
 
 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 
 1۷/۰1/2۰1۹             استاد شاه محمود محمود

 

 افغانستان خیمسخ تار یتالش برا
 

متن مختصر نه تنها شوکه شدم  نیزدم اما با خواندن ا یو اسالم یرانیا مطالعات ،تحقیقمرکز  تیبه سا یسر امروز
 خیارو ت سندگانیبا داشتن نو رانیند دهه قبل اواضح شد. باورمندم در چ میمرکز برا نیا یپژوهشها ییبلکه توانا

وردند. اما بدست آ کیکار ثمره ن نیگرفته و حقا از ا تحقیقرا به  یو ادب یخیتار یادیثار و منابع زآ یبزرگ سانینو
 نددانیکشور شان را درست نم خیدرس خوانده اند تار رانیکه در ا یکه چرا افغانها دمیمتن فهم نیا مطالعهٔ امروز با 

شمردن افغانها را به چشم نموده و  ریو حق یو نژاد یو مذهب ینیتعصب د نکیها فقط ع نی. اسندینو یو درست نم
که  دیبخوان زانیمتن را شما عز نی. حاال ادهندیمکاتب و پوهنتون ها به خورد و نوش شاگردان و محصالن م در
مهور ج سیئر نیخطاب اول ایات حاکم به پادشاه و پادشاه از چه کلمات استفاده شده است .اصطالح کی ریتحق یبرا

 .دیو تبصره نما خوانیدبه  یزیست رانیرا بدون تعصب و ا یاسیمطالب غلط س ریبه شاه امان هللا و سا
م متولد 18۹2در افغانستان در سال  ینظام سلطنت یَّللاه خان، بان امان م(1۹2۹َّللاه خان" حاكم افغانستان ) "امان فرار»

ان در افغانست ىیزدا مأمور اسالم ایتانیاستعمار بر یاز سو ران،یو رضا خان در ا هیچون آتاتورك در تركو هم دیگرد
به  هیو ترك رانیا ه،یو با انگلستان، روس دیم به حكومت رس1۹1۹ هیفور 2۰پس از كشته شدن پدرش، در  یبود. و

 میود كه رژب یكشور اسالم كیجمهور  سیرئ نینمود. امان َّللاه خان اول تیاستقالل افغانستان را تثب و افتیتفاهم دست 
 مظاهر تمدن غرب فتهیش یشناخت و با آن رابطه برقرار كرد. و تیرا به رسم هیدر روس نیلن یو الحاد یستیكمون

دستور كشف حجاب و اختالط مدارس دخترانه و  هیترك و رانیَّللاه به همراه ا . اماندادبه اروپا انجام  ىیبود و سفرها
 یها تبا مخالف ون،یاو و عناد با روحان یزیست نیرا صادر كرد. د انیئپسرانه و استفاده از كاله شاپو به سبك اروپا

و در سال بعد او را  دندیاو شور رم ب1۹28از سال  جیو مردم افغان به تدر دیمردم افغانستان مواجه گرد یعموم
از  یخبر گریو د ختیگر ایتالیم به ا1۹2۹ هیژانو 16به هندوستان و سپس در  انهیساقط كردند. امان َّللاه سپس مخف

 م درگذشت1۹6۰ لیآور 25در  نكهیاو منتشر نشد تا ا
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 طن افغان در این مورد:چند تن همور نظ

  
Ischwar Dass  

 سالم استاد معظم
 سیاسی ایران در امور کشور ما نظامی ورا مسخ کردن، خطرناک تر از مداخله  به باور من، این گونه تاریخ ما

 افغانستان را گمراه می کنند. می تواند باشد. در واقع این ها نسل آیندهٔ 
 

   
Hakim Rukay  

استاد گرانقدر ممنون تان براى یك افغان این درد آور و درس عبرت است كه همسایه ها خوب بشناسند دوست و 

 وشنى از طرف باداران شان.ولى براى افغانهاى نا افغان این چشم ر دشمن را تفریق نمایند،

 به تاریخ نگاه به همه وقت دشمن اصلى ما ایران بود بعداً چاقو در تیغه به پیدایش چوچه هاى انگریز پاكستان

 مطلب عالى دست تان درد نكند.
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شان تشکر و سپاسگزارم . شما دقیق برشمرده اید واقعاً  برادر عزیز حکیم جان روکی را بابت حضور و پیام ارزنده  

ا است . کمی آسیاب کند و کمی هم گندم تر است . به هر صورت ارزومندم مردم ما این همسایگان ما بالی جان م

 متوجه این باریکی شوند. سعادتمند باشید

   
  محرم محرم

استاد محترم وبزرگوار تاریخ گواه آنست که شاه امان هللا یگانه شخصیت شناخته شده در جهان است آنهایکه دست به 
 ر وغالمان حلقه به گوش است که نمیخواهند تاریخ کشورتخریبات علیه شاه بزرگ میزنند یک عده حلقه های مزدو

ی همسایه به خصوص ایران توسط غالمان خود تاریخ کشور را )افغانستان(به به پایه حقیقت برازنده گردد کشورها
 اکنون چاپ و دهند و ل رابدست آوردند مورد تاخت وتاز قرارنحوه تغیر میدهند وشاهان نامدار این کشور که استقال

اری وانتقال کتب از سرحدات باز به کشور صدمه بزرگ به تاریخ افغانستان میباشد اکنون سیاسیون فعلی درزدو نوشت
 بندهای قرار دارند هرآنچه که مزدوران بخواهند بکنند بازپرس قرارنمیگیرند من با متن ونقد شما همنواهستم
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ً د و ارزنده تشکر و تهنیت میفرستمبرادر عزیزم عبدهللا جان محرم را بابت این پیام زیبا و غنامن حرف  . واقعا

کمی فکر است که من انشا نموده ام . حقایق را برمال نمودید . ای کاش این مردم و کالم شما دقیق تر از آنچه 

دوست و دشمن را از یکدیگر تفریق دهند. انتقال سیل کتاب های که مملو از بهتان و دروغ و عمداً تاریخ  کنند

فاکولته ها و  وطن را مسخ نمودن وارد افغانستان میشود . حتی بدبختانه این کتاب ها به صورت مجانی به

 نهم نه یک جلد و نه ده جلد بلکه هزاران جلد به عنوان کمک و غیره غیره .آپوهنتون ها اهدا میگردد . و 

 یکبار دیگر حضور تان برایم گرامی بوده بهروزی های دارین نصیب تان باد
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