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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

2۰1۹/۰1/1۷

استاد شاه محمود محمود

تالش برای مسخ تاریخ افغانستان
امروز سری به سایت مرکز تحقیق ،مطالعات ایرانی و اسالمی زدم اما با خواندن این متن مختصر نه تنها شوکه شدم
بلکه توانایی پژوهشهای این مرکز برایم واضح شد .باورمندم در چند دهه قبل ایران با داشتن نویسندگان و تاریخ
نویسان بزرگی آثار و منابع زیادی تاریخی و ادبی را به تحقیق گرفته و حقا از این کار ثمره نیک بدست آوردند .اما
امروز با مطالعهٔ این متن فهمیدم که چرا افغانهای که در ایران درس خوانده اند تاریخ کشور شان را درست نمیدانند
و درست نمی نویسند .این ها فقط عینک تعصب دینی و مذهبی و نژادی و حقیر شمردن افغانها را به چشم نموده و
در مکاتب و پوهنتون ها به خورد و نوش شاگردان و محصالن میدهند .حاال این متن را شما عزیزان بخوانید که
برای تحقیر یک پادشاه از چه کلمات استفاده شده است .اصطالحات حاکم به پادشاه و یا خطاب اولین رئیس جمهور
به شاه امان هللا و سایر مطالب غلط سیاسی را بدون تعصب و ایران ستیزی به خوانید و تبصره نماید.
َّللا خان ،بانی نظام سلطنتی در افغانستان در سال 18۹2م متولد
َّللا خان" حاكم افغانستان (1۹2۹م) امان ه
«فرار "امان ه
گردید و همچون آتاتورك در تركیه و رضا خان در ایران ،از سوی استعمار بریتانیا مأمور اسالم زدایى در افغانستان
بود .وی پس از كشته شدن پدرش ،در  2۰فوریه 1۹1۹م به حكومت رسید و با انگلستان ،روسیه ،ایران و تركیه به
َّللا خان اولین رئیس جمهور یك كشور اسالمی بود كه رژیم
تفاهم دست یافت و استقالل افغانستان را تثبیت نمود .امان ه
كمونیستی و الحادی لنین در روسیه را به رسمیت شناخت و با آن رابطه برقرار كرد .وی شیفته مظاهر تمدن غرب
َّللا به همراه ایران و تركیه دستور كشف حجاب و اختالط مدارس دخترانه و
بود و سفرهایى به اروپا انجام داد .امان ه
پسرانه و استفاده از كاله شاپو به سبك اروپائیان را صادر كرد .دین ستیزی او و عناد با روحانیون ،با مخالفت های
عمومی مردم افغانستان مواجه گردید و مردم افغان به تدریج از سال 1۹28م بر او شوریدند و در سال بعد او را
َّللا سپس مخفیانه به هندوستان و سپس در  16ژانویه 1۹2۹م به ایتالیا گریخت و دیگر خبری از
ساقط كردند .امان ه
او منتشر نشد تا اینكه در  25آوریل 1۹6۰م درگذشت
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نظر چند تن هموطن افغان در این مورد:


Ischwar Dass
سالم استاد معظم
به باور من ،این گونه تاریخ ما را مسخ کردن ،خطرناک تر از مداخله نظامی و سیاسی ایران در امور کشور ما
می تواند باشد .در واقع این ها نسل آیند ٔه افغانستان را گمراه می کنند.

Hakim Rukay
استاد گرانقدر ممنون تان براى یك افغان این درد آور و درس عبرت است كه همسایه ها خوب بشناسند دوست و
دشمن را تفریق نمایند ،ولى براى افغانهاى نا افغان این چشم روشنى از طرف باداران شان.
به تاریخ نگاه به همه وقت دشمن اصلى ما ایران بود بعدا ً چاقو در تیغه به پیدایش چوچه هاى انگریز پاكستان
مطلب عالى دست تان درد نكند.
Shah Mahmood Mahmood
برادر عزیز حکیم جان روکی را بابت حضور و پیام ارزنده شان تشکر و سپاسگزارم  .شما دقیق برشمرده اید واقعا ً
این همسایگان ما بالی جان ما است  .کمی آسیاب کند و کمی هم گندم تر است  .به هر صورت ارزومندم مردم ما
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
تخریبات علیه شاه بزرگ میزنند یک عده حلقه های مزدور وغالمان حلقه به گوش است که نمیخواهند تاریخ کشور
به پایه حقیقت برازنده گردد کشورهای همسایه به خصوص ایران توسط غالمان خود تاریخ کشور را (افغانستان)به
نحوه تغیر میدهند وشاهان نامدار این کشور که استقالل رابدست آوردند مورد تاخت وتاز قرار دهند و اکنون چاپ و
نوشتاری وانتقال کتب از سرحدات باز به کشور صدمه بزرگ به تاریخ افغانستان میباشد اکنون سیاسیون فعلی درزدو
بندهای قرار دارند هرآنچه که مزدوران بخواهند بکنند بازپرس قرارنمیگیرند من با متن ونقد شما همنواهستم

Shah Mahmood Mahmood
برادر عزیزم عبدهللا جان محرم را بابت این پیام زیبا و غنامند و ارزنده تشکر و تهنیت میفرستم .واقعا ً حرف
و کالم شما دقیق تر از آنچه است که من انشا نموده ام  .حقایق را برمال نمودید  .ای کاش این مردم کمی فکر
کنند دوست و دشمن را از یکدیگر تفریق دهند .انتقال سیل کتاب های که مملو از بهتان و دروغ و عمدا ً تاریخ
وطن را مسخ نمودن وارد افغانستان میشود  .حتی بدبختانه این کتاب ها به صورت مجانی به فاکولته ها و
پوهنتون ها اهدا میگردد  .و آنهم نه یک جلد و نه ده جلد بلکه هزاران جلد به عنوان کمک و غیره غیره .
یکبار دیگر حضور تان برایم گرامی بوده بهروزی های دارین نصیب تان باد

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

