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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ۰۱/۰۱/۲۰۱۶        مسعود فارانی

 !ستا ملی ترقی متضمن دقت به حقایق تاریخی
 کاندید اکادمیسین  سیستانی( مقالۀ اخیر )تبصره ای بر

 
 ،است، در قلمرو استعماری انگلیس  در منطقه و بی حیاترین استعمار زمانه بود انگلستان که یکی از چشم پاره ترین و

همت  نهضت  افغانستان اولین کشور فقیر جهان بود که توانست به همت جان نثاران اقوام مختلف افغان، به پشتیبانی و
کـُل  رشادت شاه جوان افغان، امیر امان هللا غازی و در  با تهور و شهامت  و مشروطیت دوم ) مربوط تمام اقوام افغانستان( و

را از یوغ استعمار انگلیس  رهایی داده، استقالل  خودآزادی کشور  استقالل و ،اتحاد سرتاسری ملت افغانستان با ارادۀ قوی  و
د. البته این دلیری ملت و جان نثاران آن،  نتیجه سه بار جنگ خانمان سوزی بود که وسیاسی این افتخار بزرگ را نصیب ش

 ن در بدل شهادت هزاران انسان با همت،  ملت سرور افغانسان  به این پیروزی نایل گردید. با اتحاد اقوام نجیب افغانستا
 

ر و خبیر، ملت افغانستان  توانست نایل مبنای تفکر مشروطه خواهان خی   بر زمانیکه در افغانستان اتحاد سرتاسری ایجاد شد و
و اوضاع  مستعمرات انگلیس را درمنطقه دگرگون به استقالل سیاسی شود. این استقالل سیاسی اوضاع استعمار انگلیس 

ساخت. دگرگون به این معنی که نهضت استقالل طلبی  در سرتاسر مستعمرات انگلیس در منطقه  مثل یگ گـِرد باد بی امان 
ده ملت افغانستان بود. استعمار انگلیس که در خوابش چنین دگرگونی را تصور نکر بوزیدن آغاز نمود که منشایش سرزمین و

 بود در برابر یک عمل انجام شده قرار گرفت. برج وباره انگلستان بلرزه درآمد.  وبقول شاعر: 
 

 همت اگر سلسله جنبان شود   ***    مور تواند که سلیمان شود
 

ه ب ستعمارااز  دلیرمردان وطن شست ۀضرب اافغانستان عزیز با تمام مشکالت آرامش را به خود حرام ساخته آزادی خود را ب
 دست آورد.

انگلستان  بود  که  مستعمرات تحت تاثیر نهضت پیشرو افغانستان، فقط استقالل سیاسی شان را آرزو داشتند  ولی این استعمار
شدۀ  انگلیسی می خواست  به هر شکلی که باشد از  سراسیمه شده تعادلش را در منطقه  از دست داده بود. استعمار هار

، انستان  بسیار خصمانه  انتقام بکشد، ازینرو کال ً با بی حیایی وارد میدان شد.  انگلیس از هیچ تزویرنهضت مترقی در افغ
ترفند و حیلۀ  در برابر افغانها دریغ نکرد.  او میخواست دوباره سرزمین شجیع و پیشرو افغانستان را  در گرداب نیستی غرق 

 کند.
  

، تاثیرات آن  بر ادبیات محلی ،این خطه متبلور شده بود گی که  در سرتاسرفرهن خوشبختانه دگرگونی اجتماعی سیاسی و
ثیرات مانع آشکار تخریبات أانعکاس وسیع پیدا کرد.  این ت ادبیات سیاسی محافل اجتماعی رزمی و حماسی  و ادبیات غنایی  و

اما انگلستان  طقه فزونی می بخشید.بیداری را در مستعمرات من دشمن می شد، از جانب دیگر خواست استقالل طلبی،  شدت
استعمارگر برای مهار کردن اینهمه افتخارات و برازندگی در صدد بود تا  چگونه این نهضت و شهامت وشجاعت را  فتور، 

کرسی ه ب افغانها، و زیرپا ساختن غرورست کند.  انگلستان مکار میدانست که یگانه راه  برای تخریب افغانستان سُ تخدیر و 
اخالقی برابر نباشد. از مفاهیم  بازار باید باشد که به هیچ اصل اجتماعی و در سطح کوچه و ین  شخص لومپنِ نشاند

 انساندوستی  وطن شناسی و ترقی کامال ً بیخبر باشد تا  منحیث دستپاک در اختیار استعمار انگلیس قرار گیرد. 
داشت دریافت که  بر اثر جنایات زیاد و تجاوزات به ننگ استعمار بالخره شخص منحط و دزدی را که از سواد عادی بهرۀ  ن

چنین  ناموس مردم  خود و بخاطر دریافت پول، به خفت ترین کار ها  تن در داده حاضر به فرمانبرداری  مطلق می باشد.و
دزدی هایش در فردی جز به منافع  بادارش انگلیس  دیگر فاقد تمام مفاهیم ملی بود. با کشف فردی که  بخاطر جنایات و 

 زندان پیشاور محبوس بود نایل گردید. 
به شهادت تاریخ تمام وطندوستان آگاه اند که چگونه  دزد قلـُدر را  انگلیس در آن مقطع حساس تاریخ از زندان پیشاور بیرون 

ارتقا داد و امان هللا تجدد طلبی چون شاه  به جای شخص منور وگان دیگر انگلیس، تا امارت افغانستان  هآورده  با دست پرود
ن را از بین برد.  حبیب هللا دزد اهاوخ تمام نهاد های ترقی وتعالی را سربه نیست ساخت. تعدادی زیادی از ترقیاو بوسیله 

 بدست داشت.  قدرت را در خفا انگلیس و  محض بنام امیر بودقمع کرد   کلکانی که انگلیس بوسیله او نهضت امانی را قلع و
 

نمی پذیرفتند. این انگیزه    بدون شک در افغانستان اشخاص خردمندی وجود داشتند که هرگز یوغ بیگانه را برای تخریب وطن
. استعمار انگلیس از آنجایکه در استعمار گری تجربیات بس دریسبب شد که  بچه سقاء مورد عنایت استعمار انگلیس قرار گ

ور بچه سقاء جمع شده به نفع انگلیس کار خواهند کرد که د  دانست که چگونه انسانهای فرصت طلب می زیادی را اندوخته بود و

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/farani_m_deqat_ba_hqheqe_tarihkee.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/farani_m_deqat_ba_hqheqe_tarihkee.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمن یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

حبیب هللا کلکانی    در نتیجه  سرزمین افغان ها را بوسیله اشخاص غیر ملی به تباهی کشاند.  انگلیس به  واسطه ماریونت خود
انتقام جویی انگلستان تا همین  فغانستان قربانی نیت شوم وخالصه ا بر آن شد تا دمار از سر نهضت و مردم افغان برکند.

اکنون دچار افراد مثل کلکانی شده که روز بروز کشور در باتالق بدبختی فرو میرود و تاریخ چندین بار در کشور به تزویر 
ز نظر تاریخ پنهان منافع  عامۀ کشوری را پامال کرده اند هرگز ا ،بیگانگان  تکرار میشود. کسانیکه بخاطر منافع شخصی

 نمی مانند. 
 

برویت تاریخ،  وطن فروش و معامله گر ارازل جوانان برجسته کشور رسالت دارند  تا حقایق را در برابر تمام اراجیف
 صحیح تفکیک کرده  وبه تأسی از آن اوضاع کنونی را نیک سامان ببخشند. 

 
از  یظم سیستانی که با مطالعات وسیع  تاریخی خود بخشجناب  اکادمیسن اع جوی وطن هم اکنون به همت مورخ حقیقت

جمع آوری   "تکمله ای برکتاب: حبیب هللا کی بود،عیاری از خراسان یا دزدی از کلکان؟"  ۀدر مقالهموطنان حقایق را برای 
شاد فیض محمد خان مثل  روان  ،توجه فرمائید که با تقبل زحمات فراوان ، مطالب را از مورخین معاصر دوران امانی نموده،

 فجایع ضد بشری  وغارت و انواع جنایات و خواننده باکاتب و دیگران در اختیار جوانان با همت گذاشته است. با این اسناد  
چهره  ابشهر کابل آگاه و  قزلباش در ناموس مردم بخصوص مردم زحمتکش هزاره و منال و تجاوز سقویان برمال و چپاول و

جان نثاران  برایتان آسان می شود. این حقایق تاریخی    ازفرق خیانت کاران  و نا خواهید شدآشخاین ونیزصادق به وطن های 
 خواندن این مقالۀ مستند وتاریخی را به تمام جوانان رسالتمند افغانستان توصیه میکنم. است که  ترقی ملی را تضمین میکند.

ى توپ می بستند با خونسردى حیرت انگیزى بر  تى به میلهبایاد آوری از جان نثاران  مشروطیت مثل سرور واصف را که وق
 توته كاغذى نوشت:  

 
  ترك مــال و ترك جان و ترك سر    ***    در ره مشروطه اول منزل است       

 
 افغانستان     ۀهموطن گرامی !  ببین تفاوت ره ازکجاست تابه کجا ؟ به امید سربلندی دوبار  
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