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  2تر 1  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

      ٢٧/۶/ ٢٠١٧                                                                                    باز قاسم

 

  !نمود شناس حق نصير را کار عين د،کر مارکس کارل که کاری

 

                                         .                                                     حيدری عبدالواحد داکتر جناب محترم برادر

 خدمت به ميخواھم را چيز يک ولی ندارم، یکار منګل مجيد اقای جناب تبصره به من

 ايفا عدليه وزارت در څارنوال بحيث بنده ١٣۵۶ سال راوخ در اينکه، نوآ سازم واضح خود ھموطنان

 از که ) وردګ نادر ( بنام وردګ خان عبد4  بنام ننګرھار سابق الحکومه نايب پسر ، مينمودم وظيفه

 باھم ما بود، رسيده ارث به ما به پدران از ما دوستی اين ميباشد و بوده من نزديک بسيار دوستان

 راواخ در داشتم وردګ نادرجان جناب به که شخصی دوستی طريق از من ، بوديم صميمی دوستان

 يکجا کلتور و اط:عات وزارت در نھاآ ايام ان در که شناس نصيرحق جناب اقای ھمرای ١٣۵۶ سال

  . شدم شناآ ميکرد کار شعبه يک در

 عبد4 الحکومه نايب پسر وردګ نادرجان ھمرای من روزھا از يکی در سال ان راواخ در

 بمنزل به فاتحه غرض ما یدو وھر داشتم وعده کلتور و اط:عات وزارت روی پيش  در وردګ خان

 وردګ نادر اقای که ديدم ،رسيدم معينه جای به من وقتيکه قدر و قضا از. فتيممير مشترک دوست يک

 منتظر داشت بغل در ذخيم بسيار و ک:ن دوسيه يک که شناس حق نصير جناب خود دوست ھمرای

 برای وردګ نادر سیپر احوال از بعد ، شدم معرفی شناس نصيرحق با اول بار برای بودند من امدن

  وی  .است من دفتر ھمکار شناس حق نصير جناب اقا اين که ګفت و نمود عرفیم را خود دوست من

 ګرفته کار تحت جمھوريت دوره سال چند مدت در کهای  المنفعه عام پروژھای و کارھا تمام ميخواھد

 خدای کارھای بدبختانه ولی نمودم، تمجيد وی کار اين از خود نوبه به ھم من بنويسد کتاب يک شده

 کشور وضع روز تا روز ايام نآ در چون پيوست، بوقوع ثور ھفت تحول  ماه چند از دبع که بود

 وطن که یافراد جمله از.  بود نموده شروع وطن ترک به ھستهآ ھستهآ ھم مردم و شد می تر بحرانی

  .بود نيز شناس حق نصير اقای جناب ھم يکی ندنمود می ترک را خود یيابا

 پاکستان پيشاور به و نمود ترک را خود وطن کشور دافرا ديګر مثل شناس حق اقای 

 پاکستان در که ديد و شد کشور بار شفتهآ وضع متوجه شناس حق نصير اقای زمانيکه نمود، تمھاجر

 ینازيرب تنھاه ن شعوری بطور پاکستان و دنميرقص پاکستان دستور به جھادی؟ ھای تنظيم اکثر

 شھيد و خان 4 امان غازی مانند ملی رھبران و ملی تخاراتاف انھا بلکه ميبرد بين از را افغانستان

 که بود خاطر بھمين ميکوبد مھاجرين اذھان در بود پاکستان ديرينه دشمن که داوودخان محمد سردار

 محمد مرحوم حکومت پاليسھای ضد بر را یکتابو نمود استفاده ءسو شرايط از شناس حق نصير اقای

 یآ .نمود پاکستان ای ايس ای به بزرګی خدمت کار اين با و نوشت خان 4 امان غازی و داوودخان

 ھنګفتی پول مقدار يک به را وی کتاب چاپ پول  ربانی؛ اس:می جمعيت حزب ھمکاری به یآ ايس



  
 

 

  2تر 2  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئيکه ټينگه کړله موږ سره اړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

 در شناسنا حق نصير جناب چيزيکه ان بدبختانه  پرداخت، شناس حق جناب به کمک بنام اضافی

 در خود مھاجرت زمان در برعکس انرا وی مينويشت جمھوری نظام خدمت در جمھوريت دوره

 عين شناس حق نصير. شتنو ی،آ ايس یآ و ربانی اس:می جمعيت حزب خدمت در پاکستان پيشاور

 وی مارکس کارل  ګفته به  نمود، ھيګل ايدياليزم  فلسفه مورد در مارکس کارل که کرد را کاری

 را کاری ھيچ ديالکتيک ماترياليزم فلسفه در من که « ندميګوي مارکس ساخت، سرچپه را ھيګل فلسفه

 به و ساختم راسته سر انرا بود ستادهيا سر باQی که ھيګل فلسفه که کردم کاری يک صرف نکردم

 بود ګفته ماده به روح تقدم باره در ايدياليزم فيلسوف ھيګل چيزيکه معنی اين به . نمودم ستادهيا پای

 کتاب؟ مارکس، کارل مانند ھم شناس حق نصير جناب. ستدان روح به مقدم را ماده مارکس کارل

  جمھوريت نظام خدمت در و جمھوريت نفع به داوودخان محمد شھيد جمھوريت زمان در که را خود

سرچپه ساخت وبجای دفاع از جمھوريت داوودخان آنرا در ضديت با مشی داوودخان  انرا ه بودنوشت

 .  قرار دادربانی الدين برھان اس:می جمعيت حزب و یآ ايس یآ خدمت درنوشت و 

  .نګاری تاريخ و تاريخ مورد در شناس ناحق نصير اقای خدمت بود اين

  ختم

  

  
  


