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 !تاس دوګانه اقل حد تأریخ از حافظه
 
 

 . همستعمر جوامع  و کشورها  مٶرخ  توسط شده نوشته تأریخ و تجاوزګر و استعمار مٶرخ توسط شده نوشته تأریخ
 . تاس داشته فرصت کمتر عینیګرا و واقعبین مٶرخ جانب از شده نوشته ناب تأریخ
 با  را کرونولوژى( ) نګارى سنه اکثر ما  که اند دقت قابل باحثم  کرونولوژى و نګارى سنه   هستوري، و تأریخ

 بیشتر لغوى معناى لحاظ از تأریخ که میګیریم تأریخ معناى به را هستوري.  مای کرده و میکنیم مغالطه هستورى
 آنرا یکى که   بوده ب( ضم به ) بعد شش داراى هستورى.  ددار را  نګارى( سنه ) کرونولوژي معناى

 .دمیده تشکیل نګارى سنه یعنى  ژىکرونولو
 . دش مواجه منحط ګرایان قوم از اعتراض به که ایشان سفاکى و  ... و لنګ تیمور بحث به مستقیم اما  و 
 و بود ناممکن زمان درآن جهانګشایى و فتوحات این صفات این بدون و بود آدمکش و قاتل سفاک، لنګ تیمور ــ  ۱

 ؟کردند خونریزى و سفاکى کم  و کشتند کم حسین صدام علیه ګجن و خلیج جنګ در مګر است. ناممکن
 . دمیخوانن  و مطالعه هست چنانیکه را تأریخ جهان مردم

 لجنزار و  کثافت  در  سقوط  منتهاى  خواندن  قوم به  توهین  را  سفاک  آن  ګرفتن  نام و  کردن  مدافعه  را  سفاک  بهانه  هر  به
 .تاس نژادى و قومى

  و   منګولیا  شهرهاى کنار و  ګوشه در چنګیز یعنى منګولها، افسانوي قهرمان هاى مجسمه که میدانیم دیګر جانب از
 و جانى و قاتل یک چنګیز  که میدانیم ما  و است مسلم میبالند. آن به منګولها  و  دهبو فراوان  امروز همین اولنباتور

 . تاس و بود سرزمینها  این مردم و  افغان ملت براى سفاک
  
 در خان  ایوب سردار بود. ایوب محمد غازى پسرش  وفاتش از بعد علیخان شیر امیر تخت برحق جانشینــ  ۲

  معیت  به خان عبدالرحمن یعنى خان افضل محمد پسر میجنګید، استعمارګران علیه شدت به قندهار میوند در حالیکه
 نمایندهء با  کابل شمالى در و برمیګردد افغانستان به میانه آسیاى از تبعید سال یازده از بعد ازبک و ترکمن سرباران
  و سلطه بقاى براى وى یکند.م پادشاهى اعالن  کابل در افغانستان امیر حیث به  آن متصل و دارد مالقات انګلیس
 سرکشى مرکزى افغانستان از که مردمان میان درین و  کند نمى رحم کس  هیچ به  و تبارى  قوم، هیچ به خود قدرت
 پاکستان کویتهء  به  مرکزى افغانستان مردمان ازین قسمت  اینکه تا  داده، قرار ضربه مورد رحمى بى با  کردن ازوى
 عبدالرحمانى امیر ضد هاى اندیشه با   موارد در حال تا  و شده مهاجر امروز یرانا مشهد به دیګرى قسمت و امروز

 .دهستن فعال سیاسى و قومى وسیع ابعاد با  تبارى و قومى بوى و رنګ با  و
 نیست  قبول  قابل  صورت  هیچ  به  مرکزى  قوى  افغانستان  ایجادګر  بهانهء  به  خان  عبدالرحمن  امیر  به  برأئت  دادن  تالش 
 شمیر  و  فتوحات   معیار  است.  و   بود  خواهد  مستبد  شاهان  جمله  در  امروز  هاى  معیار  اساس  به   وى  تواند.  نمى  بوده  و

 . تاس و بوده مطرح شان براى اول مقام در شان خود بقاى و  سلطه توسعهء وسیله هر با  شاهان، این هاى کشى
 . ددا توجیه و مبرر زرګب مرکزى افغانستان ایجاد با  توان نمى را  ح( ضم به ) حکام این جنایات

  چیست؟ غدارى اما  و ــ  ۳
 !تاس  مردود   و   کبیره  ګناه  غدارى  ګویند.  شکنى  عهد  و   غدر  را  این  شکست.  را  عهد  آن  و   کرد  عهد  دیګر  کسى   با   کسې

 همصنف کابل رح(در ) ابوحنیفه امام مدرسهء د آغا  جان میاګل نواسهء بزرګ مال و دارد وجود تأریخى مستندات م
  محمد   که  است  موجود   و  دیده  خود  خانوادهء  در  را  کریم  قرآن  همان  که   کرد  قصه  برایم  وى  است.   زنده  هنوز  و   بود  من

 ارګ  به  آمدن  صورت  در  را(  ءسقا   بچهء  به  مشهور)   ىکلکان  هللا  حبیب  که  بود  کرده  امضاء  و  نوشته  برآن  شاه  نادر
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  سالمت  تعهد بر مبنى شده، امضاء شریف قرآن این که  المشایخ شیخ کرد. اعدام و  کشت که  دیدیم اما  کشد. نمى ... و
 شریف هللا  بیت حج به اش خانواده با  نادرخان توسط که  بود  قهر غدارى این دیدن از بود، شده کلکانى هللا  حبیب سر

 . دګردی اعزام
 . تاس انداختن خاک مردم چشم به شدن، منکر ازین و  است مسلم واقعیت این و شد غدار خان نادر پس 

  بغاوت   و  استاد  غازى  خان  هللا  امان  امیر  مقابل  در  عمال  چه  با   و  کى  جانب  از  و  دسایس  چه با   کلکانى   هللا  حبیب  اینکه
 . لمستق و خودش جاى به است بحث کرد،

 . دندار مبرر و  توجیه غدر این و کرده غدر نادر اما 
 خانمها،  سر  از  سرى  روى  براندازى  در  نکشافا  و  پیشرفت   ریفورم،  و  تغیر  که  میکنم  اضافه  مبحثیم،  درین  که  حال  و

 را این اګر و  نیست  درست  هم   و... قبل سال  سه  و پیشکى طور به  مالیه آورى جمع  و پطلون به تنبان و پیراهن تبدیل
 در و زده رقم نیز وقت استعمار  مواردى در را ما  تاریخ که باشد نباید پوشیده ازکس حال و میدانیم هم را این ګفتیم،

 . تداش دست یقین به انګلیس استخبارات خان هللا امان طسقو
 هاى  میتود  و  الزم  خونسردى  با   تأریخ  مطالعهء  و  نګرى  واقعیت  به  را  محققین  و  هموطنان  تلګرافى   هاى  تماس  این  با 

 .ممیکن دعوت تحقیقاتى شدهء قبول
 به نباید را تأریخى جنایات و کثافات و جانى و قاتل را جانى و قاتل غدار، باید را غدار ګفت، سفاک باید را سفاک

 . دکر کتمان سمتى و قومى ،زبانى توجیه هیچ
 ! دتوان نمى شده منکر آن از کس و اند مستند و  روشن ... و ها  چنګیز و لنګ تیمور ګشایان جهان این جنایات
 دارد، وجود عینى صورت به و میتواند کرده نوشته سر از هم نه و کرده اصالح هم نه و داده تغیر نه کس را تأریخ

  پایان ساخت. برواقعیتها  متکى و عینى باید را خویش برداشت صرف
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