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۰۲/۰۰/۲۰۰۲        مسعود فارانی
         

 !بچه سقوکاران ونگارگران زکقابل توجه ب  
 است شرف با افغان هر وظیفه ،مردم دشمنان افشای ولی ،نداریم دشمنی قصد ما

 :آغاز
 : ودوم مشروطه خواهان اول 

آغاز  سرور خان واصفبه رهبری از انجمن سراج االخبار  زادۀ همت بلند تعدادی است که  اول  مشروطه خواهانجانثاری  
 تمدن و پیشرفت میدانستند.  مانع ،را خانخانی. آنها قیمومیت انگلیسى را ننگ و مطلقیت شد

هزاره،  ازاین هسته ای روشنگر متشکل  میدیدند.  كشور وحدت مليبه  منوط رامشروطه آوردن  استقالل واسترداد  همچنان
  ولیت چنین تشکلئبودند  مسرا کشیده  که عذاب استعمار و عقب مانی   تاجك، پشتون، ازبك،غالم بچه تا مهاجر هندى بلوچ،

ا ر تبعیض هاى ملیتى، مذهبى و لسانى  این روشنگران. پذیرا شدند منافع مردم  بخاطر با خطر جان ، را آگاهانه وطندوستانه
 ویرانی کشور می دانستند.برای  ابزار
اد محمد حسین خان  پدر استمستوفی الممالک رئیس ضبط احواالت  بنام بوسیلۀ  امیر حبیب هللا  در زمانمشروطیت اول دنبالۀ 

عثمان  ،جوهر شاه خان غوربندى، واسع قندهارىمولوى مانند عالی جنابان شد. چند تن از رهبران آن  نابود خلیل هللا خلیلی
  ضبط احواالتو بقیه تا استقرار دولت امانى در زندان هاى مخوف شدند  اعدام  واصف خان سروربشمول و...و...   خان پروانى
 . قرار داشتندشكنجه هاى غیر انسانى استبداد تحت فشار

مستوفی الممالک ورئیس ضبط احواالت  سیاهی به رژیم و به  چهره مخوف ترین     و رو سپری شد دردناکخالصه آن زمستان 
 باقی ماند.آنزمانی ابدی 

حد جان ایستادگی کرد ولی  دشمنان افغانستان آن جنبش بش مشروطیت اول در راه وطن  تاسربه همگان معلوم است که جن
وطیت ، علیه مشرآنها از بین بردند. باوجود عمل کرد وحشیانه، خدا وملت دیگرهیچ پشتیبانی نداشتبزرگ بیداری  را  که جز 

خطر جان کردند  تا اینکه توانستند  مشروطیت دوم را سر دوباره ،  افغان  اول  بازهم  جانثاران افغان اعم از تمام اقوام برادر
هاد ن ،سامانی های کشور را سامان دهدتوانست  تمام بی   ،امان هللا خانترقی خواه  پا آورند.  مشروطیت دوم با سرپرستی شاه 

 د. ش قانون مدنیتبدیل  به    قانون  جنگل  های را به دنیا آورد که همه وهمه برای رفاه وترقی افغانستان آغاز بکارکردند.  
در امان ومصئونیت قانون  قرار شان   خصوصیهای  داراییتوأم با  تمام ملت اعم از زن ومرد و نجات یافت نوامیس ملی

ازین سبب  افغانستان آهنگ ترقی  وبیداری را آغاز   جایش را به دولت مردم ساالر داد.و توتالتر گلیم اش جمع شد رژیمگرفتند. 
 د.شجوامع استعمار زده  دیگر درمنطقه  خوبی برای سرمشق  این سر آغازکرد.  

 

غاز آ سیستماتیکبا افغانها  به شکل  را گی اشه رانده شد،  تازه دشمنی  شتر کیناز افغانستان  زمانیکه   1111انگلیس در 

و قمار  جنگ را در برابر شجاعت افغانها  ه بود منافع اش را از دست داد  ،، چراکه انگلیس مزور با قربانی های سنگینکرد
 وعوامفریبی  در نوشتار با ، تزویربا حیله و باخته بود.  ازینرو برای انتقام  گیری  از هر دروازه  و دریچۀ ، در کردار 

ته را نوشبر ضد  جنبش ملی امانی وارد عمل شد.  یعنی هر عمل را سنجیده  و هر  به وسیلۀ گماشتگانش    لفاظیدرگفتار با 
س الناترتیب افسانه سازی ها ی محیالنه  شروع به مغز شویی  عوام  جامعه آماده کرده  در گفتار به بنابه مذاق و سویه عوام 

" اقدام نمود.   زهر بد بینی را  غیر مستقیم علیه مشروطیت دوم  خان امان هللاشاه "یعنی  علیۀ  سمبول جنبش مشروطیت دوم 
رد.  وبرای اینکه از صفا و ساده گی  مقدس  مردم سؤ استفاده کرده باشد،  نرم نرمک با حیله ها و در بین جامعه پخش ک

 . صف آرایی نمود ،عوامفریبی  ها  به تخریب نهضت های جامعه ساز
رسیده ای مستعمره به اوج سرمایه وقدرت دار وندار کشور هغارت  انگلیس  که از جهانی  در آن زمان گرگ درندۀ  استعمار

رو  بنا ً با تمام نی خواهد شد،بود متوجه  شد  که جنبش بزرگ مشروطیت دوم افغانستان،  گور کن استعمار انگلیس در منطقه 
 در تالش می شود تا این جنبش را از بیخ وبنیاد بر کند.  

کند.   دشمن  یادهپش را بی اشتباه و دقیق به ابزار ِ ضرورت  داشت تا بتواند پالن  ا ازبیخ وبنیاد برکندن افغانستان انگلیس برای 
بنا ً درپی آن شد تا نقطه ضعف این ملت را که  همانا  ،میدانست که این ملت سر افراز را با قوت جنگ نمی تواند مغلوب کند

رف صیات بشمول ح ،  ملت افغان از تمام منافع  شخصی خود عقاید ودینودین آنها میباشد  شناسایی کرد که  در برابر عقاید
توانست ای مذهبی، هبا افسانه سازی انگلستان .  بنا ً دکنسؤ استفاده میتوانست از آن   انگلیسبود که نظر میکند و این  یگانه نکتۀ 

ملت افغان را از درون تخدیر وسست نماید. انگلیس اینبار از طریق  دین و مذهب  بوسیله مالهای  معاش خور و  روحانیون 
 در روان جامعه نفوذ کرد.  ، متنفذ  استخدام  شده  حیله کار
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نگلیس ا  در معامله جدید شد.  مخفیانه با متنفذین  وروحانیون که در باطن با انگلیس طرح دوستی داشتند   ریتانیا: بنتائیج 

ر ،  پس  دستاکرده اش را با ستون مذهب و سران اقوام  حفظ  استقرارهمیشه رژیم های تمامیت خواه وتوتالیتر میدانست که 
قدم اول برای خریدن این عناصر اقدام نمود  ودرین راه  تاریخ شاهد است که  انگلیس چگونه تخم اسالم سیاسی را بر علیه 

 موالناشیطانی   مثلثنظارت  تحت  بعد ها تقویه نمود که .  دیوبندی ها  و امثال اش را رواج داداخوت وبرادری  مقدس اسالم  
احزاب اسالمی جهادی  را  اس آی اساستخبارات پاکستان   تبانی به الحق سمیع موالنا و احمد حسین قاضی ، الرحمن فضل

 .  نداشتبرای کشور  نتیجه کار آنها  جز ویرانی افغانستان  حاصل دیگر بمیان آورد.
بر ضد  ۰۰۲۱اغتشاش خوست در مارچ ، بطور نمونه [ دیده شدهمثال های برجسته این ادعا در تاریخ معاصر ما ] بیشمار "

اصالحات اجتماعی دولت امانی برهبری مال عبدهللا مشهور به مالی لنگ و سایرمالهای آن سمت به تحریک و رهنمائی 
ز مریدان حضرت صاحب شوربازار بنام عبدالغنی قبایل سلیمانخیل روحانیون پر نفوذ مرکز است. در اغتشاش خوست یکی ا

را در کنار مالعبدهللا و مال عبدالرشید سهاکی قرار داد. این دو مال دریک دست قرآن و دردست دیگر قانون جزا را گرفته 

اً دارید! قرآن یا قانون را ؟ و طبعیک را قبول  کدام: درمیان قبایل که متأسفانه از سواد و دانش بی بهره بودند فریاد میزدند
 (1)  مردم میگفتند: قرآن را و سپس مردم را بشورش دعوت میکردند."

که فاقد هرنوع دانش  معمولی  ودینی بود، زیر شعارمزورانۀ، "حبیب هللا  خادم سقو  رارژیم دست نشاده و مزدور بچه  تا اینکه 
 گماشتگان فاقد هرنوعدزدان و تخریب کاران، از سقوی، متشکل رژیم   . آوردبرسر قدرت  (برای فریب عوام)دین رسول هللا" 

به دلخواه  دشمن سر به نیست کند.  انگلیس توانست در  را  تمام نهاد های ملی قادر شد تا به رهبری بریتانیا خصوصیت ملی، 
 مبدل کند.  ) قانون جنگل(رانسانیظرف نه ماه  ماشین دولتی استوار بر قانون  وانسانیت را به قانون غیرمدنی وغی

از پرتو جبش مشروطیت دوم  جامعۀ آگاه شدۀ بود بنا ً دوام  رژیم فاسد سقوی امکان تداوم  را نداشت  ازینرو غرض خوشبختانه 
س با لیکه در گذشته از جملۀ سپه ساالران  دوره امانی بود.  انگ رویکار آوردآرام ساختن جنبش های مترقی کسی را  بنام نادر 

 از جامعه بردارد.بنیاد مشروطیت دوم را مردم را با آوردن نادر فریب دهد و در اصل  چنین فریب کاری  ها  قادر شد تا 
  .بقتل رسید  "عبدالخالق"افغانستان  مشروطه خواهسقو بدست نادر و نادر بدست شیر پاکترین فرزند سرانجام بچه    

زار بنام روحانیون  اباز آنجایکه . کند برتا شیرازه افغانستان را از بیخ وبن  می خواهدبا تبانی غربیان دیگر  بریتانیاهم اکنون باز 
در پس   ،استشناخته شده آنها وغیر ملی  چهرۀ ریاکارانه غیر اسالمی  وشده  کهنهمذهبی بعد از رسوایی احزاب جهادی 

در جامعه صاحب اعتبار و   که دهدمی  تشخیص ابزار ف النفس  را منحیث ضعی  قلمداران و می براید  جستجوی ابزار جدید 
ا می یرز، .  بنا ً با تطمیع کردن  آنها  می خواهد اعتبار جنبش مشروطیت دوم را بوسیلۀ تبلیغات آنها ساقط کندهستندنامکی 

وحدت  سرتاسری  یندشمن از،  افغانها میشودتاسری سر سبب وحدت ملی  جنبش مشروطیت دومافتخار واعتبار  دانست که
دزد کلکانی را شجاع  و اغتشاش که ، شده می تواندزائل   وقتیاعتبار  اینکه  ستدشمن میدان   .بودافغانها سخت در هراس 

  جنبش مشروطیت را با  شخص شاه امان هللا  دربست دراشتباه قلمداد کنند.خبرگان  اش را جوانمردی، وبرخالف عظمت 
 تدواعتبار دادن به نوکران انکلیسی که  مانع وح  در افغانستان فراموشی جنایات انکلیسئیج این نیرنک جدید مساویست به نتا

 .ندشومی  ملی در جامعه 
 خالص، یار،حکمت  ،چهار گانهبدنام جهادی  تنظیم های رهبران  جانب از  همان افسانه  های  ساخت انگلیسگرچه در اول 

ه در تدوین شد  کبمصرف ایران و پاکستان  منحیث  تاریخ درسی مکاتب  خلیلی،  به همکاری استاد خلیل هللا ربانیسیاف، و 
ضد اسالم   و بلکه کافرو ضد مردم نه تنها را  امان هللا خان مترقیشاه  و  وشجاع  به حیث یک مجاهد، متقی رابچه سقو آن 

 . نده بودانسانیت معرفی کرد
جنابان (  اکنون  از حنجره  رهبران جهادی)  وایران پاکستان ،انگلیس  سخنان  نوکرانب  درین است که همان جال نکتۀ 

لمداران این سخنان اینبار بوسیلۀ  ق شنیده میشود تا پروفیسور رسول رهین، حسن کاکر، اسحاق نگارگر و اعضای خراسانیان لندن
یجاد را  با ا نظام وحدت افغانهاقصد شکستن  دشمنان وطن زیرا . گردددر بین افغانها  پخش واشاعه   دشمنانصد شوم ابرای مق
 است. بوده بار بار سر خور دشمنان افغانستان  افغانها وحدت دشمنان افغانستان میدانند که  . دندر سر دارنفاق  

با مترادف اش را عمدا ًنمی  بین شمشیر زن ودرنده گی  وشجاعت  غذا  و زهر، که  فرق بین  آرایشگر بچه سقو نگارگر وتوجه کنید 
 مغالطه کاری آماده شده است.   نوعهر برایچراغ بدست  مثل دزداو  بداندد خواه

 اغتشاش با  را  امان هللا خان مترقی  توجه کنید  که موضوع  نهضت بزرگ مشروطیت دوم  اعم از تمام اقوام افغانستان، برهبری  شاه  
مشاطه گران  سقوی با عوامفریبی زیر نیرنگ به نام مقایسه  خواسته است  سیاه وسفید را   اند،  هم ردیف ساخته بچه سقو خانه برانداز

و اغتشاش سقوی انگلیسی ضد ترقی مثل  بود جامعه  زندگی بخش   ذاءغ زیرا  نهضت بزرگ مشروطیت دوم  مثل ؟؟ کنار هم قرار دهند
وبحث جراین چنین  براه انداختن ؟  همچنان نیستکشنده قابل مقایسه   زهر زندگی بخش و ایذغپس   .بودوترقی  جامعهعلیه  ،کشندهزهر 

 این   چیزی دیگری نمی تواند باشد. که جامعه را در گروگان دارندخودش جز چراغ سبز نشان دادن  به دزدان وجنایتکاران  موردهای  بی 
ز ابد بختانه اگر  ؟زنند بمغز شویی جوانان  دوباره دست بهمیخواهند  و مشمیئز کننده آرایشگران با تکرار بحث های کهنه نگارگران و

 به قربانگاه ها فرستاده خواهد شد.  جوانان  ها به نفع بیگانگان  در صف آرایی قومبازی ، اینباردقت نشودآگاه  طرف جامعه 
نقش روحانیت متنفذ ـــ    ۲۲۲،۲۲۵، ص ۲اخیر، ج ، افغانستان در پنج قرن ۱۳۳_ ۱۳۱)استا اولسن، اسالم وسیاست درافغانستان ، ترجمه خلیل هللا زمر، ص (1) 

 .درضدیت باتجددگرایی رژیم امانی از قلم  مورخ اعظم سیستانی (
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جدید ان ونگارگر آرایشگران می شود ولی  گ وبدبختی غرقجن منجالبافغانستان بیشتر در روشن است که  ای این عمل نتیجه 
  د.کرخواهند  دریافترا  دودیاز گاو غ ،فرصت طلب

ان  زیرا جنبش خبرگ است کار شرم آور میدهندبا مغالطه کاری ها  ذهن جامعه را مغشوش کرده سفید را سیاه و سیاه را سفید جلوه  آنانیکه 
وبه توجه  اکثریت منورین اقوام  ، انسانیت ، شرافت  و قانونیت متکی بمردم در جامعه بود  متضمن برهبری شاه مترقی  مشروطه دوم 

 نسانیت، ا، تخریب اغتشاش انگلیسی زیر سایه مترسکی  بنام بچه سقو، متضمن تخریب نظام  بر خالف مختلف جامعه آگاهانه پیاده شد. اما 
ت به جر که ضرور ،ست آفتابیاین جواب دور از ابهام یک حقیقت. بوداوباشان دزد  بوسیلۀ شرافت و قانونیت  متکی به انگلستانوتخریب 

 یعنی .جنایتکاران جهادی تنزیل کرده اندکه در حد  خود را به تجاهل زده اندبزک کاران بچۀ سقو وبحث و منازعه  ندارد. اما متاسفانه 
 ه :خطاب میکند کچنین  سعدی شیخ خالصه به این مغالطه  گران می براید. بچۀ سقا یاد شده   نگارگرانهمان سخنان انگلیسی از حنجرۀ 

 ه گناهــچشمه آفتاب را چ***      ه روز شّپره چشم ـــگر نبیند ب
 که آفتاب سیاه ،کور بهتر***      شم چنانچراست خواهی هزار                                      
انگلیسی سوال دارم که جنبش مشروطیت  یگانه افتخار مردم را به کاهی زیر سئوال می برید  و اغتشاش از جنابان  گماشتگان 

م  از دشمن مردمغالطه کاری   بادرین مرحلۀ حساس با تمام فهمیدگی  شما .  سقوی معلوم الحال انکلیس را به کوهی می بخشید
 .  دپوشیمی  چشم مردم  حمایه می کنید و از مفاخر ملی 

تخریب کاری های جنایی همچنان  که حاصل کار آنها اظهر من الشمس است  و  ()خبرگان کثیر از ملت جنبش مشروطیت
کار یک نادان نیست  که از نادانی به نفع دشمن  این مغالطه کاری ها ، زیرا استو روشن  نیز افشاء شده کلکانی انگلیس 

مزدوری بر زده اند.  خیانت و برعکس  کاری کسانی است  که  به اشاره بیگانگان آگاهانه  دست وآستین برای   ،موعظه کند
 می پردازند؟مفتخرانه  ضد ملی  به چنین عمل شرم آورپس چرا اگر چنین نباشد  

 .ودمی شاس ناحسدر چنین وضعیت حساس،  در غیر آن ضرورتی به چنین بحث های فرساینده  آنهم به نفع دشمن 
  

آزاد کردن نیم از جامعه ) خانم های گرامی وطن (  از ، مدنیت داود خان  با زور محمددر زمان صدارت سردار توجه کنید
  زه نیستسینمای پارک تصمیم گرفت که بدون پطلون داخل شدن  مرد ها  به سینما اجا دهۀ  دموکراسی زندان چادری ، ویا در 

مدیریت  آزادی خود را بدست آوردند و در چوکات کوچک وطن  زنان گرامی  یم بود  برحق  که تصاممیم از جمله اآن تص
.  حاال اگر صاحب قلمی  برخیزد و مهار کرده باشدبی بند وباری مردان بی بند وبار  را  دربرابر هموطنان میخواست  سینما 
  چه خواهد گفت ؟ آنهاواقعی برای خواه عدالت کرجامعه روشن تلقی کند،  اشتباه  اش مقاصدبخاطر  از دید اغمازنیک را  کارآن 

زنانه بود که بجای تقدیر مترقی  داستان  شاپو  ودریشی در زمان امانی  همطراز  با  دائر کردن مدارس دخترانه و نهاد های 
ها لستی از چنین چیزحضرت عثمان شده است. پیراهن و اجنت هایش تا هم اکنون جانب انگلیس بر نکوهش آن ازمتاسفانه 

وب اقوام افغانستان بود  منکروشنگران  را بلکه تمام جنبش مشروطیت امانی را که اعم از تمام شاه مترقی  ساخته اند تا  نه تنها 
 .نادیده بگیرندغیر مستقیم  عوام الناس را مسموم کرد  زهرچون که را  بریتانیاجنایات استعمار عوضو در باشند کرده 

  

از تصورات خیالی  یک شخص ساده سند سازی  می کند  وحقایق مستند تاریخی بچۀ سقو  مشاطه گر ونگارگرتوجه فرمائید که 
یکی ازین مشاطه  بر آن  زیدد.   مننا دیده میگیراست از پدران نیک جامعه که ماحصل  زحمات و قربانی های فراوان  را 

و و خودش  در پای قصه های خاله کوک به ُسخره میگیردرا با آثار با ارزش ایشان گرا خ نگار برجستۀ ملیتاری چند سقوی، گران
را  یزیرک در دو دام گیرمانده است که  برای ثبوت دالیل  ناجور خود سندهمچون  پرندۀ  این مشاطه گرها صحه میگذارد.  

یلی  از افسانه ساز محیل خل باشد. ویا  افسانه ای رارائه کرده قصه های دوستان  برجسته میکند تا  برای فریب جامعه سندی ا از

آنکه پسری را هنگامی که هنوز صغیر بود به ُجرم پدرش که مستوفی الممالک »د میگیرد  چنین می نویسد که : سن
بی اعتباری چنین قصه های جعلی  خود ساخته را باید ببینید « ورئیس ضبط احواالت بودمحاکمه ومحکوم می کند

عقل  درغیر آن  هیچ( دزد را عیار نامید.  ،کاریکه خلیلی به نفع انگلیس)وبرجسته کنند. ر تأید  بگذارند مهُ  ان و نگارگرانمشاطه گر
انجام  کار کودکانه  رابلند اش وخبرگان بیشمار اش   اند  که جنبش مشروطیت با آن مرتبتسلیمی باور کرده نمیتو

محیالنۀ خلیلی است تا با چنین استدالل ضعیف از یک جانب دل مردم را داده باشد. این  سخن باز از ساخته های 
 ست. غیر مستقیم  کوبیده ابه نفع دشمنان را دوم مشروطیت  ملی  جنبش بزرگواز جانب دیگر باشد  هبرخود سوختاند

  

ماهی آرزویش را  تا بتواند، میخواهد آب را خت کند داستانهای خاله کوکوبا  کار بچۀ سقو،زکب   و گرمشاطه جناب 
.   از اعمال  انگلیس دفاع میکندو زیر نام خارجی ها  خلیلی ، بچه سقو. او رسما ً در نوشته هایش  از نمایدصید 

میخواهد بچه سقو را شخص  توجه کنید  که او   همه چیز را به گردن خارجی ها نیاندازید؟؟؟وبصراحت می نویسد که 
گویا انگلیس در چنین جنایت دست نداشته است.  توجیهات د. این به آن معناست  که کنه یتوجو صاحب اراده  مستقل 

 این مشاطه گر یک عوامفریبی  آشکار به نفع دشمنان افغانستان میباشد. 

 است شرف با افغان هر وظیفه مردم، دشمنان افشای ولی نداریم دشمنی قصد ما
 مندی تان تشکر  ادامه دارد.ه از حوصل

mailto:maqalat@afghan-german.de

