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  ٦ تر ١  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ھمکارۍ ته رابوليښت نـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

    ٢٠١٦ /٢٦/٦                                                                                       کانديد اکادميسين سيستانی 

  

   ړ استق�ل وشاه امان � داکترکاکچرا 

   ؟ تخريب ميکند راخواھانو مشروطه 

   ) وآخرومسبخش (

  

          وی نه  چا چی استق�ل ژوندی نه دی د ړ دیـــم

   څه په ھغه سر چی يی مغزو کی آزاد خيال نه وی  

 

ًوقتا فوقتا از امور تدريسى و امتحانات شاگردان خبر ميگرفتهللا شاه امان  حکومت امانى در کار گسترش . ً

تاسيس   اسد مکتب راستى درج�ل آباد١٦بتاريخ . تعليم و تربيه، ھيچ گوشه دور يا نزديک کشور را فراموش نکرد

ھمچنان که مکتب دانش در چھلستون گشوده شد، . ش مکتب ذکاوت در باميان بازگرديد١٣٠٠ حوت سال ٢٦ و در شد

.  ش در نيمروز و در ميمنه نيز مشعل معارف روشن گرديد١٣٠٠در سال . مکتب معرفت در تاشقرغان تاسيس گرديد

ين کرد تا بدين وسيله مردم از رفتن دولت امانى براى تشويق اطفال به مکتب براى ھرطفل مدرسه رو معاش مع

اما چون ديده شد که با وجود اين مردم بخوشى فرزندان خود را به .فرزندان شان در مدارس ممانعت بعمل نياورند

١. مکتب نمى فرستند، بنابرين تعليمات ابتدائى را براى اطفال در قانون اساسى اجبارى نمود
  

 در مدت دا ايجاد و در معرض آزمايش قرار داد که شخص بى سواخان طرز جديد سواد آموزى رهللا امان شاه 

شاه غازى  .درس ميخواند، باسواد ميشد و خواندن ياد ميگرفت) ساعت٢٠جمله ( روز اگر در ھرروز دوساعت ١٠

 ايجاد کرد و خودش در ھمان سال ھر شب به مسجد شاه دوشمشيره ميرفت وشاگردان را ١٩٢٧اين شيوه را در سال 

اصول « امتحان گرفت و معلوم شد که بعد از بيست ساعت درس از روى نى آموخت و در پايان از شاگرداسواد م

سپس از اين اصول براى سواد آموزى عساکر کار گرفتند و نتايج . شخص مى تواند کلمات را بخواند» صوتى امانى

   ٢.سودمندى حاصل شد

 سينما و راديو، توجه بموسيقى و رشد استعداد ھاى ھنرى در پھلوى تأسيس مکاتب، ايجاد کتابخانه ھا، تياتر و

 جريده و مجله از قبيل ٢٣افراد و توسعه نشرات و آزادى مطبوعات نيز از توجه دولت امانى بدور نماند و در حدود 

که سه مادر مل رئيبه سرپرستى و مديريت اسما(مجله اردو، مجله معارف، جريده امان افغان، جريده ارشادالنسوان :

جريده اتحاد مشرقى، جريده طلوع افغان قندھار، جريده بيدار مزار شريف، جريده اتفاق اس�م ھرات، جريده ) ثريا

انتقادى ستاره افغان به مديريت غبار، و جريده ملى انيس و جريده نسيم سحرو غيره در مرکز و وoيات شروع به 

با امانتدارى و دقت « يت ارضى و صيانت از استق�ل ميزدند و فعاليت نمودند که ھمه دم از استق�ل و آزادى و تمام

  ٣ .ندنھاد تمام کوشش ھاى حکومت را بسود اص�حات منعکس ميساختند و آراء وعقايد مردم را در پھلوى آن مي

شاه امان هللا خان از آغازسلطنت خود با روشنفکران افغانی از در صميميت وھمدردی داخل «:که غبار مينويسد

 او تمام محبوسين سياسی ومشروطه طلب را ار زندانھای پدر آزاد ساخت و با ساير روشنفکران در امور دولت شد،

هللا مخفى درزمان اميرحبيب [ فضاى باز سياسى در مملکت سبب شد که حلقه ھاى سياسى پس اين ....شرکت بخشيد

                                            
١
   ٤٧ ، ص١٣٦٨حبيب ، دوره امانى ، � کادميسين دکتور اسدا کانديداى ا-  

٢
    ٤٤ دوره امانى ، کانديد اکادمسين دکتور اسد� حبيب، -  

٣
   ٧٩٣ ص ،١افغانستان درمسيرتاريخ،جغبار ،-  
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ند، گرچه ھنوز تشکيل احزاب قانونى نبود، ولى  بشکل علنى در آيند و آزادانه بفعاليت ھاى سياسى خود ادامه بدھ]خان

يکى حلقه يى که خودش را : که مشھور ترين آنھا دوحلقه در کابل بود ھاى غير رسمى گرفتند اين حلقه ھا شکل حزب

: اعضاى عمده اين  حلقه عبارت بودند از. نام داده بود، و مرام تندتر و جنبه دست چپى داشت » جوانان افغان«

 آرتى، سعد  خانخان لودين، تاج محمدخان پغمانى، فيض محمدخان باروت سازکابلى، غ�م محى الدينعبدالرحمن 

الدين خان و ميرزا عبدالرحمن خان و محمد انور بسمل و ميرزا نورمحمد خان و عبداللطيف خان، ميرزا محمد اسمعيل 

  .زواعضای ھمين حلقۀ سياسی بودمنيزج) غبار(نگارنده. خان ، محمد سعيد خان ،ميرزا جي�نى خان و غيره

: حلقه سياسى دوم که معتدلتر از حلقه اولى بودند و از طرف مير سيد قاسم خان رھبرى ميشد، اينھا بودند

، فيض محمد خان   غ�م احمد رحمانى. غ�م رضا خان.، سيدغ�م حيدر خان پاچاى کنرى عبدالھادى، فقيراحمدخان

حلقه که يک بار به اعدام محکوم و تاپاى دار برده شد، اما حکم اعدام به حبس و ميرسيد قاسم خان رھبر ،ناصرى 

سردار عبدالحسين خان عزيزاز مجازات نجات يافت و به سفارت  .دوامدار تبديل و سالھاى ديگرى در زندان باقى ماند

ت داشتند ، ميگويد که غبارپس از معرفی دو گروه فعال سياسی که بصورت علنی فعالي.و يک عده ديگر.ووزارت رسيد

با وجود فعاليت ھاى سياسى روشنفکران افغانى که روح دست چپى از آن آشکارا بود، در زمان دولت امانيه يک « :

          ٤ ».نفر از روشنفکران به اعدام و يا حبس سياسى محکوم نگرديد

ل استق�ل سياسی افغانستان، حيثيت با حصو  او نه تنھا. مرد انق�بی و از خودگذری بودبراستیشاه امان هللا 

جھانيان خورد وخمير نمود، بلکه با قطع نمودن معاش مستمری سرداران محمدزائی  واعتبار انگليس ھا را درانظار

عنعنات ناپسند قرون فساد و مبارزه با. نيز بجان خريد ، دشمنی آنھا راسای قبايل و روحانيون بزرگؤنين و ر،خوا

 ، تبديل روزرخصتی جمعه به  ولنگوتهھن وتنباناپوشيدن لباس اروپائی بجای پيرب مردم به ترغيسطايی جامعه ، و

، دستور انتخاب ]بود،مثلی که درترکيه وپاکستان يکشنبه بجای روز جمعه رخصتی استيکشنبه البته ھدفش [شنبهپنج

 لغو مريدی وپيری زارت خارجه، تحريم انتصاب مامورانی که ھمسرخارجی داشتند به و، دولتی يک ھمسر به ماموران

نکاح  لغو در اردو، گرفتن امتحان م�ئی از م�نماھا، کشف حجاب زنان و دادن حق بسيار برای شان در برابر مردان و

ازجمله اقداماتی بود که ھريک ميتوانست آتش دشمنی را با دولت او دامن بزند و او را ... و... با مردان مسن و صغير

  .ئين بکشداز سرير قدرت پا

: شاه امان هللا درجبھه خارج نيز به اقداماتی متوسل شد که برای ثبات کشورش ميتوانست بسيار خطرناک باشد

تحريک قبايل آنسوی سرحد برای آزادی و دعوت سران شان به کابل، برسميت شناختن حکومت مؤقت انق�بيون : ًمث�

 .وغنی بود که آتش دشمنی انگليس با او را شعله ور ميساختھندی و پذيرفتن مھاجران ھندی درافغانستان، ھريک ر

 ازشاه .  برزمدبرای آزادی کشورش از تسلط بلشويکھاکمک کرد تا  عسکر بخارا اسلحه وه اميربشاه امان هللا 

  . حمايت کردانورپاشا و ابراھيم لقی، رھبران جنبش آزادی بخارا

 بی انصافی ًرزندان وطن برای تحول وترقی کام�حصيل ف دوست وعاشق تعليم وتدشمنی با چنين زعيم آزادی

است ومن بحال داکترکاکر تأسف ميکنم که چطور وجدانش به او اجازه ميدھد تا برضد يک چنين شاه ميھن پرست، 

ًواقعا تا اين حد  من دم افغانستان، آرزوی ديگری نداشت،قلم براند؟شاھی که جز سرفرازی وسربلندی وترقی وتعالی مر

سالھا قبل ملنگ جان شاعر  .کتر کاکر را انسان انگليس مشرب وضد استق�ل و دشمن شاه امان هللا تصور نميکردمدا

  :امی وبيسواد اما آزادی دوست  واستق�ل طلب افغان در بارۀ استق�ل چنين سروده بود

           نه وی ژوندی نه دی دچا چی استق�ل مړ دی

  زاد خيال نه ویڅه په ھغه سر چی يی مغزو کی آ

  )درآن فکرازادی نباشدرا که سری   چکنيم -  ی که استق�ل ندارد،،زندگی نداردکس (

  اما چرا داکتر کاکر چنين . تحصيل استق�ل سياسى کشور است افغانستان،برای مردم هللا شاه امان خدمت ترين کم        

                                            
٤
  ٧٩٨- ٧٩٧ ص ، ص١غبار،ج-  
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  سياسی حکومت امانی   ونتيجۀ ت�ش  مشروطه مھم خدمتی را ارج نميگذارد واسترداد استق�ل را يک دست آورد

پائين می آورد ؟ دليل اين کار او برخ�ف نظرعمومی  رفع يک محدوديت سياسیخواھان دوم  نميداند وآنرا   تا سطح 

اکنون  ه است سال سر در آخورانگليس داشت١٤اينکه گفته شود، چون او  مردم آزادی دوست افغانستان، چيست؟ جز

نعمت خود انگليس را خوشحال کند، وليدل   مفاخر ملی،  گونه سخنان و موضع گيريھای خاينانه وضداينميخواھد با 

  .نه دل مردم افغان را

    کی بود وچه ميخواست؟هللا شاه امان 

مردى روشنفکر، صاحب نظر و متواضع و انسانى فرزند دوم امير حبيب هللا خان، خان غازى، هللا شاه امان 

و پيش آمد او با مردم و  رفتار.  به استق�ل و اعت�ى کشور سخت دلبسته و عاشق بودصميمى و مردم دوست و

 .روشنفکران و تحول طلبان حتى قبل از رسيدن به پادشاھى، زبانزد مردم و او را محبوب القلوب ھمه ساخته بود

 نخبه وoيات کشور که ى عالى اوست که عناصر آگاه و چيز فھم کشورو بخصوص اشراف زادگانياھمين کرکتر و سجا

حضور داشتند و از روش امير منزجر و خواھان تحوoت سياسى و فراھم پدرش در دربار » غ�م بچه گان«به عنوان 

رفيقانه داشت ، حلقه زدند و او را ه با آنھا ع�يق دوستانه و  کهللا بودند ، بدور شاھزاده امان آمدن فضاى باز سياسى

   . ياد شدند، برداشتند» مشروطه خواھان دوم «يا » جوانان افغان «ام به رھبرى جمعيتى که بعدھا بن

و مانند پدرش از قيام نميکرد برضد انگليس، بعد از اع�ن پادشاھی خود برای استرداد استق�ل بدون شک ھرگاه او 

)  فوت اوست که سال١٩٦٠يعنى تا (دستورات انگليس در امور مملکت دارى پيروى ميکرد، شايد تا زنده ميبود 

پادشاه افغانستان باقى ميماند و تا وقتى که انگليس نمى خواست ، 

 اما او که عاشق .کرد  قد علم نمي او ھيچکس ديگرى براى جانشينى

وطنش بود، اين پادشاھى و تاج و تخت را در وسربلندی ميھن و آزادى 

قدم آزادى و استق�ل کشورش گذاشت و در اولين ھفته تاجپوشى خود و 

در اولين نطقش خطاب به مامورين وشھريان شرافتمند کابل ، درمسجد 

بزرگ عيدگاه ، دم از استق�ل عام و تام افغانستان زد و سلطنت خود را 

  : مشروط به کسب استق�ل کامل کشور اع�ن نمود و گفت

اول برھمه رعاياى صديق ملت نجيبه خود اين را اع�ن و « 

ت افغانيه را بنام استق�ل بشارت ميدھم که من تاج سلطن

   ٥ ».وحاکميت داخلى و خارجى افغانستان بسر نھاده ام

سپس از مردم آزاده افغان، طلب کرد تا او را در تحقق اين 

خان خطاب به  هللاعليحضرت امان .آرمان بزرگ ملى يارى رسانند

عساکر ومامورين و شھريان کابل در حالى که دريشى سفر برى بتن 

  ١٩١٩شاه امان هللا ھنگام اع�م استق�ل وحاکميت ملی در                                                               :داشت ،گفت 

من اين لباس سربازى را از تن بيرون نمى کنم تا که لباس استق�ل را براى !  ملت عزيز من «
 تا که غاصبان حقوق ملتم را به من اين شمشير را در غ�ف نمى کنم» « ! مادر وطن تھيه نسازم 

بياوريد آخرين ھستى خود را براى ! اى ملت عزيز و اى سربازان فداکار من »« !جاى خود ننشانم 
    ٦ »!نجات وطن ، بيائيد تا که سرھاى پرغيرت خود را براى خ�صى وطن فدا سازيم 

ه جوان خويش ، لبيک گفتند و با دادن مردم مسلمان و استق�ل طلب افغان نيز به اين نداى جان بخشاى پادشا
شاه امان . سر وجان خود در راه کسب آزادى، آماده پيکار با بزرگترين قدرت استعمارى آن زمان يعنى انگليس گرديدند

                                            
٥
  ٨ ص  به اھتمام حبيب � رفيع،)١٩٩٩(١٣٧٨ حاکميت قانون در افغانستان ، چاپ -  

٦
  ٨حاکميت قانون درافغانستان،ص -  
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رسميت شناختن افغانستان به عنوان يک کشور آزاد و مستقل و ه که ديد انگليس ھا پاسخ نامه او را مبتنى بر بهللا 
 در حالى ١٩١٩ اپريل ١٣ى در دربار کابل به تاريخ قاوى باساير کشورھاى مستقل نداده اند، طى نطداراى حقوق مس

   :گفت  که سفير انگليس در آن محفل حاضر بود

بعد . ً من خودم و مملکت خودم را از لحاظ داخلى و خارجى کام� آزاد و مستقل اع�ن نمودم «
 جھان ، آزاد است و به ھيچ نيروى ، به اندازه يک سر از اين کشورما، مانند ساير دول و قدرتھاى

و اگر کسى به چنين  موى اجازه داده نمى شودکه در امور داخلى و خارجى افغانستان مداخله نمايد
و سپس رو بجانب سفير انگليس نموده » .امرى اقدام نمايد، گردنش را با اين شمشير خواھم زد

   ٧ ».بلى فھميدم« : انگليس با حترام و تعظيم جواب دادسفير» ! آنچه گفتم فھميدى « : پرسيد

. گرفتبخاطر بدست آوردن استق�ل کامل سياسی  روی دست   را جھاد با انگليس،سپس شاه جوانبخت 

غازى ، استق�ل سياسى افغانستان حاصل هللا در تحت رھبرى و زعامت وطن پرستانه اعليحضرت شاه امان سرانجام 

 اسد ٢٨(ه حيثيت و آبروى از دست رفته خود را باز يافت و در صف ملل آزاد جھان قرار گرفت شد و افغانستان دوبار

اينکه در اين نبرد نابرابر، اما عادoنه و برحق چقدر افغانھاى غيورجانھاى ). م١٩١٩ اگست ١٨ش مطابق ١٢٩٨

 تلفات ٨ نفر جبھۀ خيبرشش ھزاردران افغانى سربازشيرين خود را قربانى کرده اند، رقم دقيق آن معلوم نيست، ولى 

آخرين فرد و آخرين قطره  رسيدن سردار عبدالقدوس خان دوکندک عساکر افغانی تا  سپين بولدک قندھار تادادند و در

ودر جبھه پکتيا .وازحرکت افتادند ويا زخمی گرديدندجام شھادت نوشيدندياخون خود مردانه رزميدند تا ھمگى 

 شھدای روانھاى. دوادار به متارکه جنگ کردن  رادشمنجنگجويان قبايل وزيری وغيره با دادن دوھزار نفر قربانی 

  !  ويادشان ھميشه گرامی بادشاداستق�ل 

  

  : شاه امان هللا از نظرخودی ھا وبيگانه ھا

خان يک حکمرانى بود هللا ان اام« : نويسندۀ امريکائی،خانم ريه تالی ستوارت، در مورد امان هللا خان مينويسد

) تشريفات خاص امنيتى( ھيچ پادشاھى بدون بادى گارد و کش و فش . که نه درشرق ديده شده بود و نه درغرب 

فاميل وى بر او اعتراض ميکردند که . خان ھرجا ميرفت و بامردم ملحق ميگرديدهللا اما برعکس امان . جايى نمى رفت

خان ديوانه وار به مردم افغانستان هللا امان . ملت بادى گاردمن است: فتخان ميگهللا امان ) مواظب خودش باشد(

٩».عشق داشت
  

در مورد شاه امان » خان هللافغانستان در عھد اعليحضرت امان « خود فضل غنى مجددى در کتاب محقق افغان

 آزادى و خان را شخص دموکرات و دوستدار ملت معرفى نموده و وى را رمز هللامصرى ھا امان : يدگوخان مى هللا 

خان رامثال عالى يک پادشاه شرق هللا مصريھا امان . مبارزه عليه استعمار انگليس براى ملت مصر و شرق ميدانستند

خان ميخواستند کراھيت خود را نسبت به استعمارانگليس ابراز هللامصريھا در تعريف امان . در قرن بيستم ميدانستند

نمايندگان ملت بصفت پادشاه بسيار دموکرات عمل کرد ومباحثات  با ١٩٢٤خان در جلسات لويه جرگه هللا  امان .کنند

برخ�ف آنھاى که . او در فضاى بسيار صميمانه با نمايندگان، نمونه سياست آزاد و بيمانند او درشرق بحساب ميآيد

،  شخصيت ترسو و ضعيف وانمود و تمام م�متيھا را بردوش اوبارکرده اند١٩٢٨خان را در اغتشاشات هللا امان ا

خان مرد شجاعى بود و ھرگز ترس را نمى شناخت ، زيرا  هللاگروھى از محققين و ناظرين سياسى ميگويند که امان 

  خان از طرف شب و روز بدون حاضرباشان در خيابانھاى شھرکابل گردش ميکرد و از ھرنوع تھديد نسبت به هللا امان 

    ١٠. شخص خود خوف نداشت

                                            
٧
  ١٣٥دبليو ادمک، تاريخ روابط سياسى افغانستان ،ترجه على محمد زھما ، چاپ پشاور ، ص -  

٨
  ٢٣١،صآلمان٢٠١٤  آھنگ،چاپترجمه رتبيل)١٩٢٠ -١٩١٥سفرنامۀ افسر اتريشی،ايميل ريبيچکا،(درکشورخداداد افغانستان،-  

٩
  ٢٥،٧ان، صص آتش در افغانستريه تالی ستوارت، -  

١٠
   ٣٢٨، امريکا، ص١٩٩٧خان ، چاپ � فضل غنى مجددى ، افغانستان در عھد اعليحضرت امان ا-  



  
 

 

  ٦تر ٥  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، ې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيز: يادښت

  هللا امان «: در باره او مينويسد) که از بدخواھان امان هللا خان بود( کابل فرايزر تتلر مورخ و سفير انگليس در

خان شخص هللا امان . خان تقليد ميکردمحمدزعامت بود واز اجداد خود پاينده وخان متصف بشجاعت و دوستى 

امان . دوطندوست و طرفدار ترقى افغانستان بود و ميخواست افغانستان در بين کشورھاى جھان صاحب مقام عالى باش

خان آن بودکه هللا  شخصيت امان نقطه ضعف در. خان خطيب ارجمند و در شئون بين المللى معلومات کافى داشتهللا 

   ١١ ».داراى غرور و خود خواھى بود

اين جوان درمقايسه :"موريس فوشه، سفيرفرانسه درافغانستان درعھد امانی، در باره امان هللا خان می نويسد

. با شجاعت اھداف مشخص خود را به پيش می برد.سی شعور عجيب وحيرت آوری دارددر امور سيا با عمر خود

درچشمان او اقتدار . جلد سفيد، چشمان سياه ودرشت دارد.ھنگامی که من او را م�قات کردم،لباس جنرالی بتن داشت 

يل سياسی ھرکس را تحت امان هللا خان از اثر ذکاوت سرشار، شھامت وبا فھم مسا. وحزم واعتدال معلوم می درخشيد

را با ) روس وانگليس(امان هللا خان اين کفايت را دارد که مسايل پيچيده  به ارتباط ھمسايگان . تاثيرخود قرار ميداد

تاھنوز . او صاحب عزم وارادۀ قوی است. اطمينان کامل مطرح کند ونظر وفيصله خود را نسبت به آنھا صادرنمايد

بطور مثال در مدت اندک افغانستان را به تمام جھان . بی ھای زيادی را نصيب شده استصيقل زمانه را نديده وکاميا

   ١٢».کلمات نميتواند بزرگی وعظمت شخصيت او را بيان کند.معرفی کرده است

 جايى که جنبش پان اس�ميستى عجيبى در پيروى از -خان چه در افغانستان و چه درھند هللا ژ امان يپرست ...

قلب اس�م  براى مسلمانان ھند، افغانستان ١٩٢٠ درسال ، ١٣ . به اوج شگوفائى مى رسد-افتاده بودبه راه » خ�فت«

   ١٤. دانستند خان را پادشاه خود ميهللا به حساب ميآمد و امان 

  :نتيجه

ميتواند آن با وجدان ، چگونه يک مورخ خدمات ومحبوبيت وعشق به ميھن ومردم آنبا درنظرداشت اين ھمه 

   جز سربلندی وسرفرازی ملتش آرزوی ديگر نداشت، تخريب نمايد؟ را کهميھن  وعاشق شاه وطنپرست

 وسطائی بيدار کند وبه جلو ھدايت اين کشور واين ملت را از خواب سنگين قرون ميخواستًشاه امان هللا واقعا 

 انگليس وسپس به خواست دشمنان تاريخ اين وطن بخصوصمعلومدار چنين شاھی منور ومترقی تخريبات . نمايد

پاکستان صورت گرفته وميگيرد و يا ھم از روی دشمنی قبيلوی که در افراد تنگ نظر وسبک مغز سراغ شده ميتواند 

  .،صورت می گيرد

 داکترکاکر کسی است که تا کنون در زيرچترنام ھای پشتون و داکترتاريخ واستاد پوھنتون ، بطورمرموزی اين 

سالھای اخير که از کشور خارج شده است، اين نيات پليد وشوم خود را در oب�ی وظيفه را به پيش برده است و در

نوشته ھای مختلف خود بروز داده است که خوشبختانه توسط يک شخصيت با وجدان ديگرپشتون از خانوادۀ نامدار 

  .يمغازی ميرزمان خان کنری، چھرۀ اصلی اش افشا شد و ما به ماھيت اصلی اين داکترجعلکار پی برد

   سلطنت خود، مطابق پاليسی انگيس ت�ش کردند تا نام ٤٣داکتر کاکر بايد بداند که نادرشاه و برادرانش درمدت 

 ولی با وجود سوختاندن تمام کتب درسی عھد امانی  ونشان شاه امان هللا غازی را از صفحات تاريخ محو و نابود کنند،

يکجا با قصر زرنگار که در آن اع�ميه برسميت شناختن استق�ل که در آنھا نام و عکس آن غازی مرد وجود داشت،

ن شاه ميھن پرست را از ذھن وقلب مردم افغانستان  نتوانستند که نام آاماافغانستان قرائت شده بود در آتش سوختند، 

 با نام استق�ل ن هللا مانام اا امان هللا را نداری ، زيرشاه پس تو با مغز بيمارت توان محو کردن نام ونشان . پاک کنند

وھيچکسی نميتواند ذره يی از .  نيز پابر جا خواھد بودتق�ل پا برجا باشد، نام او است و تا اسعجين شدهکشور

  .م کندمحبوبيت آن شخصيت ملی را از قلب و ذھن  مردم حق شناس افغان ک

                                            
١١

   ٣٣٠ فضل غنى مجددى، ص -  

١٢
   تيمورشاه يوسفزی، ملی تاريخ، سايت بينوا- 

  ١٠٠روى،افغانستان اس�م و نوگرائى سياسى ص يه اوليو - ٣٤

  ٣٢، صآتش در افغانستان  ريه تالی استوارت،-٣٥



  
 

 

  ٦تر ٦  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، ې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيز: يادښت

  جنبش «ی با نوشتن کتاب ع�مه  حبيب، »افغانستان درمسيرتاريخ«ميرغ�م محمدغبار با نوشتن کتاب 

بازنگری « داکتر زمانی با نوشتن کتاب ،»تذکراoنق�ب«فيض محمدکاتب با نوشتن کتاب ، »مشروطيت درافغانستان
ظھور وسقوط «کتاب با نوشتن آقای پيکار پامير  و» دورۀ امانی وتوطئه ھای انگليس برضد حکومت امانی

 وکانديد اکادميسين ،»مشروطه دولت تا مشروطه جنبش از«اشتن کتابداکتر حشمت با نگ،» اعليحضرت امان هللا خان
دفاع از شاه امان  «-٢، » ع�مه محمود طرزی، شاه امان هللا وروحانيت متنفذ «-١:اعظم سيستانی با نوشتن  کتابھای
 کی بود، حبيب هللا«- ٤، »دفاع از ارزشھای ملی ، وظيفۀ عناصرملی است «-٣، »هللا و استق�ل ، وجيبۀ ملی ماست

  : و داکتر سيد عبدهللا کاظم با نگاشتن مقاoت محققانه  منجمله»عياری از خراسان يا دزدی از کلکان؟

  ، »!افسانه نيستاسترداد استق�ل کامل افغانستان  «-١

  ، »نگاھی به علل و انگيزه ھای سقوط دوره امانی «٢

  ،» به مناسبت تجليل از يکصدوبيست چھارمين سالگرد تولد اعليحضرت امان هللا شاه غازی«-٣

   ،»ر تجددگرائی در کشورقصر داراoمان ـ يادگار بزرگ عص « -٤

شاه امان هللا غازی و تشکيل اولين حزب سياسی رسمی در افغانستان ـ به مناسبت نود و ششمين  « -٥
  ،»سالگرد استرداد استق�ل کشور

  ،»- مين سالگرد استق�ل٩٤ بمناسبت - تجليل از سالگرد استق�ل کشور يک وجيبه ملی «-٦

  ،»سخنرانی پرمحتوای شاه امان هللا در کراچی: يک بيانيه مھم تاريخی «-٧

   »نماد مبارزه عليه بنيادگرائی» لم و جھلمنار ع «-٨

خويش نام و نشان وکارنامه ھای آن ارزشمند مقاoت  ديگر و» زنان افغان در زيرفشارعنعنه وتجدد« کتاب -٩

 امروز و آينده و بالنده کشور سپرده اند، که ھيچکسی قدرت نابودی شاه ترقيخواه را دوباره احياء کرده و به نسل ھای

  .اردآنھا را ند

نقل ميکنم که در بخش ششم مقالۀ  رازمانی داکتر اين عبارت موجز اما پر واقعيت مقاله،برای حسن ختام 

 و ھتک حرمت ی حم�ت شخص،یخي تاری فاکت ھافي ھا، تحری ھا، ناسزا گوئی سرائاوهي  « :نوشته استخويش 

 نموده و زي گرشي ھایشده در رابطه با جعلکار کاکر از موضوعات مطرح ی نشان داد که آقاشان،يھا  و خانوادهنيناقد

مگر .  کندفي را تحرزماني کشور عزیخي تارقيحقا ديکوش شتري بی ھایانه اش و جعلکارح ت�ش مذبوگرباي دکباري

 ري و تحقیحرمتي اھانت، بی که حتیادي کار، و شهي سبکار،ي مکار، جعلکار، فر،ی اجرتسي نوخيتار کي از توانيم

 به منطقه و سي روشن تھاجم استعمار انگلقتي و از حقداند،ي و استق�ل کشور را عار نمی راه آزادديشھ خون ھزاران

    » داشت؟یگري انتظار دتواني افغانستان منکر است، مو  ھندۀشبه قار

 تو مايۀ ننگ افغانيت وپشتونولی استی، ترا ملت آزادی! ړکاک پوھاند دکترای تاريخ ننگت باد: بايد گفتدر آخر

، اين ننگ را به نام يک ديد نوکرمنشانه واستعمارطلبانهتو با اين طرز . دوست افغانستان ھرگز نخواھد بخشيد

 باد که  تو جعلکارتاريخ سياه روی! وجدانت خريدی و خود را بد نام تاريخ ساختینمودن  ا پزيردان پشتون با ختاري

 کشيدی،و شخصيتی را که تاج پرافتخار تاريخ استق�ل خواھی  بروی غازيمرد نامدار شاه امان هللافتراءتيغ تھمت و 

 باشھامت وغرور افغانی  برای حصول استق�ل کشورشمشير از نيام کشيده بود، و در کمترين ،کسی که ستافغانھا

ال  س٩٧ارمغان داد، و ملت حق شناس ما از آن تاريخ تا امروز که خود زمان شاھد استق�ل را به ملت  آزادی دوست 

از آن ميگذرد ،ھرساله از استرداد استق�ل ومحصل آن  قدرشناسی ميکنند، مگر تو بعد از بازگشت از انگلستان 

دو را  درخلوت خود، خون گريه ميکردی که چرا مردم تا اين حد، از آن شاه  و استق�ل کشور قدر دانی ميکنند وھر

  !گرامی ميدارند؟

  ٢٠١٦/ ٦/ ٢٤  پايان

  


