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 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

 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

  

 2016/ 06/ 11 داکتر سید خلیل هللا هاشمیان

 سلیقۀ نگارش استاد صالحه واهب واصل انتخاب و ،ذوق، قلمه ب مرحبا

آنالین انداختم، چشمم روشن شد که مقاالت  جرمن –نظری به فهرست مقاالت پورتال وزین افغان  بعداز ده روز که چشمم باز شد و

این کثرت اشتراک  دقت خوانده شود، وه است که هریک باید ب قلم دانشمندان افغان الحمدهلل خیلی زیاده خواندنی و آموختنی ب

تیم  ان وصدینتیجۀ دلسوزی صادقانه و زحمات شباروزی مت این واقعیت است که در افغان درین پورتال بیانگر قلمبدستان نامدار

 ده وبسایت تجمع کرفهرست مندرجات این و کاری این پورتال، افکار و جهانبینی  همه دانشمندان و وطندوستان ملیگرای افغان در

 نشر میشوندتصرف،  احترام به آزادی بیان، بدون حذف و با رعایت و

 –راحمدظاه زندگینامۀ مرحوم  –زندگینامۀ قهرمان بوکس محمدعلی کلی واصل :"واهب صالحه  قلم توانای استاده سه مقاله ب اولتر

حیث  هکردم و به ذوق و انتخاب شان آفرین میگویم. مرحوم محمدعلی کلی ب مرور را سیدعبدهللا کاظم" داکتر اد نامدارزندگینامۀ است

 بعد از آنکه بدین اسالم مشرف ات حفظ کرد وآخر حی را تا شریف با اخالق نیکو و نام نیک لقب قهرمانی "بوکسنگ" خود یک مرد

هم برای احقاق حقوق سیاه پوستان مجدانه مبارزه نموده  افریقا بسیار کمک کرده و و امریکا جوامع مسلمانان نیازمند دره ب گردید

ه، فلسف –یق است دق جامع و افکار این قهرمان تهیه نموده بسیار است. معلوماتی که استاد صالحه واصل برای معرفی اعمال و

 که نگارش این الگوهای مغلق را تفصیل خواندم و اول باین  من بار های مبارزاتی مرحوم محمدعلی کلی را شعار جهانبینی و

 واصل از یک زبان خارجی بشیوۀ عام فهم بزبان دری برگردانده، قابل تقدیر میدانم. استاد

 امیانۀع موسیقی طالیی خود حنجرۀ دلنشین و آهنگهای بکر و موفق که با و اداستعد با بسیار حیث یک هنرمنده ب ظاهر مرحوم احمد

 ستادبگفتۀ ا  میکرد،  تمرین شوقی  طوره بمکتب  محیط خانه و در حالیکه موسیقی را در و رنگین ساخت جذاب و افغانستان را

د همیشه هنرمن را نمود که او تسخیر غانستان راکرد، قلب مردم اف افغانستان تأسیس در را صالحه واصل "مکتب خاص موسیقی خود

 مپایۀبین المللی ه ساحۀ ناحیۀ محبوبیت مردم در موسیقی افغانستان از و تابناک هنر موقف ستارۀ در و نامیدند، بهار افغانستان

نوشید.  جام شهادت جالدحفیظ هللا امین  دسیسۀه ب برازندگی  عنفوان شهرت و افسوس که در صد –)الویس پریسلی(شناخته شد..."

خاندان که پدرش مرحوم  مردم داری و  نسب و ارتباط سلوک شخصی وه ب را ظاهر واصل مرحوم احمدواهب صالحه  استاد

موده؛ مفصل معرفی ن طوره دوره صدراعظم افغانستان بودند، ب یک، خدمتگاران نیک نام افغانستان خان یکتن از ظاهردعبدالداکتر

صفحه تهیه نموده و من عنوان  چند آنطور که در )افغان موزیم( ثبت است در ظاهر را البوم احمد 14ست مکمل جالبتر اینکه فهر

 13آهنگ و 64البوم  14درین  -تجدید میکرد و مصراع اول هربیت هرآهنگ را یک یک خواندم که خاطرات چهل سال قبل را

یقۀ دیگرسل مفید میباشد. بار یک معلومات نایاب و ظاهر رحوم احمدحنجرۀ طالیی م نغمه ثبت شده که برای دوستداران موسیقی و

ان مفید برای خوانندگ فراهم نمودن معلومات تاریخی و منظوره تحقیق ونگارش استاد واصل را قابل تقدیردانسته، زحمات شانرا ب

 این پورتال قابل ستایش میدانم. 

 شخصیت جناب استاد کاظمه اد صالحه واصل نظر به احترام وارادتی که بمقالۀ سوم "داکتر سید عبدهللا کاظم کیست ؟"  را است

است.  از آنجائیکه جناب استاد کاظم همکار دایمی و ستارۀ  ید وار، بسیار سلیس و زیبا نوشتهدارد، باکلمات و افاده های مروار

سمت این مقاله فقط بیک ق میکنم، من تأئیدتوبات آنرا موقع دانسته و محه حالیکه نشر این مقاله را ب تابناک این پورتال میباشند، و در

 در شمال کلفورنیا گزارش شده، تماس میگیرم. 1993تحریک )نهضت وحدت ملی افغانستان( در سال  که از تأسیس

 در ی ادبیات، فارغ شده ایم وځپوهنمن از  ی اقتصاد وځ، ایشان از پوهن 1963دو در سال  داکتر صاحب کاظم هر تصادفا من و

کابل ه ب 1977ماه نوامبر  در امریکا مصروف تحصیل بودم و در 1977تا  1971پوهنتون یکدیگر را نمی شناختیم. من از سال 

درین مدت چهارماه در درورۀ جمهوریت  داکتر صاحب کاظم رئیس  –برگشتم که در ظرف چهار ماه کودتای کمونستی رخ داد 

یونهای سنام داکتر صاحب کاظم  دو سه بار به ارتباط اشتراک درکم ادبیات، اماپوهنځی ی اقتصاد بودند و من یک عضو عادی ځپوهن

 - از وقوع کودتا، سه فقط همینقدر شناخت غیر مستقیم وجود داشت. بعد جراید نشر شده بود و دولتی خارج از ساحۀ پوهنتون در
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ر ناد طب )مرحومین داکترمحمد های اقتصاد، حقوق و  ی پوهنځجملۀ یکتعداد استادان  در گرفت شروع شد و چهار ماه بعد گیر و

( چند استاد دیگر داکتر عزیزلودین از اقتصاد، داکترولید حقوقی از حقوق و داکتر کاظم و –داکتر عثمان هاشمی از طب  عمر و

 زه وجداگانه از یکدیگر.  مبار کدام به اتهام ناپدید شدند، اما هر محصلین یکتعداد استادان وز پوهنځی ادبیات نیاز  –توقیف شدند 

 ،درختان خارج از دهلیزها، بزیر محتاطانه، در پوهنتون شروع شده بود، اما بسیار سری و در مقابل رژیم کمونستی  ه مقاومت ب

ستادان ا وترسید  هر استاد از استاد دیگر می گردید و رفت نمودار هیچ گمان باالی شان نمی قبالا استادان خلقی که  چهره های نو از

 کمونست هریک منتظر حادثه ای بودند. غیر

رفت گ ادبیات، یکعده که از قدیم یکدیگررامیشناختند، گاهی اطالعات گیر و پوهنځی باهمی در بین استادان  اساس شناخت قبلی وه ب

نزدیک  اشاره مراه دهلیز ب زن اسرباز برو اثنای تفریح در یک گوشۀ داکتر حسن کاکر، در پوهاند یکروز .بین ما مبادله میشد در

ه حقیقت با من حرف میزد، ب نشان میداد، اما در مصروف خواندن اخبار خود را حالیکه اخباری بدست داشت و در خواند، و خود

 فکر چاره هستی؟  ه خوش ندارد، آیا ب را جهانبینی ما و شما به رژیم معلوم است، این رژیم ما وشما من گفت: سوابق تحصیل و

 را وطن خطر خاطر نجات خود وه ود است، آیا بجمو مبارزه خطر در هر بیچاره چاره میجوئید؟ گفت باید مبارزه کرد و گفتم: از

ا قدم یکج ختم درس منتظرت بیرون میباشم و از باشم. گفت بعد می قبول هرنوع خطره ب قبول داری؟ گفتم همرای خودت حاضر

 میزنیم.

ن محصلی من گفت: من دریک گروپ مبارزین ملی متشکل از استادان وه یزهایی ازین قبیل بصحبت بعدی داکتر کاکر چ در

جذب کرده و هم باکسانیکه خودم  یکنفر از داخل این گروپ که مرا فقط با صاحب منصبان شامل هستم و پوهنتون، نویسندگان و

مرا میشناسی وبا من درتماس میباشی، نام وهویت جذب کرده ام، تنها  اکنون که من خودت را .تماس میباشم جذب کرده ام در

تالش جذب اشخاص قابل  ازین در خود نیز بعد تو .یتوانم، اصول مبارزه همینطور استکرده نم ءرا بتو افشا خود تماسهای دیگر

 زا وظیفۀ من غیر همه هدایات را قبول کردم و پرسیدم که ،نمیتوانی ءهیچ کس افشاه را ب اعتماد میباشی، اما نام تماسهای خود

 زنویسند، این شبنامه ها بعد ا ضد رژیم شبنامه میه : نویسندگان و افغانهای مسلمان بمیباشد؟ گفتچه  جذب اشخاص قابل اعتماد

بان زهشخصی ضرورت داریم که این شبنامه هارا به ما ب. شوند می بین مردم تکثیر مشوره و مالحظۀ استادان مبارز پوهنتون در

دارم خودت سپرده شده چونکه خبره این وظیفه ب نماید و تکثیر سفارتخانه های ضد کمونستی در شهر کابل ه ترجمه و بانگلیسی 

کنی که   یداپ باید اشخاص معتمد را ماشین تایپ انگلیسی درخانه داری، بعد ازین شبنامه ها را من بتو میرسانم، بسیار احتیاط کن و

 .ن برسدمه صورت امکان عکس العمل آنها توسط خودت ب در های خارجی برسانند  و سفارته ب ترجمۀ انگلیسی شبنامه ها را

 ترجمۀ شبنامه ها و بعد کاره آن ب من داد. ازه درختها ب خیابان زیر همان روز داکتر حسن کاکر یک شبنامه را در قبول کردم و

 حسن کاکر مرا با رئیس و تا داکتررأسدرین  من بود و وظیفۀ 1980کابل تا ماه فروری سال  سفارات خارجی دره توزیع آنها ب

زمینی استادان پوهنتون کابل( که جناب محترم داکترعثمان روستار تره کی بود معرفی نمود. این  ) مبارّزۀ زیر زعیم تحریک

ایجاد حکومت پرچمی  با بین برد و شوروی از امین را موفقانه همینطور دوام داشت که تره کی را امین و طورمخفی وه مبارزه ب

م کاظ داکتر شدند و زندان پلچرخی رها پوهنتون از اناستاد اکثر صاحب کاظم و آمد. داکتر افغانستان تحت اشغال شوروی در

 امریکا مهاجرت در به ترک وطن و لندن، مجبور بانک ملی افغان در موریت درأداده به بهانۀ اشغال م یک مقاله تذکر درطوریکه 

 شدند. 

ر صاحب روستا داکتر از داده، جدی  تحت تعقیب قرار طوره حرکات استادان پوهنتون را ب ومت پرچمی و)کا.جی.بی.( اعمال وحک

گیری که در صدد دست رسید نظرمیه چنان ب پرس و پال نموده بودند و من چند بار تحقیقات و صاحب حسن کاکر و داکتر تره کی و

شد  ءاحزبی تقاض استادان غیر امضای وزیر تحصیالت عالی ازه یک متحدالمال ب ثبوتی نداشتند. در ما بودند، اما تا آنوقت سند و

عذرت حکومت م تعمیل امر شمول مرحوم پوهاند نسیم نگهت ازه جراید مقاالت بنویسند. ما سه نفر ب موقف های دولت در به تأئیدتا 

را ترفیعات علمی م  آن. نه درغیر مقاالت بنویسیم، و تصاصی خود اخ ساحۀ مسلکی و جواب نوشتیم که حاضریم در ، درخواسته

ر رساله زبان انگلیسی. آن مشاوه نه ب رسالۀ ترفیع علمی مرا بیک مشاور روسی سپردند که نه به علم زبانشناسی بلد بود و ندادند و

نم. مضمون زبانشناسی تدریس ک پرد تا آنرا درمن سه طبع شده بود، ب زبان فارسی ترجمه وه ستالین را که در ماسکو باقلم  ه ای ب

وروی تا ش اتحاد جماهیر ها در آن رساله هیچ نصیبی از علم زبانشناسی نداشت، بلکه یک رسالۀ سیاسی بود برای تشویق اقلیت

رت خواسته، ذحیث یک مضمون زبانشناسی معه تدریس آن رساله ب تربیۀ خود تعمیم بخشند. من از سیستم تعلیم و زبان روسی را در
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ا أم استعفی خود را از نشد، اما من مطابق قانون  تحصیالت عالی منظور جانب وزیر تقدیم کردم. استعفی من از موریت دولت رسما

 تاریخه خانۀ خود نشستم. واقعۀ ناگواری  هم ب بعد از آن در میکردم، و ءکتاب حاضری را امضا وظیفه حاضر وه روز ب 40مدت 

 در دوم بالک ما زینۀ خانم افغان داشت و در طب تحصیل میکرد و پوهنځی یک محصل اردنی که در -دادرخ  1980فروری  27

سفارت خانه های عربی میرساند. خانمش ه ب مکروریان اول زندگی میکرد، من به او کمک اقتصادی میکردم و اوشبنامۀ انگلیسی را

ناد اس و یک بکس کوچک مقداری کاال همان روز در پول به آن خانم دادم و مقدار شبنامه گرفتار شده، یک با داد که او من  خبره ب

من  داستان فرار  -بگرامی ماندم دوستی در خانۀ در شب را دالر(خریداری و و )کلدار سرای شازده اسعار گرفته، از ضروری را

ه اروپا ب قبالا  را ها اوالد تانه، خانم وخبرسیدم،  باشد بیکوقت دیگر. خوش آنجا به پشاور از پته به پته به سرخرود و که چطور

 به کلفورنیا رسیدم. 1982ماه دسامبر  جرمنی در اکستان و بیست ماه اقامت درپماه اقامت در  از دو بعد –فرستاده بودم 

خصی امریکا شهای  خاطری که پوهنتونه جرتی با    -جرتی تدریس میکردما   پوهنتون بطور مدت پنجسال در جنوب کلفورنیا در دو

 1988سال  است. در 65امریکا  کنند، زیرا سن قانونی تقاعد در طوردایمی استخدام نمیه داشته باشد، ب 45را که سن باالتر از 

 در طریق نشر مقاالت شان صاحب کاظم از داکتر مستقیم با کردم و اولین تماس و شناخت غیر را تأسیس مجلۀ )آئینه افغانستان(

ولی تماسهای  زندگی میکنند، دورتر کیلومتر 800فاصلۀّ ه کلفورنیای شمالی ب میسرگردید. ایشان در1990الس مجلۀ آئینه در

)نهضت وحدت ملی افغانستان( گردید. مقدمات  عنوانه سیاسی ب -یک تحریک اجتماعی به تأسیس ایشان منجر فرهنگی به پیشنهاد

ا و اروپ امریکا، افغانستان مدت یکسال را دربر گرفت تا هزارها افغان از آئینۀ مجلۀ اعالنات در مقاالت و طریق نشر از اینکار

 مدیرۀ هیأت اولین مجلس بزرگ برای انتخاب رئیس و 1993سال  کانادا اساسنامۀ این نهضت را قبول و عضویت آنرا پذیرفتند. در

اب انتخ از نبودم  و آئینه افغانستان، کاندیدمجلۀ  کار خاطرمصروفیت دره من ب –شمال کلفورنیا برگزار شد این سازمان در

ب شمول داکتر صاحه همگانی،  ب و زیاد اصرار اما کردم، تأئید )نهضت وحدت ملی افغانستان( حیث رئیسه داکترصاحب کاظم ب

 هر رأس ه درگردید ک هم چهار کمسیون تأسیس انتخاب و مدیر هیأتحیث معاون  به اتفاق آراء انتخاب کردند. سپس ه ب کاظم، مرا

ی دایر نوبت طوره جنوب کلفورنیا ب شمال و مدیره عنداالیجاب در شد که هیأتبرین   مدیره تعیین شد. قرار هیأتکدام  یک عضو

یث حه افغانستان ب آئینۀ مجلۀ کرد، پیدا بیشتر خواهان هوا خوب درخشید، اعضاء و سال بسیار حدود چهار این سازمان در گردد.

ت خود سرسخ حیث دشمن قوی وه مجلۀ آئینه راب کابل این سازمان و رژیم مزدور -کرد پیدا سازمان خواننده بیشتراین  افکار ناشر

تقادی روش ان های پشاوری از تنظیم ،یافت می آئینه انتشار مجلۀ قلمبدستان افغان در اهل خبره و می شناخت، چونکه نظرات اکثر

 گفته بود: "تا زمانیکه آئینه هاشمیان باشد، پشاور چنانچه صبغت هللا مجددی باری درموقف ملیگرایی مجلۀ آئینه شاکی بودند،  و

 فقانه به پیش میؤم طور مثمر وه ب 1996سازمان )نهضت وحدت ملی افغانستان( تا سال  کار رسد..." خالصه، جهاد به ثمر نمی

 خارج از کشور شناخته شده بود. در انترین سازمان سیاسی افغان منسجم حیث مهمترین وه این سازمان ب رفت و

همان  اخیر دوم شان در هیأتو صحبت نمود و واشنگتن دیدار نیویارک و افغانها در حکومت طالبان با یک هیأت1995سال  در

کف  و ه هایی دادند که همه حاضرین با تأئیدافغان جمع شده بود، وعد هزار دو حدود که در محفلی در و سال به الس انجلس آمد

تسلیم  ساختن لویه جرگه برای دایر مکاتب نسوان و تربیه زن و رسمیت شناختن حقوق زن و تعلیم وه ، بمثالا  ،زدنها بدرقه میکردند

 و رخانه هایشان دیدا افغانها در با و شمال کلفورنیا رفتنده هم ب هفته درینجا بودند و مدت دو هیأتاین  غیره. ملت وه دادن قدرت ب

ا کعده افغصحبت نمودند. ی ام شان نظ طالبان و حکومت و پشتونهای قندهار، به استثنی مرحوم عزیزهللا واصفی، از انها، خصوصا

رسیمت شناختن حکومت طالبان مطرح گردید. ه موضوع ب نیز )نهضت وحدت ملی افغانستان( مدیرۀ هیأتدر بین  استقبال کردند و

 طور هاین موضوع ب اما کرد. را بیان می دالیل خود و شناختن رژیم طالبان بودرسمیت ه سیدعبدهللا کاظم مخالف ب محترم داکتر

 صاحب کاظم در اقلیت ماند آخرین مجلس داکتر مناقشه قرار گرفت، ولی در مدیره مورد بحث و هیأتمجلس  چند موکراتیک درید

ت، آن مخالف اقلیت و داکترکاظم در ب نمود ورسمیت شناختن حکومت طالبان را تصویه شمول هاشمیان پیشنهاد به مدیره ب هیأت و

 منزل من مجلسی در در هم گسسته بود. مدیره از هیأتبین اعضای  توافق در همکاری و آن شیوۀ از بعد کرد.ء امضا تصویب را

صدیق نورزوی،  داکتر شمول مرحوم حضرت عزت هللا مجددی، پروفیسره که هفت نفر افغانهای صاحب رسوخ این منطقه، ب

 موقف کابل رفته وضع و و نمود تا به قندهار ءخطاب تقاضا آقای عمر از اتفاق آراءه محمد عمر خطاب، جمع شده بودند، مجلس ب

 رد الس انجلس داده بودند، معلوم نموده نتیجه را نیویارک، واشنگتن و در قبالا ارتباط وعده هائیکه نماینده های شان ه ب طالبان را

فه آنگاه مجلس این وظی ،آنوقت داشت معذرت خواست مشکالت شخصی که در خاطره کند. آقای خطاب ب نشر ()پیام افغان تلویزیون

مشوره کردم، موصوف نه تنها مراتشویق نمود، بلکه  اسحق نگارگر دوست محترم خود جناب استاد من با ،دوش من انداخته را ب

 یک روز در قونسلگری افغانستان در شهر کویته باهم یکجا شویم و برین شد که در قرار شود و با من همراه می گفت خودش نیز
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 که عمر محمد مال متوکل سکرتر طریق کویته به مال از استاد نگارگر و آمدن خود امریکا از شد. من قبل از حرکت از همانطور

ه موتریک در فردا قونسلگری ماندیم و در داده بودم. شب را خارجه شد، خبر وزیراا بعد و امریکا آمده بوده طالبان ب هیأت جملۀ در

ر منزل رهایش نایب الحکومۀ قندها اقبال)که  رسمی طالبان به مهمانخانۀ را ما به قندهار رفتیم و توسط قونسل طالبان تهیه شده بود،

ما ن دمال متوکل بدی و استقبال کرد. مالغوث وزیرخارجه از ما با گرمی میزبان ما بود و مال حسن والی قندهار -تسلیم دادند بود(

 روز چهار گیرد. سه یا که برگردد، مالقات شما صورت می همین رفته و سفره ب )لوی مالصاحب( آمدند، مال  متوکل گفت که

 که در من گفته ب آقای نگارگر و شنیده شد به کابل طالبان توسط موتر هیأتانتظار بودیم. آنگاه خبر رفتن یک  گذشت و ما در

 عمر صورت بگیرد، اما تصمیم او مالقات با مال محمد سازم تارا منصرف  برود، سعی کردم او به کابل خواهد می همین  موتر

ا  قندهار مدت اقامت در رفت. در من نگفت وه را هم ب دلیل این تصمیم خود و قطعی بود هرشب صحبت هایی با مال حسن  تقریبا

 رخاطه منصرف شده باشد، ولی من ب عمر مالقات با مال دیدار و از صحبتهااین  نتیجۀ در شاید گرفت و صورت می والی قندهار

احب چه ص باشم.  نمیدانم نگارگر عمر محمد مال مالقات با انتظار بودم در مجبور من سپرده شده بود،ه کلفورنیا ب موریتی که درأم

داشت یا با وزرای او دیدار و صحبتی کرده بود  قرارکابل  کابینۀ طالبان در رأسحسن دیگر که در  مال آیا با کابل بود و مدت در

 امروز یکدیگر را ندیده ایم.  قندهار تا حافظی در از خدا یا خیر، چونکه بعد

 حضور پنجاه نفر حدود در قبالا آن  یک اطاق مستطیل شکل صورت گرفت که در هفت روز بعد در عمر مالقات اول من با مال

شسته آنجا ن سفید، در و لباس وطنی نو، هاردارا پشتون ملبس ب نفر متوکل مشایعت شدم که دو مالاطاق   درء ابتدا یافته بودند.

میان  صحبتی در چوکی نشسته بودیم، بدون آنکه حرفی یا مدت نیم ساعت در و دیگر معرفی نکرد را بیک متوکل ما بودند، مال

ان من درعقب ش پشتون مقدم و مرد صاحب ته ورشی." آن دو لوی مالمتوکل گفت "تاسو  مال و شد پیدا دارمرد تفنگ آنگاه دو آید.

ستاده یکی عقب دیگر ای نفر سربازی رسیدیم که شش به دهلیز دروازه و حویلی که متصل یکدیگر بودند چند حدود ده دقیقه از در

طول راه  شد. در یک باز می هر شد که بنوبت بروی دور یک دروازۀ کوچک معلوم می گرفتیم. از عقب آنها قرار ما در بودند و

کردند که "تاسو هلته به د لوی مال صاحب السونه ونیسی !" آن  می دقیقه تکرار دو هر رسیدن به آن دهلیز، آن دو مرد تفنگدار در

وسیده  شود ب اینست که دست او عمر مال کردم شاید تشریفات دربار البته به ونیسو." تصور هو، پشتون  یکی دوبار گفتند" مرد دو

پلۀّ دروازه باز شد، شخصیکه باالی یک چهارپایی نشسته بود،  نبوسم. وقتی نوبت من رسید و را من تصمیم گرفتم که دست او و

هید ش را پیش کرد، من گفتم: "زه غوارم چه ستا وطنی برخاست، "شه راغالست" گفت و دستان خود کاالی سفید لند  باد بق یک مرد

هلوی پ یک چوکی خواست و آنرا در سپس با من بغل کشی کرد و را پیش کرد که آنرا بوسیدم و چشم خود اوسترگه پچی وکم." 

ته زمین نشس صحن اطاق همه نشسته بودند. درینوقت آقای باری جهانی را دیدم که در حالیکه میدیدم در داد، در قرار چارپایی خود

 ارمیدان قنده وضع خرابی که در و توهین آمیز ازتالشی دقیق و آمده و دهارقنه کابل ب که توسط طیاره از کرد صحبت آغازه و ب

بدون آنکه  خوش نخورد و عمر مزاج مال محمده که ب نمود انتقاد با کلمات نیشدار شدت وه ب شده بودهمراهانش  نفر دو او و با

 اطاق را ترک کرد.  چارپایی خود برخاست و از وابی داده باشد،ج

القات م کویته رفته و من به مال حسن والی قندهار شکایت کردم که تا چه وقت منتظره گفتند ب و در قندهار نبود روز مال متوکل چند

 45صورت گرفت و مدت  والیت قندهار یک اطاق در در بعد هفت روز عمر مال )لوی مال صاحب( باشم؟ مالقات دوم من با با

م ه برایش رساندم و داده بودند کلفورنیا مرحوم حضرت عزت هللا مجددی در شموله بدقیقه دوام کرد. من همه پیام هائیکه دوستان 

 غیر ه درک تسلیم کند سفارش کردم  بن الدن را الدن ارائه و دهی بن تقاضای دولت امریکا برای تسلیم اوضاع جهان و تحلیلی از

عمر سخنان مرا می شنید، ولی بسیار  خدای وغواری." مالاین بود که "که  کرد. جواب او تخریب خواهد را آن امریکا حکومت او

 در های  شما هیأتجواب داد. گفتم که  باشد( ارادۀ خداوند )اگر ذکر "که خدای وغواری" با سه بار کم صحبت میکرد، فقط دو

ا  انافغان وعده هایی داده بودند و امریکا گیرد؟ مال  وقت صورت میانتقال قدرت چه  دارند بدانند که لویه جرگه و آرزو خصوصا

خدای پامان."  گفت "د برخاست  و جا واب ووایی." آنگاه ازځمتوکل به تاسوته  گفت "مال و داد را با تعجب شور کلۀ خود عمر

 اوضاع جهان" بود. عمر یک آدم "بیخبر و بی تفاوت از درین مالقات شناخت من از مال محمد

 اروپا در تربیه که در تعلیم و های طب وپوهنځی کابل دارای  پوهنتون نسوان در تأسیسبرده بودم برای  خود پروژه ای هم با

مرحوم داکتر ولی ذکی سابق رئیس  دیداری که با در -حاصل کرده بودم سویس را کمک حکومتهای آلمان و وعدۀ آنباره موافقه و

 تأسیسداد که اگر حکومت  طالبان به و با وزارت خارجۀ سویس صورت گرفت، حکومت سویس وعده یژن شهر طب در پوهنځی 

ا  پوهنتون نسوان و  کمک خواهد طب مبلغ ده ملیون دالر پوهنځی تجهیز  و طب نسوان موافقه کند، برای اعمار پوهنځی  خصوصا
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کومت ح نمایندۀ من گفت که یکنفره ب او متوکل صحبت کرده بودم و با مال قبالا قندهار  در مدت اقامت بارۀ این پروژه در کرد. در

 صحبت کرده است. من خلص این پروژه عمر محمد بیاید. مال متوکل گفت که درین باره با مال به کابلت درین باره سا رسویس قرا

ا  و  -ادمد عمر تذکر محمد داکتر زنانه احتیاج دارند به ماله که زنهای افغانستان ب طب نسوان را پوهنځی  تأسیسضرورت  خصوصا

ازین مالقات، مال متوکل در ذیل  تصمیم خواهد گرفت. بعد و کابل غور در ءکه درین باره مجلس وزراعالقگی گفت  ابی ب او

کرده ء امضا آنرا عمر محمد تصمیم  ونیسی." که مال او په دغه موضوع غور ءپیشنهاد من یک سطر نوشته بود: "مجلس وزرا

ویس نشستم و نمایندۀ دولت س ءتصمیم مجلس وزرا کابل منتظر ه درتعقیب همین پروژه بود. مدت دوما به کابلو دلیل رفتن من  بود.

عقیب ول تؤتعلیمات عالی که مس بدون جواب مثبت یا منفی مرخص شد. وزیر کشید، اما هفته انتظار مدت یک آمد و به کابل زنی

 دهم لیسه(خوانده، اکثر )معادل صنف من گفت تا صنف دوم مدرسهه ساله که ب 20بود، یک جوان  ءمجلس وزرا این پروژه در

االخره ب -خانه اش یافتم؛ امروز و فردا وعده میداد دفتر و در را که او بار چند .گفتند در جبهه رفته است می بود و ب میئاوقات غا

کشورهای اسالمی مشوره  "وزارت تحصیالت عالی درین باره با نوشته بودند که شد و تصویب مجلس وزراء صادر ،وماه بعد د

کابل مالقات و پرسیدم که  بار با مالحسن آمر کابینۀ بارۀ این تصویب دو گزارش دهد." من در ءده  نتیجه را به مجلس وزرانمو

 های مختلف تحصیل میپوهنځی دختران به  ایران( )پاکستان و المی همسایهسا رکشو دو مقصد ازین تصویب چیست ؟ گفتم در

ه های اسالمی، ب سایر کشور مصر، ترکیه و خود تان مشاهده کرده اید. در این وضع را پاکستان دارید چونکه در شما خبر کنند و

 زا الم یک امر ضروری است، بعدسا رحسن گفت مشوره د ت. مالساراستثنی عربستان سعودی، زمینۀ تحصیل برای دختران میس

ریان برگشتم. این ج ورنیایکلفه ب ترک و کابل راشد. همان بودکه من  تصمیم گرفته خواهد المی در زمینهمشوره با کشور های اس

 زاما مال متوکل هنو .تهاماتی باالی من صورت گرفته استجانب بعضی حلقه ها ا خاطری به تفصیل نوشتم که ازه بار ب این را

 داد. آن باشد، تذکر خواهد کاستی در که اگر کم و خواند می این مقاله را کابل سکونت دارد و در حیات و

ا  دیدار با وزرای طالبان از درمن  اجتماعی در دستگاه حکومت  اقشاردیگر ه طالب بز ا اینکه غیر وضع حکومتداری شان، خصوصا

تحصیالت عالی و پوهنتون داری نه  و دربارۀ وزیر تحصیالت عالی که شخص کم سوادی بوده ب کردم و موقع نداه اند، انتقاد می

مدت اقامت من در  چیزهایی گفتم که خوشش نیامد. حکومت طالبان در بفهمد، چند بار چیزی می فهمید و نه آرزو داشت چیزی

ول ؤسیرمغ جانب اشخاص خوشبین و از کدر دولت نکردند، اما در بعضی دعوتها کابل هیچ پیشنهادی برای اشتغال من در قندهار و

 اکادمی علوم که وزیر تحصیالت عالی هم حاضر مجلسی در در رشاد روزی مرحوم پوهاندعبدالشکور شد. مثالا  پیشنهاداتی می

ترین حسن نیت شان گفتم به از من با تشکر -معاون  وزارت تحصیالت عالی مقررشود به حیثهاشمیان  که داکتر کرد بود پیشنهاد

. ی خواهم کردهمکار شان مشاور به حیثشوند،  آن مقام مقرر در باشند که اگر می صاحب رشاد پوهاند انتخاب برای آن مقام خود

وضع  باالی خوش نداشتند، زیرا رشاد را داشت. طالبان پوهاند کلمه اظهار رشاد چند توصیف پوهاند تحصیالت عالی فقط در وزیر

کرده بودند، اما یک طالب مکتب نخوانده رئیس اکادمی  معاون اکادمی علوم مقرر به حیثرا  او -کرد می حکومتداری شان انتقاد

اما پیش آمد طالبان با من محترمانه  -بودم اقارب  خود می خانۀ یکی از کابل در دولتی، ولی در خانۀ مهان در قندهار در -علوم بود

پیشنهادات من عکس العمل  نتقادات وا اما با ساختند، شامل می پوهنتون مرا وزارت تحصیالت عالی وه دعوتهای مربرط ب در -بود

 دادند.  نمی

واهم تذکر بدهم که من دو سال قبل در محفلی در شمال کلفورنیا ازمحترم داکتر صاحب سیدعبدهللا کاظم درپایان این تفصیل میخ

بخاطر کوتاه بینی و اشتباه خود درحمایت وبرسمیت شناختن رژیم طالبان، که منجر به سقوط یک سازمان بسیار مغتنم )نهضت 

شناخت وپیشبینی داکترکاظم وهمه چیزهائیکه او در آنوقت در بارۀرژیم وحدت ملی افغانستان(در امریکا  شد، رسما معذرت خواستم. 

 طالبان میگفت، بعدا به حقیقت پیوست.

ستعداد، ا خواندم و مددی را کتاب محترم استاد روایت ازه افغانستان ب موسیقی در صاحب کاظم پیرامون تاریخچۀ داکتر اخیر مقالۀ

حب گزارش داکترصا در کنم. آنچه مرا متعجب ساخت، فقدان نام مرحوم استاد برشنا می تقدیر و تأئیدرا مددی  دانش و زحمات استاد

 افغانستان انکشاف موسیقی در برشنا را در خدمات استاد باشد، که نمیدانم چطورسهم برازنده و مددی می کتاب استاد کاظم از

قاسم بنیان گذاشت، ولی بنظرمن  افغانی آن مرحوم استادیات ملی و فراموش کرده است. اولین مکتب موسیقی افغانی را با خصو

 .تأسیس کرده استاحتیاجات زمان، مرحوم استاد برشنا  دومین مکتب موسیقی اصیل افغانی را مطابق به شرایط و
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