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  تاراج تاريخ

په برخه کي جناب محترم ) نظر سنجی( د سږکال د اکتوبر پر يوولسمه د افغان جرمن آن�ين ويبپاڼي د 

مقالې په باب مي ددوی د يوې " تاراج تاريخ" سيستاني صاحب زما ھغه ايميل خپور کړی وو چي د

ھم پر ھماغه ) ع٢٠١۶ اکتوبر ٢٣( په دغه ايميل کي چي اوس . پوښتني په جواب کي ور لېږلی وو

مقاله د ) تاراج تاريخ ( خپل ځای پروت دئ، ماکوم مطلب کښلی دئ، د ھغه عمده ټکي دادي چي 

د مقالې .  جريدې په لومړي مخ کي خپره سوې وهارواښاد ع�مه حبيبي په قلم ليکل سوې او د مساوات

څرنگه . پر سر د حبيبي نوم ليکل سوی نه وو او په پای کي ئې دده د نامه مخفف توري ليکل سوي ول

چي د مطبوعاتي تعامل له مخي بې نومه مقالې د امتياز د خاوند يا مسئول مدير له خوا گڼل کېږي، نو 

  . وه، د مرحوم ميوندوال بللې ويښايي خلکو به دا مقاله چي بې نومه

زه په تحقيقي مسائلو کي له احتياطه کار اخلم او د ھمدغه عادت له مخي مي په ايميل کي تر پورتنيو 

زه پر خپله حافظه اوس ډٻر باور نه لرم خو په ذھن کي " ټکو وروسته دا جمله ھم پر زياته کړه چي 

 خپرٻدو وروسته جناب محترم پوھاند دوکتور ددغه مطلب تر".مي دغه راز يوه پيکه عکاسي سته

ھاشميان صاحب ھم دا خبره د ويبپاڼي په ھمدغه برخه کي له يو څه زوائدو سره تائيد کړه او نوموړې 

  .مقاله ئې د ارواښاد پوھاند عبدالحي حبيبي وبلله

 له اسيته خپلي ددې ايميل تر خپرٻدو وروسته مي اندٻښنه زياته سوه چي نه گانه د خپلي مزمني ناروغۍ

دې اندٻښنې په تکليف . حافظې تېر ايستلی نه يم او سبا به مي خلک پر نورو رواياتو ھم اعتماد نه کوي

کړم او د ھغې د رفع کولو له پاره مي په کندھار کي خپل يوه مخلص شاگرد ته وظيفه ورکړه چي د 

 اجرونه ورکړي، دغه گڼه ئې چي د ھغه ته دي خدای خيرونه او. مساوات اخبار دغه گڼه را پيدا کاندي

کندھار د يوه مشر، معزز او محترم ليکوال او ژورناليسټ ښاغلي عبدالکريم طالب د شخصي کتابتون 

ددې گڼې په ليدلو سره مي اندٻښنه رفع . په کلکسيون کي خوندي ده، کاپي کړه او ماته ئې راولېږله

پيکه نه وو، بلکي روښانه تصوير . حقيقت درلودپه سلو کي نھه نوي " پيکه عکس" سوه او زما د ذھن 

ددغي کاپۍ له مخي دا zندي معلومات له لوستونکو سره . خيال پر کړی وو) پيکه(وو خو ما د 

  .شريکوم

، اول ١٣۵٠ ميزان ٢٨ گڼه، چھارشنبه ٢د تاراج تاريخ مقاله د مساوات جريدې د شپږم کال په 

مقاله د جريدې په .  کي خپره سوې ده ١١٣پسې گڼه  ، پرله ١٩٧١ اکتوبر ٢٠رمضان المبارک، 

زما . نوم ئې نه په سر کي سته، نه په پای کي) حبيبي( د . لومړي او وروستي مخ کي خپره سوې ده
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مي د مقالې په پای کي بللی وو او د حافظې په دغه ځای کي غلطي کړې وه چي د حبيبي د نامه مخفف 

ھمدې غلطۍ له اسيته مي څو کرښي وړاندي وليکل چي زما د ذھن عکس نھه نوي فيصده حقيقت 

ددې گڼې په . يو فيصد غلطي ئې ھمدغه د مقالې د پای مخفف توري وه، چي په اصل کي نسته.  درلود

قاله په سلو کي سل د حبيبي مرحوم په قلم ليدلو سره زما ھغه اصلي ادعا ته تاوان نه دئ رسېدلی او م

ارواښاد ميوندوال په مساوات جريده په مستعار نامه يا له خپل نامه پرته ھيڅکله ھم ليکنه خپره . ده

سياست خارجی برای " مقالې پر څنگ ئې د) تاراج تاريخ( حتی په ھمدغه گڼه کي د ھمدې . کړې نه ده

ښايي ھمدغه . ليکل سوی دئ" بقلم ښاغلی ميوندوال"  سر ئې تر عنوان zندي مقاله سته چي پر" چه؟

يا به نو لکه ماچي په تېر ايميل کي ليکلي وه چي . نامه ځينو لوستونکو ته غلط فھمي پېښه کړې وي

مگر دغه حدس ھم صحيح نه دئ ځکه که بې نومه . بې نومه مقاله به ئې د ميوندوال مرحوم گڼلې وي

مسئول مدير وبولو، نو په دغه وخت کي خو د مساوات جريدې د امتياز خاوند مقاله د امتياز د څښتن يا 

وو، نو د تاراج تاريخ مقاله بايد په ھمدوی ) عبدالغني ميوندي( او مسئول مدير ) محمد شريف ايوبي( 

تر کومه ځايه چي ماته معلومه ده دغه دواړه مرحومين چي زه ئې . دوو کي د يوه د قلم محصول وي

په ) تاراج تاريخ( ته فوق العاده درناوی لرم،په تاريخ کي دومره وارد کسان نه ول چي د شخصيتونو

په ھرصورت، زه يو ځل بيا خپله ادعا په بشپړ ډاډ او يقين سره تکراروم . شان عميق تحليل دي وکاندي

ساوات مقاله د ع�مه عبدالحي حبيبي په قلم ليکل سوې ده او خپلي خبري د م) تاراج تاريخ( چي د

  .جريدې د ھمدغي گڼې د کاپۍ په راوړلو سره پای ته رسوم

  محمد معصوم ھوتک

  اوا ــ انټاريوــ کاناډاتآ

  ع٢٠١۶ اکتوبر ٢٣
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