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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

  
 

 ۴۰1۲۱1۴۱۰۲          مسعود فارانی

 موجودیت افغانستان محصول تالش کی است؟

از قلم دانشمند افغان،محترم داکتر عبدالخالق رشید،مقالۀ مستندی درمورد شخصیت روحانی خانم افغان بنام باباجان که بقول 

این نوشته مبین اخبار زندگی خانم . خواندم در پورتال محترم افغان جرمن آنالین بوده،« شاهنشاه روحانیت عصر»نویسنده 

دست یافته ( هندوستان)که اغلباً در انحصار مردان بوده است، در محیط زندگی اش   بمرتبۀ بلند روحانیت باجان است کهبا

این . او را بر اطرافیانش در جامعه هند برجسته میسازد  ، از مناعت ها و بزرگی هایتاثیرات مثبت  این نوشته چگونگی  .است

وهم بعد از مرگش اورا یک الهۀ افسانه وی   اش قدر شده است یخانم افغان باباجان ، هم در زندگی محیط  تحقیق نشان میدهد که

وشنگری در زمان کنونی که انسانیت را نا انسانیت مغلوب این ر. اند که میتواند بهترین مرجع تقلید برای دیگران باشد شناخته

بسیار ضروری،  ،جامعه کشی میکنندو حتی بناحق انسان کشی   بخاطر منافع شخصی  کرده و جهان بدست کسانی است که

دالرحمن اما درعین حال احساس میشودکه نویسنده سر تمجید ازسردار ایوبخان و نکوهش ازامیر عب روشنگر وقابل تمجید است،

داشته است، واین  میتواند در وضعیت کنونی بهانه ای بدست دشمنان افغانستان وبخصوص دشمنان امیر عبدالرحمن را نیز خان

آماج حمالت دور ( استو موجودیت افغانستان کنونی که کمترین خدمتش وحدت مجدد افغانستان )خان  بدهد تا ازاین سنگر او را 

 .از انصاف خود قرار دهند

بودم، در مجلسی با یک مورخ روسی بنام سگانوف آشناشدم که فارسی تاجیکی را نیک   درپراگ پایتخت چک 1۲۲۰رسال د

وقتی صحبت بر کارکرد های امیر عبدالرحمن خان رسید و تا آن زمان که بنده نیز مثل داکتر صاحب رشید با تبلیغات . میدانست

او که بسیار متعجب شده بود ! خود کامه را برایم نگیر  نام این نوکر انکلیس جالددشمن مسموم شده بودم دور از تحقیق گفتم که 

مرز دقیق بین دوست ودشمن برای ملت های ما مشخص نیست، شما که شخص فاضل هستید از شما     بدبختانه  دوستانه گفت

های مشخص، دارای قوانین وبا فرهنگ بلند ش چنین توقع نمیرود، زیرا شما شاید دقت نکرده باشید که افغانستان امروزه با مرز 

امیر در تمام . محصول دست امیر عبدالرحمن خان شماستودارای یک شیرازۀ مستحکم شده است فقط  که حثیت جهانی دارد 

افغانستان اشخاص فرصت طلب و مفتخوار وانگل را که با فریب دادن مردم نیرومند شده بودند سرکوب کرد ومردم را از شر 

این مفتخواران  که با جنایات انگلیس روز تا روز در مناطق مختلفۀ جامعه  بنام   .ا در مناطق عدیده افغانستان نجات دادآنه

این امیر شما . کمر راست کرده نمیتوانستند هاروحانی ، سید، مال و تعویذ گر چنان رشد کرده بودند که مردم از زیر بار خراج آن

 ،جنگ با چنین نیروهای شیطانی تدابیر . را تشخیص نمود و مردم را از شر آنها رهایی بخشیدبود که بساط این مفتخواران 

کسیکه این خطر را قبول کرده باشد جز انسان وطندوست و وطن پرور، نمیتواند . میخواهد  قبول خطرکردن و شهامت ،تهور

ازجامعه   خانه کرده بود،  آنها رخنه و که انگلیس در نهادازبین بردن این چنین مفتخواران را   .باشد.. و... خود کامه، جاسوس و

با تمام   بود که «پطر کبیر»وآن  داشتیم ما نیز اینرا بخاطری عرض میکنم که نمونه آنرا در روسیه. برداشتن کار آسانی نبود

توانست مثل امیر شما  «بیرپتر ک» آگاهانه وجامعه سازانۀ خشونت های . روسیه امروزه از برکت او روسیه شده است  ،خشونت

بردارد و  ساخته بودندتمام ملوک الطوایفی خود کامه را با روحانیون کاذب که در هر گوشه وکنار کشورحکومت های مستقله 

. که آلمان امروزه حاصل تمام دیکتاتوری مثبت اواست «بیسمارک»در آلمان یا . بجایش یک حکومت منضبط مرکزی ایجاد کند

را وجامعه ساز خواه این دو دکتاتورترقی  درین است که وطندوستان این دوکشور با چشم بینا وبی غرض شان ، ولی نکته اصلی

  .هنوز به این بلوغ فکری نرسیده اند  ولی با تأسف که روشنفکران افغانی ند در کشور شان محبوب کرده ا

ذهن بنده را   مورخ روسی سگانوف بخاطری بود کهسال قبل روی موضوع امیر عبدالرحمن خان با  ۴2یاد آوری خاطرات 

امیرعبدالرحمن خان را شخص  ،اینکه جناب داکتر صاحب بدون توجه به نکات ذکر شده. از مسمومیت  دشمنان وطن رهانید

  .بنظرم یک اغماض دور ازانصاف است. و غیره نشان میدهد   مستبد وجاه طلب ، خود کامه

 بقول موالنا

 ها میزنیم ماکه کورانه عصا

   الجرم قندیل هـــا را بشکنیم
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