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۵۱۰۲دسمبر، ۹                             نویسنده و ناشر: ماللی موسی نظام                                                

 در تجلیل از حبیب هللا کلکانی حقایق تلخی نهفته است
سیستانی، مطمئناً تاریخ همیشه تاریخ خواهد ماند.محترم آقای   

 آیا افغانستان و مردم مظلوم آن نفرین شدگان این عصر اند؟
 

درین اواخر مسائل مربوط به افغانستان عزیز و مردم آن در داخل و خارج از مملکت آنقدر عجیب و غیر قابل 
شنویم نا مکرر است و متأسفانه در اخباری که باور گردیده است که گویا مانند درد عشق، از هر زبان که می 

می رسد امیدی را نمی توان برای منافع علیای افغانستان، وحدت اقوام شریف آن و نجات از مشکالت گوناگون 
در اجتماعات مختلفۀ خارج و داخل کشور سراغ نمود. روزی نیست که رویداد و جریانی ما را به حیرت در 

آیا افغانستان و مردم مظلوم  ازد و نومیدانه هر رشتۀ  کوچک امیدی را از هم نگسلد.احوال وطن و مردم آن نیند
 آن نفرین شدگان این عصر اند؟

 

انتخابات ریاست جمهوری که با مصارف گزاف راه های صعب العبوری را در قانون شکنی، افترا و تهمت 
وه عبدهللا ایجاد نمود، باالخره به وساطت برای کسب وقت بیشتر و ارائۀ مشکالت غیر قابل باوری از جانب گر

نامعلومی منجر گردید که نه در افغانستان و نه در سرزمین دیگری نمونه و مثال آن  اغیار به یک نوع انجام
موجود بود. ایجاد یک حکومت وحدت ملی، در حقیقت چیزی شبه هیوالیی استکه چندین سر در بدن آن قرار 

اوان آن از قدرت حیوان خارج باشد. بلی، رئیس جمهور انتخابی باید شخصیت گرفته و ادارۀ دست و پای فر
، علی الرغم اصول قانونی مروجۀ دولت متبوعۀ افغانستان و کامالً منافی «رئیس قوۀ اجرایی»بازنده را منحیث

ه نمایان هر. همانطور که پیش بینی میگردید در میدان عمل اولین مشکل اساسی چ«بپذیرد»متون قانون اساسی آن،
نمود که همانا سنگک شدن کابینۀ دولت شتر، گاو، پلنگ جدید باشد. اینک بعد از صد روز وظایف محولۀ دولت 
به رکود مواجه شده و اعتماد مردم، اقتصاد کشور، امنیت و همه اصول اداری زیر و رو گردیده است. رئیس 

آزمون شدگان ناکام، آنانی که اهلیت و لیاقت کرسی  جمهور منتخب از همان آغاز کمپاین انتخاباتی داد میزد که
های دولتی را ندارند و نه مملکت را بسوی رفاه و ترقی و صلح رهنمون گشته اند و نه از فساد وسیع و شرم 
آور اداری جلوگیری نموده، بلکه خود در آن غرق بوده اند، باید برای شان در دولت آینده موقع داده نشود. اشرف 

که کار باید به اهل کار و از روی شایسته ساالری سپرده شود « میورزد»ان مصرانه اصرار میورزیدغنی همچن
و فعالیت دولت آیندۀ افغانستان دقیقاً بر روی قانونیت استوار گردد و باالخره خویش خوری های قومی و گروهی 

را در پهلوی از دست ندادن قدرتمندی عملی دیگر مجال تبارز نیابند. اما و ولی عبدهللا عبدهللا که با مبارزۀ آشکا
ساله که عالقمند آن میباشد، خود سخت در گرو هم کیشان و عقیده مندان گروه شورای  ۵۵گروهی و شخصی 

نظار و جمیعت قرار دارد، از یکطرف بقای عبدهللا در اقتدار آن دو تشکیل بوده و هستی یی وی ز هستی ای 
رت عبدهللا باید مؤید قدرت هرچه بیشتر آنان در ساختار دولت جدید هم باشد. آنان میباشد و از جانب دیگر قد

که خود سخت در معضلۀ  ازدواج زن چهارم و جنجال زن سوم  «محمد محقق»گرچه پروپاگند چیانی چون
سمیت رتکمیل گردیده و « دقیقاً »گرفتار آمده است، هر آن اعالم مینماید که لست کابینۀ مربوط به داکتر عبدهللا 

آن به پایان یافتن لست اشرف غنی مربوط است. در حالیکه، عجالتاً و دردا که مشکل اعالم عقب افتادۀ کابینۀ 
 آن« ؟!»دولت جمهوری اسالمی افغانستان مربوط و منوط به انتخاب وزیر داخله می باشد که گویا سهم مقرری

لطفاً مضمون محترم داکتر سید عبدهللا کاظم را وزارت مربوط به عبدهللا است! خوانندگان درین معضلۀ جدی، 
که در پورتال افغان جرمن آنالین که بتاریخ دوم جنوری  «چرا معرفی کابینه به تعویق می افتد؟»تحت عنوان

نشر گردیده است و روشنی دقیقی به استناد روزنامۀ هشت صبح می اندازد، مطالعه نمایید. بلی دیده میشود که 
 مقام همان هایی هستند که با سوابقی که دارند، نباید درین پوست قرار گیرند.اشخاص نامزد این 

مبرهن است که اوضاع اقتصادی، امنیتی و اجتماعی افغانستان که در جریان مطول انتخابات و شاهکار های 
با  ی باشد،عبدهللا و گروه وی دگرگون گردیده بود، با تأخیر اعالم کابینه که بازهم آب از سرچشمه گل آلود م
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ترس و بی اعتمادی مردم از آینده درین زمستان سرد، وخیم و قابل پریشانی گردیده است. این قلم در جنجال 
بحران انتخابات و جریان خودساختۀ قضیۀ گوسفندان چاق و بز های الغر که از برکت تکنالوژی جدید رسوا 

که منظور، نتیجۀ آن  «بحران سوق می دهد عبدهللا مملکت را بسوی»گردید، عاجزانه به عرض رسانید که 
فعالیت ها و دقیقاً نحوۀ تشکیل چنین یک دولتی بود که عمالً نمیتواند در چهار چوب قانون اساسی و قوانین فرعی 
افغانستان قرار گیرد. حال هم سر سختی در انتخاب وزیر داخله ایکه به شورای نظار وابسته باشد، حتماً قدرت 

کلیدی را باید در دست گروه عبدهللا قرار دهد تا در پهلوی امتیازات گوناگون، موجودیت والیان  این وزارت خانۀ
نماید. اخیراً به اثبات رسیده است که گویا در تیم عبدهللا، دقیقاً در بین « تضمین»خود مختار و زورگوی را هم 

ی را نمیشود سراغ نمود که کرسی جمیعت و شورای نظار که وی مکلفیت تقرر از بین آنان را دارد، شخصیت
بی صالحیت افغان و این بازی های کثیف و مخرب  و گروکان گرفته منتخب را به او اعتماد نمود. وای بر ملت

 سرنوشت آن مظلومان! در 
جریاناتی هم که در خارج از افغانستان در ماه دسمبر در حلقه های اجتماعات مهاجرین افغان رخ داده است، یکی 

دسمبر تشکیل گردید که در پهلوی اشخاص  ۰۱پایتخت اطریش بتاریخ  «ویانا»ی بود که درآن همانا مجلس
مختلفی، تعداد قابل توجهی از چپی های وابسته به گروپ پرچم هم از ممالک اروپایی که پناه یافته بودند، سرازیر 

اماد و د «ناهیتای راتب زادا»در محفل، اگر  «سلیمان الیق»گردیدند. یقین در پهلوی یکی از سردمداران پرچم 
 برادر ببرک هم اگر زنده میبودند در چنین گردهم آیی، به یقین قدم رنجه می نمودند.« محمود بریالی»وی 

 

عروف به م« حبیب هللا کلکانی»جریان محفل دومی بزرگداشت از شخصیت بدنام ترین تاریخ  آنعصرملت افغان
 کنفرانس اروپایی در مورد تحلیل»لندن می باشد. این مجلس تحت عنوان «وست مینستر»بچۀ سقاء، در پوهنتون

 از کسی تقدیر نمود که بدون شک« و ارزیابی جایگاه واالی شاه حبیب هللا کلکانی در تاریخ معاصر افغانستان
مدنیت و عصر شگوفان علم، معرفت، پیشرفت معارف، صحیه، نهضت ارزشمند زنان افغان، حقوق مدنی، ایجاد 
مطبوعات و ژورنالیزم، عروج صنعت و تکنالوجی عصری و بقیه ابتکارات ملی ای محصل استقالل افغانستان 

 نوین، اعلیحضرت غازی شاه امان هللا را قربانی جاسوسی، خفت و بردگی به غیر نمود!
ست که این ی شرقی هم میگردد، ناممکن اادر حالیکه از کتلۀ بزرگ مهاجرین افغان در اروپا که شامل اروپ 

جمعیت کوچک نمایندگی نموده باشد و نه آن هموطنان برای قدرمندی انسان بیکفایتی که در نه ماه سیاه زمامداری 
 «یحقان»با کشتار و شهادت اقالً صد هزار مردم مظلوم افغانستان، جاهالنه و مانند مجریان قتل و آدم کشی گروه 

افراشت و با بیداد بر ملت نو به آزادی رسیدۀ افغان، نام بدی بر « ؟!»، علم اسالمیت «داعش»و مسلمان کشان
 نمایند.مجلسی دایر می در تاریخ گذاشت، 

 

این عصر تاریک را از نگاه  جریانطی مضمون آموزنده ای   ،«اعظم سیستانی»دانشمند و مؤرخ افغان محترم 
چنین محفل بهت آور و عجیب در لندن، در مقالۀ  افغانستان، ضمن اطالع یکی از رویداد های تاریخ آن زمان

آیا تجلیل از حبیب هللا کلکانی، بیحرمتی به دیگر شخصیت های والیت »تحقیقی بس روشنگرانه ای تحت عنوان
 که در آن از استناد مبرم برآثار تشریح نموده اندبتاریخ دوم جنوری امسال، منتشرۀ این پورتال، « پروان نیست

غالم محمد غبار و کاتب »رخین افغان وابسته به آن عصر سیاه و شرم آور مانند نامدارانی چوندانشمندان و مؤ
که از قضاء خود در عین زمان شاهدان عینی صاحب قلم و مؤرخین برجسته محسوب میگردند، استفادۀ  «هزاره

دقیق و پر فیضی به عمل آورده اند. خواندن و انتشار این اثر آموزندۀ تحقیقی که هر سطری از ادعای آن بر 
نان نسل امروز و فردای ما از مملکت استوار است، برای همه هموطتاریک اسناد معتبر اوراق تاریخ آن جریان 

 واجبات است. کاش این مضمون مستند روشن گرا قبل از برگزاری مجلس بزرگداشت یکی از جواسیس بدنام
بزرگ حیات وی بدون شک رهزنی سر گردنه، منع تحصیل طبقۀ اناث، تخریب و به عقب  تاریخ که کار نامۀ

بیدریغ به مال و ناموس مردم مظلوم و قتل و وحشت بوده  انداختن صد سال مدنیت و شگوفایی افغانستان، تجاوز
در مجلس لندن  خانوادۀ شانذواتی که در عکس های منتشره با افتخار با  است، انتشار می یافت و در اختیار
هموطنانی که با همسر و فرزندان درین گرد هم آیی به رغبت حضور . این اشتراک نموده اند، قرار داده میشد

 را با پیشۀ رهزنی، عدم داشتن سواد، و تجاوز «حبیب هللا کلکانی»ه اند، آیا مایل اند که به حکم تاریخ بهم رسانید
 ، سمبول و قهرمان فرزندان خویش که در آنجا حضور دارند، قرار دهند؟! بر ناموس

یت تا از شخصدیدار تصاویر جمیعتی از هموطنان مهاجری که در یکی از ممالک پیشرفتۀ غرب مقیم گردیده اند 
منحیث قهرمانی قدرمندی نمایند، سوالی را خلق « حبیب هللا کلکانی»عصر افغانستان عزیز بدنامترین تاریخ آن
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نظر داشت صفات واالیی چون لیاقت، کفایت، علمیت، وطن پرستی، خدمات اجتماعی و امثالهم که  میکند که با
و چگونه و ازروی چه اسناد و  را ان شان کدام یکیبرای فرزندد، این جمیعت باشن «قهرمان آفرین»میتواند

مدارک معتبر تاریخی ای، به اثبات میرسانند؟ افسوس بر حال آن والدینی که در تصاویر محفل بچشم میخورند 
ت، در انترن «موس»که نمی دانند نسل امروز افغان هم با دسترسی به منابع معتبر جهانی با استعمال و کلیک 

مستند، آشکارا و غیر قابل انکار، به کشف رویداد های تاریخی همه سرزمین ها و آنانیکه در تاریخ جای پای 
سیاه و سفید دارند، نایل میگردند و وای بر فریب دهندگانی که در خدمت غیر قرار گرفته با سعی مذبوحانه هنوز 

...فرقی ندارد که درین ابداع، رهزنی بی فرهنگ و تشنۀ هم به مسلک بی ارزش قهرمان سازی اشتغال دارند.
مال و ناموس وطن، ارسالی دولت استعماری برتانیه از پشاور، منظور باشد یا آن دیگری که با دشمن قرار داد 

 وپروتوکول برای حفظ سالنگ ها و پایپ لین گاز شمال به جنوب را امضاء نمود. 
ت آن در طول زمان از رویداد ها و اعمال فرمانروایان افغانستان ثبت تاریخ خود شاهد است که آنچه را صفحا

نموده است، جاودان بوده و با امکانات تکنالوژی امروزی و وسعت بی انتهای آن، دیگر هیچ اسراری از حیات 
نگ توت»بشر در تاریکی قرار نمی گیرد. اگر هزاران سال بعد علم ثابت میکند که مرگ فرعون جوان مصری

قتل عمد بوده نه مرض. پس همین تاریخ مستند دهه هاست که با تائید شاهدان شریف عینی در هر فامیل،  «ونهام
به اثبات رسانیده است که برای از بین بردن نوآوری های ترقی خواهانه و حفظ آزادی وطن، ذریعۀ اعلیحضرت 

قه تانیای جهانخوار در تصرف داشت، بیسابغازی شاه امان هللا که دریافت استقالل کشورش در بین ممالکی که بری
و منافی حیثیت آن کشور در جهان و منطقه بود، نصب قطاع الطریقی منحیث زمامدار وطن ما به کمک مشتی 
از خود فروخته های مذهبی، برای ایجاد شورش و زعامت مؤقتی برای یک دورۀ گزرا مطابق پالن انگلیس، 

 به البته صیت آن عصر سیاه را ملت افغان و نسل های خردمند بعدی آنهیچ قهرمانی را نیافریده و هرگز خا
 حکم تاریخ، ازیاد نمیبرند!

 «وحدت همه اقوام شریف افغان»بلی، مؤرخین، دانشمندان و ملتی که بقای خود و افغانستان عزیز را فقط در 
ن وفرهنگ مردم شمالی باید برای حفظ هویت، زبا»همچنان توصیه گردید که « ۰»می دانید، در کنفرانس لندن

افغان اروپایی که تا بقیۀ عمر با مزایای دست  معدود ، یعنی که منطقۀ پروان به زعم چند مهاجر«تأکید ورزید
داشتۀ غرب هیچ گاهی قدم به آن قسمت کوچک خاک وطن نگذاشته و مردم شریف آندیار را زیارت نمی نمایند، 

سان لآنها و  د! از چی حمایه گردد؟ یعنی باید از فرهنگ فعلی افغانیباید زبان، فرهنگ وهویت شان حمایه گرد
برای شان سراغ نمود؟ چنانچه تذکرۀ افغانی هموطنان  هم دور ساخته شده و یک هویت جدیدیشان  اصیل دری 

که  ند؟ البتهبپیوند «تاجکستان بزرگ»شده و به رویای ناکام و خائنانۀ تشکیل « تاجکستانی»شریف پروان، مثالً 
از جانب آن گویندۀ مجلس روشنی انداخته نشده است. شاید قراریکه محترم داکتر »!« گویا درین قسمت مهم

و غیر قابل درک آلوده  نامأنوسمثال آورده اند، در آنجا لسان دری اصیل افغانستان آنقدر با لغات «۰»هاشمیان 
 از شخصیت «قدر دانی»د برای هموطنانی که برایگردیده بود که دقیقاً فهم آن همه ابداع و استحالۀ لغوی جدی

 نا ممکن بود. و  تشریف برده بودند، عمالً نامفهوم «حبیب هللا بچۀ سقاء»شناخته شدۀ 
که در افغان جرمن آنالین  «جوابی بر مدافعین جهل و تاریکی»تحت عنوان «۵»در نوشـتۀ محترم احسان لمر

مذکور را با  «جبیب هللا»فقره ای  ۰۹جنوری نشر شده و ایشان شباهت های زیادی بین فرمان شاهی  ۲مؤرخۀ 
قرار داده اند که چند تای آنرا طور  پورتال نموده و صادقانه به دید خوانندگان «کشف» ال محمد عمرــفرمان م

 نمونه ذکر می نماییم:
 ان و دختران بالغه را بدون اجازۀ ولی شان و مکتب مستورات را موقوف کردم.بر آمدن زن -۲

 حساب، هندسه، انگریزی را که رواج داده بود، موقوف کردم. -۰۵
 سنۀ قمری را که به شمسی تحویل داده بود، موقوف کردم. -۰۱
که قطع کرده  ن راذحقوق بیت المال را که به خواهشات خود صرف کرده و مصارف مال و مساجد و مؤ -۰۲

 بود، جاری ساختم.
 امر معروف و نهی منکر را که مانع شده بود، رواج دادم. -۰۱

گانۀ فرمان شاهی آن  ۰۹البته هموطنان ما حق دارند که از مسؤلین و مشترکین مجلس لندن در مورد مواد 
ئط مختنق و غیر مدنی که در بدل بزرگوار بپرسند که آیا موافقه دارند که خود و خانواده های شان در چنان شرا

نو آوری های ترقیخواهانۀ یک شاه عادل، عاقل و دیموکرات با در نظر داشت تقویۀ ته بنای اقتصادی و مترقی، 
انکشاف متوازن معارف، عدلیه، صحیه و نهضت واالی حقوق زنان کشور، بوجود آمد، بقیۀ عمر را سپری 
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ثابت نمود که چون طرق مملکت داری طالبان  «حبیب هللا کلکانی»نمایند؟ طرفداری مجلس لندن از نظریات 
« حبیب هللا کلکانی» فقره ای ۰۹ کرام و دکترین ضد حقوق بشر و زن ستیز آنان مطابقت خاصی با فرمان شاهی

و در قلب یوروپ به تأسی از آن اصولنامه، علم طرفداری  ۵۰دارد، به یقین هموطنان حاضر محفل، حتی در قرن 
زنانی که در عکس های آن مجلس به  اند. آیا حقیقتاً  ساخته جهل و امحای تمدن و پامال حقوق بشری را باالاز 

را برای فعالیت های  «کفر»درآن مملکت به اصطالح از منزل  ، حق بیرون شدنبا دختران شان چشم میخورند
ندن و سال یکبار هم برای دیدار فامیل به ل روزانه، تعلیم و تحصیل ندارند؟ اینقلم مدتی در انگلستان زندگی نموده

میروم، پس چگونه در آنجا عده ای از مهاجرین افغان دقیقاً بر ضد قانون مملکت میزبان، با پامال آزادی های 
مر ا»تقسیم قوۀ ثالثه  حقوقی و منافی اصول حق منع تحصیل و باور به طرق غیر عملی فردی قانونی آن و

برده اند؟! اگر چنین نباشد، پس زمانیکه  فامیل های خویش را از بینحقۀ ، حقوق «بالمعروف و نهی از منکر
 «حبیب هللا کلکانی»درین مجلس طوریکه از عنوان آن آشکار است، برای تقدیر از کار نامه ها و جایگاه واالی 

او که « فقره ای ۰۹شاهی ان فرم»د، حتمی و منصفانه بود که متن یشو رول آن در تاریخ معاصر تجلیل م
. در دمیگردیجانشین قانون اساسی اعلیحضرت غازی بوده است، قرائت و جداً مورد تائید حاضرین محفل واقع 

 گانۀ آن در آینده برای ادارۀ مردم شریف پروان ۰۹نشد که آیا فرمان مهم آن شاه و مواد واضح جلسه همچنان که 
اینکه با روش تحمیق هموطنان، البته تا دنیا دنیاست ما  .و یا.پیشنهاد میگردد... و حمایه از هویت و کلتور آنان

 می فریبیم!  گویا که« گمان ببریم» مذبوحانه د خود، خانواده و دیگران رابای
 

می باشد و دانشمندانی مانند محترمان اعظم سیستانی  هم همانطور که درج اوراق تاریخ آن منطقۀ افغانستان عزیز
سر گردنه و جاسوس دولت  ند، قدر دانی از یک رهزنتصریح و افشاء نموده اچنان هاشمیان همو داکتر خلیل هللا 

استعماری انگیس، توهین به آن بزرگان، منوران و مجاهدین والیت پروان است که به حکم تاریخ با مبارزات 
روح وروان همه  .، نام نیک و جاودانی از خودها بیادگار مانده اندبرای حریت و حفظ خاک خویش پرستانهوطن 

 کشور خوشنود باد.مبارز  و شیر زنان راد مردان

و روش وی خاک « لینن کبیر»اما، چرا از عصر ببرک کارمل و همکیشان وطنفروش او که با سرسپردگی به 
پاک زادگاه مقدس خویش را برای اشغال ابر قدرت مخوف روسی آماده نمود، تا االن شخص معلوم الحالی از 

وقتاً « تعندالضرور»به منظور و اهداف ملی «حبیب هللا کلکانی»اسی افغانستان یعنیدورۀ تاریکترین مرحلۀ سی
چنین بوده در عصر اقتدار جمیعت و شورای نظار و هر قدرت های ضد ملی قرار میگیرد؟ توجه فوقتاً مورد 

ح نمودن همه گرچه این عملیۀ همیشه ناکام مثل مطرزمانی که وحدت ارزشمند ملی افغانی مورد نظر بوده است. 
قهرمانان پوشالی در هر مرحله ای از تاریخ در افغانستان، اسباب معرفی و ارتباطات بیشتر آنان با غیر و اعمال 

ولی هدف گویا این میباشد که مطرح نمودن این قهرمان نامنهاد که حتی اسم خویش  میگردد، نامه های سیاه شان
زاری برای تفرقه اندازی های قومی که پالن های ابدی مذبوحانۀ را نمیتوانست بخواند، شاید که بشود منحیث اب

تی نتیجۀ مثبتی حهرگز  شان است، مورد استفاده قرار گیرد، ولو که وطنی همسایگان غدار از طریق وابسته گان
 در تولید نفاق و شقاق که هدف است، حاصل نمی گردد، ولی شاید هدایت چنین باشد.

 

یک اشتراک در نتیجه ایکه ازین حکایت حاصل میگردد، همانا اشتراک قلمی هموطنان صادق ماست که مانند 
نظر سنجی در ابراز نظریات شان و ارائۀ معلومات گوناگون تاریخی و قسماً هم با استدالل بر آثار ارزشمند 

وز افشاگری و آموزش جدیدی ازین هر ر، «غبار و کاتب هزاره»چون مرحومان  ، درینجامؤرخین نامدار افغان
دورۀ سیاه و خفت آور تاریخ وطن صورت میگیرد. بلی در حقیقت نتیجه گیری مثبت آنست که: شری برخیزد 

 که خیر ما در آن باشد. 
هر زمانیکه در مورد شخصیتی یا دوره ای از تاریخ افغانستان معلوماتی ارائۀ میگردد، حق نسل امروز و فردای 

بهم برابر کشور منحیث صاحبان این آب و خاک است تا هر آنچه منافی رویداد های واقعی مملکت تمام اقوام 
تحقیق و بر رسی قرار گیرد. در مورد محتویات ایرادات مجلس مذکور،  میشود، موردبرای اطالع عامه عرضه 

 غالم محمد غبار، کاتب»شایسته است که مسئولین آن اقالً علیه آنچه را مؤرخین صاحب صالحیتی چون محترمان
ادعا نموده اند، با استناد بر اوراق تاریخ آندورۀ افغانستان و ارایۀ کار نامه های ملی، « هزاره و اعظم سیستانی

 به اثبات برسانند. «حبیب هللا کلکانی» مترقی، عدلی و مدنی

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 5تر 5 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

 

 تبصره بردر زمینه و همچنان نظرات هموطنان در ستون  یمقاالت ر پورتال افغان جرمن آنالین سلسلهد نوت:

بر جریان بزرگداشت از چنین شخصیتی، همه قابل غور و تعمق بوده و مجموع روز افزون مضامین نشر شده 
 تاریخ کشور محسوب گردد.  دوره ای از معلوماتی آن میتواند منحیث یک منبع معتبر

 «بچۀ سقو» رهین)جنوری:  کنفرانس رسول  ۲ -افغان جرمن آنالین مضمون محترم داکتر خلیل هللا هاشمیان، -۰
 (معرفی نمود. «شاه عیار خراسان»را 
تحت   «احسان لمر» را در مضمون محترم «حبیب هللا کلکانی»فقره ای  ۰۹متن مکمل فرمان شاهی  -۵

 فرمایید.در پورتال افغان جرمن آنالین، مطالعه  «جوابی بر مدافعین جهل و تاریکی»عنوان
دست قلمبدستان حقیقت نویس قابل » مضمون محترم جمال بارکزی، سوم دسمبر، افغان جرمن تحت عنوان  -۱

 «بوسیدن است
شده در مورد مجلس لندن: منتشره از هموطنان آگاه افغان در ستون تبصره بر مضامین  تبصره های عده ای -۱

ا قمر کرزی و بشیر مؤمن که عارف عباسی، یلد ،سه تبصره -، غزنوی غلزایمحترمان جمال خان بارکزی
ایشان از قول دوستی که پدرش از عهد امانی بوده، افسوس آنعصر مترقی را میخورد و این شعر را از درد مردم 

    زمزمه مینمود: دزد پاچا شده، این سیاست را ببین   والی کابل ملک محسن، فالکت را ببین ول حیاتطدر  کابل
 وزیر او، قباحت را ببین. و آن دگر سارق
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