
 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
__________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 
1

  طاهرکان
  

انټرنېټپاڼو او د دوى نورو خوراساني " خاوران"، " آريايي"
 ملګرو ته) خراساني(

  
ې  م١۶/١٠/٢٠٠٧هـ ل  ١٣٨٦ / ٧ / ٢٤ محمد طاهر آاڼى ساي د همايون بها په نامه يوه " اريايي" مخکې و ور

ل مومند، باباى فاشيزم" د  ليكوونكي ې وه چې د تر سرليك" وستم ملي در افغانستان محمد   الندې يوه ليكنه خپره آ
پانګې ، ى يوازې او يوازې د من نو له پلوه س انګ او " توهيننمامې " ژورناليستكي ، پوهنيزو ارونو او نورو 

و عقده يي ليكوالو،. نوم ورآولى شي" دشنامنامې" لكه غالم محمدغبار ، نجم الدين انصاري له  ليكونكى يوازې د 
و"  دوم منګلييغماى"اثارو او له  ه پرداز او  نه د  ايه او بې مانا فانتازۍ ته  لو په اخيستنو سره خپلې بې غون

ې ده پراختيا ي چې د سقاوي. ورآ ه جوتي ى  مسعودي افغان -آارملي -ستمي -دده له ليكنې نه په ډا وون منه  د
وته په شمار او ملي ضد و  ى دى يې د  خپله ليكنه آې د خپل ناروغ سول د پ ده. آتابونو په لوست سره پاس آ

ول وييونه آارولي او د خپل ډك زړه زهرجن ي  ې چې په ډېرې سپين  سيند ه يې آ ول ايستلى دى؛ ه اس يې  ب
توني تاريخي ور  ستر سره ر ې سرچپه ان ي ، د افغانستان د ملي خاينانوفاآټونه او پې ېروآ ولو تورو   ، تر 

ول خيانتونه ، جنايتونه ،، طاهر بدخاو هېواد پلورو ول  شي ، آارمل ، مسعود ، آلكاني  او د سقاوي داړه مارانو 
تنو ل خان مومند ، پكتيا او مشرقي پ  .وتپي وحشت پر محمد 

تنو د هېواد په"دى دا تورونه لګوي چې      ل خان مومند او دده پ ى ، د شمالي سيمو  محمد  شمالي سيمو تېرى آ
تو اړولي ، له دېډېر فارسي نومونه  ې او فارسي ، اوزبكي او نورستاني ژبې  يې په پ تو ژبه پياوړې آ الرې يې پ

ې دي ل خان مومند د نادر غدار ملګرى .يې آمزورې آ . و د غازي امان اهللا خان د رژيم په رانسكورولو آې محمد 
تونول او انساني ارز ې ، د پ خالف يې د خلكو تورسرې او  تونو پرپه شمالي سيمو آې يې د خلكو شتمن لوټ آ

تولې ، آه به آومه تورسرې نه تسليمېده نو به يې د ستنو په واسطه د هغې تيونه ورژوبلول چې تسليم  منې وت
ولې د. شي ارمېنې يې  ار ،  تنو شاعرانو په نومونو ونومولې د آابل  د انصاري له آتابه رانقلوي . پردي هېواد پ

واآې ل چې  تنو   خان مومند ويلي و چې ما بايدد سقاويانو له راپزېدو نه وروسته سمدستي دمحمد  هېواد سويلي پ
ار ته اور واچوي او ي ،  ى واى چې پر آابل يرغل وآ ي ، خو ما دا آار ونك ،  ته امر آ اوسېدونكي يې لوټ آ

ان پ بولم او ېمانه يم ،     "...پخپله ږيره ناړې تو آوم اوس ډېر پ
ل خان مومند دا     نده ال دا چې دى پر محمد   :  په افغانستان آې د انګرېزانو استازى و تور هم لګوي چې هغه هې

ل خان مومند"    مناسب ترين شخصي بود براى پېشبرد اهداف و براورده ساختن مقاصد شوم استعمار انگليس محمد 
مردم شمالي را به عنوان   نفر۵٠ الى ١٠شاه هر روز از در حاليكه : " او يا د غبار له قوله ليكي ." در آشور ما

لوله باران مېكرد ، مردم ديدند آه نادر ل خان مومند به انتقام مرګ آيوناري  اشرار بدون محكمه  غدار و محمد 
  "...خاك ميريزد خون مردم شمالي را تا اخرين نفر به

ولو رواني ستونزو      ه ړومبى خو دده پر نورو  ستونزه ) بېسوادۍ ( عقدې سربېره دى د نالوست  ، آينې اوله هر 
تو ژبه آې دا كه چې په پ ى"، " دآبرجين"، " اسپين آوت"وييونه لكه  هم لري ،  ى"، " استول    ،"منګولى" ،"جر

ي" منده تى"، " غندان"،  "سلورتيګى" ه چې له هر نو ده ته اړينه داده. او نور چې ده ليكلي داسې نه ليكل آي  
ي ان لوستى آ ى    .لوم

د په     تنو لې شمالي واليتونه آوم بل هېواد نه . هې ډول د تېري په مانا تعبيرېداى نشي د هېواد شمالي سيمو ته د پ
تې تر دى ، بلكې د د سره نه د چا ر تنو په لې و الندې شوې او  يوون افغانستان نه بېلدونكې سيمې دي، او هلته د پ پ
وك وژلي. وك تن شوينه هم پرې  لي په دې آار سره د مهال حكومت نه  وك بل لور ته ش . او نه يې هم آوم 

لور آلنې -دا خو ستا د سقاوي ل ،  ستمي بادارانو د  تنو يې ظلمونه وآ واآمن پر مهال و چې د شمالي واليتو پر پ
ل ، ويي ل چې اوس هموژل ، زمكې يې ترې پخپله ولكه آې راوستې او له  لوټ يې آ  خپلو آورونو نه يې وش

تنو تېر شوي هغه. پايينه لري ه آوې ، چې مسعود  په آابل او د هېواد نورو سيمو آې چې آوم وحشتونه پر پ خو ال 
  .ته پرې درغلي اتلولي هم ورآ شوه

تانه له لرغونو     آې ژوند  ي، ناوو او دروزمانو نه د پامير او اوآس سيند ، چې اوس يې د امو سيند په نامه يادو پ
او " د افغانستان لن تاريخ"عبدالحى حبيبي  د پوهاند. ( دا دليل لرغوني ډبرليكونه او السوندونه په زباد رسوي. آاوه

  .شي نور اثار ولوله چې سر دې پرې خالص
تو     ل خان مومند آه په شمالي واليتو آې د سيمو فارسي نومونه په پ  په دې دليل چې هلته اړولي هم وي نو محمد 

يزه  تانه اوسېدل او دا د دوى پن ته وه او ده ) طبيعي( پ تني سيمو او واليتونو آې په لسهاوو او . ر د افغانستان په پ
نې خو يې ال سلهاوو داسې نې  تورآي -مغولي آلي ، ولسوال او ان واليتونه شته چې نومونه يې فارسي دي او 
ې هم لري ير شهدې الندې نوم. ري    ونو ته 
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   ....نور ، دره پيچ دره: په آون واليت آې 
   ....چهارباغ: په لغمان واليت آې 

وشته ، باالباغ ، چهارتوت او نور : په ننګرهار واليت آې ندمك ،     .شهرشاهي ، سرخرود ، 
لدره، آاريز مير او نور: آې  په آابل واليت    .خاك جبار ، خيراباد، ده سبز ، شكردره ، 

ر   ...پل علم ، نوشهر ، چرخ: واليت آې  په لو
  ..شهر نو: په پكتيا واليت آې

انه، خوشامند: واليت آې  په پكتيكا  ...سه 
و واليت آې  ردن: په ورد او ، هفت اسياب،   ..مسجد شش 
 ...سرمه قره باغ ، آب ايستاده ، مقر ، جغتو ، نو قلعه ،: په غزني واليت آې 
 ... شهرصفا، داى چوپان ، سراسپ، روغاني:په زابل واليت آې 

رداو، زيارت شاه مقصود: واليت آې  په آندهار  ...پنجوايي، خاآرېز ، زمبورك، خانه 
اه ، آجكي، خان نشين، زيارت شاه اسماعيل، جوى سرآار، چهارباغ، روشن: واليت آې  په هلمند اباد، نوزاد،  لشكر
 ...يخچال

و، الش جوين، چهارنيمروز،: په نيمروز واليت آې   ...برجك  دشت مار
وشه، باالبلوك، آاريزك، قلعه آاه،: په فراه واليت آې   ...لستان خاك سفيد، سه 

ان واليت آې  ، چهارصد خانه، سرخ: په ارز  ...مرغاب اهنګران، دولت بې
چاپ . قشه افغانستانن...( جنګل حوض سياه، شهرك، سرخك، پسابند، خواجه معروف، لعل وسر: په غور واليت آې 

  ).تهران
تني سيمو د هغو نومونو چې په     له اره خو . فارسي اړول شوي، يوه آوچن برخه ده چې ما دلته راوړه دا د پ

ى ، خيانت دې ته وايي ته آې آ و په ر چې د  چې د تېرو رژيمونو بيوروآراتو او خاينو مامورينو ددغو سيمو د و
تو نومونه يې په فارسي اړولي او بيا يې د ملكيآليو، ولسواليو او ان والي اداري وېش په شمارنو او نقشو آې  تو پ
ي دي ه ثبت آ    .پخپله خو

كه چې تا به يې هسې نوم شمالي واليتونو ته     د په باره آې زما مالومات له تانه آره دى،  تنو د لې اورېدلى  د پ
ېدلى او هماغلتهوي ، خو زه پخپله د آندوز واليت په دشت ارچي  مخكې له دې چې د . لوى شوى يم ولسوال آې زې

تانه شمالي واليتو ه مخكې يې  هغه مهال حكومت د بېالبېلو سيمو پ له هغه شمېر نه آندوز واليت ته واستوي، له هر 
و ته چې ي د سيمو و تې ابادې آ ى و چې شاړې زمكې او د تانه وو، وړانديز آ وك دې آارته. ناپ   حاضرخو 

تو آې پرته له لويو لويو ماشو ، حشراتو ، كه چې له يوې خوا په دغو د ايو آې له خزندو او په شوي نه وو،  ينو   
تو(ډوبنيو  ه نه وو نه پرته چې لوخې به پكې راشنې آېدې ،) بو ان تر دې چې زموږ په افغانانو آې تردې . نور 

   ." غواړې آندوز ته والړ شهآه مرګ: " وايي اوسه پورې دا متل پاتې دى چې
ي چې اوزبك ، تورآمن او نور وو پخپلو دوديزو چارو ، يانې غال  دغو سيمو  شمېر له بلې خوا د     تانه و ناپ

انو پادې او د نورو اوبدلو ارويو روزنې باندې بوخت وو چې د پسونو لويې لويې رمې ، د او لې يې  او  ارويو 
ۍدرلودې او همدا نن هم  وله ن دا هم بايد وويل شي چې ډېرو . آې نامتو دي ددغو سيمو غال او قره قل پوستكي په 

تنو ته ، لكه تا غوندې آسان چې اوس تور شوې پ هغوى د نورو . پرې لګوي، بېخي للمي زمكې هم نه وې ورآ
ري آوله ، د ولې ډوډوۍ د پيدا آولو لپاره يې د م زمكه والو بز رۍ او شپن يوې   )چوپان(زدورۍ ، خټګرۍ ، لو

   .چارې پرمخ بېولې 
تو ابادولو ته حاضر نه شول     ي د شاړو د ، نو له دې نه وروسته حكومت دې ته اړوت چې  آله چې د سيمې و

ي ي ورولې تانه و تني سيمو نه پ وك پكې نه اوسېدل  .له پ تې او بيابانونه وو هې تنو پ. دغه سيمې چې وچې د
تې د لګوي چې د  مناسبې بيې په بدل آې وېشل آېدې نو د هېچا په مال او شتو باندې ، لكه بها چې تور ته چې دغه د

و نه آورونه او زمكې په زور اخيستل شوې دي، چا تېرى نه دى ى سيمې له و لى پالر يو له . آ زما خداى ب
تنو نه و چې له پكتيكا واليت نه آندوز ته تو . ى وتل هماغو پ ، ينې سيمې د حكومت په مرسته د امود هماغو د

د دشت ارچي ، امام صاحب ، چهاردرې ولسول له . مرسته ابادې او سمسورې شوې آوآچې او آندوز سيندونو په
تو نه دې سره سره ي او چا په پ تانه دي اوس هم په همدې فارسي نومونو يادي ي يې پ . دي اړولي چې ډېره آي و

تانه پكې ژوندآوي خو نومونه يېپه تخا تو نه دي اړولي؛ يوه بېلګه  ر واليت آې هم داسې سيمې شته چې پ چا په پ
كرور درواغ هم بې بنسټه دي نو ددې دليل له. هم د دشت قلعه ولسوال ده يې    .مخې ستا دا تور او 
اى چې په افغانستان آې د فاش ستا وجدان دومره آمزورى دى     ن چې ددې پر  ېزم، نژادي توپير او ملي ستم لوم

ل خان مومند او اصلي اى محمد  ې ، چې هغه طاهر بدخشى دى ، د هغه پر   .يادوې ېره ياده آ
تو واړول شوې ، او دا     ارمېنې په پ ار ډېرې  آار هم تا د خيانت، فاشيزم او جنايت  دا چې ته وايي چې د آابل 

ى دى، رحمان بابا  ې، او ددوى په نامه بايدد آابل  او خوشال خانپه نامه ياد آ خټك پردي شاعران او ناافغان 
ارمېنو لپاره نه واى ارمېنې نه واى نومول آارول  شوې، او يا هم د ميوند واټ، وزير اآبرخان مېنه نومونه بايد د 
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ندويي نه ر ه  تني ضداو پوچ تعصب نه پرته د بل  ارمېنو . آوي شوي، دا هم ستا د افغان او پ ار د  د آابل 
تو هغو نه هم زيات دي چهلستون، آارته سه ، آارته چهار، قلعه شاده، قلعه واحد،  ده دانا ،. فارسي نومونه له پ

، آارته نو، قلعه زمانخان ، شهرنو، آارته دهمزن ، نواباد، ده پروان، باغ  افغانان ، پل ارتن، شاه شهيد، سياه سن
ايونهباال، آارته مامورين ا ارمېنې او  شته چې نومونه يې فارسي وو او اوس هم  و د آابل په لسهاوو نورې داسې 

ي ي شته  سربېره پر دې. په هماغو فارسي نومونو يادي وون له ابن سينا لېسې نه نيولې نور  شمېر داسې لېسې او 
ارو اشخاصو په نامه نومول شوي او تر ننه په هماغو نومو چې د دري ژبې    .نو پاتې دياو

ې ، چې په آابل آې ، چې ته     د هېواد پالزمېنه  دومره د تعصب په ناروغ اخته يې ، دې ته هم نه غواړې پام وآ
تنو ته يوازې او يوازې نومونه او لوحې ورپاتې دي او تو او پ ه د دري ژبې په خدمت آې دي ده، پ له . نور هر 

چې هغه به هم بې احساسه واآمنانو او تا غوندي پرديپالو اوغانستانيانو  (پرتهدوو لېسو رحمان بابا او خوشال خان نه 
تنو ولو پ ى وي چې دغه دى ، بيا ونه په  ومره احسان بار آ ل خان مومند باندې  وايې ، دوې  ، په تېره بيا محمد 

ې  تو آ يو، لېسو او پوهنتون يوازې) لېسې خو مو درته پ وون ت نور خو د  ارو نومونه پ تنو لويو او و او يا د پ
تنو ي؛ په دغو  اشخاصو په نامه وو چې هغه نه يوازې د پ ول افغانستان تاريخي او ملي وياړونه بلل آي ، بلكې د 

ې له پخوا نه په دري ژبه وې او دا حالت اوس هم پايينه لري وونيزو موسسو آې خاينان ،  په دې بنس سره. زده آ
ېر ملي او هېوادپالفاشيستان او جنايتكار ل خان مومند او دده په  وك دي چې  ان محمد  شخصيتونه نه ، بلكې هغه 

يو په اوږدو آې يې تر ننه د هېواد د يو پې يزې  د پي و پن ي(ډېره آيو و ې او ) پن و الندې آ تې تر پ او مدني ر
دونه اچولي دي يا يې هم د هغوى د    .اعادې په الره آې خ

او دا ويل غواړم چې دستا د بل     ل خان مومند   تور په ت غازي امان اهللا خان د رژيم په رانسكورولو آې محمد 
يوال تاريخ ته د لمر په شان دا. الس نه درلود ول ن انه حقيقت هم نه يوازې افغان ولس ته ، بلكې  نددى چې  رو ر

مارو په سيده ال مشر يې د انګرېزانو مزدور او  س ړن شو چېنوموړى رژيم د هغو لوچكو، اوباشو ، غلو ، لو
ولنې پر وړاندې د خپلو شومو  ايجن ، نالوستى حبيب اهللا آلكاني و، چې ستا په شان خلك پرې وياړې ، د هېواد او 

ل خان مومند په شان يو ملي. آولو لپاره ترې الهام اخلي نيتونو او پالنونو د پلي نده ال دا چې د محمد  شخصيت  هې
ندنې سره جنګېدلىچې د انه او سر ې پر مهال په خيبر محاذ آې په مې ، هغه دې راپورته شي د خپل   خپلواآ جګ

ي ، د ي ، د تور سرو سپكاوى دې يې وآ ي او  هېواد ولس دې لوټ آ سرو او سپينو زرو سيكې دې يې لوټ آ
ي؛ او يا دا چې و نه واخليدى دې د آيوناري د وژنې آس نادرخان ته دې يې تسليم آ ول هغه . ات له شمالي و دا 

   .يو سالم سول يې نشي منالى تورونه دي چې هې
او بايد وويل شي چې آه     رام په  ستا د يو بل تور په ت ې پرو تو ژبې د زده آ ل خان مومند د پ چيرې محمد 

و باندې تنو و تنو  ولو ناپ ولو ناپ تو ژبه زده واىپه جبري ډول پلى آوالى ، نو نن به د  و پ افغانان  ول. و
انه واقعيت شاهدان دي چې له اره خو دري ژبه چې د هېواد په سلو آې يو  ددې رو يو پې و ژبه ده ، له پې نولسو و

تنو زده ده پخوا نه تر ننه هم درباري او هم دفتري ژبه پاتې ولو ناپ تنو او  ولو پ دې د   .شوې ، هم ن
ى دى م سرهتاپه ډېرې بې شر     ې اتلې مالل او لوى استاد پوهاند عبدالحى حبيبي سپكاوى هم آ  :د ميوند جګ

باشدو اين زن نه سال تولد  ماللى دختري جعلي عبدالحى حبيبي بود تا از قندهار در جن ميوند قهرمان زني داشته"
  "...دارد نه سال مرګ، نه نام پدر ومادر

ه مالوم دي ، هم يې پالرلاى دى چې د مال د نېكمرغ     آارنامو او  د هغې په. ، هم يې آلى او هم يې قبر هر 
ى ، چې افغان ولس او تاريخ به تل پرې پوهاند عبدالحى حبيبي د لوى خوشال . وياړي اتلول بهرنيانو هم اعتراف آ

تو ايپوهانو خان خټك په شمول يو له هغو لسهاوو پ خه دى چې  تمن اثار يې په ، ليكوالو او شاعرانو  سته ډېر ارز
تو پوهانو په شان د دري ژبې د پوهنيزې او دري ژبه ادبي زېرمې په  ليكلي او په دې خدمت سره يې د نورو ډېرو پ

ه درلودلې ده، خو ستا غوندې نمك حرامه آسان په اينه آې هم لويه ون وخت نشي پوهېداى ب ت هې   دې ارز
ل خان مومن "بې بها" پخپله ول هغه تور او توراوې چې تا     تينو افغانانو لګوليليكنه آې پر محمد  ، د او نورو ر

تياوو نه لري دي يو مخيز بې بنسټه ولو ر غوندې بې  ته دومره پوهنيز صالحيت هم نه لرې او دا سكالو تا. او له 
ي ي تنو پر ار او نسب وغ لى هم نشي چې د پ ې وستي دا په زباد رسوي چې ته نيمل ستا. وآره او نيملوستي آسان 

ندونو سره دې د افغانستان د نه  نه يوازې د روڼاندۍ له اډانې نه ډېر لري يې ، بلكې ر پخپلو ملي او افغاني ضد 
منانو ي دى پوخالآېدونكو د تيا هم د افغانې مور شيدې رودلې او په افغاني خاوره آې. درې راخپل آ دې  آه تا ر

ې وي ، نو ل ايه زهرجنو تورونو او تبليغاتو نه به الس واخلېخاپوړې آ منانو ناآام  ه داسې بې  او د افغانستان د د
ې مانا ولري چې ذهني تكليف لرې ، نو رواني ډاآتر ته ورشه  آه دې دا آار ونك بيا به نو دا. مورچل به خوشي آ

ي ، او آه ند، بيا نو هغه د روسي ژبې متل دلته د ډاآتر مرستې هم پرتا آوم مثبت اغېز و چې مرسته درسره وآ نه 
اى دى چې وايي  هم وغي درملنه يوازې قبر آوالى شي: " پر       ".د شا

ېواالنو ته داده چې هغه خپرنيزه" خاوران"، " اريايي" مشوره  زما سال     ولو ان تګالره او  او د هغوى نورو 
ې ، پرته له دې چې د ملي نف نالره چې تاسې غوره آ ټوره پايله نشي  اق اورته لمن پرېآ ووهله شي ، بله هې 

  پای .ورآوالى


