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   یالنیافتضاحات برادران گ

مضمونی از این قلم به نقل از رساله   06.10.2017بتاریخ 

محمد صادق خان مجددی در سایت نهایت مردمی افغان جرمن 

از حضرت محمد صادق خان  یسطور» نالین تحت عنوانآ

که در  نشر گردید. «صاحب بینق ای یشام ریمورد پ دری مجدد

 یها الدهاز أو (صاحب بینق)جناب  نیا »آن تذکار رفته بود که:

 یباشد و عمر یقدس سره م ینالیعبد القادر الج خیحضرت ش

 دیس یکیاوشان و دو برادر شان  یخانگ هٔ مجادل بر است که بنا

 از بغداد به هندوستان مسافرت میابراه دیس یگریالسالم و دعبد

. حسن صاحب به افغانستان هجرت نمودند دیس و کرده

 کیمقدم اوشان را تبر د،یخان شه هللا بیحب ریام حضرتیاعل

 آباد لالشهر ج کیکرده و قرار خواهش خود شان در نزد نیمصارف شان از طرف حکومت معاش مع یو برا گفته

 .البناء عمارت نمودند نیمت هٔ قلع کیشان  شیرها یو برا دهیبخش وهیپر م یمزروعه و باغ ها یشان اراض یبرا

 هیقادر هٔ قیطر میکرده و به تعل دایصاحب شهرت پ بیبه اسم نق هیقادر هٔ قیطر خیصاحب و ش ریپ ثیشان به ح جناب

 سبب قدس سره دارند. از آن ینالیعبد القادر ج خینسبت به حضرت ش ،ۀص فوق العادالاخ کیشدند. افغان ها  مشغول

  1 «....را نمودند قهیطر میعده از اوشان تعل کیصاحب ارادت و  بینقآباد به حضور الل آج یاهال

خود را گذاشتند و علما  شیر د،یصاحب شه ریصاحب حسب امر ام ریبعد حضرت پ.… » ادامه می خوانیم که:در 

است،  یبلند دیسف شیصاحب موصوف، صاحب ر ریدست برداشتند. حال پ اعتراض صاحب از یحاج هٔ قرار نوشت

شان  نیدیاز مر یبلکه نماز را قطعا ترک کرده اند و کس ند،ینما یجماعت نم به صلوات را مثل سابق  یادا یول

 خوانند. یم نماز صاحب ریتواند که پ یشهادت داده نم

خدمت  یبرا را ساعت وقت خود کیبه قدر  اللحرب استق نیصاحب" شهرت دارند در ح بیکه به "نق خیش نیا 

گذاشتند، به  بود حرب دانیآباد را که م اللجهاد نه برداشتند، بلکه ج یبرا یقدم کی چیکردند و هم صرف نه الاس

زحمت ها  افغانستان خان شد، بر ضد هللاانستان که منجر به سقوط امان افغ ریب اخالدر انق یآوردند؛ ول فیکابل تشر

. آنها سیجواس, {نگاهیکم ,پنهان شده یجا}ها بود و خانقاه مکمن  زیانگر یها ارهیط دانیآباد م لال. باغ شان در جدندیکش

نمودند و  یمجاهدت م بذل هیسقو ی"کجه" به مقابل قوا هیدر قر (هیصدراعظم حال)که سردار محمد هاشم خان  ینیح

هم معاونت نه فرمودند  عیتشج هٔ کلم کیصاحب به  ریبردند، جناب پ یصاحب اوقات خود را به سر م ریمحل پ بیقر

 2 ...«دیآ یانقالب م انیاحوال در ب نیا لیو تفص

 لیدر سکاتلند تکم سیخود را در رشته پول التیحسن آغا تحص دیسقبل از آن،  …»که:  نویسنده دیگری می نگارد

حلقات  یدر شهر بمب سهایانگل آموخته بود. زیزبان پشتو را ن گر،ید نیکرده و در آن دانشکده، برعالوه مضام

و آمد داشتند و  تشهر رف نیبه ا یرا بدور نام او گردآوردند. چونکه بازرگانان افغان غرض امور بازرگان یروانیپ

مذکور  ری. بعد از چهار سال، پافتیبغداد" به داخل افغانستان گسترش  ریبازرگانان، شهرت "پ نیا قیسرانجام از طر
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بغداد" توانست در خالل سه  ریانتقال داده شد )مرکز بلوچستان و در مجاورت افغانستان(. در آنجا "پ تهیبه شهر کو

بخشد.  تیو موقف خود را تقو دایپ لیقبا ریکاکر و سا ،ینورزائ ،یپشتون اچکز لیاقب انید رم  یادیز دانیسال  مر

نامه  ،بینود قرن نوزدهم، نق یدر سالها .افتیصاحب" شهرت  بیتحت نام "نق دانیمر تیاکثر نیحسن آغا در ب دیس

 :عبدالرحمان خان فرستاد که در آن نامه آمده بود ریام یعنوان ی

تاکید از ما ."کند یاسالم و تحت پرچم اسالم سپر یخود را در افغانستان، حام اتیح یآرزومند است تا باق ریفق نی"ا 

 است.

)  یگری" دری"پ تیمعتقد بود که موجود نیو به ا ستینگر یشک م دهیاو به د یعبدالرحمان خان با تقاضا ریام اما

و  دهدیم رییشده بودند( اوضاع را در کشور تغ نیدر افغانستان مسکن گز زین یاو، خانواده مجدد یالبته قبل از تقاضا

 ریود است، امکه در جوامع شرق موج یها یکیدرنظرداشت بار ابخشد. بنابران، ب یم شیرا افزا ریتعداد دشمنان ام

مند و  مطالعه نمودم و خود را با آن سعادت هیصوف قهیطر سیمشوره داد: " نامه شما را در مورد تدر نیدر پاسخ چن

که شما  دانمیکه وضع موجود در کشور نارام است و الزم م میبگو دی. اما در باره سفر آن حضرت باابمی یشادکام م

وضع مطلوب حکمفرما شد،  کهیمجره . بگرددیبرم یاوضاع بحالت عاد کهیتا زمان دیبمان یخود باق یدر محل فعل

 اجتناب نمود. پذیرفتن شان امیر تا اخیر دوره زمامداریش از  3"....رمیپذ یشما را م

را   هیدولت ترک تیتابع یآمده بود . بعدا و ایدر دمشق بدن 1901پسرش قرار گرفت که در سال  ب،یوارث نق.... »

خود را در آلمان انجام داد  التیتحص 1929تا سال  1925جان از سال  ی. افندشدیم ادیجان  یبدست آورد و بنام افند

 ایازدواج بدن نیا جهیکه در نت یپسر نیکرد. نخست اجازدو ختریر یبنام مار یآلمان زهیدوش کیبا  1929و در سال 

 ی" میالنیاحمد گ خی"ش ایآقا" و  یصاحب"، " افند ریبنام "پ دانشیا مرنام داشت که بعدها او ر یالنیاحمد گ دیآمد، س

 4«.دندینام

 ۲ متولد و در ننگرهار تیرود، وال  سرخ یدر ولسوال م( 1932ش ــ  1310در سال ) یالنیاحمد گ دیس ریپ

 .در کابل وفات نمودسالگی  85به عمر ( 2017جنوری  21)۱۳۹۵دلو

 نمودهازدواج خان  یدختر سردار عبدالباق،   هللا خان بیحب رینواسه امبا  جان آغا ریبنام شصاحب  نقیب پسر دیگر

 و بدین گونه پیوند به خانواده سلطنتی هم بر قرار شد.  بود

چه امتیازات و قدر داشتند و خود به چه منکرات و حرام ها  اینکه ایشان در تمامی دوره زمامداری خانواده نادر خان

شیر آغا دلیل فوت یک پرسش ما را فامیل محترم شان جواب دهند که صرفاً دست می زدند  تا کنون از لحاظ شرعی

 .و امروزی  می دانند سوالی است که هر کابلی آن وقتمشکل حل است،  ،چه بود؟و اسمعیل جان  جان

ی ناروا دست می زنند با همه سیه روزی و بدبختی و ملکه داران جهاد گرم است و به هر عاما اکنون که بازار تی

ویرانی و غارت گری و وطن فروشی  

غضب و دزدی بیت المال و دارائی عامه  

از آدرس »و شخصی جواب میدهند ما 

 .«جهاد آمدیم

همزمان با تشدید فشار آمریكا علیه اسالم 

آباد در رابطه با حمایت از رهبران طالبان 

جانشین پدرش )وارث و  حامد گیالنى

با راه اندازى  مرحوم سید احمد گیالنی(

یک مجلس فرمایشى از مریدان پدرش در 

پى رفع اتهام از پاكستان بر آمده و مدعى 

نهایت  خانم جوان خبر نگارفرزانه فروتن  اخیراً  حضور دارند.أفغانستان  است كه گویا تمام رهبران طالبان در داخل
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 و رئیس حزب محاظ ملی حامد گیالنیآقای  به منزل پروگرام پرس و پال()طلوع نیوز تلویزیون موفق و با استعداد 

، ضد ادعای دولت أفغانستان و امریکا مدعی است که رهبری طالبان داخل أفغانستان می باشد أوالً  گیالنی رفته بود.

منکر می در آنجا  وی قاطعانه از موضع پاکستان دفاع و موجودیت اسامه بن الدن مال عمر و مال اختر منصور را 

با تعجب در پهلوی فوتو های یادگاری شان با شخصیت های مختلف سیاسی ویا اجتماعی دو پورتریت  خبر نگار .شود

از صاحب فوتوی مشرف را جلب و در مورد نظرش  از جنرال مشرف و زردادی روسا جمهور سابق پاکستان 

)من( غیر  گفتند اینه ترسید، مه اگه )اگر( او را پت می گردم باز می»دلیلی پرسید که جواب شنید  )حامد گیالنی(خانه

 برای شنیدن این مصاحبه به یوتیوب ذیل مراجعه فرمائید. «از خداوند بر بشر سر خم نکردیم

 PURSO PAL: Gailani Defends His Remarks On Taliban Leaders .https://www.youtube.com 

از  یکه شمار ندیگو  یننگرهار م تیوال یمسووالن اداره اراض... » دولتی و مردمدر ادمه از غضب زمین های  

را غصب  تیوال نیا یولسوال ۱۳در  یدولت نیزم بیهزار جر ۳۰۰حدود  یجهاد نیشیمندان و فرماندهان پ زور

در  یالنیاسحاق گ دیس ن،یزم بیجر ۳۵۰۰رود حدود   سرخ یچشمه ولسوال  در منطقه گنده افیاستاد س»اند:  کرده

 یدر منطقه بماران ولسوال لیملک جل ،نیزم بیجر ۷۵۰۰حدود  یمصر خیباغ و ش چهار سنگ،  اهیس یروستاها

را غصب  یدولت نیزم بیهزار جر کی زیخ مصر نیدر منطقه ش ریملک وز ن،یزم بیجر ۱۰۰۰رود حدود  سرخ

 .؟؟؟را غنایم جهاد وانمود ساخت آن ( همسر أنور الحق احدی فاطمه گیالنی)همشیره آقای گیالنی،  5 «...اند. کرده

 Afghanistan“?عنوان  ریافغانستان ز ۀدربار یالملل نینشست ب کیدر  1396در أواخر حوت  ،یالنیاسحاق گ دیس

Crisis: What Lies Ahead ”مداخله هند در پاکستان با استفاده از یرا برا نهیگفته است که حکومت افغانستان زم 

و از خاک افغانستان بر ضد  کندیهند افغانستان را استفاده م»که:  ادامه دادهو  خاک افغانستان فراهم ساخته است

 «امر بوده است نیساز ا نهی. و حکومت زمردیگیپاکستان استفاده صورت م

 .امن طالبان در داخل افغانستان قرار دارد نه در پاکستان یگفته بود که پناهگاه ها زین یالنیحامد گ دیس که قبالً  گرچند

 یمتهم کرد اما حکومت کامال ب یمل انتیرا به خ یپارلمان و یخشم مردم شد و حت ختنیکه باعث بر انگ اظهارات

 .افغانستان بتازد تیثیبه ح شتریتر ب کوچک یالنیباعث شد تا گ حکومت یتفاوت یب نیتفاوت از کنار آن عبور کرد و ا

و  یعدل یافغانستان به نهاد ها یرا بخاطر اظهارات خالف منافع مل یالنیدو گ وقت آن است تا حکومت هر اکنون

 کند. یمعرف ییقضا

استفاده هند از خاک افغانستان، را درباره  یمل یرهبر نهضت همبستگ ،یالنیاسحاق گ دیس یها  حکومت گفته

به  هیقض نیکه ا دیگو یم یمل تیامن یعموم استیر .داند یکشور م یافغانستان در برابرپاکستان، درتناقض با منافع مل

 راجع خواهد شد. ییو قضا یعدل یبه نهادها یگونه جد

و  شود یاستفاده نم یکشور چیخاک افغانستان بر خالف ه»جمهور، گفت:  سیرئ یخنگوپال، معاون س نهیدوا خان م

 .«میتوقع را دار نیکشورها هم هم گریاز د

جنراالن ارتش و استخبارات  یهمانند ادعا  یمل یشورا گان ندهیاز آگاهان و نما یرا شمار یالنیاسحاق گ یادعا نیا

 کند، یصحبت م یالنیگ یآقا یجا است که وقت  نیا گریتآسف د»استاد پوهنتون گفت:  ،یدی. احمد سعدانند یپاکستان م

 .«جنباند  یمسر  دییافغانستان هم نشسته است و به رقم تا ریسف

در دامن  تیکه از لحاظ مجبور  یها وقت   تعداد افغان کی»گفت:  گان ندهینما یقهرمان، عضو مجلس شورا جبار

وقت از  چیشان جمع کنند، تا ه یی بدنام کننده را درباره یاسناد دیها شا بماند، طبعآ که آن ریکشور گ کیاستخبارات 

 .«نکند دایپ ییچنگال آن رها

همانند جنگ  یخارج یروهایطالبان با ن یجنگ کنون»که  دیافزا یم شیها  از گفته گریدر بخش د یالنیاسحاق گ دیس

 کایبر ضد امر»افغانستان، گفت:  یضت اسالمنهرهبر  ،یالنیاسحاق گ دیدر برابر ارتش سرخ است. س نیمجاهد
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. گرچه نام هراس افگن به آنان مینیبه ها ن بد به آن چشمبه  م،یشو لیقا تیثیح دیبه آنان هم با جنگند، یطالبان افغان م

 یم ها  ییکایها در برابر امر  و آن میدیجنگ  یها م ما را دارند؛ که ما در برابر روس یداده شده است، آنان حالت

 .«جنگند

 انیبه ز زیبا پاکستان و ن یهمدست یالنیگ یآقا یها  باور اند که گفته نیبه ا زیکشور ناز مردم  یحال شمار نیهم در

 .مردم افغانستان هستند

 خواهند  یمه وقت ن چیها ه ها مزدوران پاکستان هستند، آن   ها هستند، آن  ها چاپلوس  آن»باشنده کابل گفت:  عبدالخالق

 .«که افغانستان جور شود

 انتیخ کی نیاست و ا یاس آ یفرد آ کیجمهور باشد، آن  سیرئ یو حت ریاگر جنرال، وز»کابل گفت:  باشنده الهام

 .«دهد یاست که در افغانستان انجام م یمل

در همانجا  یکرده ام دخترم در پشاور است و و یو شش سال در پاکستان زندگ ستیمن ب“گفته است:  یالنیگ اسحاق

شده اند. پسران و دختران  دایپ نجایها افغان ا ونیلیدر پشاور درس خوانده و مانند ما م آمده است. دختر بزرگم ایبه دن

 ”.است ستادیسرباز جهاد است که در برابر شما ا کی نیدانند. ا یآنها پاکستان را کشور دوم خود م

که  دیگو یم یمل تیامنمنبع  کیاست.  ختهیرا در افغانستان برانگ ییعکس العمل ها یالنیاسحاق گ دیاظهارات س نیا

خواهد شد. در  یمعرف ییو قضا یعدل یو به نهاد ها لیتشک یبه و یا هیدوس یالنیاظهارات اسحاق گ نیبه ا وندیدر پ

 یکس اجازه داده نم چیکه به ه دیافزا یجا دانسته م یرا ب یالنیاسحاق گ دیاظهارات س نیحال، وزارت دفاع ا نیهم

 .استفاده کند یگرید کشور دشود که از خاک افغانستان برض

 چیما به ه نکهیندارد، بخاطر ا قتیصورت حق چیبه ه“گفت:  یوزارت دفاع مل یرادمنش، معاون سخنگو محمد

 ”.میده یرا نم هیهمسا یکشور اجازه استفاده از خاک ما برضد کشورها ای یگروه

کشور دانسته و از حکومت  یرا خالف منافع مل یالنیگ یگفته ها نیا زیجرگه ن یولس یاز اعضا یحال، شمار نیا با

 .و بازداشت آنان اقدام کند یخارج یجاسوسان کشور ها یافشا هیخواهد که عل یم

 .راجع خواهد شد یئو قضا یعدل یها به نهاد یبه گونه جد هیقض نیکه ا دیگو  یم یمل تیامن یعموم استیر

و از  شود؛یاستفاده نم یکشور چی"خاک افغانستان بر خالف هجمهور، گفت:  سییر یپال، معاون سخنگو نهیخان م دوا

 ".میتوقع را دار نیکشورها هم هم گرید

جنراالن ارتش و استخبارات پاکستان  یمجلس همانند ادعا گان ندهیاز آگاهان و نما یرا شمار یالنیاسحاق گ یادعا نیا

 .دانندیم

از هوادارانش به اداره  یبا شمار (2018اپریل  03)1397حمل 14 در  یالنیگ یآقااست که آمده در خبر دیگر 

بمانم،  نجایدر ا شتریب قهیکه اگر ده دق میگویبه سراحت م“رفت و هشدار داد:  یمل تیبخش امن څارنوالی

  .”ردیگیکشور آتش م

جنرال  کیرا از سخنان  یئویدیو شوهرشسخنان  دیئبا تا)همسر سید اسحق گیالنی(  یالنیگذشته فتانه گ روز

افغانستان  قیمداخله از طر نیا یو گاه کندیگفته است هند در امور پاکستان مداخله م یبه نشر سپرد که زمان یئکایمرا

 ...صورت گرفته است
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 انیبه شکل سخنگو شهیو هم دهند یم حیها با آنکه پاکستان را بر افغانستان ترج یالنیکه چرا گ نجاستیسوال ا اما

اما  شوند یپاکستان در رسانه ها ظاهر مارتش 

 شتریآنها ب یباز هم حکومت افغانستان برا

 دهد؟یم دانیم

 دیس یهواداران آقا ک،یگزارش اسپوتن به

به فراخوانده شدن او به  نیهمچن یلالنیاسحق گ

 .اعتراض کردند څارنوالی

 یالنیگ یآقااز اعتراض کنندگان گفت: " یکی

 دیکرده است و نبا انیرا ب یادیز یها قتیحق

 ".رفتار نادرست داشته باشد یحکومت با و

 ی"حکومت را متهم به سازمانده نیهمچن آنها

کنند و  یم یالنیگ یتوطئه در برابر آقا کی

 یکار را نم نیکه آنها اجازه ا ندیافزا یم

 د."دهن

وجود  یشک چیصاحب ه ریپ ی"در گفته هانمود:  حیسادات افغانستان تصر تیمل یشورا سییر ،ییناصر عطا دیس

  ".میدان یرا م نیکنند و ما هم ا یاست. در داخل افغانستان هزاران دست کار م تیواقع نیندارد. ا

ها و  ییکایها، امر یها، هم هند ی"هم پاکستانکرد:  انیب نیآمد و چن رونیب څارنوالیاز  قهیدق 20پس از  یالنیگ یآقا

از افغانستان پرواز کرده و خاک پاکستان را  ییکایآمر لوتیپ یب یها ارهیها در خاک ما مداخله دارند. ط سیانگل

و  تواندیها گرفته نم ییکایکرده اند. حال پاکستان قصد آن را از امر رداز مردم تلفات وا یبمبارد کرده اند و به تعداد

 ".ردیگیافغانستان م چارهیآن را از ملت ب

 .است یدر حال بررس یالنیگ یکشور ابراز نمود که پرونده آقا لوی څارنوالی یحال سخنگو نیهم در

به  یادامه دارد. خوشبختانه امروز و قیکرده اند و تحق قیمورد تحق نی"همکارن ما در اافزود:  یرسول یآقا 

  ".است کیاقدام ن یریقانون پذ نیرفت و ا یمل تیامن څارنوالی

به کابل دو نفر که هیچ مقام دولتی نداشتند و  (2018اپریل  6)شاهد آقا خان صدراعظم پاکستاندر سفر رسمی اخیر 

 بودند. حامد گیالنی و گلبدین حکمتیاربه مالقات وی شتافتند آقایون 

 

*********************************************** 
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 یالملل نیداکتر عبدالخالق استاد دانشگاه بــ  3

 یجاسوس ینظر مختصر به نقش شبکه هاــ  فیک

ــ سایت انترنتی  ما در کشور ایتانیاستعمار بر

 آریائی
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روز نامه نگار( از جالل آباد ــ  فواد )خبرــ  5
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