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 3 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـاسو په درتافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

 ۲۰۱۹/ ۱۱/۶                                                            کاندید اکادمیسین سیستانی     

 

 نهان کرد!پشت گآفتاب را نمیتوان با دو ان

 
 

 نفرت زغالمی وسرافگنده گی آموخت        وختـهرسطرزدیوان توآزاده گی آم

 !زنده گی آموخت اسارت هنر فارغ ز         وزـله آمـرمسئـــتوه ب افکارـدرمکت

 (زرنجی)

 

و به بهانه مبارزه با تروریزم ۲۰۰۱در اکتوبر با هجوم امریکا ومتحدین غربی آن به افغانستان 

نه تنها گلیم تروریزم از منطقه جمع  لیارد دالرکمک برای بازسازی کشور،ده ها میسرازیرشدن 

ناامنی و  یانتحارحمالت  نگردید وامنیت وثبات سیاسی به کشور بازنگشت، بلکه با گسترش  جنگ و

و کشتار افراد بیگناه ونیروهای دولتی، بربدبختی مردم افزوده است. تعمیم فساد اداری واختالس 

قاچاق مواد مخدر وتخریب نهادهای صب زمین های دولتی، غارت ثروتهای ملی و ری وغاخوورشوه 

دولتی از به کشورهای بیگانه توسط مقامات  فرهنگی واقتصادی ومواصالتی و رواج وابستگی علنی

 موارد خجالت باروشرم آوری  است که نظیر آن را درهیچ مقطع از تاریخ کشور نمیتوان سراغ داد.

بازاررقابت های سیاسی برای رسیدن  به پارلمان و ریاست جمهوری درکشور   گامی کههن از متاسفانه 

رونق یافته است ، تعصبات زبانی وقومی وسمتی وافترا وتهمت پراگنی  ولطمه زدن به حیثیت اشخاص 

وعناصر ملی وتاریخی کشورچنان رواج یافته است که هیچ کس وهیچ آدرسی از آن مصئون  نیست 

 هم پیدا نمیشود که  راست ودروغ این تهمت ها را معلوم کند. وهیچ مرجعی 

نماد فضیلت وتقوا  روزی خودشان را که می بینیم نویسندگانی که بنابر شیوع چنین پدیده شوم است 

بخاطر تعلقات زبانی واتنیکی به افراد جاهل و ، امروز دادندمی جلوه  وپاکی و صفا و برادری

میخواهند از او یک چهرۀ آرمانی در تاریخ اقتدا کرده اند و  لکانی()حبیب هللا کداکومنشی چون 

 ؟کشور تصویرکنند وجوانان را بگمراهی سوق دهند
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خاطرات جعلی منسوب به استناد یکی ازاین گونه نویسندگان رزاق مامون است که دراین اواخربه 

دی خواه ترین ومترقی ترین ، اتهام دزدی واختالس بر  غازی امان هللا خان)آزابچۀ سقودزد مشهور 

شاه افغانستان( زده است. ایا چنین اتهامی از قول یک دزد بیسواد ویک اجنت معلوم الحال، از قلم 

تحصیل کرده  سی وعدالت اجتماعی باشد، برای یککسی که مدعی روشنفکری و آزادی ودیموکرا

 خجالت آور نیست؟ 

کرده و خود را  یعالقمندنظر وشاه امان هللا ابراز  یکارکرد هاه نسبت ب یداکتر اشرف غن کهیروز از

تفکر؛  نیا یاست و برمبنا دهی( نام یشاه امان هللا ) فصل ناتمام دوره امان یادامه دهنده راه وبرنامه ها

در  یجهاد یمهایتنظتوسط  یشده بود ول ادیبن یرا که در عصر امان یزده وعمرانات یدست به اقدامات

داراالمان  یخیمجدد آنها را بشمول قصر تار یایشده بودند، دستور اح دلیم نهرایمرکز واطراف به و

زده است  وبخصوص شورای نظارکشور یو ترق یآتش بجان دشمنان آباد یاشرف غن ریدسات نیداد ؛ ا

 نموده است. یگو اوهیو نیزهر آگ غاتیو آنان را وادار به تبل

کم رنگ ساختن  یبرا و با اقدامات نیک اشرف غنیدر ضدیت ها  ییگو اوهی نیامیتوان درک کرد که 

از ارزش کارها  تواندیهرگز نم ولی،ردیگیجشن پرشکوه استرداد استقالل کشور صورت م نیصدم

 پسندانه آن شاه وطن پرست وعاشق استقالل ومردم بکاهد. یواقدامات ترق

کلکانی را در پورتال افغان جعل کتابی بنام خاطرات حبیب هللا  قلم استاد نگارگرمن از سالها قبل 

آن می بینم که  و اینکدم. اندرشتعجب  به  انگلیس  های جرمن آنالین خوانده بودم وازین فتنه گری

) نویسنده نامدار شورای نظار( بحیث یک منبع تاریخی باز آقای رزاق مامون جعلی از سویخاطرات 

 .کتابی بنویسدجعلیات برمبنای این  داردو قصد شده شناخته 

خاطراتی که از سوی یک انگلبس بنام حبیب هللا کلکانی وبرضد شاه امان هللا جعل شده باشد بدون 

بود تردید هدفش تخریب شاهی است که پوز استعمار را برای حصول استقالل کشورش بزمین مالیده 

 .واین را آقای رزاق مامون بهتر از هرکسی دیگر میداند

کانی یک دزد بیسواد بود که با توطیه انگلیس به قدرت رسید و در تمام ما همه میدانیم که حبیب هللا کل

ماه قدرت خود مصروف غارت وچپاول مردم وهمراهان دزدش مصروف تجاوز برمال  ۹مدت 

یتواتست فکر کند که کلکانی که دشمن مکتب وسواد و دانش بود هرگز نم .وناموس مردم بودند

اجتماعی و تفکر مدنی و آینده عالی داشتن شعور  ونشانۀه ی؟ خاطرات نویسی عالمچخاطرات یعنی 

 .نگری است درحالی که کلکانی با این چیزها بیگانه بود

انگلیس برای اینکه انتقام شکست خود را در جنگ استقالل افغاتستان از ملت افغان بگیرد؛ با دسیسه 

به قیام وا داشت و آن شاه ها وتوطیه های خود روحانیون وابسته بخود و مردم جاهل را علیه شاه 

 د وجاهل را برگرده ملت سوار کرد مترقی و پیشرو را باسقوط روبرو نمود وبجای آن یک آدم بیسوا

با همراهان رهزن تر از خود مردم را به کاسه سر  بیمقدار ماه آن مرد داکو و رهزن ۹که در مدت 

  .  آب داد

 :بود با اهمیت اریبس برای مردم ما زیچدو نظر شاه امان هللا  از

 

 !نشودا استقالل کشور، دوم کسب علم -اول

  ۱۸) ۱۲۹۸اسد  ۲۸روز استقالل افغانستان در یاعالم رسم امگهنشاه غازی در نطق تاریخی خود

 (  در قصر زرافشان کابل خطاب به حضار گفت:۱۹۱۹ ستگا
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 "اى ملت مصمم من!

استقالل و  لیکه من در آغاز سلطنت خود تاج پادشاهى شما را بدل دیبخاطر داشته باش دیشا شما

 خلى افغانستان بسر گذاشتم...آزادى خارجى ودا

 ه،یو امروز حکومت هاى ترک دم،یشکر خداوند را بجا مى آورم که امروز به هدف خود رس من

همه  نیشناخته اند، و من ا تیو بخارا استقالل کامل ما را به رسم شیاتر ه،یروس ه،یآلمان، برتان

 ( ....باد شاه : زنده نیو شادى حاضر نیتحس.)میگویم کیرا به شما تبر تیمؤفق

 تیاز ملتم از تمام قدرت هاى بزرگى که استقالل افغانستان را به رسم ندگىیحال، به نما نیدرع

داشت که در امور تجارتى  میما با کشورهاى روابط دوستانه خواه نی. بعد ازکنمیشناخته اند تشکرم

 غانستانخر کنند، چون افبه دوستى ما ف دیبا هیبا ما کمک کنند. در واقع کشورهاى همسا اسىیو س

 است.  رومندیکشور شجاع و ن کی

خواهان زنده  شتریب نیاستقالل من آنقدر راسخ بودم که در صورت ناکامى از نیتأم میوقت تصم در

. کردمیماندن نمي بودم.در قدم اول من زندگى ام را در مقابل دشمن براى حصول استقالل شما فدا م

ت کشور یخود نگشته، خودم را مي کشتم، اما زندگى تحت حما میتصماگر ناکام مي شدم، باز هم از 

 را قبول نمي کردم.  گرىید

من به  د،ینمي برد شیو با شجاعت کار خود را به پ د،ینمي کرد بانىیشما مردم از من پشت اگر

ى زندگى را بر خود حرام مي دانستم. لذا شما به من زندگى نو نیاز شینمي شدم و ب ابیمقصدم کام

فدا  امي دهم که من باز هم به خاطر شما زندگى خود ر نانیو من به شما برادران اطم دیرا داده ا

 خواهم کرد.

افزود:اگرچه عمر من کمتر از شماست، اما به  شاه

براى  دیپدرانه مي دهم که براى خدا با ۀمشور کیشما 

اطفال خود را به  دی. شما بادیآموزش علم تالش کن

از آنها جدا شده، آنان را  دیشما با د،یمکتب بفرست

تا  د،یبه کشور هاى خارجى بفرست میبراى آموزش تعل

 زیخدمت به کشور عز تیقابل ندبتوان دیبا کسب علم شا

جهان زنده  خینموده و نام شما را در تأر دایشما را پ

 نگهدارند.

ملت! به خاطر وطن و به خاطر خدا در کسب علم  اى

علم است که مي توان  قیاز طرتنها  رایز د،یتالش کن

 کی." افتیدست  وىیو دن نىیهاى د ابىیبه کام

اسد  ۲۸مقاله") .شخص بى علم نمي تواند خدا را بشناسد

 (۲۰۱۷ ستګ/ ا۱۷ن،یمقاالتم درافغان جرمن آنال فیروز استرداد استقالل کشور،درآرش

امان .ز با دو انگشت پنهان نمیشودآفتابی است که هرگ چونمیتوان گفت  شاه امان هللا  ینبنابر      

هللا خان اولین شاهی بودکه ریش می تراشید وبجای تاج کاله  برسرمینهاد وبه حیث یک زعیم مدرن 

  وآراسته بالباس شاهانه درمحافل رسمی ظاهر میشد وسخنرانی میکرد.

 پایان
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