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   کې، بيا د تاريخ په تله)سقاو زوی(حبيب � 
  

د ھر وطن پال افغان په زړه کې واقع، امانيست ليکوال او د تاريخ څٻړوونکی اکاديمسن اعظم 

حبيب 9 کی بود، عياری از خراسان يا دزدی از : تکمله ای بر کتاب(  راخستی او د سيستاني، بيا قلم

تر عنوان Aندې يې په اوو څپرکو کې زمونږ د ګران افغانستان د نژدې  تاريخ يوه مھمه خو  ) کلکان؟

وی ډٻره خواشينوونکې او له شرمه ډکه پاڼه،چې ھلته په کې په واضحه توګه يو ملي خيانت تر سره ش

  .، راسپړلې دهئد

استاذ سيستاني ته دا وار د پرديتوب په ټاټوبي کې د ھيواد دوست او افغان دوست شخصيت او 

چې د محترم علي اميري په زيار » تذکر انقKب « ليکوال مرحوم مK فيض محمد کاتب ھزاره کتاب، 

په ھره موضوع خپل ، په Aس ورغلی او په ھر څپرکي يې ئاو ملي احساس چاپ ته ورکړل شوی د

په دې کتاب کې د افغانستان "          : لکه په لومړي څپرکي، چې لولو. ئعالمانه نظرھم پرې ليکلی د

تر اګست د ) يوه مياشت د اماني دولت د راپرزٻدو د مخه (  ز کال د دسمبر ١٩٢٨سياسي پٻښی د 

ې او د سقاو زوی حبيب 9 د پورې پٻښ)  ل کال١٣٠٨ نه تر وږي د ١٣٠٧د ليندی د (  زکال ١٩٢٩

، "ئحکومتولی د څرنګوالي حال په ورځنيځ ډول ثبت شوی د

  .کوAی شو د کتاب په تاريخي ارزښت پوی شو

د ھيواد افغانستان په معاصر تاريخ کې د اعليحضرت 

امان 9 خان تبادله کٻدل د غله حبيب 9 سره، دا داسې يوه 

ان ولس يې تر نن پورې لويه ملي غميزه ده، چې د افغانست

د فيض محمد کاتب په کتاب او په . زجر او ربړ وباسي

حاضر د استاذ سيستاني په تقديم کې دغه مھمه او دردمنده 

  . مسله څٻړل شوې ده

 لمريز ھجري کال پورې ١٣٣٩غازي امان 9 خان تر 

په دې دنيا کې ژوندی وه، که دا د افغانستان په آبادي او افغان 

شخصيت ترھم دغه کال پورې د افغانستان پاچا ولس مين 

پاتې شوای وای، سالم منطق خو حکم کوي، چې بيا نو زمونږ 

په ھيواد کې نه کومې عسکري کودتا او نه ھم کوم ولسي بغاوت ته حاجت او امکان او يا ھم 

ې اوس چ. نن به د ھر افغان پت او عزت خوندي وای، کوم، چې نن يې نلرو. ضرورت پاتې کٻده

مسله تر دې حده مھمه ده، آيا اړينه نه ده، چې د دغه تاريخي تحول سره په ډٻر غور او ملي 
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مسووليت چلند وکړو، نه يواځې په حقايقو ځان خبر کړو، بلکې د يوه بيدار وجدان پر بنا ھغه قبول ھم 

  کړو؟

، حبيب ئکه د حاضر تحليل ته، چې مرحوم کاتب خپل د سترګو ليدAی حال په کې ذکر کړی د

9 سقاو زوی او داړې يې، د خپلې ناروا واکمنی په ترڅ کې، غK کړې، د خلکو په ښځو يې نه 

اسKمي تجاوز کړی، ناروا قتلونه يې اجراء کړي، درواغ يې ويلي دي، په قران مجيد يې خپل قول 

او ئ دئ ، زمونږ د ملت د دښمن انګرٻزي استعمار سره يې د ملي ګټو پر ضد عمل کړئمات کړ

 او باناموسه(»عيار«، ايا داسی يو افغان شخصيت او افغان پاچا ته مونږ ئدئ منافقت يې کړ

  !!ھيڅګله نه  او خادم دين رسول 9 ويلی شو؟)هځوانمرد

 نيټه يو شمٻر زمونږ افغانانو، ١۴ز کال د دسمبر د مياشتې په ٢٠١۴پوره يو کال د مخه يعنی د 

، ځکه دوی ټول په افغانستان کې زٻږٻدلي او د افغان ئساتلی او محفوظ دالبته د افغان والی حق يې ( 

دې يې زمونږ تر مشرتوب Aن) رھين(، د پروفيسور رسول )ملت د ماليې د پيسو نه يې زده کړه کړې

 انګلستان پKزمينې لندن کې په داسی حال کې، چې د انګليس د استخبارات او د د تاريخي دښمن،

9 د يوه مبتذل مجلس په منيت نه مستفيد ول، ھمدغه ملي خاين سقاو زوی حبيب پوليسو د ډاډمند ا

، تر عنوان Aندی ) جايګاه وا%ی شاه حبيب � کلکانی در تاريخ معاصر افغانستان  (ترڅ کې

اوس، چې دا د افغانستان د ملت دښمنان دغه د مرحوم کاتب ھزاره تاريخي د سترګو ليد د . ولمانځه

يب 9 د واکمن کٻدو او پس له ھغه نه د ھغه د نھو مياشتو د شرم نه ډکو ملي او شخصي سقاوي حب

ضد اعمالو لړې لولي، ايا دوی ته ښايسته ده، چې د ھغې لندني سقاوي غونډې د جوړولو نه بيرته د 

  افغانستان د مظلوم ليکن قھرمان ملت نه يوه بخښنه وغواړي؟ 

د دې غونډې د تدوير نه پس بيا يو شمٻر په وطن او ملي ګټو مين افغانان، چې په سروال يې 

ګران استاذ سيستاني وه، د خپلو قلمونو سره ډګر ته راووتل او څه چې حقايق ول، ھغه يې د سقاو 

 يوه د ھمدې لندني غونډې له برکته وه، چې د. زوی او اماني دولت په باب افغان ولس ته تقديم کړل

د مرموز افغان شخصيت خليل 9 خليلي اصلي څھره د تاريخي سپينو اسنادو او حقايقو په رنا کې 

 افغان جرمن ان Aين (»استاد خليلی چرا کتاب عياری از خراسان را نوشت؟«استاذ سيستاني په قلم  

ولي : واAنو لکهميدان ته راويستل شوله اود ھغو يو شمٻر افغان ليک)  مقاله۴٧٩آرشيف، سيستانی 

 ورته نورو پرمخ څه پاتې نه شول، ، جليل غني، رسول رھين او داسی احمد نوري، احسان 9 مايار

  ! ؟...چې د خليل 9 خليلي افغان ملت ته خاين نوم يې د ھغه د شعري استعداد تر شاه پټ کړی وه

سټ Aزمه نه ده، چې د آيا داسی افغاني شخصيتونو ته ھم، اوس د دغو تاريخي حقايقو پر بن

  !.؟...افغانستان د ډٻرځپل شوي ملت نه يو ليکلی معذرت وغواړي

سقاو زوی حبيب 9 د خپلې وحشي واکمنی په پيل کې د غازي امان 9 خان د وژلو او سر د 

 سقو موسی «: کاتب ليکي. و انعام ورته ټاکي زرو روپي١۶٠راوړلو ته يې عملي اقدام کوي او د 

يس شرکت تجارت افغان و آلمان را با ھفت نفر ديګر از قندھاريان به قتل امان 9 ئھاری رخان قند
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 مامور کرد که او را ھKک خان بر انګيخته و به مژده و نويد عطای زيادی ايشانرا تطميع و

  ) مخ١۴٣فيض محمد کاتب، تذکر انقKب : سرچينه(»سازند

  

  :ه، وپوھٻږم، چیدزما ليکونکي لپاره مھمه او په زړه پورې 

 ولې موسی خان سوداګر، چې کافي مالي او اقتصادي امکانات يې لرل، او د سقاو زوی -١

حبيب 9 پيسو او انعام ته محتاج نه وه، حاضر شو د افغانستان د استقKل محصل او يو منور او ترقي 

  پال افغان پاچا اعليحضرت غازي امان 9 خان ترور کړي؟

  د دشمني علت د غازي امان 9 خان سره په څه کې وه؟ د موسی خان -٢

 غازي امان 9 خان په ھر لحاظ په سقاو زوی مزيد او بر Aسی Aره او بې له شکه سوداګر -٣

موسی خان ھم په دې حقيقت پوھٻده، آيا ھغه دا کار د نورو ډٻرو پيسو د تر Aسه کولو لپاره کاوه، يا 

  ډٻره کړي، چې ھغه تن داسی يو ملي جنايت ته ورکاوه؟دا، چې خپله شتمني نوره ھم 

 آيا غازي پاچا کوم ظلم او ستم د موسی خان په حق کې تر سره کړی وه او ھغه غوښتل، په -۴

  دغه موقع خپل غچ واخلي؟

 که غازي پاچا پر دغه سوداګر کومه ناروا کړي وي، ھغه به کومه وي، چې تاريخ يې له -۵

  ؟ئ دثبت کولو غلی پاتی شوی

  ولی د ھغه وخت د قندھاري سوداګرو نه کوم بل تن حاضر نشو، چې غازي امان 9 د غله -۶

  سقاو زوی په ګټه قتل کړي؟

 څه څيزونو او علتونو موسی خان دې ته اړ باسه، چې د اعليحضرت امان 9 خان په وژلو -٧

ان او ملي افغان زعيم پلويان سره دښمن انګليس او د سقاو زوی خوشحاله کړي او د ھغه منور مسلم

  او دوستان، د غم په ټغر کښٻناوي؟

   آيا ھغه نور ورسره اوه کسان ھم قندھاري سوداګر ول او که عادي کسان ول؟-٨

  پای


