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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق،باشدیمضمون م ۀسندین و شکل بدوش نومت تیمسئوول 

 
 ۳۱/۰۷/۲۰۱۸                                                      جاهد غرنی توریالی

 تهداب نه و دارد بنیاد نه که" شکنی سقف" جواب به
 

از آنجائیکه هیچ گاه عالقمند نبوده ام و نیستم  تا به جواب متعصبین و کور دالن و سکتریستان مستعاری هم چون به 
بپردازم ... روی همرفته برای آنکه از اختشاش اذهان برخی از افغانهائی عزیز که احتماالً از اصطالح "سقف شکن" 

وقایع آگاهی عینی و درست نداشته و خدای ناخواسته تحت تأثیر اشخاص و افزاد مغرض، بیمار و ماجراجو  چون 
مینمایم. تا این این سقف کاغذی از بنیاد "سقف شکن" قرار نگیرند... چند نکته را در ارتباط به شبنامۀ شان اینجا ذکر 

 فرو ریزد، و همراه با او روی سایر کور دالن نیز  سیاه گردد. 
. ُدکتور عبدالقیوم کوچی سند ماستری خویش را در رشتۀ زبان و ادبیات و متعاقباً ُدکتورای خویش را در پوهنتون 1

شوروی بدست آورده است. رسالۀ علمی او هیچگونه  ارتباطی به  -افغادولتی مسکو در مورد تاریخچۀ مناسبات 
لینینیزم ندارد. این رساله را حداقل در دو منبع روسیۀ کنونی می توان به سهولت بدست آورد:  -مسایل مارکسیزم  

علمی محترم آرشیف پوهنتون دولتی مسکو و آرشیف اکادیمی علوم فدراسیون روسیه )قبالً اتحاد شوروی(. رهنمائی 
عبدالقیوم کوچی آخروموویچ نام داشت که هم زمان معاون اکادیمی علوم نیز بود. حین دفاع از رسالۀ علمی خویش 

با آنکه تحت فشار و تهدیدهای های عظیمی استعمار انگلیس  1919محترم کوچی تأکید می نمود که افغانستان در سال 
ولت نو بنیاد روسیۀ شوروی را به رسمیت شناخت. این تیزس آقای قرار داشت، اولین کشوری بود که استقالل و د

کوچی اختالف نظر برخی از استادان و کارشناسان روسی )شوروی( را که در گردهمائی دفاعیه حضور داشتند 
برانگیخت، لیکن محترم کوچی با ارایۀ اسناد مقنع، انکار ناپذیز و مستند بر موضعگیری خویش ایستادگی نموده، 

نست حقانیت آنرا به اثبات برساند. بدین ترتیب افسانۀ آنکه اتحاد شوروی اولین کشووری بوده که استقالل افغانستان توا
را به رسمیت شتاخته با تمام جرئت رد گردید.اینکه "سقف شکن" از گفتگوی محترم عبدالقیوم کوچی با آقای حنیفی 

رادی  شخصی او باقی بماند. دریافت دکتوراهای را که "سقف چه برداشت نموده، می تواند در حد نظر و سلیقۀ انف
شکن" از آن یاد آور می شود به زمان پس از کودتای منحوس و خانه برانداز هفت ثور ارتباط میگیرد که بیشتر به هم 

 قماشها و هم حزبیهای "سقف شکن" به راستی هم وافر داده میشدند.   
ود و مرموز خود در مورد محترم ُدکتور عبدالقیوم کوچی از متعصب ترین سقف شکن" در نوشتۀ غرض آل". اینکه 2

و قومگراء ترین، و ماجراجو ترین فردی مانند شفیع عیار یاد آور می شود، بخوبی و با تمام وضاحت ثابت می سازد 
منشه های  که نابکار مانند شفیع عیار و دروغ پرداز مرموزی مانند "سقف شکن" از یک چشمه سیراب میگردند و

مشابه دارند. از "سقف شکن" بایست پرسیده شود که او از کجا میداند که شفیع عیار به چه علتی؟ چه مدتی را در 
محبس پلچرخی سپری نموده است؟ آیا "سقف شکن" به دوسیۀ نسبتی شفیع عیار در آنزمان دسترسی داشته است؟ یا 

؟  یا "سقف شکن "شناخت خصوصی و حزبی... با شفیع عیار این همه را از زبان خود شفیع عیار نقل قول میکند
 دارد؟ 

برای معلومات "سقف شکن" و هم کیشان کینه توز و حسود او خاطر نشان میگردد که محترم عبدالقیوم کوچی در 
مجموع در محبس ُمخوف پلچرخی هژده ماه را سپری نمود، که از آنجمله ده ماه آنرا در کوته قلفی گزراند. علت 

حبوس ساختن ُدکتور کوچی اختالف فکری با رژیم حاکم خلق و پرچم آنزمان که غالباً از هم پیمانان و هم کیشان م
"سقف شکن" استند، بود. تمام ادعاهای دیگر در مورد عوامل زندانی شدن آن یا از بی خبری، یا عمداً به خاطر 

انۀ است برای پخش شایعات غرض آلود  و تعصب وارونه جلوه دادن حقایق عینی بوده و تالشی کودکانه و ناشی
آمیز.تذکار باید داد که ُدکتور کوچی را قبل از آنکه به زندان منحوس پلچرخی محبوس نمایند، در زیر خانه های 
وزارت داخله آنقدر بی رحمانه لت و کوب و زجر و برق دادند که هردو گوش موصوف از شنوائی بازماند. ولی 

جراحی های پیهم مشکل شنوائی رفع شده است. همچنان باید برای رفع سوء تفاهم گفت که ُدکتور خوشبختانه در اثر 
 ( سال میباشد. 74( سالگی هم نرسیده است. سن موصوف بر اساس تذکره و پاسپورت )80کوچی هنوز به سن )

خنده آور است که در هیچ . فکاهۀ "سقف شکن" در مورد "چهار والگا" و نقل قول از رونالد ریگن آنقدر مضحک و 3
عقل سلیم نمی گنجد. البته هرگاه کسی ذهن تورم یافتۀ به حجم "سقف شکن" داشته باشد، در اینصورت هرگونه 
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ایدیالوژیست های آلمان نازی همیشه گیبلس" یکی از قریبان ادولف هتلر و " شتهیات و هذیان ها در آن میتواند بگنجد. 
ر شاخدار و بزرگ و باور نکردنی باشد، اثر و مؤثریت آن در مقاطع معین زیاد می تکرار می نمود : " دروغ هر قد

باشد. " دیده می شود که "سقف شکن" و عیار ها دروس نازی های دروغ پرداز، حیله گر و شایعه افگن را برای 
دنیا به شدت در حال  مخدوش ساختن اذهان عامه به خوبی آموخته اند. لیکن این ساده لوحان بی خبر از آن استند که

تغیر است. دینامیزم دسترسی به اخبار و معلومات آنقدر  سریع است که مردم و آنهائیکه بخواهند به حقایق پی ببرند، 
  اینکار را در کوتاه ترین فرصت می توانند انجام دهند.

سکرتر دوم، محترم کوچی  : حین ایفای وظیفه در سفارت افغانستان مقیم مسکو منحیث مختصراً در مورد "موترها"
هزار کیلومتر  40الی  30یک عراده موتر فولکس واگون دست دوم رااز آتشۀ نظامی سفارت برتانیه که در حدود 

 گشت نموده بود به قیمت نهایت ناچیز خریداری نموده و در ختم مأموریت خود به کابل برد. 
بحیث شارژدافیر و سرپرست سفارت افغانستان در بلغاریه ُدکتور کوچی بعداً که در زمان جمهوریت شهید داوود خان 

ایفای وظیفه می نمود، و برای انجام یک مأموریت یک هفته ای به مسکو سفر نموده بود،یک عراده موتر کهنۀ )یعنی 
دست دوم( والگا را از سفارت افغانستان در مسکو در زمان سفارت مرحوم اعتمادی به قیمت دو هزار روبل 

نمود. در همین موتر والگا ُدکتور  کوچی به رومانیا سفر نمود. متأسفانه در رومانیا والگا خراب شد. پس از خریداری 
میگفتند : آدم هوشیار  زیرک بین خود ترمیم از رومانیا به صوفیه )پایتخت بلغاریا( سفر نمود.  در آن زمان جوانان

د " خریداری می نمودند و  پس از نصب انجن جدید، موتر موتر نو نمی خرد!" جوانان معموالً موترهای "سیکند هن
کامالً نو میشد. ُدکتور کوچی نیز همین کار را کرد. پس از ختم دورۀ کاری والگا را با خود به افغانستان برد و در 

بیش  آنجا در بدل دو لک افغانی بفروش رساند. بنابرین افسانه های طنز آمیز در مورد "چهار عراده" والگا مضحکۀ
 نیست و  صرف می تواند در اذهان ناجور حسودان و بد اندیشان و غیبت گویان بگنجد.  

مواردی را که "سقف شکن" به آن اشاره مینماید، نیز از همان مکتب تاریخی . درمورد منازل در وزیر اکبر خان : 4
 شایعه پراگنی و دروغ بافی شاخدار  "گیبلس" منشه میگیرد. 

ه مرحوم قبله گاه ُدکتور کوچی به همه پسران زمین های به وسعت پنج بیسوه خریداری نموده بود، حقیقت این است ک
به هر پسر در اعمار منازل کمک های مالی نیز مبذول داشته بود. عبدالقیوم کوچی به کمک و حمایت والدین منزلی 

کتور دُ پرچم ضبط گردید.  –ف رژیم خلق در ساحۀ وزیر اکبرخان اعمار نمود که متأسفانه پس از زندانی شدن از طر
کوچی هرگز در عمارتیکه با هزاران مشکل اعمار نموده بود زندگی نه نمود. این منزل با اختتام اعمار آن به کرایه 
داده شد و ُدکتور کوچی از عاید کرایۀ آن یک منزل دیگر در ناحیۀ کارتۀ چهار به قیمت ارزانتر اجاره نموده و بقیه 

 ۀ منزل وزیر اکبر خان را صرف مصارف زندگی می نمود. پول کرای
ُدکتور کوچی زمینهائی که به میراث در  2003پس از برگشت از مهاجرت در سال در مورد خانه ها در کالیفورنیا : 

 والیت لوگر به او رسیده بود را بفروش رساند. اسناد خرید و فروش،اسناد رسمی بانکی انتقال پول به ایاالت متحدۀ
، مشروط به آنکه یردگشتنی بانک کابل هنوز هم موجود است که می تواند در اختیار عالقمندان قرار پدر  امریکا

 هویت اصلی مخاطبین و عالقمندان هویدا باشد، نه پشت پرده، نه جعلی و نه هم با نامهای مستعار... 
الت متحدۀ امریکا خریداری نمود. مطابق قوانین با پولهای بدست آمده از فروش زمینها، ُدکتور کوچی دو خانه در ایا

مروج در ایاالت متحدۀ امریکا هیچکس نمی تواند از پول نامشورع و قاچاق به خریداری خانه و جایداد بپردازد. برای 
معلومات مزید "حسودان و بد گویان" خاطر نشان میگردد که ُدکتور کوچی همین اکنون مالک در حدود صد جریب 

 ریه ای سرخاب والیت لوگر،از بابت میراث پدری می باشد. زمین در ق
. ُدکتور کوچی همواره از تروریستان، دهشت افگنان، از هر طیف و قماش و تنظیمی که باشد، بال استثناء انتقاد  5

یشه نموده و با سخت ترین الفاظ آنها را محکوم کرده است. اینکه به اصطالح "سقف شکنهائی" قالبی  و مستعاری هم
آنچه را که دل تنگ شان میخواهد و برابر با سلیقه های سکتاریستی شان باشد، همان را می بینند، مشکل ذهنی خود 

 این اشخاص است. 
ختم جنگ، تأمین فضای صلح و ثبات، برابری، و تأمین عدالت اجتماعی میان تمام اقوام با هم برادر افغانستان آرزوی 

و نیات او حین تصدی کنونی اش منحیث سفیر افغانستان در مسکو بر همه گان )اعم از دکتور عبدالقیوم کوچی بوده، 
 مخالف و مؤافق( اظهر من الشمس است. 

 والسالم!  
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