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 دریا پایان شده؛ یکی به لب  » 
 کسی نشسته بوده و ماهی می گرفته. ،آن لب  دیگر  دریا

 

 صدا کرده:
 

 م!!سالاا
 ؟؟چی ی ی
 م!سالااا
 ؟؟چی ی ی ی

 

 ماهی می گیری؟؟
 

 وم!!!نی  نی، مه ماهی می گیر نی
 

 خوووو؟؟؟
 «م  که تو ماهی می گیری!!!خی مه خیال کدو

 
 

 !"شخصی نویسی" نه کنید سیستانی گرامی
 

"خراسان" دایر است، مورد عنایت جناب سیستانی قرار گرفته  این که تذکر شتابزدۀ من در حاشیۀ بحثی که در ذیل نام
 ساخت. سرافراز قلم را بنویسند، این« پاسخ»فوراً به این  تذکر که الزمی دانسته اند استادو جناب 

  
 شده است؛ ور پاسخ به هیچ نوشته ای تحریر ن، در پاسخ به هیچ کس و د«سیاهۀ هراسان بر سایۀ خراسان»تذکر 
 شده اند. تانی هم در این تذکر نام برده نسیساستاد جناب 

دیریست بر وجدان ما افغانان سنگینی می کند؛ و این تذکر نه تنها این تذکر در حاشیۀ یک بحثی تحریر شده است که 
قلم این بوده است که این استادان گرامی  ، بل منظور ایننشده نوشته  و یا برای دلخوش ساختن کسی از روی دلخوشی

نند، ز ر میریزان، برای شکار مگس در تاریکی شمشی ک زنان و عرقس  ف  ، ن  که یچند نفرباآلخره توجه کنند که ما 
ار بسی ناخوش ساخته است؛ وبسیار گان را ما نیست؛ و نه تنها ما خوانند مردم   نه تنها جنگ  آن عالیجنابان،"جنگ" 

این  و ؛هیچ  چیز تازه ای مشهود نیست« مباحثات»این گویا  همه، در بل بسیار بیشتر از این به ستوه آورده است؛
بسیار تهوع آور مصاب هستند و تنها مهارت  شان این است که چند تا کاغذ  عزتمندان  و دانشمندان ما به یک تکرار  

 از جغرافیایدیگر این کاغذ ها را  ، کاغذ هایی که حتی تاریخ ،هم،پارۀ مندرس را، یکی بر روی دیگری می پاشند
گراری را از ناف بر آری، در  ، و ،گی شان کم نه شده استاین عزتمندان  اما از شل و.  خود بیرون انداخته است

که  می گذارند؛« مستند نوشتن»و نام این کار را هم نه کم و نه زیاد،  تفتازانی "ت ف"، و در ُجرجانی "ُجر" می پالند؛ 
ر»نک صبح ای ف جَّ کر سجانب شان را هم نه عسکر به "تانه" برده می تواند و نه  مُ  و قیافۀ حق به !وهللا خیرالرازقین« ت 
 نه !!به شا

 نیستند!! هم اینان قهرمانان حتی یک مضحکه
 -جناح این جنجال نا میمون وشخص و یا یک اصالً متوجه یک  این قلماعتراض من یک اعتراض است؛و « سیاهۀ»

پ که اگر گ است؛« هر دو لب دریا»اکادیمیک، نیست؛ بل متوجه غیر غیرتاریخی و کامالً و کامالً   -با کمال پوزش
 !!!  بینی تاریخ را بریدندو دریدند؛ گوش ما را پردۀ فهمند و یا نمی فهمند، دل شان،  یگدیگر را می

اما  کنیم؛ واگذار خود شان -بازهم با کمال پوزش - اوباش   ی و در موارد پاشر هریکی را به انگیزه های ریزوو اگ
 ی وانتقاد بسیار اصول یگانه کسی که حساب استاد سیستانی کامالً جدا است؛ زیرا در این رابطه باالیدر این میان 
 است؛ استاد سیستانی  شخص   وارد است، این کس بسیارجدی
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هستند، نمی بایست که در این جنگ ناخونک ها و موی  تأریخرشتۀ  استاد سیستانی، که دارای القاب اکادیمیک در
شامل می شدند؛ نه تنها نمی بایست ب اند، اسهال  قلم مصااسهال  کالم و به  کنک ها و پرت کندن های چند نفری که به 

صالحیتی که در رشتۀ تاریخ به ایشان امانت سپرده شده  برپایۀ ایشان می باید که بل که حتی خالصگیری می کردند؛ 
این  بر پیشانیوشن می ساختند و ، بی پایه بودن   خود  این ادعا ها و منازعۀ بی مشارعۀ  پیرامون آن ها را راست

حق  ات و راه برونرفت از این بگومگوی هیچ مگوی را نشان می دادند؛؛ می کشیدند ی زیر صندلی، صندلپایک باز
 گردانیده می شد.  به خواننده بر ،حق  نفس کشیدن  خواننده پامال شدۀ خواننده اعاده می شد؛ و

 

زی و خشک مغ کلیساییان دچاررسماً اعالن می کند که بسیاری از پاپ کلیسای کاتولیک در دنیایی که امروز حتی 
گان حق داریم به جناب استاد کاندید اکادیمیسین محمد اعظم سیستانی با صراحت ما خوانند هستند،« دیمینس -حماقت»

 این چند نفر گان را، و آگاهی عامۀ مردم ما را، به گروگان گرفته اند؛هیم که این چند نفر، ما خوانندقطعی اطالع بد
و باید و وظیفۀ تان  گیری پایان می دادید؛  شما می باید به این گروگان و ما را ترور می کنند؛ فکر و وجدان  مردم  

جالت  شکایت ما نیست؛ این مایۀ خکرده اید، پس این تنها مایۀ گر شما چینن نمی کنید، و چنین ناو که پایان بدهید. است
 عظیم همۀ ما است. بسیار و بسیار

 

  سالۀ یک مردم  بیگناه، بمانند  یک فاجعه بنگرید!  40وییم که شما شجاعت نشان بدهید و به فاجعۀ گما نمی 
 نیست!  رآوردهباین انتظار از شما 

 اگر یکدانشمندان یک مردمی هستید که از  ،به راستی باآلخره ،شما ؛کنیدگوییم که شما به حال خود جفا نما می 
 برای ابد شما را باالی سر خود بر می ،یا نباشیدو دانشمند باشیداگر  ،راست بگوییددفعه هم شما به این مردم بزرگ 

 دارند!

  
 درمناسبات ارضی و آب »شان در بارۀ بار نخست پس از نشر کتاب  این قلمجناب سیستانی،  با دوست عزیز

 ادارۀ در 1363در اواسط سال  و با ایشان در رابطه با این کتاب مالقات داشته ام، محتمالً  آشنا شدم « افغانستان
روزنامۀ هیواد. جناب سیستانی پیوسته به محلۀ مطبوعاتیان سر می زدند؛ و آمد و رفت ایشان در آن دهلیز ها و اتاق 

  ها زبانزد بود؛ 
 نیزم  ولینی -زم یمارکس نظریۀ به پیروی ازاین کتاب استاد سیستانی نخستین ویگانه اثری است که یک افغان 

لیزوم  دیالکتیکفیودا»
 جانب حاکمیت نوشته است؛ این کتاب ازافغانستان دربارۀ مناسبات اجتماعی واقتصادی در« 1

به بار آورد و استاد سیستانی « 2مکافات» به استاد سیستانی مورد تجلیل قرار گرفت وو حامیان شان   .ا .خ .د .ح

کاندید »حاکمیت، ملقب به القاب  همانان  طی یک اقدام "فرهنگی" آن حاکمیت، شامل یک فهرست از سرشناس
 شدند.« اکادیمیسین

 

بی  های «دستاورد»شخصاً هیچ ممانعتی نمی بینیم که استاد سیستانی چنین القابی را نگهدارند، زیرا این یکی از 
ی بر سرشانه ات یک لقب علم فیل و شتر خال بزنی، چون دورۀ ما بود که به چند نفر یاد دادیم هوشت باشه که سابقۀ

عالقمند و مشغول  تأریخ، طوری که خود شان هم اشاره کرده اند، به رشتۀ وانگهی جناب سیستانیپخال می زند؛ 
دارم که جناب سیستانی و اما اطالعی ن ام  مرور کردهجناب ایشان را با عالقه  رساله هایو  نوشته ها این قلممانده اند. 

 ند.باشهم کرده « تحقیق»

  

                                                           

 از شوخی های ماندگار  مرحوم رحیم رفعت است؛« فیودالیزم   دیالکتیک» -1 

ه ای نیم صفحداده شد؛ در کتاب  « اکادیمیسین» جناب دستگیر پنجشیری که طی همین مراسم در کدام چیزی برای شان القاب -2 

القاب »را درج کرده اند؛ و آن حقیقت این که ، فقط یک حقیقت مسلم تاریخی «ظهور و زوال ح د خ ا»آشپزی ایشان به عنوان 

 داده شده است !!« مکافات»برای ایشان « اکادیمیسین
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غزیده ل سایه افگنده است،« مباحثه»ساری که باالی این گویا شان به همان ناخوشی  ۀجناب استاد سیستانی طی جوابی
  .اند جور کرده نویسی" شخصی " یک ،اند و از یک بحث اکادیمیک

رن بیستم ق دری زبان   ۀحوزدرکالسیک سبک   ترین شاعرگبزر ،مستحقبه استاد خلیل هللا خلیلی که به حق و مرحوم 
ه کرده بودبجا  ،شده است شناخته کو   : ش 

 نیستان کجاست  راه   ،رهــد گـه به دل شــنال
 سینه قفس شد به من، طرف  بیابان کجاست

 

 اآلخرهب ،ما بسیار با عزت   چشم ما خشکید و ندیدیم که از این ردیف دانشمندان  وآب دراینک سینه برای ما قفس شد 
  .باقی بماند «موضوعی» ع ،یک موضو ۀبار یک تن چون تهمتن به میدان بیاید و در بحث در

 ؛ و این ناتوانی ما دواستچند دهۀ اخیر  در مطبوعات   ما یزگناتوانی بسیار غم ان ۀنشان نویسی" شخصی"سقوط به 
 بال دارد:

د در میان ما رواج داده اند تا م  به قصد و به ع  ویی و اتهام زنی را گران این شخصی سازی و دشنام گمعلومدار که دی
 ؛سخن را از ما دزدیده باشند

 با این شخصی سازی ها ناتوانی ،هم، خود  دانشمند  ما، اهل قلم ما  خود   :اما یک حقیقت مسلم را هم به روشنی ببینیم
 مقام یکالبته شایستۀ صد جناب سیستانی که  پوشاند؛ ومی  ورزی سخنۀ در عرصو چندش آور خود را  رقتبار

چه شد معلوم ن ،شخصی و نوشتاری برخوردار هستند گفرهن الزم   صد شکر از یک سطح   و کاندید اکادیمیسین هستند
 .وادار می سازد" در نوشتن شخصی سازی"به این نیازی ایشان را 
 الزم است دو سه تذکر قید شود:فرمایشات شخصی جناب سیستانی  ۀشیبه هر حال در حا

 

( )نجات اول این که این قلم از لیسه عالی امانی
و نه از لیسۀ  فارغ شده ام ش. 13۵0در سال 
 ما نه بوده اند و« معلم»استاد سیستانی  نادریه؛

اخت قبلی نداشته نسیستانی ش .ا .جناب م با
آشنایی نزدیک باال نوشته آمد وطوری که در؛ام
 دست داد. .ش ۶0جناب ایشان در آغاز دهه با 
 تانیسیس استاد جناب به حیثیت معلمی ن قلمای

ا  ر حرمت عمیق قایل هستم؛ وجناب سیستانی 
و یک دوست  ر حاصلپُ و  مهذبیک شخص 

می شمارم و به دوستی با جناب  خوب
 می گذارم.سیستانی ارج 

 

از  .ش 13۵۹دوم این که این قلم در سال 
ب لوم طپو دی فاکولته طب کابل فارغ شده ام 

ار بسی یک وقفۀس از پو ؛ بدست دارم کابل را
در  و طی یک امتحان بسیار مشکل طوالنی
رشتۀ از بار دیگر در المان  یک م  2011سال 

 لمانآ  «آپروباسیون»و  امتحان داده امطبابت 
 آورده ام؛دست برا هم  

اگر که هیچ ندانستم که جناب سیستانی و  و
 و هیچچی غرض؟؟؟  پامثال ایشان را به این گ

  خیله گی است؟؟؟ رقم چه  دیگه ندانستم که این
  

اپروباسیون قل ندارد ونخوب عیبی  ،بنویسند ،ناپندیده با گلون  ناگندیده و زبان   باس پاین که این عزتمندان ازین برای  اما
 می کنم. در ضمیمه درج  خود راآلمانی 
 .رچم حپیوستم و به جناح پبه سیاست  ،که هنوز یک جوان خورد سال بودم .ش 13۴7ایان سال پمن از این که سوم 

به حیث عضو شورای مرکزی حزب وطن  ،سس حزب وطنؤم ۀدر کنگر .ش 13۶۹درسال  .منسوب بوده ام .ا .خ .د
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/ارگان  «هیواد»در مطبوعات افغانستان کار کرده ام و مدیر مسوول روزنامه های  1۹80در دهۀ  .انتخاب شده ام
 «هاخبار هفت»نیزعضو هیآت پنج نفرۀ مؤسس  وارگان شورای مرکزی حزب وطن/؛ «/پیام»دولت افغانستان/ ومرکزی 

 سیاسی از زیر نظر  من می گذشته است. -بوده ام، وچند مجلۀ نظری
و  دیده ام یاز نکدام دلیلی برای امت ،در این منسوبیت سیاسی خود همانگونه که منبه جناب سیستانی عرض می کنم که 

این فرمایش جناب سیستانی هم کدام دلیلی برای امتیاز نمی در   ؛ به همانگونهولیت خود واقف هستمؤنمی بینم و به مس
وی ساز این اظهار جناب ایشان راهی به  مطمین هستم که عضو هیچ حزبی نبوده اند و د گویابینم که مدعی شده ان
 .برایت گشوده نیست

 

ان رگن را دیآفاجعه ای دست داشته ایم که آتش  یک بزرگ   حریق  در  ،گونه ایبه همه ، عترف باشیم کهما همه باید م
  .در وطن ما افروخته اند

 نگاری تأریخ نگر باشیم نوشته بودم که در تأریخ، 
 .چنین است نگرش من 
 والنه بنویسیمؤنوشته بودم که مس، 

 .ولیت منؤچنین است احساس مس 

  
 

 استاد سیستانی، را دقیق تر می سازیم:جناب  در این جوابیۀ واما یک سخن ،
 این که جناب استاد سیستانی فرموده اند: - 
 واگر میشمرد، بدون  مارکوارت درکتاب ایرانشهر، هیچگاهی کابل را جزو خراسان نه شمرده»  
 یاد تردید پوهاند حبییبی و}استاد{ احمدعلی کهزاد بیش ازهر کسی دیگر ازان در نوشته های خود  
 .می کردند، که نکرده اند 
شک و تردید من است؛  حواله دادن چنین حکمی به موسی خورنی ارمنی درقرن پنجم میالدی مورد  
 «و خراسان، تا حرف اورا بپذیرم از کابل و اگر ذکر هم کرده باشد، او از ارمنستان بوده و نه  

 

درین قول، جناب سیستانی به عیان بیان می دارند که خود شان تا کنون شرح مارکوارت بر رسالۀ "ارانشهر" را، که 
 تاریخ حوزۀ ما است، نه خوانده اند، و صرفاً به حوالۀ سایر محققین این کتاب را می شناسند؛ باب یک کتاب اساسی در 

رد مو»خراسان، به موسی خورنقی ارند که حواله دادن بحث کابل/، جناب سیستانی به عیان بیان می دوبعد درین قول
 جناب سیستانی نمی به این دلیل و جناب سیستانی است، چون موسی خورنقی از ارمنستان بوده،« شک وتردید

 «!حرف اورا بپذیرند»خواهند
 

ضرور است که به قطع تصریح کنم که اینقلم به هیچوجه انتظار نه داشتم که یک کاندید اکادیمیسین در تاریخ، چنین 
 د.نسخنان آشفته ای ذیل یک بحث تاریخی بنویس

شما بر اساس کدام دستاویز می خواهید کابل را جزء خراسان بشمارید، حتی در ازمنۀ قبل  »وبعد جناب سیستانی می نویسند:

  «از اسالم
 38در صفحۀ  ،بر موسی خورنقی می نویسدکه این رابطه مهم است این که پروفیسور مارکوارت در شرحی آن چه در
شهر  26می نویسد که این "کوست" شامل  "کوست خراسان"را  به نام می آورد؛ و ذیل  "کوست ارانشهر"هر چار 

شیر  »بوده است و خودش تاکید می کند که از این میان بطور انتخابی چند شهر را نام می برد؛ وی در این فهرست 
رسالۀ خود بحث می کند ؛ در این بحث توجه  ۹3و ۹2را هم قید می کند؛ و دربارۀ بامیکان در صص « بامیکان

 ،یکان است و از توابع بامیکان ذکری نمی کند. ولی ما به حوالۀ همه منابع می دانیم که در آنزمانمارکوارت به تاریخ  بام
فردعان  و از توابع بامیکان بوده است؛ و می دانیم که یعقوب لیث صفاری سیستانی از راه بامیان به کابل رسید و  ،کابل

کهزاد؛ افغانستان در پرتو تاریخ؛کابل «/ ت کردبت های زرین و سیمین کابل را غار»سیستانی به هدایت یعقوب 
 /54و253؛ص1346

 

/ درتوضیح 1368ترجمۀ داوود منشی زاده؛ تهران «/وهرود و آرنگ»پروفیسور مارکوارت باردیگر درکتاب معروف
قیام نیزک بادغیسی برعلیه عرب،  از کابل هم به تفصیل بحث می کند و می آورد که نیزک پس از آن که بادغیس را به 
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 5تر 5 له :شمیرهد پاڼو 

 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

 

ر د و بلخ رسید؛ و در بلخ خاندان برمک را قتل کرد و بعد به تخارستان سفلی عقب نشست کابلعرب واگذاشت، به 
می  «ک خراسانل  ک طرخان،م  ل  م  »یعقوبی در کتاب"بلدان"، نیزک را مارکوارت می آورد که ؛ و کشته شد قهستان
کابلستان از   221که بیرونی می آورد، درصفحۀ   «شاهیۀ کابل»/ و مارکوارت دربارۀ اسطورۀ تاسیس114داند/ص

یا  «پادشاهی کابل»می نویسد که  284می داند ودر صفحۀ  کاپیسای کوشانیرا پایتخت جنوبی  کابلبحث می کند و 
، به «انیسهپیش»؛ و اضافه می کند که « کاپیسا به معنای گستردۀ خود بسیار جنوبی تر تا حوالی گنداوا پیش می رفته

 است.« کابلستان»لک پشه یی ها، در معادل مُ 
 

که کابل بخشی از خراسان نه بوده است، پس مهربان  خوب. اینک اگر جناب کاندید اکادیمیسین سیستانی اصرار دارند
 شوند و در این رابطه اضافه کنند که تمدن کوشانی هم با خراسان ربطی نه داشته است. 

تا دل ما بیچاره گان جمع شود و به هر مرجع ذیربط گواهی بدهیم که اینه صایب کاندید اکادیمیسین  خود ما میگه که تمدن 
      نه بوده است!کوشانی شامل خراسان 

 

کرده اند، و یا نه کرده اند؛  مرحوم حبیبی در میان کابل و خراسان نسبت برقرار و اما در این باره که آیا مرحوم غبار و
/ صص 1384میوند"جغرافیای تاریخی افغانستان"/نشرکتابحوم غبار درمر میکنیم. زیر بسنده ۀنمون به ذکراین باره در

 درمتن آمده/ می نویسد:
 

یانه م و جنوبست، نیمروز گویند؛ باخترگویند؛ هر چه حد   شمال است، تان...تقسیمات چارگانه...هرچه حد  تاریخ سیس»
ارباع / ابن خرداد به...2ارانشهر/ص و هرچه مغرب است،؛ هر چه شرق است،خراسان گویند اندر به دو قسمت شود:

/ در کتاب اشکال العالم... والیات ذیل 6حساب می کند/ص ارباع   جزء این...را کابلشهرهای بست، رخج، ...خراسان
/ اصطخری والیات...بامیان...را 7و غیره/ص و کابلوالیت بامیان وبنجهیر و غزنی  ذکر می کند:... جزء خراسانرا 

/ ابن 8و لجرا و فروان وغزنه و بنجهیر را داخل عمل بامیان قید.../ص کابلو بالد غوربند وسکاوند و  جزء خراسان
آنگاه از سیر خودش در...لوگر، گندهارا، »و« از نهر جیحون گذشتم شهر های خراسانبه قصد »بطوطه می گوید:

" کرتکابل با نام "وای  یکی هم از {}خراسانقطعۀ خاکی 16/ در اوستا  در ذیل اسامی 12ص«/قصه می کندکابل...
مقدرات / در دورۀ قبل و بعداالسالم والیت بلوچستان جزء اراکوزیا به حساب میرفت و در اغلب ازمنه 72یاد شده/ص
   /۹7شریک بود/ص اراکوزیا با   کابل سیستان و

 

 خوب؟؟؟
بخشی از خراسان نه بوده است!!  «هرگز» سیستانی نوشته اند که کابلکاندید اکادیمیسین به یاد می دهیم که جناب استاد 

 «حقایق تکیه دارند؛ و نه بر ترفند! نوشته های من همواره بر» که جناب سیستانی می نویسند: و به یاد می دهیم

  
 

 ناخوشایند، معذور بدارند. اصالً ادامۀ این بگومگوی  قلم را از ازهمه عزیزان تمنا دارم که این
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