
  
  

  جواب اتھاماتبه 

  

  آقای دپلوم انجنير خليل هللا معروفی

  
  

  داکـتـر فـريار کھـزاد

  
  

از مطالعۀ نوشته آقای دپلوم انجنير معروفی چنان به نظر ميرسد که کسی حق ندارد که از حقوق 
 را بدون چون و چرا بپذيرند  و محترممادی و معنوی خود دفاع کند و بايد اتھامات آن جناب عالی

را تنھا ايشان ھستند که در مورد مسايل تاريخی، دانشمندان افغانستان، منافع ملی و زبان دری زي
با کمال . عالی و بی نظير دارند و ديگران بايد از ايشان درسھای سياسی نيز بگيرندمعلومات 
د واضح اظھار نمايم که اين نوع اظھارات نه منطقی است و نه از نقطه نظر سياسی احترام باي

  .ًدرست ميباشد بلکه ضد منافع ملی و وحدت مردم افغانستان بوده و کامL غير مسئوIنه ميباشد
  

ميخواستم به اظھارات آقای دپلوم انجنير با جزئيات مفصل بنويسم ولی فکر ميکنم که به آن حد 
  در تبصره. به اتھامات بصورت ايجاز پرداخته و تشريحاتی ضميمه مينمايمارزش ندارد و صرف

  .ًھای بعدی شان اصL توجھی ھم نخواھم کرد
  

   در تقابل قرار دادن استادان افغانستان-اتھام اول

اين من نيستم که استادان افغانستان را در تقابل قرار دھم بلکه آثار ھر کدام شان نشان دھندۀ تقابل 
ان و احترام علم و استادانی که حرمت و اھميت آثار ديگر. قرار دادن شان در برابر ديگران ميباشد

. ميماندن باقی ندانش را خود زير پا کنند ديگر چيزی در تقابل قرار نگرفتن شان در مقابل ديگرا
اين تنھا آثار استاد کھزاد نيست که مورد چپاول قرار گرفته است بلکه کتاب احمد شاه بابا استاد 

وليد شده بود که تا امروز حتی با ت» پته خزانه«غبار ھم چپاول شده بود و آثار گمنامی ھم به نام 
تاريخ « بعد از آنکه کتاب 1342اگر در سال  . ھم حقانيت آن به ثبوت نرسيد14آزمايشات کاربن 

 آقای دپلوم انجنير با استاد کھزاد صحبت ميکرد برای عLمه کھزاد رسيد» افغانستان بعد از اسLم
زبان استاد کھزاد بخوبی ميتوانست از  آنگاه به وضاحت از تخطی ھای اين کتاب آگاه ميشد و

  . که گپ از چه قرار استبشنود
  

   کلمات بيگانه-اتھام دوم

ھمچنان . من تمام نوشته ام را دوباره مرور نمودم و چيزی بنام زبان بيگانه و کلمات بيگانه نيافتم
ير معروفی نانج آقای دپلوم بمنظور جنا. نيافتم اينکه گفته باشم دری از ماست و پشتو از ما نيست

در اين مورد نوشته ھای ديگر جناب ايشان را ھم .  اتھام تفرقه آميزی بيش نميتواند باشد.را ندانستم
از مھارت آقای . ًدر رابطه با ديگران مطالعه نموده ام که اکثرا بعد از مطالعه آن پشيمان شده ام

  .دپلوم انجنير در اين مورد مطلع ميباشم
  



   زبان ھا سره سازی-اتھام سوم

ًمن اصL قطعا به سره سازی زبان تماس نگرفته ام و به آن معتقد ھم نيستم باز ھم نميدانم آقای . ً
مورد بيجا و بيمورد اين بنابران تشريحات شان در . معروفی صاحب از کجا آنرا خواب ديده است

  .گويند ده کجا و درختھا کجا.  بوده و حتی عجيب و مسخره می نمايد
  

   ناديده گرفتن منافع ملی-ارماتھام چھ

ديده ميشود که صرف آقای دپلوم انجنير صاحب معروفی به منافع ملی آگاھی دارند و از آن دفاع 
اين انجنير صاحب ھمچنان ھر طوری که دلش بخواھد ديگران را به . ميکنند و ديگران فاقد آنست

 خود را بدرستی بشناسد و يا  بدون آنکه طرف مقابلخارجی پرستی و بيگانه خواھی متھم ميکند
 تساوی حقوق بين زبان ھا و فرھنگ ھا را مطرح ميکند، داشته توانائی درک يک نوشته ئی که

ما مردم افغانستان متاسفانه چيزی را تا که حال تعيين، تدوين و تصويب نه نموده ايم منافع  .باشد
ز طرف يک عده اشخاص مطرح ھميشه چيزھای ضد و نقيض به نام منافع ملی ا. ملی ما ميباشد

تمام امور مملکت به اساس قوم و . ما تا حال يک ملت واحد و متحد و ھمبسته نشده ايم. ميشود
ما از اقوام " ملی"سرود . در انتخابات اين قوم و آن قوم مطرح ميشود. زبان و مذھب پيش ميرود

با در نظر داشت اين . ياد ميکنيم" ملی"مختلف جھر ميزند و ما ھميشه منافع يک قوم را بنام منافع 
واضح است که منافع ملی نزد يک نفر، چيزھای عجيب و غريبی نزد دگران ھمه نارسائی ھا 

منافع ملی عبارت از آن عده موضوعاتيست است و بايد باشد که مورد تائيد تمام ملت قرار . ميباشد
رام است و فلھذا در جمله لست گرفته باشد نه اينکه يک موضوع نزد فLن قوم عزيز و قابل احت

منافع ملی در عصر حاضر بايد . اينوع منافع را منافع قومی گويند نه منافع ملی. منافع ملی ميباشد
  .  از طرف مردم به تصويب برسد

  
   اتھام گناه بر واژه ھا- اتھام پنجم

است بلکه حتی اين دپلوم انجنير صاحب نه تنھا بر فريار کھزاد اتھامات بی بنياد وارد نموده 
ياد » تفرقه افگنانه«و » تحريک آميز«، »معصوم« متھم به گناه نموده است و آنھا را  ھمکلمات را

در يک زمان معصوم و بيگناه بوده باشد » دانشگاه«چطور ميشود و ميتواند که کلمۀ . نموده است
خدار و از عجائب ًاگر عجيب نيست چيست؟ واقعا که شا.  گناھکار شده است وو امروز نا معصوم

کلمات، لغت ھا، واژه ھا، اصطLحات مربوط به يک زبان است چه آن زبان در . و غرائب است
به ويژه زبان علم و دانش در . يک کشور مورد استفاده باشد يا در چند مملکت بدان تکلم کنند

() جزمنی در کشورھای آلمانی زبان اطريش، سويس و جرمنی ھمه به زبان . کشورھا يکی ميباشد
در تمام اين کشورھا يک سان ميباشد و ھر کلمه ئی که در يکی «» ًصحبت ميکنند و مخصوصا 

از اين کشور ھا ساخته ميشود در کشورھای ديگر آن از آن استفاده ميشود بدون آنکه کسی حتی 
 ھمچنان در کشورھای انگليسی زبان ھر روز ده ھا لغت. در مورد يک کلمه ھم اظھار تعصب کند

اما ما حتی اگر . جديد ايجاد ميشود و ھمه آنھا از آن بصورت مساويانه و احترامانه استفاده ميکنند
بودن به ايران و » جاسوس«يک واژه چند ھزار ساله خود را دوباره مورد استعمال قرار دھيم به 

يم و کلمات ميدھ» بار سياسی«تاجکستان متھم ميشويم و آنرا به گفته جناب دپلوم انجنير معروفی 
بدون آنکه درک کنيم . موزون و درست خود را با تعصبات کورکورانه گنھکار و مجرم ميسازيم

      . که ضربه آنرا خود ما مبينيم
  

   يقين داشتن بر ع:مه کھزاد-اتھام ششم



را در برابر » دانشگاه«کلمۀ جناب انجنير صاحب ميفرمايد که اگر عLمه کھزاد زنده ميبود 
» يقين کامل«وی اينرا حتی بصورت احتمالی بيان نکرده است و آنرا با .  رد ميکرد»پوھنتون«

 نشان دھندۀ آنست که آقای دپلوم انجنير معروفی خود» به يقين کامل« ناي. اظھار نموده است
  .  و بدين صورت بر خود ھم اتھام ميبنددکوچکترين شناختی از استاد کھزاد ندارد

  
 در اين مورد داده شده باشد چند مثالی از زندگی استاد کھزاد جھت برای آنکه توضيح بيشتری

معلومات بيشتر ارائه ميگردد تا معلوم شود که استاد کھزاد منافع ملی، درستی علمی و تحقيق 
 ھيچ نوع تعصب و نتاريخ را بنا بر گرايشھا و سياست ھای روز بنا ننھاده است بلکه ھميشه بدو

  : را بر مL ساخته استترس از کسی حقايق تاريخی
  

  مثال اول

ًکار ساده و آسانی نبود که اساسنامه حزب وطن را مستقيما و با دست خود به پادشاه افغانستان تقديم 
 خوب ميدانيد که در آن دوره .شناخت رسمی احزاب سياسی تشويق کندکند و وی را در مورد 

 نه به خاطر به ميان گاه سلطنت دستبھانه ئی بود برای رفع مشکLت درونیديموکراسی يک 
. آوردن ديموکراسی به معنی واقعی کلمه چنانکه آنرا بدون ھيچ نوع دليل خود شان از بين بردند

ولی با آنھم از . کھزاد منحيث يک مؤرخ توانا به بسيار خوبی اين حرکات را پيش بينی می نمود
 اگر بنأ بر سياست روز و يااينکه .ودخود شجاعت نشان داده و سند حزب مزبور را تقديم پادشاه نم

  .حاI وقتش نيست و غيره چيزھا ميبود بايد آن حرکت را نمی کرد
  

  مثال دوم

 استاد کھزاد از شخصيت ھای مھم ملی بود که از منافع ملی و تساوی حقوق اقوام، زبانھا و مذاھب
 ھم ھمين 1343) رگهلويه ج( در مجلس کبير ملی دفاع ميکرد کهدر داخل و خارج در ھر موقع 

) ديموکراسی(مشروطه  از حکومت افغانستان نظام  با ديگر ھموطنان عدالت خواهکرد وکار را 
اگر ترسو ميبود و از سياست بازی ھای آنروز ميترسيد بايد حتی توانائی سخن . درا تقاضا نمو

و ديگران را  يا اينکه خود را . آن مجلس بزرگتن را در بيرون نميداشت چه رسد در داخلگف
فريب ميداد و ميگفت که خوب نيست و حاI وقتش نيست از اين بگذريم تا حواس اشخاصی مانند 

  .آقای دپلوم انجنير معروفی راحت نگھداشته ميشد
  

  مثال سوم

در زمانی که آقای استاد غبار بزرگ و ھمراھان شانرا زندانی نمودند، استاد کھزاد با استاد علی 
 ن از بزرگان ديگر به نزد صدراعظم شاه محمود خان رفتند تا از صدراعظماحمد نعيمی و يک ت

کھزاد به شاه محمود خان گفته بود که صدراعظم صاحب .  بخواھند که آنھا را رھا کنندصاحب
. شما خود تان ديموکراسی را اعLن نموديد و حاI اين فعالين سياسی وطن ما را زندانی نموده ايد

 معقول خود در شان را رھا سازيد تا خاطر ھمه جمع شده و ديموکراسی به راهيھش ميکنيم تا اخوا
 خود اشاره نموده و "...ک"راعظم صاحب دست ھای خود را به طرف جناب صد. حرکت باشد

اشاره به (اينرا ھم بدھم .  ديگر چه ميخواھيد،گفته بود، يک ديموکراسی که بود برايتان داديم
ف ديگر ديده، از جا بلند شده و بدون خدا حافظی دفتر صدراعظم استادھا يکی به طر...). ک

 اگر قرار ميبود ميگفتند که حاI اين طور است و آن طور نيست و .صاحب را ترک نموده بودند
  .وقت اش نيست و سياست ايجاب نميکند وغيره پس بايد ھيچ آنجا نميرفتند

  



  مثال چھارم

» آئينه افغانستان«در يکی از شماره ھای  ل هللا ھاشميانھای داکتر خلي يادداشت اين مثال را در
 که در مورد برخورد استاد کھزاد با جناب مارشال شاه ولی خان غازی، سفير کبير مطالع نمايد

از آنجا که متن آن برای اين نوشته . آنوقت در سفارت افغانستان در لندن صورت گرفته بود
افغانستان طوIنی ميباشد خوانندگان محترم ميتوانند آنرا در يکی از شماره ھای جريدۀ آئينه 

حقايق تاريخ افغانستان مربوطه به دورۀ مطالعه نمايند و ببينند که چگونه از نوشتن درست تاريخ و 
     .ک نيز حضور داشتندامانی به جديت و به شدت دفاع ميکند که آقای پژوا

  
مثال ھای زياد ديگری نيز وجود دارد که از ترد گوئی و شجاعت اخLقی استاد کھزاد در امور 

 اينجا منظور از .مملکت بيان ميکند که در اينجا نسبت درازی سخن از آنھا جلوگيری به عمل آمد
ظر اشخاصی مانند آقای  اينھا ھمه مثالھائی است که به نترد گوئی استاد کھزاد نيست بلکه 

 ايشان وقت اش و حقايق بر مL نگردد زيرا به نظرشود و حق خواسته نشود نمعروفی بايد گفته 
کار گرفته شود زيرا وقت اش » پوھنتون«از کلمه » دانشگاه«حاI ھم بايد به عوض واژه . نيست

گاه معصوميت خود را نيست و سرکار خفه ميگردد و ديگر آنکه به نظر آن جناب عالی واژه دانش
  .چرا به ايران برود بايد در قلعه قاضی قفل ميماند. از دست داده است و بسيار گنھکار شده است

  
يقين «پس با مشاھدۀ اين چند نمونۀ کوچک شما چطور به خود جرئت ميدھيد که استاد کھزاد به 

 طول عمر خود چيزی استاد کھزاد کسی بود که در تمام. مطابق خواست شما عمل مينمود» کامل
که منافی منافع عليای کشور باشد انجام نداد و ھيچ کاری نکرد که تساوی حقوق زبانی، فرھنگی، 

. ھيچ کاری را مطابق سياست روز پيشه خود نساخت. قومی، و مذھبی در آن رعايت نشده باشد
 دولتی ممکن به مدارج بلندو مطابق نرخ روز نان ميخورد اگر اين طور يک شخص ميبود 

  .ميرسيد ولی عزت و آبروی خود را برای اين نوع کارھا نفروخت
  

 در بايد ھمچنان ياد آوری گردد که استاد کھزاد از آن نوع فعالين سياسی که در کوچه ھا و بازارھا
 نبود بلکه ھميشه موضوعات مھم مملکت را با پادشاه، صدراعظم، وزرا، دانشمندان ،فعاليت بودند

واضح است .  ميان ميگذاشت و از شور مشورھای بيجا و بيمورد خوشش نمی آمدو اھل خبره در
که در دوران زندگی استاد کھزاد چيزی بنام ديموکراسی، آزادی بيان و مطبوعات در افغانستان 
وجود نداشت و از شخصيت ھائی مانند کھزاد که آن زمان نسبت به امروز تعداد شان به مراتب 

  .صورت نگرفتاستفاده ً سھوا  ھمچنان وًا، قصدًبيشتر بود عمدا
  

ھمين حل نکردن مشکLت قومی و زبانی و مذھبی در وقت ھايش روز بروز بسر ھم تراکم نمود 
تا امروز بصورت يک مشکل بزرگ سياسی بروز نمود و امروز تمام دنيا با حضور نظامی خود 

 سياسی در زمان شاھی ل بزرگين مشکLت قومی و زبانی مشکآيا ھم. قادر به حل آن نمی باشد
؟ آيا ھمين مشکLت قومی و زبانی سر خلقی و پرچمی را نخورد، آيا ھمين مشکل زبانی و !نبود

 قومی و زبانی کنفرانس  آيا ھمين مسئله؟!قومی و مذھبی دولت و حکومت مجاھدين را برھم نزد
غانستان موضوع زبانی، ھمين حاI مشکل اساسی مردم اف! ؟بن را از بيخ و بن بی ريشه نساخت

بسيار شرم و گناه است که ھمه اينھا را ديده و ما دست زير اIشه بنشينيم و . قومی و مذھبی ميباشد
اگر ما . بگويم اين ھا را حل نکنيد که وقتش نيست، اينھا را دشمنان ما تحريک ميکنند و امثالھم

يگان ما ھرگز راھی و جوئی مشکLت درونی خود را خود ما حل و فصل کنيم دشمنان و ھمسا
من حل نکردن مشکLت افغانستان را از راه ھای . نمی يابند تا برای ما مشکل اختراع کنند



ًعادIنه شديدا تقبيح ميکنم و منحيث يک فرد ملت افغانستان غيرمساويانه و غيرصلح آميز و غير
 قوم ھا، زبانھا، مذاھب راه حل مشکLت ما را صرف از راه ھائی ميدانم که در آن حقوق مساوی

بايد ما از دل و جان قبول داشته باشيم که اگر يک روز يک پشتون رئيس .  وغيره روی دست باشد
 ترکمن، نورستانی، پشه ئی يگر يک بلوچ، تاجک، ھزاره، ازبيک،جمھور مملکت بود يک روز د

چه مشکلی در اين . رسندوغيره وغيره نيز ميتوانند از طريق بدست آوردن رای مردم به اين مقام ب
اينکار بدون قبول عادIنه تمام اقوام، مذاھب، زبانھا، لھجه ھا، عنعنات، فرھنگ . راه وجود دارد

يکی از اين مسايل تساوی . ھا و سمت ھا وغيره با رعايت تساوی حقوق به ميان آمده نميتواند
يره با تمام آزادی آن بدون حقوق آنست که در زبان دری دانشگاه، شھرداری، نمايشگاه وغيره وغ

رتون وغيره و ا شود و در پشتو پوھنتون، شاروالی، ننديض و امتياز بصورت قانونی استعمالتبع
وغيره بدون ھيچ نوع تبعيض و امتياز بصورت قانونی استعمال شود و به ھمين منوال در زبان 

اين موضوع بايد . رد صورت گيیھای ديگر وطن با تمام آزادی و رعايت احترام بصورت قانون
در تمام موارد مسايل ملی احترام شود و موضوعات ملی بايد واضح و روشن گردد نه اينکه ھر 
که ھر چيز را خواست ملی و منافع ملی بنامد و ھر چه را دلش نخواست غير ملی و ضد منافع 

  . ملی ياد نمايد
  

ھا بنام ھای بيگانه و از خود و نه من نه طرفدار سره نمودن زبانھا و نه طرفدار ناميدان واژه 
و اينطور گپ ھا ھستم بلکه ) اصطLحات آقای معروفی(خواستار خالص سازی و سره سازی 

طرفدار تساوی حقوق بين زبان ھا، مذاھب، اقوام و ديگر امور کشور بوده و ھرگز از آن تخطی 
ًپشتو را که جبرا داخل زبان اگر از ھموطنانم خواسته ام که کلمات اجباری و سياسی . نخواھم کرد

ما در افغانستان در ين . ًدری ساخته شده اند، استفاده نکنند کامL روشن و واضح و درست ميباشد
رفت از مشکLت داخلی و خارجی  بيرونمقطع مھم تاريخ به اتحاد اقوام و زبانھا و مذاھب برای 

ف بر اطراف ديگر به وجود آمده اين اتحاد و ھمبستگی با تحميل خواسته ھای يک طر. ميباشيم
دری زبان ھا يا . نمی تواند و تنھا راه آن برسميت شناختن خواسته ھای معقول ھر طرف است

. فارسی زبان ھای افغانستان نمی خواھند کلمات جبری زبان پشتو را در زبان شان قبول کنند
حقوق خود عادIنه و ھر کس از حق و . دوران زورگوئی و به اصطLح سوته کراسی گذشته است

عاقLنه دفاع ميکند و ديگران بايد معنی و مفھوم عدالت و تساوی حقوق را درک کنند ولو که تمام 
   .عمر خود را در يک جامعۀ ديکتاتوری سپری نموده باشند

  
من حذف کردن کلمات و لغات ھيچ زبانی را از دری نميخواھم مگر صرف لغات و کلماتی که به 

زبان دری از خود دارای کلمات موزون خود در حاليکه  .باشندتحميل شده سياسی و به شکل جبر 
ًاز زبان پشتو و ديگر زبان ھا مخصوصا بصورت طبيعی آن عده کلماتی که . در آن موارد ميباشد

زبان عربی داخل زبان فارسی  يا دری شده است جز اين زبان اند و کسی خواستار سره سازی آن 
اما واضح است که کلمات سياسی، زورگوئی و . نيست) دپلوم انجنير معروفیبه اصطLح آقای (

ح راين درست به ھمين لحاظ سياسی است که من آنرا مط. جبری ھرگز جائی در زبانھا ندارد
 به احتمال قوی که ھمه انسانھای عادل و ھمه .نموده و ھم از کارھای عLمه کھزاد دفاع نموده ام

  .فداری نموده و چاره ئی جزء آن ديده نميشودھموطنان عاقل از آن طر
  

بنابرين اين موضوع که آقای معروفی آنرا تفرقه افگنانه و تحريک آميز دانسته است نبوده بلکه 
تبصره ھا و اتھامات آن جناب خيلی تفرقه افگنانه و ضد منافع ملی و بر خLف توقع اقوام و ملت 

  .شريف افغانستان ميباشد



  
 ورکوم چه د افغانستان ملی ښتنو وطنوالو ته غږبولم چه خپلو ګرانو پُته مسول نپه پای کښی ځا

 او د يو بل ژبی .شی چه مونږ يو بل ته احترام وکړووحدت يواځی او يواځی ھغه وخت منځ ته را
لی قامونو د منلو ور شيان ُ دا د ب.عنعناتو او مسايلوته قبول وکړو قام او نورو ، مذھب،فرھنګ

  تاسو.نلری چه تاسی خپلو ژبی او يا عنعنات پريږدی او ھر څه زه وايم ھغه وکړیداسی معنی 
لی ُ ب، د منلو ور وی چه ھر دومره چه تاسی غواړی خپلی ژبی ته خبری وکړی بايد ھرومروته

 او د ھغه ژبه لغتونو خلک ھم حق لری چه خپلو ژبی ته ھمدارنګه چه دوی غواړی خبری کوی
 که داسی وی نو دا د يوالی . يو بل ژبه تحميلی اصط:حاتو په کار اچویته استعمال وکړی نه د

    .قبولولی نسیو ھيڅوک ھم اورکوی ه معنی ن

 

ملی دا د ښاغلی دپلوم انجنير معروفی لکه شيان د افغانستان د ملی منافعو نه بلکه د افغانستان د 
 مونږ او . شوی دییاث راپاتانيو زمانو مونږو ته ميرمنافع او وحدت ضد شيان دی چه له پخو

 داسی ځای شو او تاسو ته ښايی چه د افغانستان د وړوړګلوی او د خلکو د يوالی سره يو 
ستان د افغان تاسی ټول پوھيږی چه ارواښاد ع:مه کھزاد . خپل منځ ليری کړولهنو ته ا شيوناروا

 يزوپه دير مينه او محبتالو ته ی وه او تاسو ټولو ھيوڅنګه ھسی کړ ولو څخهد تاريخ د روښان
د  ، نو څنګه کيدای شی چه د دی ځامن يو خاين منځ ته راشی، او زړه په پام درلودلسترګو

 مونږ ټول بايد وپوھيږو چه يو بل .بيګانی تحريکاتو ته لمن وھی او د خلکو تر منځ نفاق اچوی
د ه په اساسی ټوګه ته ور يو او زمونږ ګد ګرانه ھيواد افغانستان مونږ ټولو ته غږ ورکوی چ

 افغانستان ھيڅ وخت تحميلی وحدت او يوالی ته .یس منلو سره يو ځای سيالو قامونو د مناسبو
 ورور ګلوی او پرمختيا افغانستان ته ،ضرورت نلری او په تحميلی توګه کښی ھيڅ وخت سولی

ر غواړم چه په  دا خو په ھيڅ ټوګه د منلو وړ ندی که يو چا وايی چه دری ته منلم مګ. نه راځی
يوالی ته ھم  نه نل کيدای سی اوګ نه احترام دا نو بيا.  ته درته ټخته کړمنوتحميلی ټوګه خپل لغاتو

    .منځ راوړی
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