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 ۲۵/۰۷/۲۰۱۸          مسعود فارانی 

 استاد محمد اعظم سیستانی اخیرنگاهی مختصر به کتاب 
 

 
  آفتاب آمد دلیل آفتاب

 

سزوار زعمای ملی کشور » در عرصۀ شناسایی چند زعیم حقیقی کشور کتاِب تحت عنوان 
تدوین شده که مایه افتخار جامعه  ای مدنی ، روشنفکری و تاریخی افغانستان  « !تقدیراند

است. نظیر این کتاب ارزشمند با چنین شفافیت و مستند دهی ،  تا کنون کمتراثری است که  
خالی عامل  موجود را پـُر کرده باشد.  کمبود چنین اثری سبب  شده بود تا جعل و جعلکاران 

سرزمین ما میدان را خالی دیده به تحریک دشمنان وطن رشد کنند و حقایق را در بدل  در
اجر و مزد زیربزنند و بجایش هرچه دل ایشان خواست برای نسل جنگ زده  مظلوم شده در 

وطن  حامید  و با لطایف الحیل و عوام فریبی خود را حامی آنها  و ننخورهضم آنها آماده ک
 جا بزنند. 

  
انه با چنین توطئۀ  حقایق را از نظر نسل جنگزده  پنهان کرده اند تا دشمنان بتوانند جوانان بی خبر مانده را که متأسف

 بخاطر دوام جنگ فرصت وامکانات تحقیقات عمیق را دسترسی  نداشتند از مسیر ملی بودن منحرف سازند.   
چند دهۀ اخیر( میتوانند آتش نفاق را درسرتاسر افغانستان دشمنان میدانستند که با ایجاد بغض وکینه در بین نسل جوان )

بین جامعه  اجدادی تاریخی افغانستان  آتش بزنند و خواهران وبرادران را در برابر هم قرار دهند و ازین غایله بهره 
 نمایند. زیاد برداری 

ساختند که سبب بیگانه شدن آنها با اولین بهره برداری این بود که نسل جوان را با جعل از حقایق تاریخی بی نصیب 
 فاصله گرفتند.  حقیقی تاریخ حقیقی کشور شده از مسایل ملی شفاف

 
دشمنان فقط زیر نام شاهان پشتونتبار خواستند در بین جوانان کینه را براه اندازند. جوانان احساساتی بیخبر مانده از 

د نا خود آگاه تعقیب و پیروی کردند. یعنی بدام تزویر دشمنان حقایق، متاسفانه  مسیری را که دشمنان ایجاد نموده بودن
گیرماندند وتیشه به ریشه خود زدند. این پیروی سبب شد تا آتش  خود سوزخانمان سوز ولی  دشمن ساز در بین جامعه 

روز در حال شعله ور شود.  بد بختانه که کینه و بغض ایجاد شده، چشم همه جوانان را نیزبست وبد بختی را که روز ب
بزرگ شدن به نفع دشمنان بود  نتوانستند روشن تشخیص دهند. اینکه شعله های آتش  نفاق همه جوانب را یکسان  می 
سوزاند وضربه آن به تمام اقوام محترم کشور نیز یکسان می رسد و لحظه به  لحظه جامعه را می بلعد و جامعه  ای 

ز حالت خواهری و برادری  واجدادی تاریخی بیرون می کشد توجه نمی د و انیکدست افغانستان را قطعه قطعه می ک
کنند که برای تمام افغانستان یکسان فاجعه بار است و در آتش آن تمام اقوام محترم کشور یکسان خواهند سوخت و 

 دشمنان به خواست خود خواهند رسید. 
اکادمیسین محمد اعظم سیستانی با حوصله اندید کدر چنین اوضاع مرد خبیر و خییر و دانشمند مورخ وطندوست جناب 

مندی کتاِب را تدوین کرده  وبه خدمت جوانان وطن قرار داده است  تا این نیروی اصلی کشور حقیقت را از دروغ 
ده دامن نفاق را برچینند وهمه جوانان کشور در کنار هم  در برابر دشمن مزور صف آرایی  ملی را بخاطر کرتمیز 

 امان دهند. اینست آرمان جناب سیستانی که من از نوشته هاوکتاب های ایشان دریافت کرده ام.نجات وطن س
 

این اثر که بزبان سلیس وروان دری با نثر زیبا حقایق را باز گو می کند برای جوانان ملی کشور زمینۀ آگاهی الزم را 
تر است که  جوانان را  به حقایق ملی تاریخی دارا می باشد.  آموختن حقایق الزم از هزاران تانک وتوپ دشمن قوی 

فاق، خواهری و اتمسلح سازد،   نتایج چنین مسلح سازی فکری این خواهد بود که،  جنگ ونفاق جایش را به اتحاد و
برادری ، دوباره خواهد داد و دشمنان روسیاه شده  میدان  را مثل گذشته  ها ترک کرده افغانستان دوباره بدست اقوام 
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ر قرار خواهد گرفت و با صمیمیت  در کنار هم مانند اجداد شان وطن را از دست دشمنان رنگارنک نجات خواهند براد
 داد. از زحمات این مورخ نستوه اظهار امتنان و شکران دارم. 

 

د چرا زعمای ملی که به آرای ملت وآرای تمام اقوام بر اساس لیاقت واهلیت پذیرفته شده بودند مور یاد داشت :

 مذمت  دشمنان وطن قرار می گیرند. این امر خود جای تأمل ومکث دارد.
  

که در اصل پشتونتبار بود  شناسایی دارند  میدانند که انتخاب وی از جانب اقوام  احمد شاه بابای درانی کسانیکه از
رضا بدون تقلب  وجبر به میان آمد.  ه مختلفه محترم افغانستان  به اکثریت آراء در یک لویه جرگه ای بزرگ، خوش ب

دولتی را سامان داد که بیشتر اعضای کلیدی و اساسی آن به دست اقوام غیر پشتون بود مانند  احمد شاه بابای درانی
دیوان و دیوان مداری در دست تاجیک ها هزاره ها بلوچ ها اهل هنود وغیره اصناف قومی،  بیشتر ازصنف پشتونها 

میان آمدن شاه و رژیم آخوندی ایران بخصوص  دوره ه اعی بحد اعلی دربین آنها سیال داشت. که با ببود و عدالت اجتم
ای حکومات  جهادی  ساخت ایران وپاکستان  کنونی هیچ اثری و هیچ مورخی ازین بزرگ مرد تاریخ جز به نیکی به 

وام در سطح خواهری و برادری تاریخی بدی یادی نکرده اند. زیرا دوران احمد شاه درانی عدالت اجتماعی بین اق
 متبلور بود.   

 
همچنان  امیر عبدالرحمن خان که از آنطرف پار دریا  بعد از تبعید به افغانستان دوباره آمد دولتی  مختلط را با خود 

ن زمان  آورد که متشکل از اقوام بود که پشتونها درمیان آنها در اقلیت بودند. چون این موضوعات نفاق افگنی در آ
بوسیلۀ دشمنان قابل اهمیت نبود چراکه ملت  افغانها نمی گذاشتند تا کسی به دهل بیگانگان ودشمن برقصند ازینرو دولت 
مستحکم امیر عبدارحمن خان  سبب شد که  به  حاکمیت اشخاص ملکطوایفی  ودسته های اجیر شده پایان دهد و 

گرچه دشمنان وطن  بخصوص رژیم نامرد ایران در آن زمان مثل افغانستان یکدست را در برابر دشمنان بسازند. 
امروز خواست تا در حمایه سادات اجیر شده  هزاره ها ایجاد نفاق در افغانستان کند.  همچنان به حمایه دشمن ) نیروی 

ولت امیر گردند وابسته بریتانوی ها(  در مناطق پاکستان امروزه، تعدادی از شینواری ها را آماده کرد تا سبب سقوط د
خوشبختانه دولت مختلط اقوام بین االفغانی  امیرعبدالرحمن خان متوجه جنایت دشمنان شد  که عناصر مفتخوار  سادات 
اجیر شدۀ هزاره ها مثل پرازیت خون مردم ساده  هزاره ها را می مکند  وبرای بیگانگان کار می کنند و کتله های 

ی های مزور همدست شده بودند شناسایی کرد.  فوری  دست به اقدام سرکوب شنواری اجیر شده را که با بریتانو
عناصر ضد ملی  زد  درین تصمیم برحق دولت امیرعبدارحمن خان هم  مردم نجیب هزاره ها را از عناصر پرازیت 

 ها ومفتخواران نجات داد و هم  از دست نفاق افگنی های عناصر اجیر شدۀ شینواری ها رهایی بخشید. 
ز همین سبب عناصر مزدور و اجیر شدۀ دشمنان افغانستان منافع شان  را در خطر دیده این دو حادثۀ تاریخی برحق ا

وطن سازرا، برعلیۀ امیر عبدارحمن خان  پیراهن حضرت عثمان ساخته اند تا امیر آهنین را با دولت  مختلط  مصمم 
گرانه را براه انداختند. چنین حالت باعث شد  مپاگند های مسموبین االقوامی اش بدنام سازند. ازینرو تبلیغات  و پرو 

که آتش نفاق را بیشتر بین اقوام شعله ور سازد.  همچنان در مورد امیرامان هللا و دولت ملی وی وهمچنان در مورد 
سانیکه شهید محمد داود خان و مسیر ملی وی توطئه  دشمنان  بد بختانه در حال گسترش بود واست. درین گیرودار ک

دید عمیق تر دارند قضایا را دقیق شناسایی کرده مردم بی کینه افغانستان را در شرایط کنونی مسیر ملی میدهند، اخالص 
ونیت آنها در چنین شرایط  فقط سر وسامان دادن به اوضاع نا بسامان است. چنین نیات خیر نیاز هرافغان ملی دور 

یرجناب  محمد اعظم سیستانی کاندید اکادمیسین میباشد. بقلم ایشان برکات اندیش است. که یکی ازین دور اندیشان خی
 بی شمار آرزو دارم. 

 پاینده و سربلند باد افغانستان و حقایق ملی آن.       زنده باد عناصر ملی ،  دشمن سؤاستفاده گرهمیشه درحال شکست است،
 

 تاریخی تمام آثار : مأخذ 

  رابیغرض و حقیقت گ

 بزرگان تاریخ مادر مورد 
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