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 82/90/8912 داکتر نجیب هللا بارگزی

 

 را یزیچه چپوچ موقف  نیبا ا یزیستان یآقا

 ما بقبوالند؟ یباال خواهدیم

 

یك قسمت آن را شنیدم، افسوس  وفقط افغانستان را مشاهده کردم  انایآر ونیزی" در تلویزی"زمان ستان بحثمن 

الً اكه تخلص را هم احتم تیهو یبه وقت قیمتي این تلویزیون ها كه وقف گفتگو وبحث با همچو ابلهان مي شود. این ب

حمقانه تاریخ را به تحلیل میگیرد كه اصالً تحمل شنیدن بحث وي تا آخر مشكل است. این ادزدیده است، چنان طفالنه و 

 ،شان ۀبا فقدان علم كه از واقعات تاریخي افغانستان دارند مي خواهند با بحث و تحلیل سر چپ تیهو یب ینوع انسانها

از تن در آورد تا مشهور و خودرا  شیدر محضر عام لباس ها به كسي میماند كه شخصخود را مطرح بسازند. این 

ده تذکر داده ش یمقاله و تبصره اسم و نیدچن رکه د مینیب یاست چون ما م دهیهدف ناپاکش هم رس نیمطرح شود. و به ا

 یدستآورد شمرده م کیدشنام ها هم  نیهم تیثیفاقد عزت و ح یانسانها یاست. برا دهیاست و دشنام ها نثارش گرد

 شود. 

 کی نی. امیکه تفاوت را نشان داده باش میبریبکار م ی" بخاطراستقالل" ی" را بجااسترداد استقاللاصطالح " ما

جاوز مورد ت چگاهیکه ه ستین یمعن نیبه ا ینشده است ول یابر قدرت چیه ۀاست که افغانستان هرگز مستعمر تیواقع

جود بطور تام آزاد و مستقل بوده باشد. افغانستان با و شهیهم ای واشغال نشده باشد  ییبشکل مقطع  ایقرار نگرفته باشد و 

رگز ه یفاصله زمان نیدر مگرروبرو کرد  عیشکست فج اب تاریخی طع مختلفارا در مق سیسه تجاوز بزرگ، انگل

 .آوردیبدست ب یو داخل ینتوانست استقالل کامل را از نگاه خارج

طف در ع ۀاز استرداد استقالل افغانستان كه نقط انكاراز تجدد طلبي امیر أمان هللا خان ابلهي بیش نیست.  انكار

مثل نصرهللا خان و عنایت هللا خان  یاشخاص محترم و و جهان را تغییر داد، جنوني بیش نیست. ماستمعاصر  خیتار

 نهایت حماقت تر و برتر قلمداد نمودن، شقدمیامان هللا خان پ یرا بدون اینكه امتحان شان را سپري كرده باشد، از غاز

تاریخ و سیاست معرفي كردن و فرصت بحث در  را ثابت مي سازد. همچو ابلهان را تحلیلگریک نویسنده و كم سوادي 

 باال کردن، خیانت ملي است.  وبیوتیاش را در  ییویدیو پیها دادن و بعداً کل تلویزیون

 یصادفو ت گانیبطور را یمردم بقبوالند که افغانستان استقاللش را بدون قربان یباال خواهدیم یزیستان یآقا

 یعنی، پر افتخار افغانها خیاز تار نیبر بخش مهمتر کندیبخاطر مطرح شدنش کوشش م یزیستان یآقابدست آورده است. 

راه  نیشان را در یپروانه وار سر ها ور،یغ یکه ده ها هزار تن از افغان ها ،سیسه گانه افغان و انگل یجنگ ها

در سراسر جهان گشودند،  سیانگل تعمراتمس یاستقالل را بر رو ۀو در باز دند،یگذاشتند و در سطح جهان حماسه آفر

 خط بطالن بکشد.  یباره گ کیبه 

اجتماع بزرگ نمودند. شاه امان هللا خان  یمراد خان دانیدر م تختیم مردم و لشکر پا1010 یفبرور 8۲ در

جا بود که  نیبود، در هم ختهیبرهنه در کمر آو ریشمش کیشد، درحال یداخل تیمردم جمع نیسواره و تنها در ب یغاز

را در داخل کشور اعالن کرد و  یفرد یو آزاد تانافغانس یخود را نمود. او استقالل خارج یخینطق مشهور و تاراو 
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از  تیو تهن یشاد ویحرف زد. غر دیعدالت و صداقت دولت جد نیملت و تام یآزاد ،یوبرابر یاز مساوات و برادر

 برخاست. تیجمع

گذارم که استقالل کامل کشور را  یبسر م یتاج را بشرط نیا شاه امان هللا خان گفت " ،یروز تاجگذار در

  حاصل کنم...."

بودند، در آن روز شاه  یو مشران قوم یمحفل در دربار کابل شامل دپلوماتان خارج کیدر  لیاپر 13 خیبتار و

 اعالم کرد: لیاستقالل را با جمالت ذ یاما ن هللا غاز

کشور ما  نیکامالً آزاد و مستقل اعالن نمودم. بعد از  یو خارج یمن خودم و مملکت خودم را از لحاظ داخل" 

که در امور  شودیاجازه داده نم یسر مو کی ۀبه انداز ،ییروین چیجهان، آزاد است و به ه یدول و قدرتها ریمانند سا

و  خواهم زد" ریشمش نیاقدام کند، گردنش را با ا یامر نیچن هب یافغانستان مداخـــــله کند و اکر کس یو خارج یداخل

 یاد" بلجواب د میبا احترام و تعظ سیانگل ری!" سفیدینمود و گفت " آنچه گفتم فهم سیانگل ریسپس رو بجانب سف

  ".دمیمیفه

 یاستقالل کامل در امور خارج یمستعمره نبوده ول نکهیکه افغانستان با وجود ا ستین نیا ۀهمه نشاندهند نیا ایآ

 نداشته است؟؟؟؟ یو داخل

ان سمت بر افغانستسه و از  زدبزرگ  ییدست به صف آرا سیانگل ،استقالل افغانستانجهاد برای از اعالم  بعد

داشت یموا نیرا به ا یهند برتانوحکومت  ه ییزیداشت، چه انگمیاگر افغانستان از قبل استقالل کامل  ایآ .ردآو ورشی

 بزرگ و خطرناک ورشیو  عیتحرکات وس نیچنامان هللا خان دست به  یتا بعد از اعالم استقالل از جانب شاه جوان غاز

 یربانقدر جبهه جنوبی تحت قیادت سپهساالر نادرخان و سیانگل ضیحت باراز شکست ف بعد  ؟؟؟بزند افغانستان یبسو

ن شناخت تیبرسموسپس مجبور به  متارکه جنگ  شنهادیرا وادار به پ سیانگل هک بود افغان نیهزاران تن از مجاهد

 .استقالل افغانستان نمود

 تیسند برسم یچه ضرورت داشتند تا در راولپند سیافغانستان استقالل کامل داشت، افغانستان و انگل اگر

 تواند؟یداشته م یچه معن نیشناختن استقالل افغانستان را به مضاء برسانند. ا

 نیاول ثیبحتا چه ضرورت داشت  هیروس،استقالل کامل داشت قبل از جنگ سوم افغان وانگلیس افغانستان  اگر

 بشناسد؟ تیکشور استقالل افغانستان را به رسم

 مقاالت کاندید اکادمیسین سیستانی در تردید یاوه گوئیهای داکتر ستانیزی به حد کافی مستدل وقانع کننده است.

 کیکه  ستین ه ای به انداز یزیستان یجا توقف دهد چون آقا نیبحث را در هم نیا کنمیخواهش م یستانیس یاز آقا من

 .سدیبنو نیاز شتریآن ب ییسرا اوهی کیدر مورد  یمورخ بزرگ

از جمله    ایشانو صداقت است، یرخ سرشار از غرور افغانؤم کی ،یستانیمحمد اعظم س نیسیاکادم دیکاند

ابل تخریب كننده گان حیثیت افغانها، كتمان كننده گان تاریخ انگشت شمار چهره هاي است كه مانند یك سپر پوالدین به مق

نم را هاي وط شهكشور عزیزم افغانستان كه مانند موریانه ری ۀو واقعیت هاي تاریخي افغانستان و دشمنان سازمان یافت

رار أمثال آنها قپدرام ها و ستایزی ها ومیخورند، ایستاده است و با همت عالي و گسست ناپذیرش، بحیث خار چشم براي 

افغان ها از  یمل تیدر تناقض به هو ایما و  یخیگرفته است. به جواب ده سطري كه به تخریب ارزش هاي ملي و تار

نشر مي رسد، با موضع برحقش كتاب پنجصد صفحه یي را به چاپ  هجانب جاسوسان فروخته شده به تومان و كالدار ب

كتاب بر اکثر جوامع حكومت مي كند. بدون شك آقاي كاندید اكامیسین "اعظم  میرساند. اكنون بجاي شمشیر و نیزه قلم و
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 یانهاافغ دافغانستان براي نسل جدی یو فرهنگ یخیسیستاني" یكي از قهرمانان عصر جدید در دفاع از ارزش هاي تار

 اصیل، ثبت صفحات زرین تاریخ آینده اي شان خواهد شد.

علمي شاغلي "سیستاني" صاحب باید به سطح كشور سمینار هاي علمي حسادت در كار نباشد از كار هاي  گرا

 گردند. شویق" صاحب ترغیب و تیدائر گردد و نسل جوان در ملیگرایي به پیروي از مكتب "سیستان

ما، در دفاع از شخصیت قهرمانان و شهامت آنها  خی" صاحب واقعاً بیشتر از بازماندگان قهرمانان تاری"سیستان

و خود را به مقابل دشمنان افغانستان عزیز سپر ساخته است و با بدست آوردن آرامش وجدان، خطرات  پرداخته است

 را قبول كرده است كه قابل تمجید و ستایش است.

آقای سیستانی نه تنها از مفاخر ملی افغانستان مثل یک سرباز همیشه بیدار  دفاع میکند،بلکه سرشار از  غرور 

 یجمهور کرز سیشده از جانب رئ ضیاواخر مدال تفو نیدرنانکه در رسانه ها خواندیم،وعزت وقار شخصی است.وچ

قانون پول اخذ  ریبطور غ یخارج یجاسوس یفاسد را بناء نهاده بود و از سازمان ها ۀادار کی یکرز نکهیرا بخاطر ا

 دو باره مسترد کرد.. نپذیرفت  وآنرا را  المد نیاوحیثیت افغانستان را نزد بیگانه ها بزمین زده بود،کرده بود، 

فش هد نیاز توقع به ا شتریبحث را باال کرده است، و ب نیکسب شهرت و مطرح شدن ا یصرف برا یزیستان

 ردیگیبحث صورت ب شتریآن ب ۀرا ندارد که در بار نیاز شتریهم شده است... و ارزش ب لینا
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