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۵۱۱۲دسمبر، ۱۱                             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   

 مقدمه:
 ارزشمند دو اثر تاریخ و معرفی ۀاضافاتی در زمینو نماید  ءوع را احتواضوکه صرف همین م با تغییراتی

 

 تمرکز تحصیالت عالی، از یک شخصی لندن، یعنی در یک« ویست منستر»در پوهنتون بزرگداشتی مجلس خیراً ا

تگی وابس و و دانش با علم خصومت ،با سوابق رهزنیکه  دائر گردیده بود «حبیب هللا کلکانی»بنام تاریخ غیر ملی
برای ملت افغان به ارمغان  ای را که عصر فرخندۀ امانی مترقی و ملی یورد هاامپریالیزم منطقه، همه دست آ با

 اشتراکگرچه  و مظالم آشکارا و کشتار بیدریغ مردم پایتخت نمود. فروشی، جهل مفرط آورده بود، پامال وطن
 ،جمیعت کوچکبا عکس های مونتاژ شدۀ  مخصوصاً  چنین یک محفلیدرجر در لندن امعدودی از هموطنان مه

ن رهمب بیان حقایق برای ه ای بهان چنین یک حالتی خوب استی درول شد،اه را نباید داشته بداقبحث و مارزش 
 بر آثار ارزشمند و معرفی آثار تحقیقی و مطالعات خردمندان و مؤرخین افغان با استناد منطقی رویداد های ملی

 شری برخیزد که خیر ما در آن باشد.که ی حاصل گردد. یعنر جنگ زدۀ ویران حات تاریخ کشوصف
 قوطو س اـه ، کار رواییۀ عروجکه در پورتال افغان جرمن در زمینای یت بسیار علمانه و تحقیقسلسله مقاالبه 
آموزنده و روشنگرانه میباشد که باید از دایر نمودن آن مجلس  منتشر گردیده است، آنقدر «حبیب هللا کلکانی»

  د.، ممنون هم بورددگکه سبب چنین مباحثات مستند می برای چنان یک شخصیت بدنام و سخیف تاریخ کشور
 

 علیحضرت امان هللاا»سلطنت محصل استقالل، آغاز سلسلۀ افشاگری و بیان حقایق تاریخی افغانستان از  به
 ترقیاتقه از پیشرفت های سریع تکنالوژی اطالعاتی، آنچه را روادید دولت های ساببا ، خوشبختانه «یغاز

 دهکتمان نموو آغاز یک دورۀ پیشرفت و شگوفایی در تمام ساحات حیات اجتماعی ملت افغانستان،  عصر امانی
از جانب  .ه استقرار گرفتدر دسترس  ءاستثناباال مانند هر واقعۀ تاریخ کشور، بوتۀ فراموشی سپرده بودند، در

تیازات امانشمندان و محققین در موردنه تنها آثار و تحقیقات د ،و پیشرف اصول نشرات در اثر آزادی افکار دیگر
کاتب فیض محمد » مرحوم فرزند صدیق کشور،مستند تاریخی آثار مانند  و پی آمد های آن صراین ع مردمی
 گاهیآ برایدر بیان رویداد های کشور  که وظیفتاً  معاصری در دسترس است، بلکه خبرگان فراوانی به «هزاره

 د شانارزشمن اربا نشر آث به اسناد تاریخی معتبر وقت گرانبها را تخصیص میدهند، ءنسل امروز و فردا و اتکا
صد ها اثر در مورد تاریخ یک قرن جوار در  حقیقی افغانستان روشنی جاودانه ای می اندازند. بر اوراق تاریخ

ه را خود اعلیحضرت چآورد های ملی و اجتماعی آن و آن ، خاصتاً حقایق عصر مترقی امانی، دستغانستانفاخیر ا
فردی، انکشاف  همه اقوام، حقوق مدنی و وحدت ملی رتوار باسی سای ادارۀ ملت در پناه یک دیموکراغازی بر
کتاب  ، توصیۀ مطالعۀ دوث خارج استو صد ها نو آوری دیگر که از حوصلۀ این مبح حقوق زنانو معارف 

دورۀ امانی و بازنگری »ازین آثار تحت عنوانیکی  نان الزم میدانیم.برازنده و آموزنده را درین مورد به هموط
که استناد  است «عبدالرحمن زمانی»حاصل زحمات پیگیر دانشمند و محقق افغان داکتر «ه های انگیسطئتو

 و عرضۀ یک منبع معلوماتی تاریخی انشگرف وی برای روشنی و تحقیق بیطرفانه در تاریخ آن عصر افغانست
میتوانند به آسانی این اثر هموطنان ومباهات میباشد.  قابل تقدیر مملکت، ها در نسل ین ولمحص مستند برای
 مطالعه نموده و انتشار دهند. «زمانی»داکتر  از آرشیف محترم یندر همین پورتال افغان جرمن آنال روشنگرا را

 دفاع از ارزش»تحت عنوان « اعظم سیستانی»زندۀ دیگری از مؤرخ دانشمند و محقق افغان محترم ااثر برخیراً ا
منتشر گردیده است که از مطبع و کتابخانۀ دانش در کابل و پشاور دستیاب  !«عناصر ملی است های ملی، وظیفۀ

 ئهاارعزیز را شک این دو اثر گرانبها آنقدر معلومات از رویداد های تاریخی آنعصر افغانستان بدون  میگردد.
ید ما نقش کر و دکشور در ف حوادث نیک و بد ، تاریخ وطن چون فیلمی ازو مستند صلبا تفصیالت مف مینماید که

 سیدن استقابل بو بدستان حقیقت نویس ملقدست « ارکزیب جمال خان »محترمهموطن  ۀتائید نوشتبه میبندد. بلی 
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 ***** 
به بچۀ  معروف« حبیب هللا کلکانی»تاریخ  آنعصرملت افغان شریربزرگداشت از شخصیت بیان شد، طوریکه 

کنفرانس اروپایی در مورد تحلیل و »لندن می باشد. این مجلس تحت عنوان «وست مینستر»سقاء، در پوهنتون
از کسی تقدیر نمود که بدون شک « ارزیابی جایگاه واالی شاه حبیب هللا کلکانی در تاریخ معاصر افغانستان

هضت ارزشمند زنان افغان، حقوق مدنی، ایجاد مدنیت و عصر شگوفان علم، معرفت، پیشرفت معارف، صحیه، ن
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!
ی شرقی هم میگردد، ناممکن است که این اا که شامل اروپدر حالیکه از کتلۀ بزرگ مهاجرین افغان در 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 

بر افراشت و با بیداد بر ملت نو به آزادی رسیدۀ افغان، نام بدی « ؟!»، 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 آن زمان یکی از رویداد های تاریخ

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

غالم محمد غبار و کاتب »دانشمندان و مؤرخین افغان وابسته به آن عصر سیاه و شرم آور مانند نامدارانی چون
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؟! مردم خود 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

لیاقت، کفایت، علمیت، وطن پرستی، خدمات اجتماعی  شرافت، چون انسانی نظر داشت صفات واالی میکند که با
چه  باو  را ازین صفات ان شان کدام یکبرای فرزندد، این جمیعت باشن «قهرمان آفرین»و امثالهم که میتواند

با اشتراک در آن محفل  نند؟ افسوس بر حال آن والدینی کهاسناد و مدارک معتبر تاریخی ای، به اثبات میرسا
 در انترنت، مستند، آشکارا و «موس»کلیک و با  نسل امروز افغان هم با دسترسی به منابع معتبر که غافل اند 

آنانیکه در تاریخ جای پای سیاه و سفید دارند، نایل میگردند جهان و غیر قابل انکار، به کشف رویداد های تاریخی 
و وای بر فریب دهندگانی که در خدمت غیر قرار گرفته با سعی مذبوحانه هنوز هم به مسلک بی ارزش قهرمان 

..فرقی ندارد که درین ابداع، رهزنی بی فرهنگ و تشنۀ مال و ناموس وطن، ارسالی دولت ..سازی اشتغال دارند.
استعماری برتانیه از پشاور، منظور باشد یا آن دیگری که با دشمن قرار داد وپروتوکول برای حفظ سالنگ ها و 

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

هیچ اسراری از حیات بشر در تاریکی قرار نمی گیرد. اگر هزاران سال بعد امروز نموده است، جاودان بوده و 
قتل عمد بوده نه مرض. پس همین تاریخ مستند  «ونتوتنگ هام»علم ثابت میکند که مرگ فرعون جوان مصری

شاهدان شریف عینی در هر فامیل، به اثبات رسانیده است که  صفحات آن و موجودیت دهه هاست که با تائید
برای از بین بردن نوآوری های ترقی خواهانه و حفظ آزادی وطن، ذریعۀ اعلیحضرت غازی شاه امان هللا که 
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تانیای جهانخوار در تصرف داشت، بیسابقه و منافی حیثیت آن دریافت استقالل کشورش در بین ممالکی که بری
نصب قطاع الطریقی منحیث زمامدار وطن ما پس  اقدامی باید صورت میگرفت. کشور در جهان و منطقه بود،

یک دورۀ گزرا مطابق پالن به کمک مشتی از خود فروخته های مذهبی، برای ایجاد شورش و زعامت مؤقتی 
و  م به حک البته ،بعدی آگاه  نسل هایت افغان و عصر سیاه را مل آن یچ قهرمانی را نیافریده و هرگزانگلیس، ه

 تاریخ، ازیاد نمیبرند!استناد 
 «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 « ۱»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

، باید زبان، آن نخواهند گذاشت دیدار مردم شریفو  داشتۀ غرب هیچ گاهی قدم به آن قسمت کوچک خاک وطن
ان ش لسان اصیل دری افغانی ارزشمند کلتورد! از چی حمایه گردد؟ یعنی باید از فرهنگ وهویت شان حمایه گرد

برای شان سراغ نمود؟ چنانچه تذکرۀ افغانی هموطنان شریف پروان،  یهویت جدیددور ساخته شده و 
ت رین قسمدبپیوندند؟  هم البته «تاجکستان بزرگ»شده و به رویای ناکام و خائنانۀ تشکیل « تاجکستانی»مثالً 
مثال «۱»شاید قراریکه محترم داکتر هاشمیان  ،روشنی انداخته نشده استهیچ  از جانب آن گویندۀ مجلس»!« مهم

و غیر قابل درک آلوده گردیده بود که دقیقاً  نامأنوسآورده اند، در آنجا لسان دری اصیل افغانستان آنقدر با لغات 
 حبیب»از شخصیت شناخته شدۀ  «قدر دانی»د برای هموطنانی که برایفهم آن همه ابداع و استحالۀ لغوی جدی

 .نا ممکن بودو  تشریف برده بودند، عمالً نامفهوم «هللا بچۀ سقاء
دورۀ  داساسی ارزشمنقانون   محتویاتاز  بر قسمتی مختصرینگاه  ارتباط به شکلی از تفرقۀ قومی متذکره،به  

، وظیفۀ از ارزش های ملیفاع د» :تحت عنوان سیستانیاعظم  محترمندۀ زآمواثر  در «امانی»شکوفان و مردمی 
ز تشریح بعد ا -۶۳، صفحۀ ام بسوی تأمین وحدت ملیگاساسی، نخستین قانون » می اندازیم: «عناصر ملی استً 

اصول برابری  (۵۲-۵۵-۱۱-۹ مواد) در فصل حقوق عامه، اساسنامۀ ملی ندری.....طرح و تصویب قانون اساسی
کنجه و لغو بیگار و شمطبوعات و شغل و پیشه وتدریس و و اسارت و بردگی، آزادیو آزادی شخصی، لغ

تمام اتباع افغانستان بر طبق شریعت »  درج شده بود که۱۳ ۀماددر  .است یدهردگمجازات غیر قانونی منعکس 
 «حقوق و وجایب مساوی برخوردارند.از و قوانین دولت 

ی قانون اساسروحیۀ  کوشا هستند، دشمنان افغانستان سخت در تخریب آن بینیم می که ،در دفاع از وحدت ملی 
 .غ مینمودابال به مردم خویششاه دیموکرات افغان همواره ضمن نطق ها  استوار بود که حقایقیدورۀ امانیه بر

ی زندگی م ننداریم.....هرکسی که در افغانستاهندو، هزاره، شیعه، سنی، احمد زایی و پوپلزایی  همان کتاب:از 
 «افغان گفته میشود، پس درانی و غلزایی، اچکزایی و اوپره چه معنی می دهد؟ ءبدون استثنا، کند

که در افغان جرمن آنالین  «جوابی بر مدافعین جهل و تاریکی»تحت عنوان «۵»در نوشـتۀ محترم احسان لمر
که  مذکور «جبیب هللا»فقره ای  ۱۹جنوری نشر شده و ایشان شباهت های زیادی بین فرمان شاهی  ۲مؤرخۀ 

نموده و صادقانه به  «کشف»محمد عمرال ــرا با فرمان م تهیه شده است، «امانی»بر علیه قانون اساسی عصر 
 می پردازیم: نمونهطور چند تای آنذکربه  قرار داده اند که پورتال دید خوانندگان

 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. -۱۵
 سنۀ قمری را که به شمسی تحویل داده بود، موقوف کردم. -۱۶
که قطع کرده  ن راذحقوق بیت المال را که به خواهشات خود صرف کرده و مصارف مال و مساجد و مؤ -۱۲

 بود، جاری ساختم.
 امر معروف و نهی منکر را که مانع شده بود، رواج دادم. -۱۳

حبیب »گانۀ فرمان شاهی ۱۹البته هموطنان ما حق دارند که از مسؤلین و مشترکین مجلس لندن در مورد مواد 
ئط مختنق و غیر مدنی که در بدل نو ند که خود و خانواده های شان در چنان شرابپرسند که آیا موافق «هللا کلکانی

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 

ثابت نمود که چون طرق مملکت داری طالبان کرام و  «حبیب هللا کلکانی»مجلس لندن از نظریات تقدیر نمایند؟ 
دارد، « حبیب هللا کلکانی» فقره ای ۱۹ دکترین ضد حقوق بشر و زن ستیز آنان مطابقت خاصی با فرمان شاهی

و در قلب یوروپ به تأسی از آن اصولنامه، علم طرفداری از  ۵۱به یقین هموطنان حاضر محفل، حتی در قرن 
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، حق با دختران شان مجلسحاضر  زنان اند. آیا حقیقتاً  ساخته جهل و امحای تمدن و پامال حقوق بشری را باال
برای فعالیت های روزانه، تعلیم و تحصیل ندارند؟  ،«کفر»درآن مملکت به اصطالح  را از منزل بیرون شدن

و سال یکبار هم برای دیدار فامیل به لندن میروم، پس چگونه در آنجا عده  اینقلم مدتی در انگلستان زندگی نموده
 دولت یمدن اصولنفیه و  صیل دخترانحتمنع  از قبیل میزبانمملکت  نوانیمهاجرین افغان دقیقاً بر ضد ق ای از

فامیل های خویش را از بین برده اند؟! مدنی  حقۀ، حقوق «امر بالمعروف و نهی از منکر»اعتقاد به با  انگلستان
 «حبیب هللا کلکانی»درین مجلس طوریکه از عنوان آن آشکار است، برای تقدیر از کار نامه ها و جایگاه واالی 

شاهی ن افرم»متن بصورت مقایسوی  حتمی و منصفانه بود کهپس  ،ردیدگمی  آن در تاریخ معاصر تجلیل سهمو 
 اعلیحضرت غازیدورۀ ۱۹۵۵-۱۶۱۱سال  ماده ای  ۳۶ اساسی مختصری از مواد قانونبا  وی «فقره ای ۱۹

 د.دیمیگر ئتقرا حاضرین محفل ارزیابیبرای  بود، فردی استوارحقوق لت ات دیموکراسی و اصاکه بر اساس
و حمایه  گانۀ آن در آینده برای ادارۀ مردم شریف پروان ۱۹نشد که آیا فرمان مهم آن شاه و مواد واضح  جلسهدر 

.و یا اینکه با روش تحمیق هموطنان، البته تا دنیا دنیاست .د میگردد...پیشنها عمالً «؟!» از هویت و کلتور آنان
 می فریبیم!  گویا که« گمان ببریم» مذبوحانه د خود، خانواده و دیگران راما بای

 

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 اهاشمیان همچنان ل هللا و داکتر خلی

والیت پروان است که به حکم تاریخ با  واقعی استعماری انگیس، توهین به آن بزرگان، منوران و مجاهدین
روح  .بیادگار مانده اند، نام نیک و جاودانی از خودها برای حریت و حفظ خاک خویش پرستانهمبارزات وطن 

 کشور خوشنود باد.مبارز  و شیر زنان وروان همه راد مردان
و روش وی خاک « لینن کبیر»اما، چرا از عصر ببرک کارمل و همکیشان وطنفروش او که با سرسپردگی به 

لی از پاک زادگاه مقدس خویش را برای اشغال ابر قدرت مخوف روسی آماده نمود، تا االن شخص معلوم الحا
 «رورتعندالض»،تفرقه و نفاقبه منظور و اهداف  «حبیب هللا کلکانی»عصر افغانستان یعنیدورۀ تاریکترین 
چنین بوده در عصر اقتدار جمیعت و شورای نظار و قدرت های ضد ملی قرار میگیرد؟ توجه وقتاً فوقتاً مورد 

همیشه ناکام مثل مطرح نمودن همه سعی این گرچه . میباشدهر زمانی که وحدت ارزشمند ملی افغانی مورد نظر
 فشاءا قهرمانان پوشالی در هر مرحله ای از تاریخ در افغانستان، اسباب معرفی و ارتباطات بیشتر آنان با غیر و

ک یدر  بدنام تاریخ قهرمانیک  نچنی یاد آوریکه ولی هدف گویا این میباشد  میگردد، اعمال نامه های سیاه شان
همسایگان غدار از طریق وابسته برای تفرقه اندازی های قومی  ابزاریشاید  انستان،غموقعیت شکنن اوضاع اف

 اصلاست، ح اصلی قاق که هدفنفاق و شنتیجۀ مثبتی حتی در تولید هرگز  ولو که، بوده استشان  وطنی گان
 شد.گردد، ولی شاید هدایت چنین بان
 

هر زمانیکه در مورد شخصیتی یا دوره ای از تاریخ افغانستان معلوماتی ارائۀ میگردد، حق نسل امروز و فردای 
اقوام بهم برابر کشور منحیث صاحبان این آب و خاک است تا هر آنچه منافی رویداد های واقعی مملکت تمام 

تحقیق و بر رسی قرار گیرد. در مورد محتویات ایرادات مجلس مذکور،  میشود، موردبرای اطالع عامه عرضه 
 غالم محمد غبار، کاتب»ترمانشایسته است که مسئولین آن اقالً علیه آنچه را مؤرخین صاحب صالحیتی چون مح

ادعا نموده اند، با استناد بر اوراق تاریخ آندورۀ افغانستان و ارایۀ « و اعظم سیستانی ، محی الدین انیسهزاره
 به اثبات برسانند. «حبیب هللا کلکانی»کار نامه های ملی، مترقی، عدلی و مدنی

تبصره بر در 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، -۱

 (معرفی نمود. «شاه عیار خراسان»را 
 ۲ که بتاریخ «احسان لمر»را در مضمون محترم «حبیب هللا کلکانی»فقره ای  ۱۹متن مکمل فرمان شاهی  -۵

 مایید.فرمطالعه در پورتال افغان جرمن  «جوابی بر مدافعین جهل و تاریکی»تحت عنوان جنوری منتشر گردیده،
دست قلمبدستان حقیقت نویس قابل »مضمون محترم جمال بارکزی، سوم دسمبر، افغان جرمن تحت عنوان  -۶

 «بوسیدن است

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

 

ه لسان ب «باری جهانی»دانشمند افغان، محترم نویسنده و شاعر ۀبسیار آموزندتحقیقی و ند تسم ،مون عالیمض -۲
ا ب عصر سیاه و خفت آور سقوی و آموزندۀ ات دقیقبرای معلوم« یژیتاریخی حوادث تکرار»تحت عنوان پشتو

، پروفیسر محمد الدین انیس هزاره، محی غبار، کاتب»مرحومان  دانشمندانی چونشهود و  استناد مفصل بر
است. جنوری در پورتال منتشر گردیده  ۱۱بتاریخ  گاران خارجی و مترجمین بعدین عده ای از خبرآثارو  «علی

را به عصر  اولیا سقوی « کلکانی حبیب هللا»ۀ دورشباهت درین مضمون آموزنده  «جهانی یبار»محترم 
 وده اند.ذکر نم ،سقاوی دوم، منحیث تکرار تاریخ

شده در مورد مجلس لندن: منتشره از هموطنان آگاه افغان در ستون تبصره بر مضامین  تبصره های عده ای -۲
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 حیاتدر ط کابل

 وزیر او، قباحت را ببین. و آن دگر سارق
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