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 ۲۰۱٤/ ۱۱/ ۱۷ داکتر نجیب هللا بارگزی
 

 »دفاع از ارزشھای ملی، وظیفۀ عناصر ملی است«کتاب  معرفی

 (تألیف  کاندید اکادمیسین  سیستانی)

ھ مقابل ت ناپذیر بسثابت میسازد کھ مانند یک سد غیر نافذ و شکشاغلی کاندید اکادمیسین "محمد اعظم سیستانی" 
طوفانی از حمالت داخلی و خارجی بر تأریخ، فرھنگ، استقالل، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان قرار گرفتھ 

نستان اخویش، حمالت سھمیگین دشمنان داخلی و خارجی افغ ۀمحققان و تا حال توانستھ است بوسیلھ مقاالت مستند و
افغانستان دفع نماید. ملت ما در حال بیدار شدن است، دیگر اقوام   ضد ارزش ھای ملی، تاریخی و فرھنگی را بر

  خورند.  باھم برادر افغان فریب تبلیغات تفرقھ افگنانۀ دشمنان افغانستان را نمی

ازگی ھا از چاپ بر آمده بود. امروز در یکی از کتاب خانھ ھای شھر کابل بھ یک کتاب سر خوردم کھ در ھمین ت
 ین شده بود. عنوان اینترقی افغانستان مز پوش این کتاب با چھره زیبا شاه امان هللا خان غازی، قھرمان استقالل و

گرایان افغان را بخود جذب میکند، ھر افغان صادق با دیدن این کتاب عالقمند بھ باز  کتاب، توجھ وطندوستان و ملی
 ن کتاب می شود. کردن و ورق زدن ای

" کھ توسط شاغلی "کاندید دفاع از ارزش ھای ملی افغانستان، وظیفھ عناصر ملی استعنوان این کتاب پر محتوا " 
در سویدن   م۲۰۱٤اکادمیسین محمد اعظم سیستانی" محقق، مؤرخ، و نویسندۀ قلم طالیی افغان در ماه سپتمبر سال

 بھ چاپ رسیده است. ۱۰۰۰نش در کابل بھ تیراژ توسط مطبعۀ دا شده است، و تألیف و تدوین 

این کتاب کھ در جواب بھ یاوه سرایی و تناقض گویی " زمان استانیزی" در مورد استقالل پر افتخار افغانستان از 
صفحھ نوشتھ  ۳۳۰و ترقی افغانستان در   تجاوز انگلیس و شخصیت شاه امان هللا خان غازی، قھرمان آزادی  یوغ

 امل بخش ھای ذیل میباشد.شده است ، ش

بخش اول آن دو تقریظ یکی توسط یک شعر از خانم فرھیختھ، شاعر، و نویسندۀ چیره دست میرمن " صالحھ وھاب 
 واصل" و تقریظ دوم از شاغلی " مسعود فارانی" تحت عنوان " قدر زر را زرگر میداند" آغاز میابد.

" رونق بازار توھین و افترا بھ ارزش ھای ملی در رسانھ ھای بعداً مؤلف یک مقدمۀ خیلی پر محتوای تحت عنوان 
افغانھا در خارج" را بھ رشتھ تحریر در آورده است کھ یک فشردۀ از ھدف و انگیزۀ تدوین و چاپ این کتاب در آن 

 تشریح شده است.

 وجایب یک رسالت ورا با یک مطلب خیلی جالب، جامع، آموزنده و مفصل در مورد تاریخ نویسی،  این کتاب زیبا 
 داشت حفظ ارزش ھای تاریخی کشور آغاز میکند. نظر مؤرخ در بھ تحریر در آوردن وقایع تاریخی با در
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این کتاب زیبا شامل تعداد زیادی از مقالھ ھای مؤلف در دفاع از ارزش ھای ملی و تاریخی افغانستان بخصوص در 
لھ ھای منتشره مؤلف و نویسنده گان وطندوست دیگر کھ درین باب مقا  دفاع از قھرمانان استقالل افغانستان میباشد.

 بطور خلص قرار ذیل بھ معرفی میگیرم: جمع آوری و نشر گردیده است، 

یک مقالھ مؤلف تحت عنوان " وحدت ملی برای حفظ استقالل کشور، آرمان سترگ شاه امان هللا غازی" (منتشرۀ 
۱۸،۰۸،۲۰۱۳:( 

علیحضرت شاه امان هللا غازی برای ایجاد عدالت اجتماعی، آزادی فردی، حقوق مساوی درین بخش اقدامات تاریخی ا
اتباع کشور کھ یک اساس برای ایجاد وحدت ملی بوده، تذکر یافتھ است. درین بخش اولین قانون اساسی کشور تحت 

نظامنامھ ضامن وحدت اولین گام بسوی تأمین وحدت ملی بھ شرح گرفتھ شده است. این  عنوان " نظامنامھ" بحیث 
ملی بود، تمام اقوام افغانستان از حقوق مساوی برخوردار شد، کار ھای جبری و شاقھ ممنوع قرار داده شد. حق 
ملکیت، تعلیم و تربیھ و تحصیل بھ تمام اتباع افغانستان بطور یکسان داده شد، بردگی و اسارت ممنوع اعالن گردید، 

غیره. جزیھ باالی اھل ھنود ممنوع قرار داده  ا اتباع دیگر افغانستان داده شد وبرای اھل ھنود ساکن حقوق مساوی ب
شد، برای اولین بار اھل ھنود اجازه شامل شده در اردوی افغانستان داده شد، معابد ھندو ھا کھ قبالً ویران گردیده بود 

شورا کھ در زمان امیر حبیب هللا خان غیره. برای اھل تشیع اجازه برگزاری مراسم عا غیره و دوباره اعمار گردید و
ممنوع بود، داده شد. در زمان امیر حبیب هللا خان سینھ زنی و عزاداری در روز عاشورا ممنوع بود. ھم چنان چشم 

  دید یک دانشمند افغان از امیر امان هللا خان غازی را ھم بھ شرح گرفتھ است کھ خیلی جالب و جذاب است. 

حال افغانستان تحت عنوان  از شاغلی داکتر "اشرف غنی احمدزی" رئیس جمھور منتخب بر بھ تعقیب آن یک مقالۀ
را کھ برا ی افغانستان داشت، و بھ تعقیب آن  " فصل نا تمام در تاریخ افغانستان" کھ برنامھ ھای غازی امان هللا خان 

و نھادند و لی متاسفانھ آن فصل بعد از کدام قدمی بھ جل حاکمان متعدد کوشش برای تکمیل آن برنامھ ھا نمودند، ھر
این مقالۀ شاغلی "اشرف غنی احمدزی"، میتوانیم در  گذشت نزدیک بھ صد سال ھنوز ھم نا تمام است. با مطالعھ 

 برایش درین راه پیروزی آرزو کنیم. ۀ افغانستان حدس بزنیم وآیند مورد نیات برنامھ ھای وی برای

نده است. این مقالھ تحت عنوان " نشر اکاذیب خواننده را گمراه میسازد، و نویسنده را مقالھ دیگر باز ھم از خود نویس
نوشتھ شده است: درین مقالھ از بی توجھی ادارۀ کرزی در عدم تجلیل و   م۲۰۱۳/  ٥/۹رسوا میکند!" کھ بتاریخ

اسد با  ۲۸برای تجلیل از روز  کمرنگ ساختن روز استرداد استقالل افغانستان انتقاد نموده و از پورتال افغان جرمن
شاغلی داکتر "عبدالرحمن  نشر مقاالت تمجید بھ عمل آورده است. از جملھ از نشر مقاالت تاریخی و با ارزش از قلم 

زمانی" توصیف بھ عمل آمده است. درین مقالھ از نشر یک مقالھ بی اساس از طریق بی بی سی کھ در آن روز 
ن جواب یک یاوه جلوه داده شده، بھ اساس منطق و اسناد جواب داده شده است. ھمچنا استقالل افغانستان را مصنوعی

محمد صدیق وطنمل" را کھ در یک مقالۀ کھ از طریق وبسایت "تول افغان" بھ نشر رسیده بود، و سرای دیگر بنام "
ی کرده بود و از شکمش یک غازی امان هللا خان را بدون کدام اسناد و شواھد قاتل پدرش امیر حبیب هللا خان معرف

 افسانھ نوشتھ بود را منطقا سخت بجایش نشانده است. 

مقالھ پنجم مؤلف تحت عنوان " آقای ستانیزی! برای بی اعتبار ساختن استقالل کشور، چقدر پول از انگلیس و پاکستان 
ن و شخصیت شاه امان هللا کھ در مورد استقالل افغانستا در جواب بھ یاوه گویی ھای "زمان ستانیزی"   میگیرید؟" 

انگیزۀ اصلی چاپ این کتاب نیز میباشد بھ تفصیل و منطق جوابیھ نوشتھ است. این بخش قسمت اعظم و قلب این 
 کتاب را تشکیل میدھد.

مقالھ ھفتم تحت عنوان " حمالت لجام گسیختھ و بی پایھ بر غازی امان هللا خان، اگر آگاھانھ و دستوری ھم نباشد، نقد 
بوده   ۲۰۱٤سپتمبر  ۹نوشتۀ داکتر صاحب "عبدالرحمن زمانی" منتشرۀ  دید و فکر کردن خارج از جعبھ ھم نیست" ج
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کھ در عکس العمل بھ مصاحبۀ ابلھانۀ " زمان ستانیزی" در برنامۀ زھره یوسف یک جوابیۀ خیلی مستدل، مفصل و 
 منطقی نوشتھ شده است کھ قابل قدر است. 

، شاه امان هللا استقالل افغانستان را اعالم کرد، توسط نویسندۀ وطندوست ۱۲۹۸اسد  ۲۸نوان " مقالۀ ھفتم ھم تحت ع
زمان ستانیزی است". و خیلی ه یاوه سرایی ھای "آقای " مسعود فارانی" بھ تحریر در آمده است. این ھم در جواب ب

 مدلل و منطقی جواب داده شده است.

م تحت  ۲۰۱٤سپتمبر   ھامت و میھن دوست ما میرمن " ماللی نظام" بتاریخمقالھ ھشتم توسط خواھر نویسنده با ش
عنوان " مطبوعات افغانی در تصرف وابستگان بھ غیر، جلوگیری از تبلیغات سؤ و تحریف تاریخ افغانستان، وجبیۀ 

مسائل را یک مطبوعاتی متعھد است" . بازھم در جواب بھ یاوه گویی " زمان ستانیزی" بسیار بھ جرأت و مدلل 
مطرح ساختھ است کھ خواندن نوشتھ ھای خواھر ما " ماللی نظام" ھمیشھ در دل وطندوستان و افغان ھای کھ ملی 

 چنگ میزند.  می اندیشند، 

م بنشر ۹/۹/۲۰۱٤آزادی بیان بھ معنی لجام گسیختگی نیست" بتاریخ ط شاغلی "جلیل غنی" تحت عنوان "مقالۀ نھم توس
ھ زیبا باز ھم اصول نویسندگی، تحقیق و بررسی حقایق را با استفاده از ازادی بیان مورد این مقال  رسیده است.

زمان ستانیزی" و امثال آنھا داده شده است تا با فرھنگ آزادی است. درین مقالھ درس ھای برای " ارزیابی قرار داده
 ت زدن، افترا و بد گویی نیست، آزادی بیانبیان آشنایی درست پیدا کنند و این را بدانند کھ آزادی بیان بھ معنی تھم

   دارای محدودیت ھای ھم میباشد کھ باید آن را مراعات نمود.

مقالۀ دھم مربوط شاغلی داکتر " سید خلیل هللا ھاشمیان" تحت عنوان " زمان ستانیزی پوچ گفت و بوی بد گشود" کھ 
جدی و منطقی بھ دھن " زمان ستانیزی" در عکس سپتمبر نشر شده است. درین جا ھم بھ جمالت خیلی  ۱۱بتاریخ 

 العمل بھ تجاوز بھ ارزش ھای ملی ما کوبیده شده است.

زیبا و پر محتوای دیگری از شاغلی " ولی احمد نوری" تحت عنوان " تیغ دادن در کف زنگی   مقالۀ یازدھم نوشتۀ
زمان ستانیزی" بنشر جواب بھ اظھارات خصمانۀ "در  ۱۰/۰۹/۲۰۱٤کھ بتاریخ   بھ کھ آید علم ناکس را بدست" ---مست

رسیده است. ایشان ھم از موقف گیری شاغلی کاندید اکادمیسین محمد اعظم سیستانی حمایت بعمل آورده است و درین 
مقالھ بسیار بشکل شدید آن " زمان ستانیزی" را مورد سرزنش منطقی و مدلل قرار داده است. مطالعۀ این مقالھ ھم 

 تان وطندوست افغان خیلی خوشآیند خواھد بود. برای دوس

" ایفای یک رسالت بزرگ ملی با یک اثر م نوشتۀ پر محتوا و مدلل شاغلی "عارف عباسی" تحت عنوانمقالۀ دوازده
عارف عباسی" کھ یک نویسنده ملی و وطندوست بنشر رسیده است. شاغلی " ۱۱/۰۹/۲۰۱٤ماندگار" است کھ بتاریخ 

" زمان ستانیزی" انتقاد نموده و گردانندۀ ھمچو برنامھ ھا را مور انتقاد قرار میدھد بھ اظھارات پوچ است در عکس العمل
جریان برنامھ، اگر مھمان اظھارات غیر منطقی  کھ چرا از معلومات کامل از موضوع بحث برخوردار نیست و در

 ید. نوشتۀ خیلی آموزنده و جالب است.و حقیقی می نماید باید گرداننده وی را توقف داده و متوجھ حقایق نما

سپتمبر بنشر رسیده  ۱۳" چرا تاریخ را تحریف میکنند؟" بتاریخ "تحت عنوانر شاغلی " پیکار پامی مقالھ سیزدھم نوشتۀ
ره ھدر زمان نشر برنامھ ز پیکار پامیر" ارات پوچ ستانیزی بوده و شاغلی "است. این نوشتھ ھم در عکس العمل بھ اظھ

پورتال افغان جرمن سری میزند، می بیند کھ عین   زمان ستانیزی" میشود و زمانیکھ بھجھ یاوه گویی ھای "یوسف متو
 برداشت را تعداد زیادی از وطندوستان نموده است و دست نوشتن مقاالت جوابیھ زده اند...
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ان شاه جو گلیسی در برابراعالن وایسرای ان ر "عبدالخالق رشید" تحت عنوان"مقالھ چھاردھم توسط شاغلی پروفیسو
یک سند مھم تاریخی از آرشیف ملی ھند در مورد جنگ سوم افغان انگلیس)"نوشتھ شده است. این آزادیخواه افغانستان (

مقالھ یک سند تاریخی را کھ از انگلیسی بھ دری ترجمھ شده است را در رد یاوه گویی ھای " زمان ستانیزی" ارائھ 
 میکند. 

" در رابطھ بھ اعالن وایسرای ھند برتانوی در "تحت عنوان "عبدالرحمن زمانی توسط شاغلی داکتر زھممقالۀ پانزدھم با
"نوشتھ شده است. این مقالھ در تائید از سند تاریخی از آرشیف ھند  برابر شاه آزادی خواه افغان، غازی امان هللا خان

 تھ شده است.ھای آقای " زمان ستانیزی" نوش  و جوابیھ خوب برای پوچ گویی

قای ستانیزی چھ چیزی را میخواھد باالی مردم بقبوالند؟" آر نجیب هللا بارکزی تحت عنوان " مقالۀ شانزدھم توسط داکت
حمایت از موقف شاغلی کاندید اکادمیسین محمد عظم سیستانی  بنشر رسیده است .این مقالھ در ۹/۲۱٤/ ۲۸کھ بتاریخ 

 اظھارات پوچ " زمان ستانیزی" نوشتھ شده است. و یک جوابیۀ شدید در عکس العمل بھ 

تحت عنوان " استرداد استقالل  ۲۰۱٤سپتمبر  ۲۸مقالۀ ھفدھم و آخری را شاغلی "داکتر سید عبدهللا کاظم" بتاریخ 
 رارشاغلی داکتر "سید عبدهللا کاظم" درین نوشتھ از تک  نشر رسانیده است.ھ ب کامل افغانستان، افسانھ نیست!" نوشتھ و

 اظھارات پوچ " زمان ستانیزی" می نویسد کھ سال گذشتھ ھم در ھمین روز در یک محفل بزرگداشت از استرداد
 یاوه گویی کرده بود ولی برای بحث حاضر نشد و فرار کرد. استقالل کشور

است. در اخیر کتاب تبصره ھای ھموطنان ما در عکس العمل بھ یاوه گویی ھای " زمان ستانیزی" گنجانیده شده 
 اسامی تبصره کننده گان قرار ذیل است،

شاغلی محترم احسان هللا مایار، میرمن شیما غفوری،  صالحھ وھاب واصل، میرمن زرغونھ عبیدی، داکتر سید عبدهللا 
کاظم، شاغلی محمد معصوم ھوتک، شاغلی ایاز نوری و غیره میھن دوستان ملی گفتھ ھای آقای "ستانیزی" را تقبیح 

  وطندوستانۀ شاغلی سیستانی حمایت کرده اند... موقف ملی و نموده و از

محمد اعظم سیستانی" تبریک میگویم. و مطالعھ برای استاد کاندید اکادمیسین "چاپ این کتاب با ارزش و پر محتوا را 
نم کھ میکآن را بھ تمام ھموطنان عزیزم توصیھ میکنم و از شاغلی کاندید اکادمیسین " محمد اعظم سیستانی" تشکر 

با قبول زحمات شبانھ روزی توانست این کتاب زیبا و پر محتوا را بھ رشتۀ تحریر در آورد و بھ زودی بھ چاپ 
 رسانید. این کتاب درس عبرتی خواھد بود برای کسانیکھ بھ دستور بیگانگان بر ارزش ھای ملی ما حملھ ور میشوند.

 

 

 پایان
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