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   ۹۰/۷۲//۰۱۹                                                                                                                   مسعودفارانی 
 خارچشم دشمنان افغانستان است؟  شهیامان هللا خان هم ریام چرا

 داکترستانیزی چه چیزرا میخواهد ثابت کند؟

 آیا او  کدام کشف بزرگی را میخواهد نشان بدهد که دیگران از آن بی خبر اند؟ 

آیا منظورش اینست که بگوید ذوات منسوب به  نهضت مشروطیت و بقایای 

اه با خبرگان تاریخ فکری این نهضت و تمام شخصیت های ملی افغانستان همر

کشور، از آن  اطالع ندارند،  اما فقط زمان استانیزی ولطیف پدرام و چوکره 

هستند که به کشف جدیدی درتاریخ دست یافته اند که تمام اندیشه دیگرگان 

های آزمون شدۀ دوران مشروطیت و در عمل پیاده شدۀ  دوران استرداد 

اقد سند شانرا در بازار مکاره بچلند استقالل  را خط بطالن میکشند تا سخنان ف

 . بگذارند

سوال ایجاد میشود که چرا ستانیزیها تا پای جان تالش دارند که سخنان دور از 

واقعیت خود را که بدون تردید باور مردم به افتخارات ملی کشور را صدمه 

است که باید خبرگان کشورصحت وسقم این خود دلیل عطف توجه . میزند، بکرسی بنشانند، آنهم با ترفند ولطایف الحیل

خوشبختانه مؤرخین محاط بر تاریخ، واز جمله استاد سیستانی ومحقق گرانمایه داکتر زمانی . مسئله را موشگافی نمایند

ودکتورخالق رشید، با اسناد ودالیل وبرهان قاطع شان سقم وبی پایه بودن نظرات ستانیزیها را  بر مال ونابجا ثابت 

تمنا میکنم به  گرامی همینجا من به تائید از نوشتۀ هموطن گرامی علی اکبر ضامن،از استاد سیستانیدر.  ساختند

 .بی اهمیت اورا اهمیت نبخشند گفتارالت ستانیزی پاسخ ندهند و یالطا

اعلیحضرت شاه امان هللا غازی سمبول نهضت روشنفکری درافغانستان بود آنچه باید به تاکیدعرض شود اینست که 

و همکاری (  انگلیس)به حمایت استعمار پـُر قدرت زمانه( بچه سقاو )توسط یک قلـُدربنام که ، وبعد از سقوط دولت او

پیوسته که چرا  به این نکته توجه گرددروحانیون اجیر وپول پرست و مقام پرست صورت گرفت، در نهایت دقت  باید 

اندیشمندان نهضت مترقی امانی در تمام دوران نادر خان شود و امیر امان هللا خان در اذهان وافکار مردم تخریب می

 . وهاشم خان، سر به نیست شدند

نادر خان پس از بقدرت رسیدن، با همه ضدیت خود با هواداران نهضت امانی نتوانست اندیشه های مترقی امانی  را از 

او  اشخاص مترقی و .یس همسوئی داشتدرون جامعه بروبد، مگر بد بختانه کاری کرد که با خواست استعمار انگل

این نشان میدهد که انگلیس ها تا چه حد در . وفادار به نهضت مشروطیت را با بهانه های گونه گون از میان برد

آنها میخواستند تا جامعه را ازین اندیشه ها خالی وعاری . برداشتن اندیشه های مشروطیت در افغانستان فعال بودند

این اندیشه ها از مرزهای افغانستان برآمده بود و سرتاسر منطقه را فرا گرفته بود، نابود کردن این  از آنجایکه. سازند

 .  اندیشه های روشنگر وبرحق  بر ضد استعمار انکلیس بیک امر نا ممکن  مبدل شده بود

ند، استخبارات آن عده از اعضای نهضت مشروطیت که  تا هنوز سربه نیست نشده بودنیزدر عهدحکومت هاشم خان 

 . ندیدردگ و سر به نیستشناسائی انگلیس با همیاری استخبارات افغانستان 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/masoud_farani_chera_amir_amanullah.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/masoud_farani_chera_amir_amanullah.pdf
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 :به استناد تاریخ  شخصیت های که حکومت آنها را سرکوب نمود، به یکی از گروه های ذیل تعلق داشتند 

نداشت؛ وکینه یی از آنها در آنانی را که محمد نادرخان ، در زمان پادشاهی امان هللا خان، رقیب ومخالف خود می پ  -

 .دل داشت 

 ...طرفداران  شاه امان هللا خان، مانند خانوادۀ چرخی ، محمد ولی خان دروازی ،میرزامهدی خان چنداولی، و غیره-

 . کسانی  که پیشنهاد همکاری از طرف محمد نادرخان را نپذیرفته بودند-

 .ستان شناخته شده بودندکسانی که  بحیث مخالف سیاست های  بریتانیه درافغان

 .  کسانی که  به عنوان دارندۀ ظرفیت های سیاسی وفرهنگی، مطرح بودند-

 .برخی  از متنفذین محلی وقومی  -

 .  افراد سیاسی مشروطه خواه و تحول طلب -

  .برخی قربانی اختالفات داخلی خاندان سلطنتی که با اندیشه های امانی اعتقاد داشتند- -

دوره شاه محمود خان کمترعملی شده ودر دوران داوود خان با اینکه قابل مالحظه نبود مگربازهم این روال در 

هنوزکسانی از فیصله های قضایی عهدهاشم خان و شاه محمود خان در زندان مخوف دهمزنگ در بدترین شرایط قرار 

 .  داشتند

خالصه بسیاری  یا در زندان  جان دادند و یا هم  درآخرین روزهای زندگی شان از زندان آزاد شدند که دیگر رمق 

 . حرف زدن را نداشتند

اولین حمالت این دولت . بعد از این ها زمانی که کودتای خلق وپرچم به حمایت اتحاد شوروی  بر گرده مردم شانده شد

تا با بی اعتبار کردن این دو . عبدالرحمن خان و بخصوص امیرامان هللا خان غازی بودپوشالی ودست نشانده بر امیر 

و . ابر مرد تاریخ افغانستان بتوانند شخصیت های طوطی صفت دست آموز اتحاد شوروی  را عمده وبزرگ جلوه دهند

س گذاشته میشود یا تنظیم هایکه هنگامی که تنظیم های سه گانه وهفتگانه در پاکستان به حمایت استخبارات آن کشور اسا

در ایران آخوندی،ساخته شدند، نویسنده های مزدورهر یک  آنها در نشرات شان اولین حمالت را برامیر امان هللا خان 

غازی شروع کردند و حتی نوشتند که مادر وخانم  امیر امان هللا  آنقدر خاین بودند که با پول شخصی یراق زنانه  شان 

یعنی احداث مکاتب دخترانه،  آنهم از پول شخصی آن دو مادر ) برای دختران کابل مکتب ساختند؟؟؟ را فروختند و

 .(پیشتاز از دید کوتاه نظرانه آنها خیانت قلمداد میشد تا امیر وخانوادۀ امیرا در اذهان عامه کوبیده باشند

ش بخاطری پیاده میشود که افتخارات حقیقی پس می بینیم که این برنامه وپالن مهندسی شدۀ انگلیس بواسطۀ گماشتگان

پس این روند از جانب انگلیس . قهرمانان جا بزنند  اوباش خود را بحیث و مردم را خدشه دار وکم رنگ سازند تا  اراذل

شکست خورده بودند،بحکم  پدر کشته را کی بود  91که دوبار از جانب مردم دلیر این کشوردر قرن )دشمن دیرینه 

ستانیزیها داکترازینرو اکاذیب خود ساخته وبی ارزش . و گماشتگانش پاکستان بشدت  تا هنوز اعمال می شود( آشتی

درامها ونوکران مستقیم وغیر مستقیم دشمنان افغانستان  را همه شناخته اند و  جامعه  دیگر بیدارشده است تا پلطیف و

 .   خود از افتخارات تاریخی اش حراست نماید 

 پایان


