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 12/90/2913                   داکترسیدعبدهللا کاظم
 

 به جواب گالیه های یک دوست
 

 بعد از سالم و عرض ادب خدمت دوست گرامی جناب جمیلی صاحب!
فق به دریافت ؤزحمت م شما در کجا است، پس از آنکه با ۀچند بار خواندم تا بیابم که گالیشما را  لطف نوشتۀ پر

 از دادن جواب به حاشیۀ مطالب که آنرا جز ضیاع وقت چیزی دیگری نمینصراف ااستم با واصل موضوع شدم، خ
نکته نخواهد بود و جای بحث  چندبیش از  و ابراز نظر در آن مورد بیهوده است، به اصل مطلب بپردازم کهدانم 

 قرار: طوالنی را نخواهد داشت، از این
 

خارجی به حیث یک  و یارخین افغان ؤم زاعم اریخ أمراجعه به همه کتب ت« کتاب خوان»ـ برای یک شخص  1
 قای، جناب، محترم،آ»مثل  یکلمات یا معمول است که در همچو متون الزم نیست القاب شخصروش قبول شده، 

، تنها برای معرفی مقام الزم است تا در آغاز موضوع قبل و یا بعد از اسم نوشته شود« غیرهو، زنده یاد مرحوم
شود.  تخلص اکتفا می یا تنها ونام اصلی ذکربحث همیشه شخص با  ۀو اما در ادامشخص با ذکر مقام یاد گردد 

طوریکه  شما و من آنرا همیشه  ، ضروری استرعایت این شیوه در نامه های شخصی که شخص مخاطب باشد
مشکل شما  . میدانمفرمائید و حل مشکل مراجعهریخ أتد، لطفاً به کتب یرعایت می کنیم. اگر با این گفته موافق نیست

 خواهم در باره تبصره کنم. است که نمی کجا مورد در نای در
 

بر مبنای شرحی بود که عبدالصمد  این سؤال: »قصد طرح موضوع مورد بحث نوشته امـ در آغاز مقاله به م 2
جریان این  ۀبار در« سقوط افغانستان»افغانستان نویسندۀ کتاب  ۀوقت مدیر عمومی سیاسی وزارت خارجغوث ـ آن

مجلس به حیث  ذاکرات بیان کرده است و اما عبدالجلیل جمیلی ـ آنوقت مدیر روابط اقتصادی وزارت خارجه که درم
ترجمان رسمی طرف افغانی اشتراک داشت، بعداً بر متن منتشرۀ کتاب صمد غوث طی چند مقالۀ مبسوط اعتراض 

خان هرگز مجلس را با عصبانیت ترک نکرد و کرد و جریان را با عبارات متفاوت بیان داشت و تأکید کرد که داؤد 
رخ نداده  ه ایقبل هیچ جریانی یا حادث ه ایلحظ»اسیگین جواب داد، مثل اینکه به پرسش ک« متانت و لهجۀ آرام»با 

 «. باشد
ز تقرر حاصل عدیریت عمومی سیاسی، به معینیت سیاسی ماز مقام  1011قای صمد غوث در همان سال آاینکه 

در معرفی شما  دانم که ناه بزرگ نیست و اما میقام قبلی شان معرفی داشتم، کدام گبا ذکر مکردند و من وی را 
و موجب خشم اشتراک داشتید، به شما برخورده  اینکه شما در آن مجلس به حیث ترجمان رسمیبرعالوه ذکر مقام 

فی نگردیده بودید، ولی درعین اگرچه آقای محمد انور نوروز گفته اند که شما به حیث ترجمان معر شما شده است.
گویا شما متوجه تغییر ترجمه شده و آنرا به وحیدعبدهللا گفته و رئیس جمهور و که زمان ایشان این ادعای شما را 

آقای  بریژنف هردو متوجه مشکل شده و بریژنف به ترجمان دستور داده که آنچه را گفته است، ترجمه کند، آنرا
تواند در مذاکرات  نمیکرده عقل سلیم باور»نوشته اند که: ، بلکه دانسته اند« قیقتنه تنها عاری از ح: »نوروز

برگرفته از متن اصلی منتشره «.)تواند که همچو زشتی را انجام دهد سران دول هیچ فردی بخود اجازه داده نمی
  (4، ص2913سپتمبر 0 رخؤمجرمن آنالین  ۀ محترم داکتر هاشمیان در افغانآئینه افغانستان و مقال

آنصورت شما وظیفۀ یک  تصحیح ترجمه درست باشد، در اینجا باید تذکر داد که اگر ادعای شما مبنی بر در
گذاشتید که با  رسماً توظیف نشده بودید. از همه مهمتر اگر می هآن وظیفمی را انجام داده اید، ولو که درترجمان رس

به برخورد جدی منتهی نمی شد. ، شاید این بحث جمه کرده بودتر« مالیم»تمام حساسیت ها ترجمان روسی متن را 
را محض احساسات نامید یا سهو فراتر از  اینکارتوجیه کرد، آیا باید لیت بزرگ را چگونه ودانم که این مسؤ نمی

خواهم شما را با ذکر این موضوع ناراحت سازم و  حال نمیبهر  پلومات ورزیده مثل شما؟ییک د ۀ محولۀوظیف
 به جوابدهی نمایم.مجبور 

 

به  سو نظر ها بدین ، ولی من از مدتباشدی م «اقتصاد و علوم اجتماعی»درست است که رشتۀ اصلی من  ـ 3
و وافی داشته و در طول هفتاد تدقیق و مطالعۀ کافی زمینه  درریخ معاصر کشور أارتباط مسلک و عالقمندی به ت

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_ba_jawab_gelaya_hay_yak_dost.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_ba_jawab_gelaya_hay_yak_dost.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_ba_jawab_gelaya_hay_yak_dost.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_ba_jawab_gelaya_hay_yak_dost.pdf
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سال عمر حتی بیشتر از شما گرم و سرد حوادث کشور را شاهد و ناظر بوده ام، حتی وقتی شما هنوزهم مأمور 
چنانکه عالقۀ عالیمقام وزارت خارجه بودید، من و دوستان همفکر من در زندان مخوف پلچرخی بسر می بردیم. 

قاالت و مصاحبه هایم در رسانه ، م، رساالتکتبها درج  همه در طول سال ریخی کشورأر مسائل تمن به تدقیق د
خواهد، به نظر  ریخی فهم چندین جانبه میأبهرحال تدقیق مسائل ت من است.  شاهد این مدعای گردیده است و ها

ریخ أاشد، چون سیاست و تریخی بأتواند یک تحلیل گر خوب سیاسی و ت می بسیاری از دانشمندان یک اقتصاد دان
د. این موضوع را فقط برای آگاهی شما نوشتم و خور با اقتصاد پیوند بسیار قریب دارد و همه از یک ریشه آب می

خواهد تا حب و بغض ها و احساسات شخصی و وابستگی  از محقق میسائل تاریخی دارم که بررسی م عالوه می
ریخ أقق جبون که از تهدیدها بترسد و تو تلخ باشد، دسترسی پیدا کند. محها را کنار بگذارد و بکوشد تا به حقایق ول

 را تحریف کند، محکوم به خیانت در کتمان حقایق و نیز در فن تدقیق است. 
 

و من او را یکی از بارزترین شخصیت های قرن  برای من شخصیت داؤد خان شهید بسیار قابل احترام استـ  4
، ولی این موضوع موجب نخواهد شد که شود محسوب میآن قرن دومین شخصیت دانم که در طول  کشور می 29

و افغان  مغرور»من از خال های کارکرد ایشان چشم اغماض بپوشم و آنرا نادیده بگیرم. اگر من ایشان را شخص 
کرد باالی  و کسی هم جرأت نمی، حقیقت است که او حرف کسی را نمی شنید خطاب کرده ام« وطن دوست

غرور او را در دفاع از حقانیت گفتارش و در دفاع از منافع کشورش باید بسیار ستود و ، حرفی بگوید. ولی حرفش
، بخشیدریخ کشور أت د و برایش جای بلند درداتبارز را « رور ملیغ»در جواب بریژنف این ، چنانیکهارج گذاشت

خود ثابت ساخته ام که مشکالت  ۀمن در مقالدانند.  برای کودتای ثور می ه ایولو که بعضی ها این جواب را موجب
یعنی با تصفیۀ پرچمی ها و خلقی ها از کابینه آغاز شد و  از سفر ماسکوسال قبل  در روابط شوروی و افغانستان دو

کرد. لطفاً  می من هرگز ادعا نکرده ام که باید داؤد خان در جواب خاموشی اختیار آمد. از عمق به سطحسفر  نحی
تبصرۀ کوتاه من به جواب دیگران بخوانید و باز از  خواهی در زمینه مراجعه فرمائید و متن را در دریچۀ نظر با

 حافظه!! کار نگیرید.
 

قوت نظامی و اقتصادی یک کشور ضعیف و به مقایسه دو کشور همسایه از نظر  اینکه افغانستان از نظر ـ  5
بریژنف از داؤد خان پرسید که آیا سیاست »وشته ام: نفوس و ساحه کوچکتر است، واقعیت دارد و اما اینکه من ن

در منطقه حفاظت از منافع آن کشور را دارد، برای همسایۀ کوچک که به حیث نمایندۀ ایاالت متحده تسلیحاتی ایران 
اقتباس « سقوط افغانستان»از خود نساخته ام، بلکه آنرا از متن کتاب را من این حرف  ،«کند؟ آن احساس خطر نمی

اینکه . (235، ترجمه دری، صفحه سقوط افغانستان) ن پرداخته استآکه آقای صمد غوث با شرح بیشتر به ام ده کر
 ب است.شما با من نیست، بلکه با متن کتا، مشکل دانید می« سراپا غلط»شما آنرا 

 

ن وزارت خارجه چند روز دربارۀ جریان ختم مجلس تا جائیکه من از زبان یکی از اراکی: »اینکه من نوشته ام ـ 6
بعد از برگشت داؤد خان از سفر مسکو شنیدم، او می گفت که به تعقیب جوابیه داؤد خان فضا قدری تغییر کرد ولی 
کاسیگین با طرح یک سؤال خواست جویای نظر داؤد خان شود و صحنه را تغییر دهد. داؤد خان نیز به آرامی و 

و بعد از آن مجلس طور معمول به پایان رسید. اما هنگام وداع بریژنف  متانت به شکل دوستانه به جواب پرداخت
روی به داؤد خان کرد و گفت که شما تقاضای صحبت خصوصی با من داشتید، من حاضرم. داؤد خان به آرامش 

 داد که اکنون ضرورتی به آن نیست.جواب 
دو  انعکاس یافته، چنانچه خود شما در هر خود شما نیز با شرح بیشتر ۀاین متن در نوشت! جمیلی صاحب محترم

حرف به های قبلی خود حتی جریان سؤال و جواب کاسیگین و داؤد خان را بازهم به کمک حافظه قوی خود  همقال
آخرین جملۀ جوابیه داؤد خان به بریژنف است ـ  دبا پایان این جمله )مقص» کرده اید و نوشته اید:  حرف بیان

می آید، فوراً الکسی کاسیگین صدراعظم اتحاد شوروی که شخص دراک و سیاست مدار  نویسنده( که عواقبش چه
به رئیس جمهور افغانستان کرد و  ورزیده بود و ادامۀ همچو بیانات را باوخامت آن بخوبی درک کرده بود، رو

مطرح  بریژنف بود، ۀه اصطالح آب اندختن برآتش افروختو پروگرام و ب سؤال خود را بکلی خارج موضوع 
مراجعه شود به  ،«جناب جمیلی درج است ۀداؤد خان شهید در هر دو مقالکاسیگین و متن سؤال و جواب » «.کرد

 .باشد آقای جمیلی هر دو مقاله موجود می مآرشیف نویسندگان تحت نا
 خود را که پنج شش سال قبل صورت گرفته است، به حافظه ۀرامی! ناراحت نشوید اگر کسی نوشتجمیلی صاحب گ

 قبل گفته شده است، اعتبار کرد؟  او آنهم به اعتبار کلمات آنچه دو دهه توان به حافظۀ داشته باشد، چطور مین
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توصیه کرده برای عالقمندان  را مــو مطالعه این اثر مه«  سقوط افغانستان »بارۀ اهمیت کتاب  که من در این ـ 1
« توطئه نامه سؤال برانگیز ماجراجویانه  یک »ام، نباید موجب رنجش و انتقاد شما شود. اینکه کتاب به نظر شما : 

، جواب «برای هر هموطن عالقمند به موضوع توصیه میداری و چرا؟؟؟ چرا»است و از من خرده گرفته اید که: 
برای هر محقق تاریخ معاصر کشور مطالعۀ این اثر مهم را بار بار  آنرا باید در متن پرمحتوای کتاب باید یافت. من

 توصیه میدارم.
گرفتید  ت خارجه افغانستان قلم بدست میزارمقام آنوقت ویاقای جمیلی محترم! کاش شما به حیث یک شخصیت عال

ل از نوشتن کردید، تاقب این موضوع بس مهم خاموشی اختیار نمی حقایق کشور چیزی می نوشتید و در ۀبار و در
اکنون شخصیت کردید، ولی  ریخی میأن شدن حقایق تستید کمکی برای روشتوان شما می« سقوط افغانستان»کتاب 

خر عمر حقایق را بطور مستند و یا به آتا در دهبسیار متبارزتر، با تجارب بیشتر و در مقام عالیتر از شما کوشی
می تازید به آن شخصیت بجای تمجید از کارش بگذارد، شما خود بنویسد و برای نسل فردا به میراث  باتکای تجار

 خوانید، جای بسیار تأسف است. می« توطئه نامه، سؤال انگیز و ماجراجویانه»یک  و کتاب پرمحتوای او را
 

دانید که  مفهوم بود، بپردازم حتماً خود می که برایم بسیار ناشما  ۀشیه پردازی های نوشتااینکه نخواستم به ح از
عمر با  ،درخاتمه برای شما صحت نخواهد بود.  یدر همچو نکات بی ربط جز ضیاع وقت چیز دیگر جواب

 و اگر بازهم شما به این بحث ادامه دهید، بصورت قطعی از من جوابی نخواهید یافت. خوشی و سعادت خواهانم 
 

 پایان
 
 
 


