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 Political سياسی

  
  ھيواد وال کابلی

    ٢٠١٠ سپتامبر٢٧
  

  

دررسانه ھا سه سال »  ...خورشيد خراسان«انعکاس رسالۀ 
  بعدازمرگ نويسندۀ آن

  
ازيک . مطالعه نمودم» افغان جرمن آنالين«روزپيش درسايت سپتامبرامسال بود چند ٦را که مؤرخ » اقتباسی«

جانب ظھوردوبارۀ آن رسالۀ پرارزش و افشاءگرانه باعث خوشی ام شد ولی ازجانب ديگر، نبودن نويسندۀ آن که 

آنچه . ديگرممکن نيست نثر و نظمش را غذای روح ساخت ، موجب تازه شدن اندوه و تأثرمن گرديد

اين . آن نوشتۀ ارزشمند است» اقتباس«در» افغان جرمن آنالين«، بی مسؤوليتی سايت بيشترمراناراحت ساخت 

درست است که خالف معمول و با اخالق عالی و انساندوستی بی شائبه ای که نويسندۀ رساله داشت ، خالف معمول، 

 ، دراثرش تشبث حق چاپ و تکثيرآن را آزاد گذاشته است ولی به ھيچ وجه آرزويش نبوده که به جای اقتباس

منظوراين است که نوشتن با اسم مستعار و آزاد گذاشتن حق چاپ و تکثيراين معنی را نميدھد که . صورت گيرد

به » افغان جرمن آنالين«حدس قرين به واقعيت اين است که سايت . ھرکس ھرچه خواست با اثرنويسنده انجام دھد

 که قابل فھم است ولی با آنھم ، آيا می توان درزمان حيات کسی دليل نام مستعار، ازمرگ نويسنده آگاه نبوده اند

  برشکل و محتوای اثروی تصرف رواداشت؟ 

به انسان اين تصوردست می دھد که » افغان جرمن آنالين«درسايت » سھراب«اثرآقای » اقتباس«با خواندن 

را که » خورشيد خراسان«  ھمچنان .فرستاده است» افغان جرمن آنالين«خود ُبرش ھائی ازاثرخودرا به » سھراب«

جلوه دادن اثراست؟ زيرا اتھام سرقت » ازخود«آيا منظور.  عنوان اثراست ، حذف نموده اندۀواژه ھای زبر و عمد

سايت متذکره پاراگراف ھای گرداننگان فزون براين ، .  ادبی به دليل آزاد بودن چاپ و تکثيرمطرح بوده نمی تواند

: خورشيد خراسان «ۀرسال من که امروز). جلوه کند؟» ازخود«تابازھم اثر(ود تغييرداده اند رساله را مطابق ميل خ

» اقتباس«را دوباره مرورنمودم و بعداً با » سھراب«اثر» ازشخصيت سازی دروغين تا قھرمان پرستی تھوع آور

.  ه ھم نمی توان سخت گرفتبراين نکت. يافتن سرنخ مشکل داشتم مقايسه  نمودم ، در» افغان جرمن آنالين«سايت 

  : پائين يافتۀولی چه توجيھی می توان برای دونکت
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شايد ھم (درمقدمه . مقدمه و عنوان آخرين بخش را برگزيده است» رمن آنالينافغان ج«سايت ) ١

خواسته اند نوشته را که درمجموع کوتاه (بعضی کلمات را به صالحيت خود تغييرداده اند ) »اقتباس«درسراسر

سطورپائين » افغان جرمن آنالين«مگرسؤال برانگيزترين نکته اين است که چرا سايت ). بسازند؟» خالصه«ت اس

  :مقدمه را حذف نموده است

ندان و و قوم...  ازخيل اينھمه کرگسان چون گلبدين ، ربانی ، سياف ، مزاری ، خليلی ، کريمی ، مجددی و... «

انی ، عصمت مسلم ، تورن اسماعيل ، حاجی قدير، قاری بابا ، زرداد ، الردھای جنگی چون دوُستم ، مسعود ، حق

ندان شدن يک تن ازآنانرا که پيروان و حاميان بين المللی اش اورايک ۀ اين سطورسرگذشت قومنگارند... عطا و

  ».سروگردن بلندترازھمقطارانش می دانند درقيد قلم درآورده است

. توجه می کند ولی محتوای آن با آنچه دررساله است سرنمی خوردمتعاقب آن ، آخرين عنوان رساله جلب 

ھم زده است ، من ضرورت پيونديابی ه  پاراگراف ھارا بۀخودسرانه سلسل» افغان جرمن آنالين«ازآنجائيکه سايت 

ن  اصلی است ولو آنقدرقيچی و ُبرش شده وبرکلمات آۀ کردم که نوشته ازخود نويسنداءھمين اکتفه نديدم و ب را

ولی ابتکارجالب ديگری ھم به خرچ داده شده و آن . تصرف صورت گرفته که نزديک به غيرقابل شناخت شدن است

  :جاداده شده است» اقتباس« پايان ۀ اختتام درنقطن مقدمه به عنوان ُحسۀاينکه آخرين جمل

ين الردھای جنگی را  يکتن ازاۀ بسيارکوچکی سرشت وسرگذشت و کارنامۀنگارنده اگرتوانسته باشد گوش...« 

  »  .بيان نموده باشد به آرامش وجدان و خاطردست يافته است

درعکس حبيب هللا » مسعود« احمدشاه ۀ مونتاژشدۀخبط ديگری که جفای بيحد درحق نويسنده است ، درج کل) ٢

طقه درنکوھش قومگرائی ، من» سھراب«با وجودی که جمالت آقای . و حواريون است) »اء سقۀبچ«(کلکانی 

يد آن ه اند و چنين برمی آيد که ھدف تأئگرائی ، تفرقه افگنی و دشمنی با وحدت ملی با رنگ آبی درشت ساخته شد

 آن تصوير، عکس ھدف واالی نويسنده را ۀافکارپسنديده و ملی نويسنده است ولی درج خود سرانه و مغرضان

 ميالدی درافغانستان ١٩٢٠ۀرويدادھای آخر دھ(جک تداعی نموده وتفرقه و حس نفرت ميان مليت پشتون و مليت تا

 باال مطابق اخالق خبرنگاری و مقررات بين المللی درزمينه نمی ۀھيچکدام ازدونکت. را دامن می زند...) وشايد ھم

وھم دست اندرکاران سايت ھای کم توجه به امانتداری (» افغان جرمن آنالين«اميد درآينده مسؤولين سايت . باشد

  . با دقت ازتراوش ھای فکری ھموطنان ، خود و ديگران را مستفيد بسازند) ه ھای فکریاندوخت

  

   يکی ازشاگردان شانۀازرسال» ھاشميان«استقبال محترم پروفيسردکتورسيدخليل هللا 

اعث ب» افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«پورتال ر ديروۀدرشمار» ھاشميان« استاد ارجمند محترم پوھاند ۀديدن نوشت

مطالعه نموده بودم و »  افغاسنتانۀآئين«را درشماره ھای مختلف » ھاشميان«گرچه نوشته ھای محترم . مسرتم شد

 ايشان ۀھم يکی دوبارايشان را درمصاحبه ھائی برای چند لحظه درتلويزيون ھای افغانی ديده ام ولی يافتن نوشت

انه ، به مثابه ديداربا استاد است و مسرت خاص خود را گراءدرپورتال و استقبال شان ازيک اثرپرارزش ملی و افش

وت ھائی درطرزديد ازمسائل سياسی ، در دفاع از اوھم ثبوت اين امراست که افراد يک جامعه با وجود تف. دارد

آرمان مشترک ملی و ايستادگی دربرابردشمنان گوناگون ملت و ميھن ، خودرا درپھلوی ھمدگرمی يابند ؛ که اين 

 تحصيل دربخش زبان و ادبيات انگليسی ۀمن دردور. تواند مثال پياده نمودن دموکراسی ازنظربه عمل باشدخود می 
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 ھجری شمسی ، افتخارشاگردی استاد ١٣٥٨ و ١٣٥٥ی ادبيات و علوم بشری پوھنتون کابل ، بين سالھای ځپوھن

ازشخصيت سازی دروغين تا : راسانخورشيد خ« زنده ياد اثرۀنويسند. صاحب را داشتم» ھاشميان«بزرگوارمحترم 

نوشته است ، ھم درعين دوره و درعين صنف زيرنظراستاد » سھراب«که با اسم مستعار» قھرمان پرستی تھوع آور

  .مصروف تحصيالت عالی بوده است» ھاشميان«دکتور

  !استاد گرانمايه وارجمند

واھم يادآورشوم که جادارد با خواندن می خ وآرزوی صحتمندی تان  با عرض سالم گرم و ابرازاحترامات قلبی

 مبارزه و ۀ کم نظيراخالق ، شرافت ، تعھد دربرابرميھن ، ملت و مردم ، نمونۀاثری ازيکی ازشاگردان تان که نمون

پايداری دربرابردشمن روسی ، نوکران روس و ديگر نوکران بيگانه بود برخود بباليد ؛ ھمانطوريکه من به صفت 

به انسانی که زشت گوئی درمورد اشخاص درقاموس . وست ھمواره به وی باليده امھموطن ، ھم صنف و د

آن شاگرد اسم مبارزاتی . شخصيتش جا نداشت ولی دربرابردشمنان انسان و انسانيت ، شمشيرزبان ازنيام می کشيد

مندان مطبوعات دری زبان و فارسی زبان درخارج ازکشوربود ،  هوی که ازخوانندگان و عالق) ١(سھراب بود شما 

ھم »  افغانستانۀآئين « ۀافانه و انتقادی نشريات را مطالعه می نمود که درآنجمله مجلۀ موشک وافر و با روحيۀبا عالق

ورم که پژواک من به اين با. کاش زندگی با او وفا می کرد تا شاھد استقبال اثرش ازجانب شما بزرگان می بود. بود

  . آثاربکرديگری شودۀامروز اثرش درآن زمان می توانست بارآورند

 جلد ۀو ديگراعضای خانواده اش ، وی مسود "سھراب" ھمسر ۀ محترمدراين رابطه بايد متذکرشوم که به اساس گفت

سان جلد ه ن را بدوم اثرخودرا که محتوای آن به کسی آشکارنيست ، به يک شخص مورد اعتماد خود سپرده بود تا آ

ھرگاه احياناً آن ھموطن معتمد . اول مخفيانه به طبع بسپارد ولی متأسفانه نه ازآن اثراثری است و نه ھم ازآن شخص

موضوع را فراموش نموده باشد و اين پيام به گوشش برسد ، مرحمت نموده به پاس دوستی و ادای َدين 

نموده و اگرامکانات چاپ آن را نداشته باشد ، لطف نموده آن را به يد دم و ميھن ، موجوديت آن اثررا تأئدربرابرمر

و ياھم کدام مرجع مطبوعاتی متعھد و معتمد ديگری که » افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«پورتال ملی و وطنپرست 

امش بازھم ھنگه  بعد ازمرگ ناب"سھراب"خود بخواھد ، بفرستد تا ھموطنان بتوانند از تراوشات فکری زنده ياد 

  .مستفيد شوند

  

و » ھاشميان« و با تجديد سالم و احترامات به استاد محترم پروفيسر" سھراب" زنده ياد ۀبا گرامی داشت ازخاطر

  !»افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«دست اندرکاران محترم پورتال 

  

  :يادداشت

غانستان آنھم در قلمرو حاکميت جنايتکاران که بخشی از فاميل آن فرزند راستين ميھن، در داخل اف از آن جائی

  .م موده اشورای نظار به سر می برند، بناًء روی ملحوظات امنيتی از تذکر اسم حقيقی وی خود داری ن

  ادوال کابلی                                                                                                                         ھيو

  

  

 


