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 3تر 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

 ۲۰۱۹/ ۸/ ۲۴                                      کاندید اکادمیسین سیستانی                                         

 از مخالفان  یکی" یزیزمان ستان"داکتر

  کشور؟ استقاللاسترداد  لیتجل

" تی"مدن تیاش در سا یسفسطه گوئ نیدر تازه تر [1]خانه( کیسانه،چهل مرغک د  ی) افسانه وسداکتر نیا

 التیالطا یشده است؟" مشت لیوتعد فیشاه امان هللا تحر ۱۲۹۷ هیکلمات اعالم نیتر یدیتحت عنوان "چرا کل

 :دیگویم نیبدون سند وشواهد افراز کرده وبه مردم افغانستان چن

کرد که به مستعمره بودن  لیتجل یروز را به نام آزاد دینبوده، نبا یگریافغانستان هرگز مستعمره کشور د »

 ایدیگری   یروز مل ،استقالل روز از ای]آ یمل یروزها میتوان یکشور و اسارت مردم ما داللت کند. در عوض م

 یادعا کی یرا به پا ریمبارزات مداوم دو قرن اخ مثال یافتخار ب نی.پس چرا امینما لیرا تجل [هست؟ یمهمتر

و  میریبگ دهیافغانستان را اعالن کرده، ناد یهللا خان آزاد امان ریام ایکه گو خیمقطع خاص تار کیدر  یاسیس

  (۱۳۹۸اسد  ۳۰مدنیت،) «م؟یکن آزاد بودن آن محروم قلمداد شهیافغانستان را از صفت هم

 !یزیداکتر زمان ستان یاقا

به  نیجلوه دادن استرداد استقالل کشوروتوه تیاهم یب یبرا

راه استقالل چقدر پول ازدشمنان استقالل ما  یخون شهدا

 د؟یکن یگوئ اوهی نیتا چن دیگرفته ا

  "رمل واصطرالب واسطوره ها"در رشته  یزیستان داکتر

 هکرد لیتحص کی ثیبه حکه  شودیم دهیداما ،  تخصص دارد

افغانستان از  یخیدشمنان افتخارات تاردر صف اکنون  پشتون

 خیتار خواهدیوپاکستان قرارگرفته ، م سیجمله اجنتان انگل

و  ردیمردم افغاتستان را به استهزا بگ یمبارزات وجانباز

 .دیدشمنان را شاد نما

 دای راه استرداداستقالل طاق ظفر یادگار شه                                                                           

از زبان  حتی افغانستان واسترداد استقالل کشور یخیتار یها تیسبک جلوه دادن شخص یما برا خیتار دشمنان

که ولو  کنندیرا ابراز م ی( سخنانرهیوغ یزیداکترناشناس وداکتر زمان ستان لی) از قبپشتون یکرده ها لیتحص

 ایاطالع اند و یکشور خود ب خیرا که از تار ییممکن است اذهان آنها یمستند هم باشند ول ریوغ یمنطق ریغ

 کند. شیدارند مغشوش وتخر یاندک یاطالعات

 یوپاکستان سهایانگل یخوشنود یکه برا کاستیافغان در امر یها دهید لیتحص نیاز ا یکی یزیزمان ستان داکتر

تا نشان داده باشد که او عالوه بر رشته  سدینویوم دیگویم یزکهایچ یافغانستان گاه گاه خیها در مورد تار

ای نازل است که افغانستان به اندازه  خیتارحاالنکه فهم او در  داند،یم زیافغانستان را ن خیاسطوره ها، تار

 . ستینباال ترشاگرد صنف ششم مکتب  کیازتاریخ از  شفهمنمیتواند مورداعتماد قرارگیرد ، زیرا 

 چیخود مستقل بوده وه سیکه افغانستان از روزتاس شودیخالصه م نیافغانستان به ا خیاو از تار علم تمام

 است ؟! یضرور ریافغانها غ یاز استقالل برا لیتجل نیو بنابر ختهسانمستعمره خود مسخرنکرده وآنرا قدرتی 

داند که از کجا تا بکجا امتداد  یرا نم یاحمدشاه دران یمنطق تا هنوز حدود اربعه امپراتورعاری ازداکتر  نیا

 مانده است. یباق ارمایدراختاز آن امپراتوری است که  یامروز بخش کوچکافغانستان داشت و
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 3تر 2 له :پاڼو شمیرهد 

 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

 

 هیروس ایو رانیا ایآن ر ا به هندوستان   یرا تکه تکه کرد وتکه ها یامپراتور نیا یچه کس دیگوینم او

 است؟  دهیبخش

جدا  یاحمدشاه یامپراتور کریکرد تا خراسان را از پ قیرا تشو یبودکه شاه قاجار سیانگل نی:ادیگویاو نم

 برافغانستان رجوع شود( سین ضربت انگلینخست - زعنوانیمن زاخیر)به مقاله (. 1798کند)

 یامپراتور کریوپشاور را از پ رینمود تا کشم قیرا تشو نگیس تیپنجاب رنج میبودکه زع سیانگل نیا

را به  ریمرو وپنجده وپام ینهایبودکه سرزم سیانگل نی(. وباالخره ا1834-1819جداو تصاحب کند) یاحمدشاه

 یملحق نمود وقراردادها ینوپشتون را در شرق کشور به قلمرو هند برتا لی( ومناطق قبا1884) دیبخش هیروس

 (.1893-1879کرد) لیافغانستان تحم رانیام یرا باال ورندیگندمک و د

 ریکشور را ز یخارج استیافغانستان، س یمتنوع برامرا یبود که باواردکردن فشارها سیانگل نیا عالوتا،

دور  یبا کشورها یوفرهنگ یواقتصاد یاسیروابط س جادیافغانستان را از حق ا رانیل خود گرفت وامکنتر

 خود محروم نمود. کیونزد

ملت  کی یواستقالل طلب یخواهیبه احساسات آزاد شیخو یها یگوئ اوهیاستعمار با خدمتگار  داکتر نیا

. وسپس اصطالحات دانندیرا نم یکه مردم افغانستان تا هنوز فرق استقالل و آزاد دیگویوم زندیم شخندیر

را  یاستقالل از آزاد فرق دیبا ولمردم ا دیگویوبعد م کندیم فیلغت نامه ها تعر یرا از رو یاستقالل و آزاد

 ند .میکردکسب آن مبارزه  یوبعد برا ندختامویم

 یکه تمام مردم افغانستان واز جمله مشروطه خواهان دوم که استرداد استقالل مرام اصل کندیداکتر فکرم نیا

در  یاند وجنگ استقالل و دادن قربان دانستهیاستقالل را نم یآنها بود )مثل خودش ( نادان ونافهم بودند و معن

خود را فدا کرده اند که در  یزیچ وردنبدست آ یبرا یعنیرفته است، جهالت صورت گ یراه کسب آن از رو

 آنها بوده است؟؟؟ اریدر اخت قتیحق

هللا  بیحب ریام یرسم یقبل از جنگ بنابر تقاضا سیبوده، چرا انگل یرضروریغوجانبازیها ها  یقربان نیا اگر

بعد ازجنگ سوم حاَضر به شناختن استقالل کامل افغانستان  ینشناخت ول تیخان استقالل افغانستان را برسم

 ؟ دیگرد

استقالل  اتیآمدن امان هللا خان واعالم استقالل افغانستان واعزام ه کاریجهان تا زمان رو گرید یکشورها چرا

 در افغانستان نداشتند. یریشناخت وکدام سف ینم تیافغانستان را برسم یبه اروپا کس یاسیس

 نینبوده است وبنابر سیتحت سلطه استعمارانگلمثل هند  افغانستان چون که  کندیدشمن استقالل ادعا م نیا

 کنند؟!! لیبنام استقالل تجل یازروز دیبا یاسترداد استقالل نداشته ومردم افغانستان نم یبرا یضرورت

 ی( وامضا1879د برافغانستان در)بعد از تجاوز دوم خو سیتکرار کرد که : انگل دیداکتر اسطوره ها با نیا به

 لیافغانستان را تحت اشغال وسلطه خود گرفت، بلکه باتحم یاز خاکها یادیمعاهده گندمک نه تنها قسمت ز

 فشار ودادن رشوت و فیها از راه تخو سیانگل نیرا اشغال کرد. عالوه برا یشتریمناطق ب ورندیقرارداد د

با  سینداشته اند بجز با انگلاجازه خود گرفتند وحکومات افغانستان  رکنترلیز زیافغانستان را ن یخارج استیس

 داشته باشند. کیپلوماتیروابط د گرید یکشور چیه

د که قبل از استرداد استقالل نشان بدهبفرماید  ،استقالل عام وتام بود یبود وافغانستان دارا نیاز ا ریغ اگر

 ایتانیو بر یوعربستان ومصرو فرانسه و جرمن رانیوا یچون: اتحاد شورو یما درکشورها یافغانستان سفرا

استقالل  یافغانستان دارا  ،استرداد استقاللوجنګ  امان هللا خان تا ظهوراست که  معلومدار بودند؟ یکسان یچ

به  یها ساالنه مبلغ سیانگلبود ودر عوض  سهایانگلوحمایت زیرکنترول افغانستان  ینبود و امور خارجکامل 

 پرداختند. یبه دولت افغانستان م یدیعنوان سبسا
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 3تر 3 له :پاڼو شمیرهد 

 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

 

 تیخود را به وضع را بخواند و ورندیگندمک و د یبار قرارداد ها کی دیگو با اوهیداکتر سبک مغز و نیا

 دارد. یوچنان معن نیاستقالل در لغت نامه ها چن دیبعد بگو کشور مال کند و یاسیس

را با گوشت  یوفطر یعیضرورت طب نیبلکه ا کنند،یجستجو نم کونهایلغت نامها ولکس یاستقالل را از ال ملتها

. زنندیبدست آوردن آن دست به مبارزه م یواگر از آنها سلب شده باشد برا کنندیوپوست خود درک واحساس م

عام وتام بر  اریداشتن اختاستقالل و یعنی یدوآزا یازاد یعنیکه استقالل  داندیهم م سوادیآدم ب کیدر افغانستان 

  کشوراست. جغرافیای یکدر یوخارج یدر امور داخل شیسرنوشت خو

خوشحال  یکه او برا دانندیندارد وهمه م یاجیوپاکستان احت سیاجنت انگل نیا یبه سفسطه باز یچکسیه

نوع  نیا یتهوع آور وضد افتخارات مل یها نوشتهجنباند. یخود دم م یوپاکستان یسیساختن باداران انگل

 . ستیخود فروخته هرگز قابل توجه وخواندن ن یادمها

 ۲۰۱۹/ ۸/ ۲۴ انیپا

__________________________ 

تعریف داکترستانیزی را چنین تخصص خود  در پورتال افغان جرمن آنالین  72داکتر سیدخلیل هللا هاشمیان درمقالۀ شماره -1

 )است و در زبان انگلیسی ریشهء این کلمه (مطالعات اساطیری)از آنجائیکه رشته مطالعات داکتر زمان ستانیزی میکند: "

(Myth  عنوان مقاله داکتر ) ، کسانی میتوانند برای سفر معراج نیز یک افسانه بسازندمیباشد (اسطوره، روایت، افسانه)بمعنی("

 ( درلینک ذیل:زی پوچ گفت و بوی بد گشودداکتر زمان ستانیهاشمیان:) 

(german.net/upload/Tahlilha_PDF/hashemian_khalil_zaman_stanizai_poch_goft.pdf-http://www.afghan) 
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