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  ٢تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

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

  ٢٠١٦/ ٦/ ٢٨                                                   کانديد اکادميسين سيستانی                                   

  بی کمالی ھای آدم از سخن  پيدا  شود         

 پستۀ بی مغز اگر لب وا کند رسوا شود

اول  «:شتھارامير امان هللا خان آمده است کهواريخ از قلم فيض محمد کاتب دراع�ميۀ اتدر کتاب سراج ال
برھمه رعايای صديق ملت نجيبه خود اين را اع�ن و بشارت ميدھم که من تاج سلطنت افغانيه را بنام 

استق�ل وحاکميت داخلی و خارجی افغانستان  بسر 
 ، ٦٦٩بخش سوم،ص ٤سراج التواريخ،جلد(»  .نھاده ام

  )ناع�ميه اشتھار اميرامان هللا خا

من اين لباس ! ملت عزيز من «:  وبعد گفت
سربازی را از تن بيرون نمی کنم تا که لباس استق�ل 

 من اين شمشير را در     ! را برای مادر وطن تھيه نسازم
غ�ف نمی کنم تا که غاصبان حقوق ملتم را به جای 

  ! خود ننشانم 
! ای ملت عزيز و ای سربازان فداکار من 

خود را برای نجات وطن ، بيائيد بياوريد آخرين ھستی 
تا که سرھای پرغيرت خود را برای خ�صی  وطن فدا 

   )   ھمانجا:ھمان منبع( »!سازيم 

مقدمۀ در، عين عبارات فوق الذکر سراج التواريخو

بقلم اعليحضرت امان هللا غازی، » حاکميت قانون«کتاب 

چاپ  تعليق استاد حبيب هللا رفيع، يح وح تصھتمام ومقدمه وبا

نقل ) از زير(دھم ببعد   ازسطر ٨صفحه  در ، پشاور١٣٧٨

از آنجايی که سکن از روی چاپ کاغذ اخباری . شده  است

   کتاب حاکميت قانون درافغانستان٨صفحۀ             آن٨ سطر آنرا ازجملۀ دوم دارای  کيفيت خوبی نيست، من 

   : دوباره نقل ميکنمصفحه 

  » !تا که غاصبان حقوق ملتم را بجای خود ننشانم] نميکنم[نکنم من اين شمشير را در غ%ف «

چرا داکتر «: تحت عنوان نقد مفصل ومطول مرادرسايت تول افغان،" افغان تحرک؟"کسی بنام مستعار

که در سه بخش در پورتال وزين افغان جرمن » کاکر،استق%ل وشاه امان @ ومشروطه خوھان را تخريب ميکند؟

کرده مگر بر يک جمله انگشت وقبول آريائی وتول افغانستان به نشر رسيده، گويا ھمه را  تائيد آن%ين وسايت 

ده تا نشان داده باشد که او از طرفداران  آن غازی مرد است، و توھين به  شاه امان @ تعبير نموگذاشته و آنرا 

گوئی که ين، به مردم خاطرنشان ميکند، سپس صفحه و سطر و دقيقه  نشر آن جمله را در پورتال افغان جرمن آن%

  ! مثل پوھاند کاکر به کشف بزرگی دست يافته باشد ؟
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  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ،  په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال: يادونه

 

  از قول شاه امان @ نقل کرده ومعنی آن را ھم نميداند،چنين ) ناصر مستجاب ثانی(جمله ايکه افغان تحرک

  »!خود ننشانم  من اين شمشير را در غ%ف نمی کنم تا که غاصبان حقوق ملتم را به جای         «:است

تا غاصبان حقوق ملتم « که معلوم ميشود  در زبان فارسی دری سواد اندکی دارد،معنی جملۀ»افغان تحرک ؟«

غاصبان حقوق ملتم را به تخت امارت [  نفھميده وتصور کرده که منظورشاه اينست که تا»را بجای خود ننشانم

  .م شمشيرم را درغ%ف نميکن]وپادشاھی افغانستان ننشانم؟

 ، بزعم خودش خواسته سخنی در حمايت از داکتر کاکر زده باشد،اما متوجه حرف زدن خود ی گمنام اين آقا

 سال گذشته مردم افغانستان ، اين گفتۀ شاه محبوب خود  را درست فھميدند و درست معنا ٩٦نشده است که در مدت 

ن کشيده و با آنکه تا مغز امروز از آن معنای ديگری بيرو) چون ناصر مستجاب ثانی(کردند ولی مدافع سبک مغزی 

 صفحه ١٦درحالی که نقد ؟ !اين يک توھين به آن شاه غازی است استخوان از شاه امان @  نفرت دارد، ميگويد 

 پريشان و بيشتر از داکتر کاکر وناصر مستجاب ھای! در دفاع از شأن و شوکت و شھامت آن شاه غازی است يی من

  .   ميدانممغز، معنای ک%م آن شاه مترقی را

قبل از سپردن اين متن آنرا از نظر داکتر کاکر ھم ) ناصر مستجاب ثانی(»افغان تحرک؟«معلوم نيست که 

گذشتانده است يا خير؟ مگر به نظر ميرسد که اين کشف بزرگ را از نظر آن استاد بزرگ تحريف تاريخ، گزارش داده 

  .غرض نشر فرستاده است) فغانستانآريانا ا(وبعد به رسانه ھای تول افغان و رسانۀ خودش 

 در ختم نقل قول گھروار آن شاه غازی ، نشان داده ام ، »حاکميت قانون درافغانستان«تابمن ماخذ خود را ک

معنی ماخذ نشان دادن را نميداند، تا اگرکسی  به ماخذ ضرورت داشته باشد، به آنجا رجوع نمايد، اما جناب منتقد که 

ی دارد بايد ز آن استفاده کرده ام واگر تواناي باشد، طرف اعتراض او ماخذی است که من اواگر اعتراضی ھم داشته

 مثلی که داکتر زمانی در مورد ماخذ کتاب پوھاند کاکر رفتار ،دWيل واسنادی ارائه کند واصل ماخذ را زير سوال ببرد

د، ميخواھد با  يک جعل ديگر بازھم پشتارۀ کتاب را  نداراصل که توانايی ترديد ) ناصر مستجاب ثانی(نمود،بنابرين 

  .جعلکاری ھای داکتر کاکر را سنگين تر بسازد

يی ونادانی انسان از سخن گفتن معلوم ميشود، اين شخص که به نظر ميرسد شخص دانايی ميگويند دانا

برزمينت «  معروف  بلکه از آن دوستانی است که به قول،نيست، نه دوست شاه امان @ است ونه دوست داکتر کاکر

ضربات بجای  نقد اصولی  داکتر زمانی و   بيچاره داکتر کاکر که ممکن است تا  ھنوز از.»ميزند نادان دوست

د تا ببيند آنچه را که می اينجانب بخود نيامده باشد، امروز بار ديگر از سوی يک دوست خود، به زير لت مجدد افتا

  ! بيندبايست 

 پايان

 


