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  م٢٠٠٨/ ۵/ ٣                    کانديدای اکادميسين سيستانی
 
  

  !يلی ميل جلدانشمند حقيقت پرست و حقيقت گو جناب عبدالج
  

فکر ميکنم اين دومين باری است که جناب جميلی . اميدوارم مراتب احترام واخالص اين ارادتمند خود را بپذيرند
از اين جهت من خود را مرهون  نه خويش قرارميدهند وصاحب به ارتباط نوشته هايم، مرا غرق محبتهای عالما

از خمير  موشگافی استند که مو را ايشان واقعًا نويسنده باريک بين و. وممنون لطف ورهنمائی های ايشان ميدانم
من بخاطرفراموش کردن . ميکشند و اجازه نميدهند به اشخاص دارای وجاهت ملی کسی کوچکترين بی حرمتی کنند

  . درعنوان گزارشم معذرت ميخوام "خان"کلمه 
و وطن پرست افغان است که می بايد وی  حقيقتًا داودخان از جمله آن شخصيت های شجاع  به تائيد از نوشته ايشان،

تالش های در وطن پرستانه  .اعليحضرت امان اهللا خان به حساب آورد را درصف احمدشاه درانی، وزيرفتح خان و
چه پس از تاسيس نخستين جمهوريت درافغانستان، جای هيچ  ر چه در دوره صدارتشان وترقی کشو وی برای اعتال و

، يکی از آن اقداماتی است ١٩۵٩شک وشبهه نيست و اقدام مدبرانه و انقالبی شان درآزادی زن از زندان چادری در
می حقوق و آز ادی که زنان کشور بايستی بيش از هرکس ديگری از ايشان ممنون و مشکور باشند و ايشان را حا

  .های مدنی  خود  بدانند
 و شهامت تسليم ١٣۵٧افزون براينها، استقامت و پايداری داودخان در برابر بمباردمان وحشيانه کوتاچيان درهفتم ثور

ناپذير ايشان به دژخيمان فاجعه هفتم ثور، واقعًا درتاريخ افغانستان بی نظيراست و ميتوان گفت، داود خان نخستين 
و مرگ مردانه را . د سر به کف افغان استند که تا لحظۀ مرگ حاضر نشدند به کمونيستان سرتلسيم فرود آورندمجاه

برتسليم شدن و به  اسارت درآمدن در چنگال ذلت رهبران وابسته به بيگانه، با گردن افراخته پذيرفتند و نام خود و 
به داودخان داده " قهرمان شهيد" جای دارد که نام. دخانواده خود را در صف  دليرمردان کم نظيرتاريخ ثبت کرن

شود، نه به آنانی که حتی قبل از جهاد ملت افغان در برابر روسها، خود را  درخدمت منافع بيگانه قرارداده بودند و با 
  .جاسوسی به بيگانه و دشمنان افغانستان، لقب قهرمانی کمائی کرده اند

رگزارش اينجانب، يک مورد آن کامًال وارد است و من بايد هنگام ترجمه يک متن   از دو مورد انتقاد آقای جميلی ب
و اما انسان جايز الخطا است، يقينًا که عمدی . را در آخر نام آن شهيد شجاع فراموش نميکردم" خان"کوچک کلمه 

يلی صاحب مما جناب جو ا. از قلم مانده است" خان"نبوده، بلکه از روی تاثيريکه خود موضوع برمن داشته، کلمه 
 رئيس جمهور داود و خانواده اش چگونه به قتل : "باهمه حقيقت پوئی خود نيز در همان عنوان گزارش  که نوشته ام 

نقل قول کرده اند؟ باری ميتوانند به عنوان آن گزارش مراجعه کنند تا " رسيد"را"  رسيدند"، چرا کلمه  " ؟رسيدند
مگر ايشان آنرا ناقص نقل قول کرده . ش از لحاظ امال و انشا درست ضبط شده استيقين حاصل کنند که عنوان گزار

من يقين دارم که ايشان هيچگونه سوء نيتی در نقل قول نداشته اند، و صرف چنين اشتباهاتی جنبه غير عمدی . اند
  .صاب هستنددارد و اين يک امر عادی است، بخصوص از سوی کسانی که مثل من به مرض العالج کهولت سن م

ما هرقدر کوشش کنيم تا از نزد ما غلطی امالئی ياتايپی  سرنزند، به هرصورت  سر ميزند و اين اشتباهات تايپی نه 
تنها از سوی ما کهن ساالن، بلکه از سوی جوانتر ها نيز سرميزند که عمدی و سوء نيتی در آن نيست، بلکه گاه از 

همين امروز دريکی از نوشته های يک جوان بسيار خوب . راه ميکشدروی غفلت و يا سهل انگاری در نوشته ها 
ثبت شده بود و نيز در نوشته يک نويسندۀ توانا و " و خورد ظابط" ظابط"بشکل " ضابط"نويس ما، دوسه بار کلمه 

" اولويت" جرمن ميفرستند، من متوجه شدم که ايشان کلمه عربی دان و سياستمدان افغان که کم مقاله به پورتال افغان 
نوشته بودند، درحالی که ) ترس وهراس" ( هراست"را به شکل ) نگهبانی "(حراست"و کلمه " الويت"را بصورت 

يعنی نگهداری و حفاظت بوده، نه ترس " حراست"همان " هراست"و از" اولويت"همان " الويت"منظور شان از 
  .وهراس
ای علمی و سياسی، متن های روزامتحان نيستند که معلم صاحب از شاگردان امتحان امالء و انشاء ميگيرد و نوشته ه

کسانی که در پورتال افغان جرمن مقاله ميدهند، بطور . با توجه به تعداد اغالط امالئی و انشائی از نمره شاگر ميکاهد
ولی هيچ نويسنده يی هرقدر چشم تيز بين داشته باشد کلی اشخاص باسواد و دانشمند و در مسلک خود وارد اند، 

با باور با اينکه هرنويسنده يی بزعم . نميتواند صد٪ گرانتی کند که نوشته اش از اشتباه امالئی يا تايپی مبرا خواهد بود
يرقلمش خود سعی ميکند تا نوشته اش بی عيب و عاری از اشتباهات تايپی و امالئ باشد، اگر باز هم اشتباهی از ز
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بيرون بزند، هيچگونه کفری را مرتکب نشده است و مهم اينست که پيامش چيست؟ آيا پيامش مفيد به حال جامعه است 
و يا مضر؟ اگر مضرباشد، مسؤول رسانه می بايد از نشر مطالب مضر به حال جامعه جلوگيری کند و اگر مفيد 

  .وشته ممانعت بعمل آوردباشد، نه بايد بخاطر يک يا دو اشتباه امالئی از نشر ن
. بايد به عرض برسانم که اين يک کلمه چينی يا مغولی است  به معنی شاه و سلطان" خان"واما در مورد کاربردکلمه 

: و پادشاهان روم راقيصر ميگفتند" خان"و در اصطالحات دوره غزنويان و سلجوقيان، شاهان ختن و ترکستان را 
  :نوی گويدمنوچهری خطاب به سلطان مسعود غز

  
  يک شاه بسنده بود اين مايه جهان را  بردارتو ازروی زمين قيصر و خان را

يکی " خان"خالصه کاربرد کلمۀ . استعمال ميشد" امير"و " سلطان"درعهد مغول ودورۀ صفويان کلمۀ خان به مفهوم 
، يا يک رئيس قبيله  به از نام يک فيودال" خان"در چنين جوامعی، حذف کلمه . از خصوصيات جوامع فيودالی است

و اما حذف اين کلمه از آخرنام يک دهقان هيچگونه توهين و تحقيری . معنی تحقير و توهين به مقام فيودال است
در افغانستان که تا هنوز جامعۀ ما يک جامعۀ  قبيلوی و نيمه فيوالی است، استعمال کلمۀ خان در آخر . شمرده نميشود

 ببعد ۶٠اما روشنفکران و تحصيل يافته گان افغان از دهۀ . س قبيله از ملزومات استنام اشخاص زميندار و يا رئي
زيرا برخی اين کلمه را برای ريشخندزدن به . بتدريج از کاربرد اين کلمه خود داری ميکردند و اکنون هم ميکنند

  .می باشد)ق، نادانخر، احم(برگرفته از حروف اول دشنام " خان"طرف مقابل چنين تعبير ميکردند که کلمۀ 
را قبل از همه " خان"و" سردار" ما همه بياد داريم که پريزدنت داودخان، اولين کسی است که دو کلمۀ اشرافی 

و . خودش از نام خود حذف کردند و در سلسله اين اصالحات تخلص های قومی و سمتی را نيز ممنوع اعالم نمودند
خيل وزائی را نيز از ميان بردند و حقا که کار خوبی کرده بودند و برای همچنان در تذکره های تابعيت، تذکر قوم و 

به اميد سالمت ورهنمائی بيشتر آن دوست . ايجاد همبستگی ملی و لغو تعصبات قومی اين يگانه راه پنداشته ميشد
  .بزرگوار

  
  پايان

  
  
 
 


