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  4 تر 1  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ،  بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې: يادښت 

  

  " قرباغي”محمد انور 

 واقيعت ھا در مورد غازی امان هللا خان

 بخش دوم

  

يک روز غازی امان $ خان ازدروازه جنوبي ارگ که بطرف شرقی ديوار ليسه استق�ل بودخارج شد دوکان 
بود ھای دومنزله بطرف شرق پارک زرنگار وغرب کابل سرينا بنام بازارشاھی تا نزديکی ھای پل باغ عمومی اعمار

  . واجناس مود روزبه مشتريان عرضه مي شد  درآن بازاراشيا

 ازکاکه ھای درنزديک دروازه فعلی وزارت مخابرات دوکان غنی نصواری بود ، غنی نصواری يکی
 غازی . بسيارخوب می خواند،)جل جبل داغ ( پرنده يی بود بنام دوکان غنی نصواری يک قفس در.بودنامدارکابل 

 کاکا چه خوب پرنده داری بسيارخوب :ازغنی نصواری پرسيدو شنيدن آوازپرنده داخل قفس توقف کرد امان $ خان با
 آمد غازی امان $ خانخوش  گپ غنی نصواری . شاه غازی را خوش امديد ميگويد: غنی نصواری گفت.می خواند

   :ا چيست ؟ غنی نصواری گفت با تبسم ازغنی نصواری پرسيد کاکا نام شمو

      غنی نام دارم ولی مفلسم ھرط� به باطن مسم     به ظا

ست که اين ھمان غنی نصواری کاکه است به م بسياری ازکاکه ھا آشنا بود دانبا ناکه غازی امان $ خان 
 غنی نصواری بخشش بدھيد، حينکه غنی نصواری صد روپيه راگرفت هخزانه دار خود امر کرد که صد روپيه کابلی ب

م ازجھان بستم برای شوقت که من چ ھر ،به پسرخود گفت بچه پدراين صد روپيه را امانت نگاه کنوماليد به چشم خود 
  . ثواب دارهتکفين کاکه ھاد غازی ھا  بخشش که وتكفين وتدفين من ازھمين پول مصرف ک

بازارقيمتی  را جويا می شود که در نرخ ونوای ديگر ون ھابطرف دوکابعد غازی امان $ خان حرکت ميکند 
 شاه عادل ، يکی ميگفت غازی ناجی.تماشا ميکردند است يا شکل نور مال  ، مردم ازھردوطرف بازار شاه خود را

 اين غازی امان $ خان .چي وچي، جالب اين بود که درآن زمانه ھا ھيچ پادشاھی پياده در شھر گشت وگزار نميکرد
 راتسخيرميکرد  ھمين خصلت مردانه اش قلب مردم.دش ميکردبود که با محافظين خود بی ترس وھراس درشھرگر

اھل ھنود آن ازچند قدم باJترنزديک پل باغ عمومی دم دروازه يک قھوه خانه که مالک شاه غازی  .واقعا با مردم بود
ه خانه نشسته  چند نفربچه ھای کابل درداخل قھو، ديددر کتماشاهداخل قھوه خان را با دقت . بود ايستاد) مته سنگ( بنام 
نگمال ھستم د رب داجوا) ؟چه کارميکنی ( ی مصروف ھستی سوال ميکند درچه کار ازيکی . قھوه می نوشندواند

ده سال زنده بانم و شاه گفت اگرخداوند مارا ياری رساند .شد درينجا آمدم قھوه می نوشمن امروزبرايم کارپيدا
  . ريکه ھای برای ھرفرد مملکت کارپيدا نمايم وکشوررا آباد درکشورعزيزم يکنفربيکارنخواھد ماند با ايجاد فاب

  نيرنگ ديگر م�ھای عقب گرد  

   :ح می نمود برای حاضرين چنين گفت  ھجری که  ميدان ھوايی را افتا١٢٩٨غازی امان $ خان درسال 

بی وآرامی ملت  من خدمتگاروخيرخواه شماھستم ترقی مملکت ، شادا!مردم ازاده يی افغانستان: ملت شريف 
 امروز درينجا آمده ام اين ميدان ھوايی را افتتاح می نمايم ازبارگاه خداوند Jيزال ترقی وپيشرفت .ارزوی من است

  !نامگذاری کرديم مبارک تان باد ) ميدان ھوايی خواجه رواش ( بنام اصلی خودشکشوررا آرزومی برم، اين ميدان را

 يک روحانی ،راسمان کاپيسا ، پروان نمايان شد بطرف ترکيه می رفتچند وقت سفری شد اولين ھواپيماکه د
ميگفت که ) جاز (ھواپيما وطياره رانمی شناخت ) جاز(د که ای مردم اين ربنام مولوی قلعه بلند درمساجد تبليغ ميک

  داخل خانه باشد تاراکه شنيديد زن ھا) جاز(دراسمان ديده می شود زن ھای تانرا می بيند انھا نامحرم اند بايد صدای 
  .کافران روی زن ھا را نه بيند 

 اما ن $ خان جمعی ازعلما ، .متواترھمن تبليغ درکوچه وبازارجريان داشت تا که خبربگوش شاه رسيد
خواست که درآن مجلس حضرت ھا ، گي�نی ھا وھما ن مولوی قلعه بلند شرکت داشتند  روحانيون ، شيخ وشاب را

ان گفت ای عالمان دين دراروپا زندگی نيست جنگ جھانی تباھی اورده اما من ميخواھم درکشورم غازی اما ن $ خ
کنند ،يکی از علما گفت، تمدن يعنی چه؟ گفت احترام  زنده گی باشد ترقی باشد ، پيشرفت باشد مردم با تمدن اشنايی پيدا

ارت و صحت شما برويد يکبار کشور به حق شھروند چه زن باشد چه مرد، کار و توسعه، زراعت و صنعت، تج
مشت خود ) قلعه بلند(ھنوز حرف غازی امان $ خان تمام نه شده بود که ھمان عالم ! برادر مسلمان ما ترکيه را ببينيد
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را بر سر ميز کوبيد و گفت، امير صاحب ما اين تمدن را که ترکيه دارد نمی خواھيم، شاه جوان ديد که با اين م�ھای 
به ) لودين(ر آمدن کار ساده نيست، جلسه را ختم کرد علما از ارگ خارج شدند، دروازی و عبدالرحمن خان تندرو جو

شاه امان $ خان گفتند، امير صاحب، اين م�ھا بر ضد حکومت تبليغ خواھند کرد، از ھمين اکنون بايد يک راه حل 
قراء و قصبات بر ضد برنامه ھای ترقی خواھانه ی  ھمان بود که در .جستجو شود تا جلو تبليغ اين ھا گرفته شود

  .غازی امان $ خان شب و روز ت�ش کردند تا ذھن ملت را مغشوش سازند که ھمان کار را کردند

  :ستجالب اين

  .غازی امان $ خان ميدان ھوايی را به نام خود نام گذاری نکرد و به نام ميدان ھايی خواجه رواش اع�م کرد

حبيب $ کلکانی که بر اريکه قدرت نشست نزديکترين دوست امير امان $ خان در گوش حبيب $ دوم، امير 
 چه خوب گپ زد، اين عميگذاريم مگر آن مرد ساده دل شجاکلکانی گفت، اين قصر داراJمان را بنام دارالحبيب نام 

  . بنام خودم ميسازمقصر را امان $ خان مجاھد ساخته بنام خودش باشد من که قصر ساختم

گويم واقيعت است بطور ميمن آنچه اينکه بعضی تاريخ نويسان چتل نويسی ميکنند، من به آنھا کاری ندارم اما 
 سال حکومتداری خود با 12 کرامت انسانی شاه امان $ خان را شخص ناکاره که در طول 1393در سال :مثال

با داشتن ھفتصد ميليارد . اتلين ملت، با جاسوسان دھن جوال گير بودغاصبين زمين، با رشوت خور، با قاچاقبر، با ق
دالر يک فابريکه جنگلک را ساخته نتوانست، با ھمکاری يک کاسه ليس درباری سرکرده ای دزدان دريائی مجلس 

ور سناء ميدان ھوائی بين المللی که يک قرن عمر دارد و در يونسکو بحيث مواريث فرھنگی کشور ما ثبت است چط
توانست در يک شبه آن ميدان را بنام خود مسما ساخت که درين باره ھيچ تاريخ نويس از جايش نجنبيد و ھيچ رھبر 

  .سياسی نگفت که به روی حامد کرزی خال است

قصد من از نوشتن اين سند اينست که ھم شاه امان $ خان ھم امير حبيب $ کلکانی به حق خود قانع بودند 
 ھمه نعمات مادی و معنوی جامعه و کشور را بخود اختصاص می دھند و 21ه اين درباری ھای قرن مگر افسوس ک

نواقص در کجاست، در کله ئ بی مغز تاريخ نويسان درباری و رھبران کاسه ليس ارگ . ملت را ديوانه خيال ميکنند
  .  ش به ميدان کرزی تبديل شدكه نام ميدان ھوايی بين المللی خواجه روا" عبد$"و " غنی"، "کرزی"شاھی 

  -باز خبر دلچسپ

امير حبيب $ کلکانی در دوران سلطنت خود با عده ی از درباری ھا و يارانش مدت نه ماه حکومت کرد مگر 
از حکومت کرزی، غنی و عبد$ کرده خوبتر بود، بعضی تاريخ نويسان آنرا دزد، بی سواد، عقب گرا، مزدور، چی 

  .ند و بعضی تاريخ نويسان آنرا خادم دين رسول $، شمشيری، عيارو کاکه معرفی کرده اندو چی ياد کرده ا

من تا جائيکه معلومات دارم از زبان پدر و بزرگان قوم شنيده ام، واقيعت اينجاست که چرا بعضی تاريخ 
ان ع چندين نفر از چاپلوسنويسان متوجه نه شده اند که در سلطنت نه ماھه ئی کلکانی بر ع�وه از روحانيون مرتج

خود را در دستگاه حکومت نه ماھه ئی کلکانی چسپانده بودند، آن سرداران ) سرداران فرصت طلب، چوکی پرست(
چاپلوس به اندازه ئی تاج محمد نام فاضل بيگی که حاضر باش شاه امان $ خان بود غيرت نداشتند که برای خواجه 

  .خبر شود از من آزرده می شودبابو گفته بود اگر من در سلطنت کلکانی کار کنم بادارم 

چقدر زيباست حرف مردان ساده دل، بی سواد آن ھم يک حاضر باش در لحظاتيکه مرگ را در يک قدمی خود 
می بيند، از قول خود از عھد خود از وفاداری خود بپاس نمک مردانه وار ميگويد، بادارم در چه حال قرار دارد و 

لکانی رويش را می بوسد و می گويد، شير مادر ح�لت که به بادار خود وفادار خواجه بابوی جوانمرد يکی از ياران ک
  !ھستی

اما آن کاسه ليسان درباری و آن سرداران جبون که در زمان سلطنت امان $ خان را غازی، ناجی و شاه ترقی 
ه، عيار، جوانمرد گفتند تا چوکی ًخواه می گفتند و بعدا امير حبيب $ کلکانی را خادم دين رسول $، حامی ملت، کاک

 می كوبند که ف�نی دزد بود، بی سواد بود، کشور را به دندهمورد نظر شان را بدست آرند، بعضی تاريخ نويسان يک 
  .قھقرا کشاند و چی و چی نمی گويند

ر خان، به نظر من تا کنون ھيچ زمامداری راه غازی امان $ خان را تعقيب نکرده است حتی در زمان ناد
ظاھر خان، داؤد خان تا به غنی خان لوگری، پس په چه چيز باعث شد که دولت امانی سقوط کند؟ خيانت م� ھا، جاه 

  طلبی سرداران؟ چوکی پرستی درباران کاسه ليس و يا خشم کلکانی؟

  ...من با صدای بلند ميگويم که کلکانی شجاع بود، اما ساده دل

يعنی انگليس زاده ھا نزد کلکانی آمدند، برايش گفتند، ما خواب ديديم، خواب ) پير کريم شاه(زمانيکه فرزندان 
ط�ئی که تو پادشاه ميشوی، آن برھنه پای انگور فروش، مسلمان صادق، گپ اوJد ھای مکناتن را قبول کرد و باز 

  .اقدام به گرفتن قدرت از شاه ترقی خواه
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مراجعه کنيد، آن عده اشخاصيکه در خوان ) غ�م محمد غبار(ن بيائيد به نوشته ھای مرد قلم فخر تاريخ نويسا
غازی امان $ خان بزرگ شده بودند، ترسو ھا، بزدل ھا، چوکی پرست ھا ھم چو فيض محمد خان ذکريا، شير احمد 

از ، محمد حسين خان، سيد حبيب خان و جمعی خان، محمد اکبر خانخان، حيات $ خان، محمد عمر خان، عزيز $ 
  ديگر سرداران و ريزه خواران دستر خوان غازی امان $ خان حضرت ھا را که مپرس، پس گناه از کيست؟

  :باز نزديک می آئيم

  ھمين اکنون شورای علما داريم، دالرخورک ھای قرن بيست و يک •

   افتاده ھم چو گدی پ�ستيکی لمشورای عالی صلح داريم که به چوکی ھا •

  کاره، ناتوان، قانون گريز و مردم ستيزشورای ملی داريم بی •

  ) جان کری(حکومت دوسره داريم ساخت فابريکه آدم سازی •

  درين شرايط، درين اوضاع و احوال که ملت قربانی می دھد گناه از کيست؟

بدون شک گناه مقامات فوق الذکر است ولی با اين تفاوت که غازی امان $ خان به اين قسم شورا ھا دالر نمی 
  .اد و بجای آن به مامورين پائين رتبه ئی ملکی می دادد

و حاJ اين کرزی، غنی و عبد$ ماھرانه برای دالر خورک ھای قرن از گوشت جان ملت خشت پخته، از 
استخوان ملت سيخ گول، از رگ جان ملت سيم برق، از خون ملت آب ھای معدنی برای بلند منزل ھای صاحبان اين 

ی و خيالی تھيه می نمايد تا اين شورا ھا آرام به نفع مالکان ارگ شاھی و ارگ سپيدار تبليغ نمايند شورا ھای ساخته گ
  .و اين ارگ نشينان بخاطر آرام در عيش و نوش باشند

آن عده تاريخ نويسان که سنگ ف�خن خود را به کله ئ کلکانی پرتاب ميکنند خوب بود که ميگفتند از ظاھر 
ی، غنی و عبد$ کدام يک راه غازی امان $ خان را تعقيب کرده، کشور را گل و گلزار نموده خان گرفته تا به کرز

 کشور حامی سياسی و نظامی دولت ھای قوی خوبست 36و يا داشتن ) ديسانت شده(اند آن ھم با ھفتصد ميليارد دالر 
ديگرش نوشته "  سقاوی دوم"وشته به نام  تاريخ نويس چتل نويس که يکی آن کتاب ن2که سنگ ف�خن خود را بر کلهء 

  ". يغمای منگلی دوم"بنام 

ن دو کتاب در شرايط فعلی اند ولو که حقيقت را ھم گفته باشند به نظر من نوشتن ايردم  مدشمنانھردوی شان 
. يرانه نماينده گی ابدون شک يکی به نماينده گی پاکستان کار کرده و ديگرش ب.  را جريحه دار ساخت اقوامقلب 

امروز اگر واقعت را بگويم گناه نيست بلکه . دانروردگار گرفتار و نزد ملت شرمساران به قھر و غضب پشھردوی 
آن از مليت مظلوم پشتون است در کنر، نورستان، % 60. ثواب است، خوب فکر کنيد روزانه صد نفر شھيد می شود

ً قندوز، باJ دوری بغ�ن تماما پشتون ھا است اما در ننگرھار، خوست، زابل، قندھار، ھلمند، فارياب، چھار درۀ ً

  .پنجشير، پروان، ھرات و باميان از پشتون ھا کم است امنيت نسبی قائم

شايد شما دو نفر باJی من انتقاد کنيد که چرا ادبيات تان کھنه و ضعيف است من پيش از پيش : حرف آخر من
 ادبيات تان قوی باشد با چاپ اين دو کتاب کشور را به باد فنا داديد، به شمايان ميگويم که آدم ھای مثل شما ھر قدر

ت ھای مظلوم گريه ميکرديد حق آن بود که بحال مل. افزون بادگردن تان تا قاف قيامت به دار آويزان و رسوايی تان 
  نه خنده

  ـت نھند آدمیــد که نـام نشاي     ی  غمـــت ديگران بیتو کز محنـ

  . می سوزد و شمايان تفرقه اندازی ميکنيد در آتشھاپشتون

            اشتباه خواھد بود 

يک ملت ھم چوافغانستان ماتم ديده وجنگ زده درگرو چند تا  مزدور ، دزد وفاسد است که  روشنگری وبيداری
 شيا دانه زنده تاھنوز بيدارنه شده اند اين رزي�ن وشيادان اگرصاحبان قدرت اند وياشاعر وتاريخ نويس خون می نوشند

  .گي دارند

واقعا اين ملت بد بخت افغان درچنگال اين جانيان است که به حالت کوما رفته اند به نظرمن ھرکس که بگويد 
قوم پشتون سرتاج است يا قوم تاجک ازبک، ھزاره ،بلوچ ، پشه يی ، ترکمن ، براھوی ھرکدام را خوب گويند ديگران 

  .لکت اند رابد ازجمله خاينين درجه اول مم

 ترقی وتمدن  شاھراهمرده باد رھبرانيکه تاھنوز کشورافغان رابه! ما چرانگويم زنده بادملت باشھامت افغان
جنگ افغان با انگليس جنگ افغان باشوروی جنگ افغانی با پاکستان يک ملت ٣ ما چرا نگويم که درطی. سوق نداده اند

  .  که کشور را آباد نکردند نددواحد بوديم که ھرسه شکست خورده واين رھبران بو

  .  برابرکردنديیر عصر بود وديگران کشوررا با گداما چرا نگويم که اميرامان $ خان بيدارگ



  
 

 

  4تر 4  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئکړله موږ سره اړيکه ټينگه  په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

  ؟يم که قوم من بلند رتبه است وديگران غ�م ئما چرابگو
  ؟ما چرا ازوطن فروش توصيف کنيم ازمردان ازاده غيبت 

  .دارند درامورسياسی کشوردست بزند ما چرا برتری جويی کنيم که ديگران حق ن

  ؟ماچرا ازکاه کوه بسازيم وازرجال برجسته پرقو
که تفرقه می اندازيم ويک ديگرراتا سرحد  ) بسوی وحدت ملی( ما چرا افغانھا رابه راه راست رھنمون نشويم 

  . مرگ می کوبيم که ما زنده وديگران مرده باد 

  .اين خود خيانت است 
   ديگراند  يک  بنی ادم اعضای

  افرينش زيک جوھراند ه درك

  چوعضوي بدرد آورد روزگار

  نماند قرار ا ر گرعضوھاد

  ...     ا دامه دارد

 

 

 

 


