملکت و

هم باین عقیده استم که  بران من هنوزقرارمیگرفت. بنا  قبول همگان بشمول پادشاه خان بحیث "اغالله" همیشه مورد
موافقت پادشاه ظاهرخان  خان و اشتراک مساعی و داود نهضت نسوان با اراده و تصمیم جدی صدراعظم محمد

 ظرگرفتن مناسبات سلطتت وحکومت درافغانستان، درغیر آن ناممکن میبود. اگر اینطورصورت گرفته که با درن
خان  پشتکار محمد داود اراده و رفع حجاب و رولچی ، درنتیجۀ عزم و اا ، خصوصگفته میشد که ))نهضت نسوان

 میمی وشاه، پدید آمد(( با آن موافق میبودم. بیائید بحیث دو دوست ص صدراعظم در دورۀ سلطنت محمد ظاهر
حضرت ظاهر شاه یاعل موارد، همین یک اختالف نظر جزئی را حفظ کنیم. )خوش شدم یک تصویر بسا همکار در

 نداشت، پورتال محترم خودشان تهیه دیده اند.( ملکه را که درمقالۀ من وجود و
ناب داکتر ماده مدعیات واقعبینانۀ ج هارچپایان  دربارۀ گله مندی جناب داکتر صاحب که چرا من مادۀ پنجم را در

نتیجۀ نهضت نسوان امکانات رفتن  صاحب اضافه کرده ام، عرض میکنم که مادۀ چارم مقالۀ داکتر صاحب که در
 -من آنرا تائید کرده ام میسرگردید، کامال واقعیت داشته و زنها بخارج  کشور برای تحصیل برای دختران و خارج

د که برای تداوی یا تجارت یا دیدن اقارب میخواستند  بیسوا اما مادۀ پنجم پیشنهادی من شامل زنهای کم سواد و
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 و –بخارج بروند، قبل برآن برای این طبقه زنها پاسپورت داده نمیشد، مگر اینکه واسطۀ بسیار قوی میداشتند. 
، با محرم شرعی، پاسپورت رفتن بپاکستان خانوادۀ ما خودم میباشد که برای یک زن از درین مورد یک تجربه نزد

 پاکستان در البته مناسبات افغانستان با  -اول لست اقارب اورا بپاکستان خواستند، باز تصدیق صحی خواستند  -ندادند
نهضت  از هفته بعد آنوقت خراب بود، اما مناسبات سیاسی با رفتن یکزن بپاکستان چه ارتباط داشت.  خالصه دو

 کابل و زن در نهضت روی لچی به ده هااز  . من خبردارم که بعدرویلچی و شکایت بصدارت، پاسپورت داده شد
والیات پاسپورت داده شد. اضافه کردن این موضوع در مقاله که ازباب همکاری صورت گرفته، چرا موجب گله 

 مندی دوست محترمم شده باشد ؟ اطمینان میدهم که من با اضافه کردن آن ماده قطعا قصد سوء نیت نداشته ام . 
 

اشت من از تفصیالت مندرج درمقالۀ جناب محترم داکتر صاحب کاظم اینست که کند بخطا نرفته باشم که برد خدا
بیغرض بوده است. اما باید بخاطرداشت که همین  دورۀ صدارت محمد دادوخان یک شخص بیقدرت و پادشاه در

خود مجبور باستعفی گردانید و هم همین پادشاه  بزور پادشاه عموی خود مرحوم سپه ساالر شاه محمودخان  را
قدرت پادشاه، نه  بخاطر جبور باستعفی ساخت. این تذکرم را او داودخان را نپذیرفت و شنهادات سردارمحمدپی

بخاطریست که او درمدت چهل سال سلطنت یک پادشاه فعال بوده باشد که موجبات آنرا داکتر صاحب کاظم خوب 
اشم و یا درحلقۀ کاسه لیسان پادشاه برکتی دیده ب تشریح کرده اند،  و نه بخاطریست که من ازین پادشاه کدام خیر و

 حضرت امان هللا خان بود با کاکا ویبرخالف، پدرمن که ازهواخواهان وخدمت گاران صادق اعل –شامل بوده باشم 
والیت مشرقی ضبط و بعداز سه سال حبس،  پسرکاکایم  دردورۀ صدارت محمدهاشم خان محبوس وجایدادشان در

ها  وس بود و خانوادۀ ما با مشکالت زیاد اقتصادی که حتی بعضی روزتحت تضمین مدت هفت سال درخانه محب
 محبس دهمزنگ جان باخت.  نان خشک برای خوردن نمیبود، یکعده زنده ماند وعدۀ دیگر در

خان را " لیونی سردار" خوانده ام،  داود محمد  مجلۀ آئینه افغانستان سردار شما درست میفرمائید که من بارها در 
میگویند "" زورمردم زور   –هنگامیکه او نایب الحکومه قندهار بود برایش داده بودند مردم قندهاراما این لقب را 

خان  بنام تاسیس جمهوریت که درحقیقت  خداست."" بعقیدۀ من کودتای نا سنجیده، بیعقالنه وخودخواهانۀ محمد داود
ه سلطنت را از یک زن گرفت، بلکه بطور نامردان خودش سلطنت میکرد، نه تنها باین خاطرکه درغیاب پادشاه و
مملکت را برباد ساخت، لقب مردم قندهار "  خود و بخاطراینکه توسط یکعده عقده مند وکمونست استعمال شد، و

 مملکت ما خالی از سهو و اینرا هم میگویم که هیچ زعیم سیاسی در لیونی سردار" را یکبار دیگر تکرارمیکنم و
ملیگرا  سردار یک رهبر –خانواده اش خیلی متاثرشدم  خان و داود محمد سردارنبوده است. اما من بشهادت   اشتباه
 خود را رهبر هم او یکعده افغانها هنوز -یک شخصیت غنیمت بود  بزعم خودش بافغانستان خدمت میکرد و بود و

 اررا ب دالیل خود مرحوم نمیباشم و میدانند که من با کسی درین مورد اختالف ندارم، اما خودم ازهواخواهان سردار
جناب داکتر صاحب کاظم و دوستان دیگر همه خبردارند که من با پالن  سه فقره ای پادشاه سابق   نوشته ام. و ها

من صحبت کردند )بشهادت شاهدخت مریم که  حضرت مرحوم یکبار تلفونی بایوجودیکه اعل با مخالفت کردم  و نیز
 .نرفتم پادشاه رخ شد( ،  اما تا آخر به روم اا بعد اول شاهدخت تلفون کرد و

نکتۀ اخیر اینکه فراموش کردم دراخیرمقالۀ قبلی )ادامه دارد( مینوشتم، زیرا نام جناب استاد سیبستانی درجملۀ 
هم  شده بود، و مقاالت منتشره نبود وپسان ملتفت شدم که کتاب پرارج شان  پیرامون معرفی وحقوق زن قبال نشر

ه شعر از استاد احراری بمناسبت روز زن رسیده که یک قطع فارانی صاحب و شعر غرای محترم مسعود مقاله و
 سیدخلیل هللا هاشمیان –درمقالۀ علیحده گنجانیده خواهد شد. با عرض احترام 
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