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۶۱۰۲جنوری، ۶۲                                                                                    نظام ماللی موسی   
 

 تاریخ باید همیشه برای مردم خود تاریخ باقی بماند
 درخت ها مکمل یکدیگر می شوندحقیقت ده و در 

 

عت با وس «یمعلول»و لو ظاهراً ناچیز،  «علتی»از عجایب حکمت الهی یکی اینست که با موجودیت و تشکیل 
مانند فشار جریان آب، پایانی را نمیتوان به سادگی برای آن  رول چنان حاالتی را سبب میگردد کهغیر قابل کنت

چنین یک عصر سریع السیر ارتباطات بر تحریف حقایق تاریخی و در « علت»تصور نمود، مخصوصاً که 
 تخریب نوامیس ملی استوار گردیده باشد.

یب حب»بزرگداشت ازیک رهزن سر گردنه و جاسوس استعمار بنام لندن برای مجلس همانطور که مشاهده گردید، 
ک در ی یپامال جنایات شرم آورکه ارزشهای مترقی یک عصر درخشان تاریخ ملت افغانرا فدا و  «هللا کلکانی

موجبات اشتراک تعدادی از ملی گرایان، محققین و قلم بدستان عصر تاریک افغانستان نمود، با انتقادات وافر 
ود ها وجیبۀ خوظیفه و  ر و افشای رویداد های مستند آنراافغان را که مسئولیت دفاع از حقایق مبرهن تاریخ کشو

 ویا که : باز باشد که کودکی نادان، به غلط بر هدف زند تیری.د. گفراهم نمو ،میدانسته اند
  مستقبلین خندان از قضاءگویا  زادۀ آن مجلسی است که« معلول»بحث امروز بر حقایقی استوار است که این 

مندرجۀ فرمان شاهی ارزشمند و  طوریکه معلوم شد، برعکس مواد ، «حبیب هللا کلکانی»راه و روش آموزش 
 نکتایی هم پوشیده بودند. در محفل، حتی ریش را تراشیده و نامبرده، »!«مترقی

 در مباحث منطقی ایکه بیطرفی وقضاوت سالم جزء مهم آن شمرده می شود، اگر مسائل ملی و مملکتی مطرح                             
اً قابل دقیق ،حقایق ثبوتۀ طرفین مباحثتاریخی از ضروریات آن است و اسناد و مدارک معتبر باشد، حتماً ارائۀ 

داً ج عفت واالی قلم، از تعرض بر مسائل شخصی و غیر وابستهنظرداشت د، بشرطی که با ناحترام میباش
 گیرند.یری به عمل آید، وگرنه ده و درخت ها بسیار ازهم فاصله می جلوگ

ب هللا حبی»یخ افغانستان عزیز بنام از موضوع دور نمی رویم اثرات مجلس قدردانی از یک شخصیت سخیف تار
ند و دریغ، مست را چون سیالبی به شکل مباحثات و افشای بی« معلول»بود که « علتی»در حقیقت « کلکانی

 ر وــوناگون اوراق آن دورۀ سیاه تاریخ و ماقبل و ما بعد آنرا با در نظرداشت عده ای از شخصیت های در گیگ
 وسعت بخشید.، ادوار فعال آن

تاریخ، تشریح و بیان رویداد ها و حوادثی است که در یک مقطع زمانی  و تعریف همانطور که خود ماهیت 
است، در افشای حقایق مربوط به هر گوشه ای از آن، البته  به وقوع پیوستهدر یک محدودۀ جغرافیایی  ،خاص

ورد مقایسه و ارزیابی قرار گیرند. هم باید م و محققین موجودیت امکانات شواهد عینی، اسناد و مدارک مؤرخین
اوراق تاریخ رویداد های معاصر افغانستان از عصرسراجیه و دوران  تحقیق و مطالعات و افشاء طور مثال در

برگزاری مجلسی در « معلول»درین چند هفتۀ اخیر که  ،شگوفان امانی تا دورۀ سلطنت اعلیحضرت ظاهر شاه
خ و بازیچۀ دست استعمار انگلیس بوده است، خوشبختانه هموطنان ما با لندن به استقبال از یک سیاهروی تاری

م قد علارائه اسناد و گزارشات شواهد عینی و محققین و مؤرخینی که اثارشان به آسانی در دسترس قرار دارد، 
ده است. ودگان را جلب نمدر تقابل قرار گرفته که بیشتر توجه خواننیاتی هم با آنان که مختصراً نظرنموده اند 

افشای حقایق تاریخی برای نسل های امروز و فردای وطن می باشد، شناسایی و  چونکه هدف اصلی  بنابر آن
 متقابل، از هر لحاظ پسندیده و مناسب منطقی جانبین با مراعات احترام پس حق رد و ارائۀ دالئل و تکیه بر استناد

 و آموزنده خواهد بود.
 

ن ، هموطنا«حبیب هللا کلکانی»مجلس بزرگداشت از ، یعنی«علت»از  در مذمت رتباط به مباحث متذکره،به ا
افغان ما منجمله از برکت دسترسی به انترنت و مزایای آن، چه با تحریر مضامین مفصل اعم از رد اوصاف 
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بر د معتک وی، با دسترسی بر اسناالم دورۀ نه ماهۀ زمامداری تاریپوشالی آن بدنام تاریخ و افشای جنایات و مظ
 ترمــــام محــبن نیـــثناء هموطـــــتبه نشر رسانیدند که به است تاریخی، مقاالت، مضامین و تبصره های فراوانی

ق در باطال« خلیل هللا خلیلی»شاعر بلند پایۀ افغان استاد که آنهم آزرده از مطرح شدن موقف « امان هللا عمر» 
و عده ایکه در روزگار سیاه زمامداری وی مقرب و فعال بودند، گویا گله « حبیب هللا بچۀ سقاء»جنجال رسوایی

 بچشم نخورده است. تا به حال دیگری و انتقاد هستند، مخالفتمند 
هم حق دارند درین مبحث « امان هللا عمر»به ارتباط به مبحث باال، همانطوریکه ذکر گردید هموطن ما آقای 

جنوری،  ۶۱شرکت نمایند، ولی طوریکه در جریان سهم گرفتند، بتاریخ  وسیع و افشاگرانۀ تاریخ مملکت خویش
 اربوده و درین کند، ه انمود افشا گریرخین و محققین افغانی که در زمینه ، مؤنوشتۀ شان اهانت به قلم بدستان

 جرم به مقامدانستند، درحالیکه در قانون جزاء تنها م« مجرم»حتی اولیای امور پورتال افغان جرمن آنالین راهم 
 و یا شخصیتی اطالق میگردد که به حکم محکمۀ با صالحیت، جرم آن ثابت گردیده باشد. 

عیاری از »بوده است که کتاب « خلیل هللا خلیلی»انتقاد ایشان به پشتیبانی از شاعر الیق و بی همتای افغان استاد
و دقیقاً  هزاران هموطن مظلوم ویرا در وصف یک دزد بی سواد و دون شخصیت سر گردنه، قاتل « خراسان

استعمار بریتانیا در خاک مقدس افغانستان، تحریر نموده اند. حال دیده میشود که برعکس دانۀ شطرنج یک 
 ند. یرقضاوت بعضی ها، ده و درخت ها چندان از هم دور قرار نمی گ

ده و درخت عمالً  دن، خود در لن« حبیب هللا کلکانی»، یعنی مجلس بزرگداشت «علت»اولیای امور برگزاری
« ولمعل»ها را پهلوی هم قرار دادند و دقیقاً می دانستند که اگر این قدردانی از چنان شخصیتی صورت بگیرد، 

 ما تاریخ و خاطرات شاهدان عینی آن دورۀ سیاه خواهد بود، که چنان هم شد. این برادرمعتبر آن هجوم اسناد 
درست میفرمایند، چون  کامالً  کهداراست،  بدی ها و خوبی هایی را جنوری نوشتند که هر شخص ۶۰بتاریخ 

ه از جمیع عیوب عاری و پاک است، فقط ذات اقدس الهی می باشد. ایشان در مورد قرار دادن بدی ها و آنک
خوبی های اشخاص و قضاوت سالم در مورد شان به منزلۀ استفاده از ترازوی عدالت، مخصوصاً در مورد 

همین قضاوت های  ارائه نموده اند، چنانچهاوراق تاریخ مملکت جای پایی داشته اند، نظر معقولی را آنانیکه در 
هر روز در پورتال جهانی افغان  تباط به این افشاگری های تاریخی،به ار مستند و بی چون وچرایی است که

 جرمن آنالین مطالعه میگردد.
آیا ده و درخت ها در هم در زمینه می فرمایند که « جمال خان بارکزی» برادر هموطن دیگری بنام محترم

ملت افغانستان و مجری مظالم بر مردم و ویرانی یک عصر  خیانتکار معضلۀ بزرگداشت و تقدیر از یک دشمن
یخ رایشان هم بتا ؟باشکوه در افغانستان نو به آزادی رسیده، نزدیک بهم بوده ارتباطی را دارا می باشند یانه

پیشنهاد نهایت معقولی را ارائه نموده اند و به اساس « امان هللا عمر»جنوری خطاب به برادر دیگر ما آقای ۶۰
پرنسیپ واالی حق تفکر، بیان و عقیده نوشته اند که بعد از نشر این همه مضامین تحقیقی و تاریخی قسمتی از 

گروه  ، آندر پورتال پر خوانندۀ افغان جرمن آنالین حیات ملت افغان و معرفی مستند بر آثار محققین و مؤرخین
 از مردم ما که با چنین ادعاها و افشاگری هایی، معتقد نمی باشند، با قضاوت سالم و ارائۀ اسناد معتبر و معقول،

 تا سیه روی شود هرکه درو غش باشد.که: از نظراتشان دفاع نمایند، یعنی منظور شان اینست 
 

نوع استداللی باید با منطق و استناد دقیق تاریخی پیشکش مردم افغانستان و روشنگرایی های  البته درین راه هر 
 ،آموزشی خوانندگان گردیده، از هرنوع عقده مندی های شخصی و افتراء هم مبرا باشد؛ در غیر آن بازهم محققین

 خت.و مؤرخین افغان را به ارائه و پیشکش صفحات تاریخ متوجه خواهد سا دانشمندان
نه تنها مباحثات منطقی و ملی مستند از روی واقعیت های مبرهن تاریخ افغانستان عزیز پرده بر حالتی در چنین 

جیبۀ افغانی افشاء گری های آموزشی و تعلیمات تاریخ واقعی سرزمین ما را ومیدارد، بلکه منحیث یک وظیفه و 
 وسیله میگردند.همچنان  ،برای نسل امروز و فردای وطن

 من هللا توفیق!و 
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