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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ 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

 
 

  ۴۱1۲/۱۰/۴۴                  کهگدای انجنیرعزیز و نویسنده: ناشر  
 

 «جهل و علم» منار

 

مال »ش اوهمکار مالی لنگعبدهللا مشهوربه ه رهبری مالب ،چند قبیلۀ سمت جنوبی ،«ش 13۱3»م 1٢۴١سال  دراوایل

علیه حکومت اعلیحضرت امان هللا خان وبرنامۀ مردم جنوبی را به شورش برای تحریک مردم وبه نفع استعمار،  ،«عبدالرشید

بلکه درقفا با  ،نه تنها کدام کاری نکرداما فرستادۀ دولت  ،مصالحه پیش آمدآنکه دولت ازدربا  .اصالحات او دعوت نمود 

                                     .گردید ردم جنوبی )به خواستۀ استعمار(آغازبران جنگ بین حکومت ومابن شورشیان همراه بود.

یت جنوبی در والمحمد ولی خان رهبری ه ، قوای دولت بشورشیان  که قشلۀ عسکری گردیز را به تصرف خود درآورده بودند

وعلی  غالم نبی خان چرخیرا ازشورشیان تصرف نمود وبه تعقیب آن قوای دیگری به قیادت در وحلۀ اول قشلۀ مذکور

و رهبران آنها به شمول مالی لنگ دستگیر شدند  به آن سمت سوق داده شد که شورشیان را مغلوب مد خان بارکزاییحا

و که خود را پسر امیر محمد یعقوب خان معرفی را  عبدالکریموقوای دولت موفقیت بزرگی را نصیب شد ویک نفر هندی بنام 

     .نجا کشته شدبه هندوستان فراری ساختند که بعداً درآ ، ادعای پادشاهی کرده بود

 

 «مالی لنگ  »مالعبدهللا مشهوربه  [1]
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 3تر ۴ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  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

 

اقتصادی  نظرسالٔه مالیات افغانستان را دربرگرفت ودولت نوبنیاد امانی از این جنگ تقریباً یک سال دوام کرد که مصرف یک 

 علم و جهل ناریکه به مکرد در نوآباد دهمزنگ کابل اعمار نارییمدولت امانی  ،پیروزی بزرگ همانپسمان شد. به افتخار 

 ۀیک صف، برتپۀ سنگییک  روی ، درساحل شمالی دریای کابل که با سنگ گرانیت مزین شده بود، نارمذکوری. مشدمسمی 

                                         واسارت را نشان میدهد .« استعمار » را برجهل «  آزادی» که راه علم  بنأ یافت، کم ارتفاع مربع و 

چند عدد سنگ بصورت نامرتب  آن ۀنوشته ها برسنگ مرمرسفید هک گردیده ، درقل، ینار)چهارضلعی(این مدرهرضلع 

بسم هللا الرحمن الرحیم »کلمٔه بعد از، ناریم انیفوققسمت ِ نار میکند. درینا تکمیل بودن مزا گیگزاشته شده است که نمایند

                                                                                                                               ک شده است :حسنگ مرمر  برمضمون ذیل «

سمت جنوبی که فی  ۀبغاوت پیش ِ   جهالملت که درمحاربۀ فرزندان رشید وطن وشیرمردان غیورنظربه فداکاریهای قیمتدار 

امیرامان هللا  الغازی)پادشاه ترقی خواه افغانستان   ،حضرتیش عصر اعل 13۱3درسنه  ،الواقع یک مقابۀ جهل وعلم بود

حفظ شرف وعزت و برای دفاع ،ودباعلیحضرت  های ارزشمندنمودهرکه جزء مقابل ارتقای ملی واعتالی علم وتمدن ه ب (خان

بکمال متانت و ، کوشیده ،ارادات باطل شان الۀو محاربۀ گوراهان تبۀ روزگار واز ان شعاربغاوت با مقابله  دولت متبوع خود و

داد همت و غیرت اسالمی را دادند و حیات خود رافدای ترقیات مملکت وقربانی اولواالمر مقدس خودشان کرده ، پایداری، 

 برای خود حیات جاوید ونکو نامی تاریخی حاصل کردند. 

رف خواهی اوطن دوستی و معفرزندان آیندٔه کشور،  ش تأسیس یافت، تا 13۱١جوزا  ۴3باسعادت وافتخار بتایخ  این یادگار

های آن فداکاران راه حقانیت را به نظر تمجید و بازماندگان شان را به نگاه احترام دیده ، افراد حساس و احفاد حق پرست افغان 

  قراراست : شهدای راه علم وترقیات افغانستان بدینرا دلیل رفتار وسرلوحۀ افتخار باشد.اسمای 

                                                                                            

 

 روز افتتاح منار علم و جهل [۴]
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 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  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

 

              

 منارتاریخی علم و جهل [3]  

عبدالکریم ولد سردار عباس خان -ببرک خان  ولد مزک غند مشرملکی . -.لهوگرخواجه زاده حاکم  محمدعمرولد احمدشاه خان  

ن ولد جان محمد خا –جان علی خان ولد حاجی محمد خان هزاره کندک مشرملکی .  -جدران کندک مشر ملکی خان قومی .

ملک مکرم خان ولد زمبر خان وزیری خان قومی  -ابریشمین خان ولد بازگی خان قوم تنی -ملکیمهرعلی خان هزاره تولی مشر

در پایین دیوارنشان دولتی امانی  وغیرهمحمد خان ولد ولی دادخان وزیری ،  نیاز میرخان ولد ولی خان وزیری ، ملک –ملک 

                                                                  نقش دیوارمیباشد   ،شده است  شمشیر وکاله تاج دار که با خوشۀ گندم احاطهد ش دارای دوعد 13۱1از سال 

.                                                                                                                  

«پایان »   

 

 

 منبع:

 کلکسیون محمد نعیم قدرت .۴ , .1
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