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کاندید اکادمیسین سیستانی

داکتر"زمان ستانیزی" یکی از مخالفان
تجلیل استرداد استقالل کشور؟
این داکتر( افسانه وسی سانه،چهل مرغک د یک خانه)[ ]1در تازه ترین سفسطه گوئی اش در سایت "مدنیت"
تحت عنوان "چرا کلیدی ترین کلمات اعالمیه  ۱۲۹۷شاه امان هللا تحریف وتعدیل شده است؟" مشتی الطایالت
بدون سند وشواهد افراز کرده وبه مردم افغانستان چنین میگوید:
« افغانستان هرگز مستعمره کشور دیگری نبوده ،نباید روز را به نام آزادی تجلیل کرد که به مستعمره بودن
کشور و اسارت مردم ما داللت کند .در عوض میتوانیم روزهای ملی [آیا از روز استقالل ،روز ملی دیگری یا
مهمتری هست؟] را تجلیل نمایم.پس چرا این افتخار بیمثال مبارزات مداوم دو قرن اخیر را به پای یک ادعای
سیاسی در یک مقطع خاص تاریخ که گویا امیر امانهللا خان آزادی افغانستان را اعالن کرده ،نادیده بگیریم و
افغانستان را از صفت همیشه آزاد بودن آن محروم قلمداد کنیم؟» (مدنیت ۳۰،اسد )۱۳۹۸
اقای داکتر زمان ستانیزی!
برای بی اهمیت جلوه دادن استرداد استقالل کشوروتوهین به
خون شهدای راه استقالل چقدر پول ازدشمنان استقالل ما
گرفته اید تا چنین یاوه گوئی کنید؟
داکتر ستانیزی در رشته "رمل واصطرالب واسطوره ها"
تخصص دارد  ،اما دیده میشود که به حیث یک تحصیل کرده
پشتون اکنون در صف دشمنان افتخارات تاریخی افغانستان از
جمله اجنتان انگلیس وپاکستان قرارگرفته  ،میخواهد تاریخ
مبارزات وجانبازی مردم افغاتستان را به استهزا بگیرد و
دشمنان را شاد نماید.
طاق ظفر یادگار شهدای راه استرداداستقالل
دشمنان تاریخ ما برای سبک جلوه دادن شخصیت های تاریخی افغانستان واسترداد استقالل کشور حتی از زبان
تحصیل کرده های پشتون( از قبیل داکترناشناس وداکتر زمان ستانیزی وغیره) سخنانی را ابراز میکنند که ولو
غیر منطقی وغیر مستند هم باشند ولی ممکن است اذهان آنهایی را که از تاریخ کشور خود بی اطالع اند ویا
اطالعاتی اندکی دارند مغشوش وتخریش کند.
داکتر زمان ستانیزی یکی از این تحصیل دیده های افغان در امریکاست که برای خوشنودی انگلیسها وپاکستانی
ها در مورد تاریخ افغانستان گاه گاهی چیزکهای میگوید ومینویسد تا نشان داده باشد که او عالوه بر رشته
اسطوره ها ،تاریخ افغانستان را نیز میداند ،حاالنکه فهم او در تاریخ افغانستان به اندازه ای نازل است که
نمیتواند مورداعتماد قرارگیرد  ،زیرا فهمش ازتاریخ از یک شاگرد صنف ششم مکتب باال ترنیست.
تمام علم او از تاریخ افغانستان به این خالصه میشود که افغانستان از روزتاسیس خود مستقل بوده وهیچ
قدرتی آنرا مسخرنکرده ومستعمره خود نساخته و بنابرین تجلیل از استقالل برای افغانها غیر ضروری است ؟!
این داکتر عاری ازمنطق تا هنوز حدود اربعه امپراتوری احمدشاه درانی را نمی داند که از کجا تا بکجا امتداد
داشت وافغانستان امروز بخش کوچکی از آن امپراتوری است که دراختیارما باقی مانده است.
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او نمیگوید چه کسی این امپراتوری را تکه تکه کرد وتکه های آن ر ا به هندوستان یا ایران ویا روسیه
بخشیده است؟
او نمیگوید:این انگلیس بودکه شاه قاجاری را تشویق کرد تا خراسان را از پیکر امپراتوری احمدشاهی جدا
کند(( .)1798به مقاله اخیرمن زیزعنوان  -نخستین ضربت انگلیس برافغانستان رجوع شود)
این انگلیس بودکه زعیم پنجاب رنجیت سینگ را تشویق نمود تا کشمیر وپشاور را از پیکر امپراتوری
احمدشاهی جداو تصاحب کند( .)1834-1819وباالخره این انگلیس بودکه سرزمینهای مرو وپنجده وپامیر را به
روسیه بخشید ( )1884ومناطق قبایل پشتون را در شرق کشور به قلمرو هند برتانوی ملحق نمود وقراردادهای
گندمک و دیورند را باالی امیران افغانستان تحمیل کرد(.)1893-1879
عالوتا ،این انگلیس بود که باواردکردن فشارهای متنوع برامرای افغانستان ،سیاست خارجی کشور را زیر
کنترل خود گرفت وامیران افغانستان را از حق ایجاد روابط سیاسی واقتصادی وفرهنگی با کشورهای دور
ونزدیک خود محروم نمود.
این داکتر خدمتگار استعمار با یاوه گوئی های خویش به احساسات آزادیخواهی واستقالل طلبی یک ملت
ریشخند میزند ومیگوید که مردم افغانستان تا هنوز فرق استقالل و آزادی را نمیدانند .وسپس اصطالحات
استقالل و آزادی را از روی لغت نامه ها تعریف میکند وبعد میگوید مردم اول باید فرق استقالل از آزادی را
میاموختند وبعد برای کسب آن مبارزه میکردند .
این داکتر فکرمیکند که تمام مردم افغانستان واز جمله مشروطه خواهان دوم که استرداد استقالل مرام اصلی
آنها بود (مثل خودش ) نادان ونافهم بودند و معنی استقالل را نمیدانسته اند وجنگ استقالل و دادن قربانی در
راه کسب آن از روی جهالت صورت گرفته است ،یعنی برای بدست آوردن چیزی خود را فدا کرده اند که در
حقیقت در اختیار آنها بوده است؟؟؟
اگر این قربانی ها وجانبازیها غیرضروری بوده ،چرا انگلیس قبل از جنگ بنابر تقاضای رسمی امیر حبیب هللا
خان استقالل افغانستان را برسمیت نشناخت ولی بعد ازجنگ سوم حاَضر به شناختن استقالل کامل افغانستان
گردید ؟
چرا کشورهای دیگر جهان تا زمان رویکار آمدن امان هللا خان واعالم استقالل افغانستان واعزام هیات استقالل
سیاسی به اروپا کسی افغانستان را برسمیت نمی شناخت وکدام سفیری در افغانستان نداشتند.
این دشمن استقالل ادعا میکند که چون افغانستان مثل هند تحت سلطه استعمارانگلیس نبوده است وبنابرین
ضرورتی برای استرداد استقالل نداشته ومردم افغانستان نمی باید ازروزی بنام استقالل تجلیل کنند؟!!
به این داکتر اسطوره ها باید تکرار کرد که  :انگلیس بعد از تجاوز دوم خود برافغانستان در( )1879وامضای
معاهده گندمک نه تنها قسمت زیادی از خاکهای افغانستان را تحت اشغال وسلطه خود گرفت ،بلکه باتحمیل
قرارداد دیورند مناطق بیشتری را اشغال کرد .عالوه براین انگلیس ها از راه تخویف وفشار ودادن رشوت
سیاست خارجی افغانستان را نیز زیرکنترل خود گرفتند وحکومات افغانستان اجازه نداشته اند بجز با انگلیس با
هیچ کشوری دیگر روابط دیپلوماتیک داشته باشند.
اگر غیر از این بود وافغانستان دارای استقالل عام وتام بود ،بفرماید نشان بدهد که قبل از استرداد استقالل
افغانستان سفرای ما درکشورهای چون :اتحاد شوروی وایران وعربستان ومصرو فرانسه و جرمنی و بریتانیا
چی کسانی بودند؟ معلومدار است که تا ظهور امان هللا خان وجنګ استرداد استقالل ،افغانستان دارای استقالل
کامل نبود و امور خارجی افغانستان زیرکنترول وحمایت انگلیسها بود ودر عوض انگلیس ها ساالنه مبلغی به
عنوان سبسایدی به دولت افغانستان می پرداختند.
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این داکتر سبک مغز ویاوه گو باید یک بار قرارداد های گندمک و دیورند را بخواند و خود را به وضعیت
سیاسی کشور مال کند و بعد بگوید استقالل در لغت نامه ها چنین وچنان معنی دارد.
ملتها استقالل را از الی لغت نامها ولکسیکونها جستجو نمیکنند ،بلکه این ضرورت طبیعی وفطری را با گوشت
وپوست خود درک واحساس میکنند واگر از آنها سلب شده باشد برای بدست آوردن آن دست به مبارزه میزنند.
در افغانستان یک آدم بیسواد هم میداند که استقالل یعنی ازادی وآزادی یعنی استقالل وداشتن اختیار عام وتام بر
سرنوشت خویش در امور داخلی وخارجی درجغرافیای یک کشوراست.
هیچکسی به سفسطه بازی این اجنت انگلیس وپاکستان احتیاجی ندارد وهمه میدانند که او برای خوشحال
ساختن باداران انگلیسی وپاکستانی خود دم می جنباند.نوشته های تهوع آور وضد افتخارات ملی این نوع
ادمهای خود فروخته هرگز قابل توجه وخواندن نیست .
پایان ۲۰۱۹ /۸ /۲۴
__________________________
-1داکتر سیدخلیل هللا هاشمیان درمقالۀ شماره  72خود در پورتال افغان جرمن آنالین تخصص داکترستانیزی را چنین تعریف
میکند" :از آنجائیکه رشته مطالعات داکتر زمان ستانیزی (مطالعات اساطیری) است و در زبان انگلیسی ریشهء این کلمه(
 (Mythبمعنی (اسطوره ،روایت ،افسانه) میباشد ،کسانی میتوانند برای سفر معراج نیز یک افسانه بسازند( "(عنوان مقاله داکتر
هاشمیان (:داکتر زمان ستانیزی پوچ گفت و بوی بد گشود) درلینک ذیل:
()http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hashemian_khalil_zaman_stanizai_poch_goft.pdf
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