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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Political سياسی

    
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠١١ اپريل ٢٤برلين ــ 
  

  
  
  

  اجازۀ ساختن لشکرگاِه بيگانه
=  
  طالن بر افغانيتکشيدن خط ُب

  

  ه در بهشترفتن به پايمردی همساي
  حقا که با عقوبت دوزخ بـرابـرست

  
درين اواخر موضوع احداث لشکرگاههای اتازونی در خاک افغانستان را سر زبانها انداخته اند و از همه جا بوی 

 روانند و انقياد و اسارتدرين ميانه ُمناديانی که در مسير . متعفن چنين مفکوره ای را به مشام خلق خدا ميرسانند
" کمک بين المللی جهت حراست از استقالل و آبادانی افغانستان" را ُمعادِل "اشغال نظامی افغانستان"رند تا دريغ ندا

در مورد ايجاد لشکرگاههای امريکائی در خاک پاک ما، سخن از هر . جار بزنند، بيشتر از ديگران گريبان ميدرند
ن معروضۀ من موضوع را دري. ينه داد سخن داده اندزبان شنيده شده است و هموطنان فراوانی اينجا و آنجا در زم

  ."وجدان افغانی" و "افغانيت"از زاويۀ ميشگافم؛ کوتاه از زاويه ای ديگر 
 خودداری کرده ام و اين نکته را در سراسر متن اين نوشته نيز "پايگاه نظامی"در عنوان مقاله از استعمال ترکيب 

 مقولۀ اشد، بهترين لغت ممثل اين را که ترکيب زيبای دری ميب"رگاهلشک"من شخصًا لغت . ُمراعات خواهم نمود
استعمال ) بيانگر( خود مؤدی"لشکرگاه"مسمی بودن شهری در جنوب افغانستان بنام . ميدانم" سياسی ــ عسکری"

شرح مفصل اين نکته را مگر ميگذارم به بحثهای سلسله . تاريخی اين لغت با مدلول مشخص آن در وطن ماست
  .عجالتًا چند نکتۀ ذيل را در زمينه عرضه ميدارم.  پيش کشيده ميشوند"تحليل لغوی"ری که در سنخ  وا
  

  :لشکرگاه؟  يا  پايگاه نظامی
 المانی و Militärbasis  انگريزی،Military Baseلفظ ترکيب ظاهرًا ترجمۀ تحت اللفظ و يا لفظ ب "پايگاه نظامی"

 "تحت اللفظ"چنان که ميدانيم، ترجمۀ . دست ترجمانان ايران وضع گرديده استديگر ُمعادلهای فرنگی آن است، که ب
.  تحميل ميکند"گيرنده" را بر زبان "دهنده" زبان "لفظ" ترجمه است، که "نادرست ترين"ساده ترين و در بسا اوقات 

 "رهنگ و مشخصاتف"ساخت خود همان زبان و با  خاص خود را دارد که "مزاج"و " طبيعت"ميدانيم که هر زبان 
اين را نيز ميدانيم که در بين شش هزار زبانی که در دنيا وجود دارند، هيچ  زبانی . گويندگان آن مستقيمًا ارتباط دارد

 يک زبان بر زبان ديگر، در واقع اجحافی "مزاج"از همينرو تحميل . را نمييابيم که معيار زبان ديگری قرار گيرد
بسيار اتفاق می افتد که مثًال ما در زبان خود از قديم و نديم ترکيباتی داريم، که . ست ا"زبان گيرنده"ناروا در حق 

 که از "لشکرگاه"از همين جمله است ترکيب زيبای . عادل کلماتی ميتوانند قرار گيرند، که قرار است ترجمه گردندُم
کلمۀ . لماِت فرنگی فوق قرار داده شود ک"ترجمۀ معقول"قديم تا به امروز در زبان دری وجود دارد و ميتواند بحيث 

همان قسمی که جهانکشايان در تمام قلمرو .  از اوائل تسلط اعراب بر سرزمين ما وضع گرديده است"لشکرگاه"
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. مفتوح خود، قرارگاههای عسکری ميساختند، اعراب متجاوز و مستولی بر خطۀ ما نيز چنين مناطقی را بنياد نهادند
 وجود دارد، از بقايای همان "لشکرگاه"ر جنوب افغانستان و در واليت هلمند بنام و فکر کنم، شهری که د

شارۀ فعًال فرصت تحقيق ثقه و تسجيل تاريخی اين ترکيب را ندارم و ا. قرارگاههای عسکری اعراب بوده است
  :"پايگاه"نارسای ب اندکی هم در مورد ترکياينک  و .نظرم رسيده استتاريخی باال، تروايدۀ نکاتيست که در جائی ب

يعنی؛ بهترين . هويدا باشدلغت آن خود از ساخت لغوی مدلولش  بهترين لغت آنست که "لغتسازی"از نگاه دانش 
 کسی اگر بر. چنين خاصيت را نداردمتأسفانه  "پايگاه"کلمۀ . ترکيب لغوی آنست که مستقيمًا بر مدلول خود داللت کند

لغت را عرضه کنند، به رؤيت عناصر متشکلۀ اين ترکيب، مفهومش را درک کرده  را نداند، اين "پايگاه"که معنای 
جای "يا " مکان پای"،  "جای پای"، اجزاِء تشکيل دهندۀ آن را از نگاِه "پايگاه"اکثر اين خواهد بود که حد  .نميتواند

ازينرو استعمال .  ميکندفرسنگها عدوللغت،  مدلول اصلی خود  مفهوم از و اين چيزيست که بداند"مکان پايهاو 
صرف نظر از آن، . مفهومًال  ناکام و "ناتمام"چيزيست  "عسکری "يا "نظامی"صفت کلمۀ وصفی يا  بدون "پايگاه"

  . ارتباط منطقی اين کلمه را با مدلول و مفهوم مروج و متعارف آن برقرار ساخته نميتواند"پايگاه نظامی"ترکيب 
 و از روی عناصر ساخت را محض نظر بهآن   عرضه گردد، مفهوم و مدلولی کسبر "لشکرگاه"حاال اگر ترکيب 

تعقيد و بدون بدون " لشکرگاه"مفهوم و معنای ترکيب آری؛ . دناستنباط  کبسادگی  د آن  ميتوان)ترکيب دهندۀ(مرکبۀ 
    !!!!!!!! ميباشد آشکاره و هويدا از منظر عناصر تشکيل دهندۀ آن هم،اضافی کدام کلمۀ وصفی و کمکی 

  

  " :افغانيت"مکث بر 
 ميتواند بدان متصف "افغان" به تمام معنی "افغان" مجموعۀ اوصاف و صفات شاذ و ممتازيست، که يک "افغانيت"

  :من تعدادی ازين صفات را برميشمرم. باشد
  ــ راستکاری

  یجوانمردــ 
  ــ شجاعت
   و سربازیــ ايثار
  ــ غيرت

  )سلحشوری(ــ سالحشوری
  یــ وطندوست

  آزادی پرستیآزادگی و ــ 
   خود و ضرب شمشيرــ اتکاء  بر قوت بازو

  ــ دشمن ستيزی
  ــ ستيز با ظلم و ظالم

  ــ ترحم بر مظلوم و خصوصًا مظلومی که در صدد دفاع از خود بر می آيد
  همتی بلندــ

  ــ غرور 
  ــ تسليم نپذيری در برابر زور

....  
 "افغانيت" از مشخصات ممتاز  بوده، که ضمن بيت آتی دوتا)٢("مستغنی"عبد العلی مرحوم   سخن استادحدس ميزنم

 ــ زير نام "قاسم افغان" وستادان موسيقی افغانستان ــاين شاهبيت را از سرودۀ معروف اوستاد ا. را گنجانيده است
 هفت ليسۀ جليل اين آهنگ بی نظير رزمی از زمانی که شاگرد صنف شش و يا.  بياد دارم"گر ندانی غيرت افغانيم"

 بر کرسی صدارت شاه محمودسپهساالر و آن آوانی بود که سردار داوود بجای . حبيبيه بودم، بخاطرم مانده است
. روابط افغانستان و پاکستان بر سر موضوع پشتونستان تا سرحد تقابل نظامی رسيده بود. افغانستان تکيه زده بود

ار  ساعت به مرکز احض٤٨ در ظرف ين دورۀ سابق رايهای چندداوود خان اعالن سفربری عسکری کرده و پشک
پل "در الری روزانه از برابر مکتب ما ) سر لـُچ(خوب به ياد دارم که دهها و شايد صدها موتر سرباز. ده بودنمو

اهللا  "و"  يا چار يار"پشکيها که بيرقهای افغانستان را بلند کرده بودند، در هر چند قدمی نعرۀ . ميگذشتند" باغ عمومی
آن وقت ) ٣( از طريق راديو کابل افغاندر همين هنگام آن ترانۀ حماسی شهکار استاد قاسم.  را سر ميدادند"اکبر

  :طنين می انداخت و بار بار طنين می انداخت، که غرور افغانی را صيقل ميزد و لرزه بر اندام پاکستان انداخته بود
  

  ــدا در ازل با همه کس پيشه ایداد خـ
  غيرت و مردانگی، قسمت افغان رسيد

  
 يا .ردحساب می آه  ب"انافغان"فرد منحصر ب  را از صفات شاذ و ممتاز و"غيرت و مردانگی" ،مستغنیسخن استاد 

و هم همين سخنور نامدار .  افغانان نميداند"همسنگ"و " همتراز"الاقل هيچ مردم ديگر دنيا را در اين دو صفت 
  :ستقالل افغانستان ندا درداداست که در آستانۀ جنگ ا
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  ـر ندانی غيرت افغانيمگـــــ
  چون به ميدان آمدی ميدانيم

  
شجاعت و ِسالحشوری و آزادگی و وطندوستی "نيز افغانان را بخاطر آگاه البته نه تنها بزرگان خود ما، بلکه جهانيان 

  . تمجيد ميکنند"و ديگر صفات ممتاز ايشان
 "اوج شرف" خود سوگند ياد ميکنند و آن را بحيث باالترين مميزۀ مقدس و "افغانيت"بيهوده نيست، که افغانان به 

به مردم ديگری برنخورده ام، که به مانند  ،گردون گرداندر زير  و من شخصًا در زير چرخ کبود. خود ميشمارند
حدی که به آن قسم و سوگند  باال ببرند، در "تقدس "و " تقديس"  خود ببالند و آن را تا سرحد"هويت" به "افغانان"

  .بخورند
   

 در خاک پاک "لشکرگاههای بيگانه"تأسيس و ايجاد ميروم به اصل موضوع که مسألۀ و مقدمه چينی بعد ازين تمهيد 
کائی در زمينۀ عقد ميشنويم که مذاکرات دولت مستعمرۀ کرزی با مقامات امريدرين اواخر بسيار  :ماستآبائی 

ای را به منظور " لويه جرگه"و نيز گويند که حامد کرزی . يان است و بشدت پيش ميروديک در جرمعاهدات ستراتژ
 من نظر شخص خود را در زمينۀ مشروعيت و اعتبار ملی اين کار،. تصديق و تأئيد چنين قراردادی دائر خوهد کرد

  : کهباختصار ولی بصراحت تام ميگويم
ندگی ميکند و نه لويه جرگه هائی که همه فرمايشی اند و ممثل ارادۀ نمايما  از مردم ــ نه دولت مستعمرۀ افغانستان

  !!!!!! است و منسوخ ازينرو تصميم هردو در زمينه و در هر زمينۀ ديگر ملی، باطل و ناچل. بوده نميتوانندما مردم 
. ان ابراز نظر کنندديگرو تأثر ، اگر بتوانند مستقل از تأثير يگانه مرجع تصميم گيرنده، خود مردم افغانستان است

 از برکت استعمار و قوای اشغالگر در شرائطی بس ناگوار بسر نهار ديرپای موجود وو مردم ما مگر از برکت ليل 
از همين رو در شرائط ناگوار . قل و ارادی را از ايشان سلب کرده استابراز نظر مستتصميم گيری و ، که ميبرند

  .ه نميتواند بودکنونی مراجعه به ارای مردم هم راهگشا
  م، مدارون تطميع و تخويف توده های مردگرفتن آرای مستقيم مردم بعد از يک دورۀ الزم روشنگری و بد  البته اساسًا 

   .اعتبار است که در شرائط موجود از آن نميتوان سخن گفت  
  

وجيِه نظر رای ت را ب"ايرانمداخالت پاکستان و "اتازونی در افغانستان، جلوگيری از مناديان احداث لشکرگاههای 
 و بدان افتخار ميکنم، اصًال چنين بحيث افغانی که به افغانيتم پايدار و وفادارممن شخصًا . خود در زمينه پيش ميکشند

  : بدين منظور مختصرًا چند نکته را پيش ميکشم.نم درک کنمتوجيهات را نميتوا
 اتومی نوپای است و هنوز به اصطالح و تکنالوژیصناعت اگر مملکت تازه بنياد پاکستان را که در عرصۀ 

 مقايسه کنيم، "اتازونی" بحيث ابرقدرت الاقل همتراز "اتحاد شوری ملعون"ميکند، با غولِ  نظامی " کَوـَغرچا"
اگر !!!  صفر استمی اتحاد شوروی در حکم هيچ و اتومی آن کشور در قبال آرسنال اتوهای"بمبک"چند دانه 

بزرگترين " بر بزرگترين قدرت عسکری جهان ــ و شايد "سپين غر"و " بابا"و " هندوکش"شيرمردان کوهپايه های 
 و "دروغگويان حرفه ئی" غالب آمدند ــ و درين عرصه حتی "اتحاد شوروی" ــ يعنی "قدرت عسکری تاريخ

 اتومی پاکستان و ايران "دستیکار"مردان ما را از چند دانه  هم شک کرده نميتوانند ــ چرا شير"شبکوران مادرزاد"
ميترسانند؟؟؟؟؟؟ اگر ترسانندگان خود ايمان خود را بای داده اند، خلقهای آزادۀ افغانستان به مانند اجداد و نياکان 

  !!!ی تمام جهان هم سر خم نميکنندخود استوارند و در برابر قوای نظامسرفراز 
 ند، کشور ما را در اشغال و قبضۀ نظامی خود دارجاه کشور عالم زير قوماندۀ ناتو و اتازونی، کههمين حاال حدودًا پن

در مانده اند که  خالصه گردد، چنان "مالب"و " طالب"  و عنواندر برابر مقاومت مردم، که هرگز نبايد زير نام
 و سلفش" شوروی"سان قوای اشغالگر زود باشد که اين متجاوزان نيز ب!!!! حتی راه گريز خود را گم کرده اند

!!!!!!  ترک نمايند"بگيالنه"گر را از ديگران قرض کرده و ميدان را  پای د نتوانند، چار"دو پای "اگر با، "انگريز"
انۀ خود و جهت تخدير و به بيراهه کشاندن خـُدعه گرمفتنانه و شغالگران نظر به ستراتيژی شايان تذکر است، که ا

عمدًا و قصدًا و  ــ  "تمام مقاومت مردم ما را"هانيان، تمام مقاومت مردم ما را ــ به تأکيد ميگويم افکار جهان و ج
  .خالصه ميکنند" طالبان"و " طالب"زير نام آگاهانه 

  
دارم، سرفرازانه تعلق  را که من هم بدان "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"در همين جا الزم ميدانم که موقف پورتال 

  :رين زمينۀ سرنوشت ساز پيش بکشمد
 فبروری انتشار يافت، ١٤ خود که به تاريخ ٥٥ ضمن اعالميۀ شماره "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 

موقف صريح خود را در زمينه اعالم کرده و منظور اصلی از احداث لشکرگاههای بيگانه را در خاک پاک 
  :افغانستان اين طور آشکاره ساخت

ما مگر ميدانيم که اجازۀ تأسيس پايگاههای نظامی، در حقيقت معنای قانونی ساختن  و . ... «
  )ختم نقل قول(»....استمرار اشغال وطن عزيز ما را دارد
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وقتی کشوری قطعه ای از خاک خود را در اختيار بيگانگان گذاشت، تا از آن به مقاصد عسکری استفاده کنند، ديگر 
 ــ بدست "اختيار قلمرو زمينی و هوائی خود را"رو زمينی و هوائی خود را ــ به تأکيد ميگويم منطقًا اختيار قلم
  :کابليان ارجمند که در هر زمينه مثلهائی گويا و جاندار ساخته اند، مثلی دارند که . بيگانگان ميسپارد

   

   »!!!ال ُمريش از مه و اختيارش از« 
  )!!!اختيارش از ُمالريش از من و (

  

شور را به بدانيم، اما اختيار و سرنوشت همين ک" مالک کشور خود"جب است که خود را ع
  بسپاريم؟؟؟؟" ديگران"

 اتازونی را در روی کرۀ زمين مد نظر بگيريم که به دهها ــ و شايد تا صدها ــ ميرسند، بچشم سر اگر لشکرگاههای
مختار و شکرگاهها در اختيار اتازونی قرار داده اند، می بينيم که ممالکی که قطعات خاک خود را جهت ايجاد اين ل

اگر طور نمونه ممالک مشهور دور و نزديک خود را مثال بياوريم، . ی سياست خارجی خود نيستند"ال مايشاـّفع"
ميبينيم که هيچ کدام اين ممالک در سياست خارجی خود مستقالنه تصميم گرفته نميتوانند؛ نه غولهای اقتصاديی چون 

در سرزمين !!!! خيز خليج فارسغنی و نفتان و المان و کوريای جنوبی و نه عربستان سعودی و ديگر ممالک جاپ
 ــ رايش هيتلری ــ  بنياد نهاده شد، مثلی سر "رايش سوم" بر خرابه زار "مهوريت فدرالُج"المان از زمانی که 
  :زبانهاست که گويد 

   
Deutschland ist Riese der Wirtschaft, aber Zwerg der Politik 

 

  »!!!!!ن غول اقتصادی، ولی کوتولۀ سياست استالما« 
  

از عالم، در سياست جهانی  وظيفه ای باالتر يعنی که بزرگترين قدرت اقتصادی اروپا و سومين قدرت اقتصادی 
  !!!! را ندارد"لی تراش کردنُم"و " پياز پوست کردن"

مهم در واقعيت امر در قصر سفيد امريکا و در دستگاه عريض و طويل آری؛ سياست خارجی اين ممالک  در امور 
  !!! جهنمی امپرياليستی آن رقم  زده ميشود

  

  ال اين ممالک ميسوزد، که از فرمان قصر سفيد سرپيچی کردهب
   

  !!!!!!!! بگويند No  اتازونی Yes  و در مقابل
     
   اين پايبندی و انقياد در چه و در کجاست؟؟؟"طلسم"
تنفس " در قلمرو آنها ميباشد، که فرصت " اتازونیجوديت لشکرگاههایمو" سرسپردگی اين ممالک در "طلسم"

  !!!!!!!!!! را از ايشان ربوده است"آزادانه
  

مشخصات "ه ر افغانستان جار ميزنند، آيا بکسانی که وقت و ناوقت و در هر سر بازار به نفع لشکرگاههای امريکا د
ند، يا اينکه در بهترين و خوشبينانه ترين حالت  توجه کرده ا باشندگان اين خاک پاک"افغانيت" و "وجدانی افغانان

  ؟؟؟؟؟؟؟ و بادی از سر دل خود کم ميکنندسنگ را در دبه انداخته لول ميدهند" خدای پجات"
، توجه کرده اند مگر اين مناديان به باريکی تاريخی موضوع و آيندۀ خطرناکی که ازين نگاه متوجه خاک ما ميگردد

 ما توجه به يک   شان را کور ساخته است؟؟؟؟؟ آيا اين هموطنان"آينده نگر"و " جهانبين"و يا که تبليغات غرب چشم 
  : کرده اند کهنکتۀ بس مهم

 اتازونی را در قلمرو خود اجازه بدهد، چه بال و بالهائی در آينده متوجِه آن تی که افغانستان لشکرگاههایدر صور
  : که در آن صورتميتواند؟؟؟ من ميگويمبوده 

،  ...افغانستان با موقعيت خاص ستراتژيک خود در منطقه و قرار داشتن در بغل گوش چين و روس و هند و ايران و 
معلوم است که در صورت يک درگيری  و تقابل جدی .  منطقۀ آسيا ــ و شايد جهان ــ خواهد گرديد"آسيب پذيرترين"

  !!!!!!!!!!!!! اين ممالک، بدرجۀ اول خاک افغانستان لگدمال خواهد گرديدبااتازونی عسکری 
آيا ُمناديان لشکرگاههای بيگانه در افغانستان، مسؤوليت تاريخی اين خطر ُمهلک و عواقب خانه برانداز آن را برآورد 

  د؟؟؟؟کرده و بار چنين مسؤوليت خطير را در برابر نسلهای آيندۀ کشور به عهده گرفته ميتوانن
  :من ميگويم که

  

  هيچ فرد افغان بار اين مسؤوليت سترگ تاريخی رابالخاصه هيچ کس و 
  

  !!!!!!بدوش کشيده نميتواند
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 که بخاطر احتمال خطر از ايران و پاکستان، انقياد دوامدار يک ،ندسليم و عقل سالم قبول کرده ميتواکدام منطق 

  ؟؟؟کشور ديگر جهان را قبول کنيم؟؟؟
 خود، تن به "هستی و کيان"گرديم که بخاطر حفظ باصطالح " رنُصـُـسست ع"و " ايمان باخته"ا اين حد چرا ما ت

  :انقياد و اسارت بدهيم؟؟؟ مگر اين امر همان بيت معروف بزرگان را تداعی نميکند که
  

  رفتن به پايمردی همسايه در بهشت
  حقا که با عقوبت دوزخ برابر است

  
  : کههميشه گفته اندمردم شريف و باهمت افغانستان را به نکوئی دريافته اند، که نبض کابليان ارجمند 

  

  "ت جان، نه يک نان بالی جاننيم نان راح"
  

  :گفته اند و 
  

  "ما غريب، دوده غريب"
  

  :و نيز گفته اند
  

  "به کهنۀ خود بساز که نو ديگران گران است"
   

  !!!همانخانۀ استعمار پلو نميخورند ممردم ما به دوده و چای تلخ خود ميسازند، ولی در
  !!! استعمار، گران استکمخاب و بنارسکه خود ميسازند   مردم ما به کرباس

   !!!  را در سر بازار می شکنندمردم ما از کاسۀ استالفی خود ميخورند و فغفور و جانان استعمار 
  !!!مناعت و شرف خود را نگه ميدارند و کلبۀ ويرانۀ خود قناعت ميکنند، ولی پالسپارهلب نان و مردم ما به 

  . برين بسازند و قرين فردوسبازوی خود، بهشت که وطن خود را به زور درت آن را نيز دارند قامامردم ما 
و نند و کمر اشغالگران را دو غوله کنند؛ يکجای با عمال و ايادی بشکگردن استعمار را  اول بايد بدين منظور اما

  !!!!!!!!!های آنافغان  حلقه بگوشنوکران
  

دو بيتی که رواق و سرطاق پورتال ر می آرايم؛ سی نامَودوجاويدان فرقويم و قيوم و مؤخرۀ مقاله را با دو بيت 
  :را رونق بخشيده استــ " ــ افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستانآزادگان 

  

  !من مباد تن   ،و کشور نباشدـــچ
  !درين بوم و بر زنده يک تن مباد

  ر به سر تن بـه کشتن دهيمهمه س
  کشور بدشمن دهيم که ـِـه  ب ازان

  
  

      کهو خدای مکنادمباد                  

  ودـن و استقالل خـافغانان از وط                                
  

  !!!!!راست کرده نتوانندـح                                 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيحات
اين عالمه که از سمبولهای ابتدائی علم رياضی . مزين گرديده است ) =(  ــ عنوان مقاله با يک عالمۀ رياضی ١
را بخواهند يا مطابقت يعنی وقتی دو طرف معادله . رياضی استعمال ميگرددو مطابقات يباشد، بيشتر در معادالت م
  .را ميگذارند ) =( ساوی هم قرار دهند، بين شان عالمت مُِ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٦

   
  "افغانيت"کشيدن خط بطالن بر =  اجازۀ ساختن لشکرگاِه بيگانه

  
  :يعنی که

  
  "کشيدن خط بطالن بر افغانيت "اب ساويستُم "اجازۀ ساختن لشکرگاِه بيگانه"

  
غّراء و ر اشعاــ پشتو و دری ــ که به هر دو زبان ملی ما  ، مرحوم عبد العلی مستغنی، ــ در مورد استاد سخن٢

  و نقدت، که نقلآمده اسان  چاپ اير"دانشنامۀ ادب فارسی"وم  جلد سمطابق مقتضای زمان ميسروده است مراتبی در
  .  وعده ميدهممقاله ای مستقلآن را به 

  
 ياد "راديو کابل" ــ در آن زمان در افغانستان فقط يک فرستندۀ راديوئی وجود داشت و آن هم در پايتخت، که بنام ٣

ده رت غازی امان اهللا خان تأسيس گرديهـ ش در عهد فرخندۀ اعليحض١٣٠٥در سال اصًال  "راديو کابل". ميگرديد
 را "راديو کابل"، نام جمعی در کشور رو به انکشاف نهادوسائل ارتباط ظاهرشاه زمامداری در دورۀ بعدها که . بود
  .تعويض کردند" راديو افغانستان"به 


