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 حقایق را ضعیف نسازیم!
 میگذارد خون دل ما میخوریمهرکه پا کج 

 شیشه نــامــوس عالم دربغل داریـــم مـــا    

  )بیدل(                                                                      

 
در میدان دانشمندان وخبره گان افغان   گرای افغان در میان شور و هیجان  امان هللا، شاه جوان و ملی شاه،میالدی۹۱۹۱در سال 

انگلیس -مرادخانی کابل، روابط خارجی افغانستان را از امپراطوری بریتانیا مستقل اعالم کرد و طی جنگی که به جنگ سوم افغان

 ناچارودر برابر ارادۀ مردم افغانستان  .فغانستان را به رسمیت شناختبریتانیا استقالل ا ،است، براساس یک معاهده مسمی

 سرتسلیم فرود آورد.

 

کسانی هستند که تا دم مرگ با تعهد در برابر انسان وانسانیت برای رهایی انسان  ،در جامعه  نیک روندگان راه های

در یک بخش  بلند با داشتن قریحه حتی آنانیکهولی باشند. بخاطر منافع مردم  ،ازمظالم، در جستجو وتکاپو راه های نیک

که هم از زاغ میمانند  میبینند دچار تکبر بیجا می شونددر تمام بخش های زندگی  خود را مجمع الکماالت  و زندگی، هنر

  .وهم از رزاغ

. کندد و در پای تکبـُربیجا قربانی گردان بیجا ضایعاین ودیعه وامانت را نباید است که آدمی موهبت طبیعی ذاتی یک قریحه  

تا هرچه بیشتر  شودوفایی آن قریحه توأم با شکسته نفسی، متقبل ریاضت ها و سختی ها کش درراه الزم است تا برعکس

 ببار بنشیند.در راه انسان وانسانیت  وزیباتر این امانت 

عیار وتوانای معاصر پشتو جناب عبدالباری بدون تعارف معمول می خواهم وارد بحث شوم. باید بگویم که شاعر تمام 

 جهانی در مورد شاه بزرگ افغان شاه امان هللا غازی مطلبی را نگاشته بودند که دور از سنجش الزم و دور از واقعیت بود.

خوشبختانه دیری نگذشت که جناب دکتور عبدالرحمن زمانی مورخ آگاه ودقیق نگر افغان متوجه این نقیصه شده با دالیل 

و فرهیخته  محترم جهانی شاعر توانا  کوشیدند مستدل روی اسناد وبا برمالکردن خواست دشمنان افغانستان، ،انکار ناپذیر

 . بسازندرا متوجه این اشتباه 

تصحیحی و  انگیزهعاری از حـُب وبغض که بیشتر مثل همیشه داکتر صاحب زمانی در نوشته خود تکیه بر حقایق کرده و

کاری بود این دقت نگری شان  نشوند.  تحلیل های نادرستنویسنده گان ملی در آینده دچار  تا ردتنویری را برای جامعه دا

 .و مسؤالنه مثل همیشه در سطح بسیار عالی
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هللا غازی  بزرگ افغان امان شاهواضح است که رژیم های دست نشانده از روز سقوط دوره امانی تا امروز برای کوبیدن  

برای برحق جلوه دادن اغراض شوم به نحوی و به نوعی  های انسانی و ملی وی را کردند وتمام کاره ادست وآستین برزد

که خبرگان شریف وملی و حتی نزدیکان   هند. این جو حاکم تاجای پیش رفته اوناجوانمردانه زیرسؤال برد دشمنانهخودشان 

عجله کرده و  ناسنجیده امان هللاشاه د که وتاثیر تبلیغات سؤ قرار گرفته ، ازهرجا شنیده میشامان هللا نیز تحت  شاهخانوادگی 

را دربست سبب خامی وی حساب دادند تا جامعه متوجه  شاهتعجیل آرمانی  چنانکه عجله او باعث این سقوط شده است.

از  .دگردری به این وسیله بی اعتبار جنایات انگلیس در زمینه نشود و غیر مستقیم نهضت مشروطیت و نهضت روشنفک

. حتی کسی حاضر نبود مورد تائید قرار میدادندغیر مستقیم  و مشایخ گماشته شده انگلیس را ظریفانهبر عکس  جانب دیگر

آیا  باقی میمانددست به چنین اقدامی نمیزد و جامعه در همان دوران قرون وسطایی  بزرگ امان هللاشاه که بپرسد اگر 

 ههمسایحاکمان کشور های  کرد؟ اگر امان هللا مثل  میتحریک س مشایخ تربیه شده اش را بر علیه شاه ودولت وی انگلی

و حرمسرا ها برای فسق وفساد باده نوشی دربار بازی  و سایر قدرتمندان،  خودشخص  زیر یوغ استعمار برای آرامش 

امان هللا  امیر. این مبرهن است که اگر هکه هرگز ناست  واضح   شدند؟ باز هم مشایخ وقت پاچه گیرش می براه می انداخت

قیام ملی او و سایر وطنخواهان همراه او  بهانه سقوط اورا با این طرفند شیادانه تنظیم کردند. ولی بزرگ عجله کرد یا نکرد

با تهور شاه امان هللا  درتمام منطقه  سیختۀ انگلیس )که منافع اشگدر برابر بزرگترین دشمن بشریت یعنی استعمار لجام  را

شان در رکاب نََسبی و فکری  که هنوز هم اخالف )دست آموز انگلیس  ! مشایخ کرام  زیر زدند. (، شد واقع  در خطر

وبقدرت بیگانگاِن دشمن وطن،  روز  ،وادامه دهندگان راه پدران  نََسبی و فکری شان هستند ندتکان می دهدشمنان وطن دم 

بخاطر  چرا ؟هستند،  هم اکنونآمادۀ حمله بودند و (*ی استقالل را بخاطر یک ناشهید قاتل به روزشهدا مسخ میکنند تاریخ

واستعماردیگر نتواند  گشته بسته وادامه دهندگان خیانت  آنها اینکه بیداری جامعه سبب میشد تا دکه های دکانهای مشایخ

و از خود گذری شاه بود که  تهورپیاده کند.  پس عجله شاه نبوده که مالمت بارش کردند بلکه بوسیلۀ آنها پالنهای شومش را 

قیام کرد و پیروز  بی درنگ و استوار بر ارادۀ مردم خواست نهضت ملی مشروطیت برطبقدر راه استرداد استقالل کشور

تحت زعامت  خواست جمیع جامعه و و روشنفکران آن زمان نهضت مشروطیتاین پیروزی در اصل پیروزی  نیز شد.

  مدبرانه شاه امان هللا غازی بود که ببار نشست. 

دشمن تحمل کرده نمی توانست وبه هر قیمتی که بود باید این پیروزی ونهضت مشروطیت و آشکارا پیروزی را  چنین

جلو قیام های برحق مردم و بدین صورت  خواست جمیع جامعه را بدنام میساخت که دیگران در منطقه بفکر آزادی نشوند

 . را  درمنطقه تا جای گرفته باشد 

 غازی که خواست مردم ونیروهای ملی در نگهداری اندیشه ها وکارکرد های شاه امان هللایاز آنجایاما در افغانستان 

دست ار وجبارقه و نیرو های قدرت های رژیم ها بوسیلۀ دشمن با تمام نیرو  ،ایستادگی داردتا این دم ونهضت مشروطیت 

سمبول نهضت روشنفکری مردم را به فراموشی بسپارد شاه امان هللا، این  شخصیت و نمی تواند،  نیز نتوانست اش  نشانده

روی  پیدا کرده و روز تا روز درخشش بیشتر  ،طالی ناب و بی غش شخصیت واالی شاه چون  و کم بها سازد. برعکس

 .خت و می سازددشمنان را سیاهتر میسا

بود. این  انه بسیار عالی و روشنگر ،محترم جهانیباید خاطر نشان ساخت که نقد جناب سیستانی روی نظرات نادرست 

 یتحریر یافته بود، نکاتو همچنان تکیه بر حقایق  انکار ناپذیر انتقاد باصالبت و استوارکه بر اساس منطق وبرهان قوی 

در یک لغزش فکری و دور از واقعیت  جهانی جناب مثل کسانی که آنعده همتوج بلکه جهانی  جناب تنهامتوجه نه که داشت

 و اخطاریست فوق العاده مهم.  هوشدارهمزبان دشمنان افغانستان شده بودند وخواهند شد، 

باید توجه داشت که این سرزمین هنوز فرزندانی دارد که ازارزشهای ملی خود را مثل مردمک چشم شان حراست می کنند. 

 تاریخ نویسی حقیقی که آنانیکه تازه مشق تاریخ نویسی میکنند، این نکته را میرساند نوشته جناب سیستانی به  فه آنبه اضا

است  ما ذهن از بیرون حقایقواقعیات و  بر تکیه تاریخ نویسی اساس برعکس بلکه نمیشود تدوین نوشته و ها سلیقه براساس

  .عینا ً ثبت تاریخ شود وباید با توجه بر قوانین تاریخی افتاده اتفاق وحال ذشتهگدر که

بهاسازد.  ویاکم ببرد زیرسوال را نبایدحقایق وی نگارش دارد وتام عام مسؤلیت دربرابرجامعه آگاه باآنکه یک مورخ

 نباید که بداند باید  جهانیآقای عبدالباری کرد.  راپایمال مردم نبایدامانت که است مردم امانت تاریخی زیراحقایق

 پیادهدر تاریخ  را اش شخصی سلیقه اش بااعتبارهنری کهببرد  نادرست استفاده  نویسی تاریخ در اش هنری ازشخصیت

 .نماید
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در  روشنفکری نهضت سمبول میتوان( متبارزش درکنارشخصیت) را غازی هللا امان اعلیحضرت ،وملی مردمی شاه 

کوبیدن شاه امان هللا توطئه است که میخواهند زیر نام شاه بزرگ تمام نهضت مشروطیت و اراده ملی نامید. افغانستان نیز

مردم را خدشه دارکنند. مزید برین واضح میبینیم که چگونه دشمنان وطن بوسیلۀ چوکره هایش در تالش اند تا روزتاریخی 

دالیل   تغییرو تحول وتهور بزرگ میباشد تحت عناوین ووباعظمت استقالل را که روز تداعی وآرمانی مردم وجامعه از آن 

 مسخره می خواهند از ذهن مردم پاک کنند. 

ی  است که سلطنت واولین ببارمینشیند مشروطیت نهضت که باراست اولین شاه امان هللا غازی، ،رشیدافغان فرزندبه همت 

آنرا در  شاه روشنفکری در جامعه خواستار بود واستدارد. آنچه که نهضت  مردم وآرای برمردم تکیه ،همراه روشنفکران

 این خدمات وبرعکس است مشروطیت نهضت ومذمت مردم مذمت هللا امان دربرابرشاه هرمذمتپس عمل پیاده کرد. 

 استعمارقوی که را مشروطیت فکرینروش ونهضت ارادۀمردم که ستا معنی باین راقدرنمودن افغانستان تاریخ مردبزرگ

 با وضداستعمار شاعرتوانا الهوری اقبال که روست . ازهمینذاشته می شودگ ،احترامبی اعتبار ساخت  درمنطقه را زمانه

 آن سزاوارشخصیتکه   تصویرمیکشد به توانایی اورابا هللا،جایگاه امان شاه واالی شخصیتاوضاع و  از درست تشخیص

 استادخلیلی پای برنقش پای نویسی درتاریخ شاعرمیخواهد جهانی جناب باشد. اینکه می معاصرما مردتاریخ بزرگ

 !پشیمانی بارآرد است. که کرده کاری ناشناخته میدهدکه اورانشان شاعربگذاردغفلت

شاه  باکوبیدن میخواست ندارد. خلیلی تاریخی درست جایگاه اکنون شاعربودنش،هم قوت باتمام متاسفانهشاعرتوانا  خلیلی

 که واست بود  شده ازتفکرمردمِء جز بزرگ هللا امان ازاینکه دهدغافل جلوه رابرحق وابستگانش خیانت غازی  امان هللا

 ساخت.  ارزش بی شاعربودنش تمام  با رابا این شیوه  خود   خلیلی

 شاعر، خلیلی استاد عملکردهای هکچنان. ندارد دنبال به خوب عاقبت ،ایستادن مردم دربرابراراده است داده نشان تاریخ

 است. روسپیدساختهنیز  را دربارها همت بی شعرای ترین مداح

 

زیارت  را استرداداستقالل وغازیان مبارزان ازنزدیک تا سفرکرد، افغانستان به خان هللا امان شاه سلطنت درزمان اقبال

 بودکه است.اومتیقن رسیده ثمر به چگونه اند آغازکرده ها افغان راکه طلبانه استقالل جنبش که بود داده تشخیص اقبال نماید.

خواهند  رهایی طلسم دیگرازاین افغانستان،کشورهای استقالل ازبرکت وبزودی است شکسته دیواستعمارانگلیس دیګرطلسم

 .یافت

 وصلح آرامش که داد وتشخیص شناخت ضداستعماری انقالبات رامرکزوهسته دورۀ امانی افغانستانِ  اقبال

 خواهدکشاند. ناآرامی رابه منطقه کشورتمام دراین آرامش وعدم بود خواهد آسیا تمام درافغانستان،آرامش

جنبشی را که شاه امان هللا با یارانش براه انداخته بود ناقوس بیداری برای اکثریت مستعمرات انگلیس  در منطقه شده  

 دارد: شعری افغانستان به راجع مناسبت همین به اقبالبود.

 

 است پیکردل درآن افغان ملتاست***  وگل پیکرآب آسیایک

 گشـــادآســـــــــیا او ازفســــاداوفســــــــادآسیا ***  ازگشـــاد

 

 که : می سراید نیز خان هللا امان شاه دروصف اقبال

 

 کار تهــپخ پیران ومثل نوجوان  ای شــهریا امگارــــامیرک ای

 است جم جام ات سینه میان دل  است پردگیهامحرم تواز چشم

 وــدشــــــوارت کند توآسان حزم  کوهسارتو چون توپایندهعزم 

 ندـــاره راشیرازه بـپ صد ملت  لندـمن ب چون  خیال همت تو

 بسی داری اقوت گرانـوی لعل  بسی داری ازشاهنشهی هدیه

 

 جناباستاد خلیلی وازجایگاه  الهوری بمراتب برترو باالتر عالمه اقبال جایگاه  باین مطالب باال که خدمت تقدیم شد

آفتابی هویدا وروشن است که عامل سقوط دوره امانی جز در موضوع شاه امان هللا مشخص میشود، زیرا الباری جهانیدعب

منافع انگلیس همه جا در  برای اینکه، باشد نمیتواند یهیچ عاملبا همکاری عناصرمزدور، دیگر (انگلیس) ،استعمار وقت

مت شاه افغان امیر امان هللا،  به مثابه گور کن استعمار در منطقه در حال وتاثیر جنبش مشروطیت تحت زعا بودشده خطر 

بیانگر  شاه امان هللا را مالمت میکند تالش دشمن )انگلیس( را کم رنگ جلوه داده و نظر یکهمؤرخ یا  هرپس  .گسترش بود



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  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

 

مله خیانت کاران است که منافع بیرون نشده است ویا از ج از زیر بار تفکر مسموم شده انگلیس هنوز مورخ  اینست که

 ترجیح میدهد. ملیبیگانگان را بر منافع 

آقای جهانی درین نوشته خود از جمله دسته اول می تواند باشد.هر چند نهضت امانی با تمام عظمت آن،یک پدیده مقدس و 

اشتباهات سنگین این دوره در  تابو نبوده و همگان بر وجود اشتباهاتی درین نهضت انگشت گذاشته اند.ذکر اشتباهات و حتی

رابطه تاریخ این دوران یک امر درست و بسیار هم الزم است.اما چیزی که مورد اختالف است این است که در سقوط 

رژیم امانی ما آگاهانه یا نا آگاهانه علت اصلی را فراموش نماییم،دشمن اصلی و توطئه هایش را در درجه دوم و سوم قرار 

اه زمینه فکری را طوری مساعد گردانیم که نه عوامل عقب گرا، ضد جامعه و استعمار، علت سقوط دهیم و نا خود آگ

نهضت امانی قلمداد شود،بلکه بر عکس نهضت بزرگ تاریخی مردم و روشنفکران به عنوان عامل اصلی برگشت جامعه 

 بسوی قهقرا وانمود، گردد.

خی با تمام مهم بودن آن،نباید در ارزش گذاری،واقعیت را دگرگون پس روشن است که ذکر وجود اشتباهات و خطاهای تاری

 بنمایاند و علت اصلی را با علت های غیر عمده و یا حتی با معلول ها، جابجا کند.

                                                                   

 پایان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ًبه مقالۀ با ارزش خانم مالل موسی نظام مراجعه نمائیددعوت  در سایتلطفا . 

 لینک: 
http://www.dawatfreemedia.org/index.php?mod=article&cat=%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%

D8%AF%D8%B1%DB%8C&article=9280 
 


