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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م٠١/١١/٢٠٠٩                حکيم نعيم
  
  

 : زمين های افغانستان در نزديکی مسجد الحرام
   مبتذل دولتی»ملی گرايی«از واقعيت تا 

 
گفته شده به در کابل خواهان بازپس گرفتن اراضی که ست وزارت حج و اوقاف رپر س   صديق چکری دراين اواخر

 دوستان بين الملی توسطال  افغانستان  اشغبا در نظر داشت .   شده استدوستان سعودی اش از افغانستان تعلق دارد،
خواهی چند متر زمين  که ادعا   پس باز،  چکری آقای مسلکانم و غضب هزاران جريب زمين توسط هآقای چکری،

اظهارات آقای . شده قرنها قبل توسط احمد شاه ابدالی خريداری شده، خيلی ها مضحک و تا جايی هم شرم آور است
شدن خواهان " وزير"اليسم دولتی آقای سپنتا دارد که در نخستين روز های بعد از چکری شباهت زيادی به ايدي
  (!)ايران و امريکا شده بودميانجيگری برای حل  معضله 

 اصلی لتع ،"عاليجنابان" رژيم کابل و درايت کاری   نمايانوزير و " وزيران"يت اصلی با در نظر داشت ماه
و  يبی کاذب قدرت و سمت دهی افکار عامه در اين مقطع اساس که خورداظهارات آقای چکری به جز از عوام فر

 نميتواند   به موضوعات خيلی ها هم غير قابل باور چيز ديگری،برد های بزرگی در جريان موسم حج جريان دارد
  .باشد

 ابعاد ه و حقانيت اظهارات آقای چکری را به چالش کشيد ميخواهم،نگارنده با در نظر داشت اسناد دست داشته  
رشيف عثمانی در آ در  در تابستان امسالدر جريان پژوهش های اکادميک.  تاريخی اين مسله را روشن سازم

 مصطفی سوم سلطان  ميالدی به  امپراتور عثمانی،١٧٦١ تخمينًا در اوايل سال  نامه احمد شاه درانی که ،استانبول
حمدشاه در نامه طويل بيست دو   ا).١ (ی را بدست آوردماحمدشاه ابدالو جواب سلطان مصطفی سوم به ارسال شده 

 يی خود از جنگ ها، کشتار ها و فتوحات که در هندوستان انجام داده است به تفصيل ياد آورشده و خواهان صفحه
احمدشاه از خواهش  وجود دارد يکی  بابا احمد شاه در نامهدو نکته مهم که.  دوستی با امپراتوری عثمانی شده است

 مسجد در جوار حرمين  اعمار حمله به ايران و   دوم هم  درخواست يک مقدار  زمين برایسلطان عثمانی برای
 عثمانی شده ۀ شاهان  درج دفتر١٧٦٢ که در نومبر  مختصری مصطفی سوم در نامه،سلطان عثمانی.  شريفين ميباشد

 با قاطعيت نگاشته است که ، مورد زمين برای اعمار مسجد در وجواب رد دادهبابا  به هر دو خواهش احمد شاه است،
 در جوار ی خاندان اهل عثمان از اعمار مساجدحتاحتياج به اعمار مسجد و يا مساجد در مکه و مدينه وجود ندارد و " 

رف  ذات اشند و ه ا شدوابث مکه و مدينه طالب دادن ذکات و صدقات به مردم داردی کرده و با  حرمين شريفين خود
جلب مثوبات کند و ما در اين صدقات و ذکات  با ارسال  در سال های که مناسب باشد،  ميتواند هم)  بابااحمدشاه(

  ."  مورد کدام اعتراضی نخواهيم داشت
حمد شاه هم شهر های مکه و مدينه تحت تسلط امپراتوری ن نکته که حتی قرنها بعد از مرگ ا با در نظر داشت اي
 ی ادعا شدهه اين زمين هادرانی چی وقت و چگون که احمد شاه آقای چکری  بيان کند ب است خو،عثمانی قرار داشت

   را بدست آورده است؟
 حقانيت مسله  و خوب خواهد بود که تا.نيست عرب و يا عجم دفاع از به هيچوجه  هدف از نوشتن اين ياداشت  طبعًا،

ارت های بتذل آنانی ميباشد که  خود در دروازه های سفهای م" ملی گرايی" نگارنده افشای يگانه هدف. روشن شود
  . آفريدند های بسيار جنايت و خيانتشان  عربی و فرنگی  دوستانۀ اشاربيگانه بزرگ شدند و با 

  
)١( Basbakanlik Osmanli Arsivi.  Name-i- Humayon. Nr ٤٨٧ – ٤٦٠ ,٨.  
 
 
 

  !مطالعه گردددر صفحۀ دوم اين مضمون ضمايم 



  
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 

 

 
 


