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 ۴۱/۷۰/۴۷۴۱                                                                                                                 یمسعود فاران

 کشور،  یمل یاز ارزشهادفاع 

 ان ماست!قلمداروظیفۀ وجدانی 

سرگشاده به بازماندگان  ۀنام»رعنوانیز  ی،ستانیاز قلم استاد س است یانوشته مطالعۀ مجدد  ،سطور نینگارش ا یاصل ۀزیانگ

ه به بازماندگان سرگشاد ۀنام. ثیرش برمن خیلی زیاد بودتا  که در پورتال افغان جرمن آنالین، «خان رعبدالرحمنیام ن،یرآهنیام

از  یعده ا فیو اراج هایگوئ اوهیاست در برابر تاریخی کشور و یمل یشجاعانه از ارزش هامنطقی ودفاع  امیر آهنین،

 . ریدر چهاردهه اخ افغانستان یخیتار و یمفاخر مل بیتخر یموظف شده برا یحت منطق وفاقد  و یاحساسات پرعقده، نویسندگان

بد  هر ،باداران خودبنابر دستور ایو  یمذهب ای یکیتعصبات اتن یاست که از رو یدهن آنان بر یمحکم یمشت قتینامه در حق نیا

 خان، رعبدالرحمنیام یعنی تان،شاهان افغانس نیاز وطن دوست تر یکیدرحق  است، شده یم یکه بر زبان وقلمشان جار یو رد

با  و نمود  نیتأم پارچه راپارچه  و  جنگ زده افغانستان  ۀکه وحدت دوباربود  یحمن کسالرعبد ریام  .نوشته اند گفته و

نقشه های شوم  شرق کشور به والیات  شمال، تمام پالنها و سپس تبعید هدفمندانه آنان از جنوب وغرب و سرکوب شورشیان و

 دشمنان وطن را که برای تجزیۀ آن تالش کرده و اکنون هم تالش میکنند، ناکام کرده است.

و قدر  دارندخود را  یمل یبد ارزشها درک خوب و توانند، مردم شاببلند برخودار  یآگاه شعور و زکه افراد آن ا یدر جوامع 

هرکس  ،ما، بدبختانه ۀکم سواد مثل جامع . اما در جوامع عقب مانده ودانندیم یچه بزرگ بخوب ارزش ها را چه کوچک و نیا

 . ارندزگیبه آن ارج نم و را درک نکرده  یمل یارزش ها تیاهم خود است، و ۀلیقب وقوم  ای یبدنبال منافع شخص

در آن  تیبا هرج ومرج روبرو بود وامن یمدت یبرا ،یمرکز دولت مقتدر کی، به علت فقدان 11درقرن  هیمثال، روس بطور

ظهورکرد که  در اندک مدت یکم پتراراده و مصمم  بنام  یقو یناگاه مرد ،یاسیبحران س نیا انیکشور وجود نداشت،  در جر

را با اعمال  تیدرآورد و امن یدولت منضبط مرکز کیخود به  ادتیتحت ق زهیمتشتت و پراکنده را با زور سرن هیروس ،توانست

نه  کتاتوری. روشن فکران آن کشور، او را دختنظم عامه  را در سرتاسر آن کشور مستقرسا یو  نهاد ها دونم نیتام ،خشونت

 . باشدیم روسیهبزرگ  ردخرد مندانه آن م ریحاصل تداب یوزامر  هیروس ، ودندینام ریپتر کبگفتند، بلکه او را 

بند  یشاهان ب  بساط  ،خود توانست زیروش خشونت آم ۀجیبود که در نت یکتاتورید شخص خشن و زین ،سمارکیدر آلمان ب  

 انیبه مرا   کدستی و کپارچهیو آلمان  دینما نیرا  در سر تاسر آلمان تأم تیامنو  ندیرا برچ یقدرت مرکز ۀطیاز ح وبار خارج 

  . باشدیم  سمارکیب  محصول خدمات  هابر قدرت امروز آورد. آلمان  با ثبات و

به اطاعت در  وطالب،  جاه یخانها و قانیقطاع الطر کوتاه کردن دست دزدان و یعبدالرحمن خان  که برا ریاست ام نگونهیهم

سرکشان را  ببرد و با اعمال قهر، ریدست به شمش نکهینداشت جزا یچاره ا ،یمحل انیو زورگو انیاغی و یقوم یآوردن  رؤسا

وادارد تا   یساخته، به اطاعت از حکومت مرکز کدستیافغانستان متفرق را  شان بنشاند و یجا سرکشور بر کنار در هرگوشه و

 مصئون گردد.  یقدرتمندان محل یباشندگان کشور  از تجاوز و زورگوئ  یزندگ

ختانه باما بد .گزارندیاحترام م شان ارج و یکشورها انیبان ثیرا، به ح سمارکیب را، ودر آلمان  ریبپتر ک  هیدر روس  امروز

اوست، به عنوان  ریتدب ۀپرداخت امروزه، ساخته و یایدر جغراف محصوررا که افغانستان  عبدالرحمن خان ریام، درافغانستان

و  نیرا با بدتر یاز او وخدماتش، و یقدر دان یبه جا و قایل نیستند یاو احترام یبرا و ناسندش یافغانستان نم ۀکننده دوبار احیاء

 .ندینمایخود  را شاد م یباداران خارج و انیدل حام و کنندیم ریتحق و نیکلمات، توه و  الفاظ نیزشت تر
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 ستم،یقرن ب 18پاکستان در دهه  و رانیافغان به ا ۀهزاران خانواد ۀمهاجرت ناخواست بر افغانستان و یبدبختانه تجاوز شورو 

افغانستان، ازانگشت  ینابود و فیتضع و بیتخر یفراهم آورد تا برا یچانس طالئ کیافغانستان  یۀهردو کشور همسا یبرا

، افغانستانجهادی   یمهایتنظ یالنفس و قدرت طلب را تحت نام ها فیازعناصر ضع یو تعداد رندیافغانستان بگ نیافگار مهاجر

افغانستان روانه کردند.  ینابود و بیتخر یسپس برا نمودند  و تیبه نفع کشور خود ترب یجاسوس یآنها را برا قتیدر حق یول

از  یفرهنگ یداشته ها بیتخر  یتنها برا هن قرن گذشته، 08و 18 یدست آموزان استخبارات منطقه، در دهه ها گماشتگان و نیا

 نیتا بهتر یفه داشتند، بلکه وظشدند شماریب عیب فجاعام المنفعه در کشور خود مرتک ساتیوتاس یخیجمله آثار وآبدات تار

دزدان  یحت افراد و اشخاص و نیو در عوض بد نام تر ندینما ریوتحق نیتوه زیافغانستان را ن یخیتار -یمل یها تیشخص

 یخیرا از مفاخر تار یکه هرگاه کشور  دانندیرجحان دهند. دشمنان م یخیتار و یرا به عنوان قهرمان بر رجال ملسرگردنه 

 در آن جلوه گر نخواهد بود.  یگرید زیمبدل خواهد شد که جز خار، چ یبه دشت  یکشوربزود آن ند،ینما یاش خال یوفرهنگ

 ریبز و ریوگسترده در تحق عی، بشکل وساستخبارات منطقه یشده در دستگاه ها تیترب سندگانیازنو یکه تعداد ستیرزمانید از

 کنند. قیحقا نیرا جاگز یو مغشوش یمجعول، یتا مغلوط کنندیم یجامعه ما فعال شده اند. آنها سع یلم و یخیمفاخر تار دنیکش

 لیتحم انستانبر ملت افغ یقهرمانان مل ثیدزدان معلوم الحال را عمده ساخته منح مزدور و یچهره هاتالش میکنند تا  علکارانج

 شانیا طرح شدۀ ۀآوردند که در برنام  اردما  و یخیتار و یمل یرا بر ارزشهاخود پیهم  یضربه ها ،وطن کنند.  دشمنان مردم و

افغانستان را تداوم داد  تیموجود یکیمتبارز که  ۀشاهان خدمتگار و وطندوست بخصوص دو چهر و رانیام دنیدر قدم اول  کوب

استقالل  یۀداع دوم(، تیمشروطنهضت ) نیدر منطقه برافراشت و در پرتو اهداف ا را یدرفش نهضت ضد استعمار یگرید و

، اظهر من الشمس است یهمگ یخاص  خدمات وطنپرستانه  آنها را که  برا یرسانده  بود. دشمن با زرنگ یروزیکشور را به پ

 ید که حتافتامؤثر  یمزدوران تا حد ۀویش نی. اپرداختندکشور  خیدو ابر مرد تار نیبه مذمت ا جلوه دادند و ادیبن یارزش و ب یب

نام  ریرا ز یگری( و دکتاتورینام خشن بودن)د ریرا ز یکی، نرمک نرمک  قرار گرفته  ریتحت تاث زیآنها ن نیمنسوب نوادگان  و

.  زدندیخود م ۀشیشه بر ریو ت  ختندیریدشمن م ابیآب به آس  میمستق ریبطورغ . آنها ندانسته وچوب مالمتی میزدنداشتباهات، به 

 .ساختندیکمرنگ منیز افغانستان  خیرا در تار  یگرام یشرافت امرا و یبزرگ

آدم آنکه طر اخب، بلکه دنبخاطر اینکه آدمهای بد وجود دارویران ساخته اند؛ نه  آدمهای بدجهان را  » :جهانگشا میگویدناپلیون 

 «.سکوت کرده اند های خوب

 و قلم  تعقل و یرویبا ن زاین جایز ندانستند ودر برابر آدم های بد، سکوت را بیش ا هستند که ی و آگاهانیخوشبختانه کسان 

گذاشتند و جلو شجاعانه قدم ب ،خیقلم و تار ۀعرصدو ابر مرد از جمله   .جلو این آدم های بد را بگیرندتوانستند  اسناد براهین  و

 نیا از یکی. کردند نقش برآب را یمل یدشمنان ارزش ها یها یگوئ اوهیهمه  ،یخیتار ریشواهد انکار ناپذ در پرتو اسناد و

  تیشخص یزمان منداکتر عبدارح یگرید و یسینو خی، قلمدار نستوه  عرصه تاریستانیاستاد اعظم  س خ،یتار ۀعرص رمردانیدل

در  یعبدارحمن خان  و دوم ریدر مورد ام یرا، اول ی تاریخیآثار گرانبها توانستنددر سه سال اخیر  ،یمطرح  در جامعه افغان

دشمنان  یاسیس -یفرهنگ یتوطئه هاکه در نتیجه این کار پرارزش شان، هرگونه  ندینما مین هللا خان به جامعه تقداما ریمورد ام

  خنثی میگردد.افغانستان، 

 یها یبراثر زهر پراگن را که ۀاذهان قشر باسواد جامعقلمش را درمسیری به جوالن آورد تا  یستانیجناب اعظم س نیاکادمس

زهر  ریسفانه  تحت تاثأفهم افغانستان مت زی. اقشار مختلف جامعه چ، روشن نماید،  پاک کردهمسموم شده بود گانهیگماشته گان ب

نداشته  یکارافشانی خون  جز وبوده  خشن اریر عبدالرحمن خان، شخص بسی، باور کرده بودند که اماجیر شدهمشت  نیا پاشی

قدرت  یسالهادرافشار قتل عام آشکار گماشتگان شانرا مثل  اتینستند جناها، دشمنان افغانستان توا تیذهن نیچن پخشاست.  با 

کوره های  ختن انسانها دراندا، ها دنیبر نهی، سبرفرق انسانها دنیکوب خیزنان،  م مثله زدنکابل،  یابی تنظیم های جهادی بر

وابستگان  یشده حت جادیافضای  نیرا کم رنگ سازند تا مردم متوجه آنها نشوند. تحت ا ،یدسته جمع یگور ها جادیا ،خشت پزی

کس حاضر نشد بشمول وابستگان ونوادگان  چیه نهیزم نیدر و .اوردندیبرن دم  گوسفند وار قبول کردند و زین ریونوادگان ام
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که بوده  نهمی آیا حقیقتکه  دریابندحد اقل  خود یر کنند و یا تنوشده را  جادیا  تیبراه اندازند وذهن یقیتحق  نهیتادر زم ریقلمدار ام

 است ؟   زدهیخشن مبی مورد   یکار ها نیبوده که دست به چن وانهیاست؟ جد شان مگر دچیز دیگری بوده  ادیگران میگویند ی

 کیبه  یعدم دسترس و یزندگ با تمام مشکالِت  یستانیکشور جناب س  حقیقت گوی حق بین ورخ ؤم و خوشبختانه  محقق 

(  را داوطلبانه به عهده گرفت و یمل یاز ارزش ها انتی)ص تیمسئول نیا ،یسالگ 08از مجهز در غربت درسن باالتر ۀکتابخان

اثر  نیبا نوشتن  ا کرد. و میبه جامعه خود تقد  نیمرد آهن نیا ،عبدالرحمن خان ریرا در مورد ام یقیاثر ارزشمند تحق کی

جعل و دروغ نجات  خروارها اتهام و افترا و بار رینامدار وطندوست وطن ساز افغانستان را  از ز یچهره ها از یکی  ،یخیتار

 وار در برابر مردم قرار داد.   نهییرا آ قتیداد و حق

 ۀرائبا ا نیآثار همان زمان و رساالت و کتب متأخر ریسا ( وخی)تاج التوارریخاطرات ام قی، با مطالعه دقیستانیاعظم س جناب

 نیزهرآگ غاتیتبل نوشته ها و ۀلیخان را  که به وس رعبدارحمنیام ن،یآهن ریام یواقع ۀمؤثق توانسته اند چهر لیاسناد و دال

 یوطندوست قتیحق و ک کننددروغ پا افترا و مکدر شده بود از گرد اتهام و صب،قلبدستان متع گماشته گان مغرض و

 د. ازبرمال س و خان را در برابر مردم دوباره آشکار رعبدالرحمنیام

را بر عهده گرفته  یمل تیمسئول نیچن کحقیقت،  محترم داکترعبدالرحمن زمانی است که ی یکی دیگر از راهیان حق و همچنان

  یمبتن را«  سیگلان یوتوطئه ها یامان ۀدور یبازنگر» ، توانستند کتاب ارزشمند ومعتبر نا مساعد غربت و مهاجرت طیدر شرا

حضرت امان هللا خان از لحاظ ید که دوران اعلمایکند و به همه ثابت ن فیتال معتبراسناد  شواهد و تیبرو و قیبر اصول تحق

از افتخارات بزرگ ملت  یکی وبوده  رینظ یکشور ب خی، در تارمطابق مرام مشروطه خواهان دوم یتحول اجتماع و یاسیس

 .  باشدیافغانستان م

قابل  امتنان  و دیزمان درست باشد از ته دل تمج درست در صیافغانستان را که  تشخ یفرهنگ تیدو شخص نیکار ا نرویازا

 را هرگز فراموش نخواهد کرد.  قیفرزند صد دو نیا یافغانستان  بزرگ یایپا . باور دارم که  ملت با سپاس ودانمیم

  خواهد ساخت. زیمتما کنند،یجعل م کهینسبت  به آنان ما را اتیبر واقع هیتک میوطندوست  و وطنخواه هست اگر

 .جویندگان حکمت بسیار اند، اما عمل کنندگان کم اند گفته اند که :   
 

 انیپا
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