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   مؤلفمقدمه
  

 :دسوي ن میخيانت وخيانت ملی، درمورد "ويکی پيديا" شنامهدان
َخون«خيانت در لغت مشتق از ت با حق و پيمان در به معنای مخالف» َ

خالفت با حق از طريق اھل لغت خيانت را از جمله م. پنھانی است
ھايی   در قانون، خيانت د>لت بر جرم.اند نقض عھد مخفيانه معنا کرده

و به کسی که عمل . دھد دارد که بر عليه حاکميت يا ملتی رخ می
خيانت به کشور عبارت . گردد خيانت از وی سرزده، خائن ات@ق می

 با ٔاست از سوء قصد بر ضد امنيت کشور به وسيله ايجاد ارتباط
بايد توجه داشت که . کشور ديگری که دارای سلطه و استق@ل است

وفايی، و زير  شکنی، بی   در حقيقت پيمان جرم بودن اين عملمبنای 
پا گذاشتن حقی است که يک کشور و دولت به عھده شھروندان خود 

در واقع تعريف ديگری از خيانت عبارت است از سوء استفاده . دارد
ا يک گروه و انجام عملی که آن ھا را از لحاظ از اعتماد شخص ي

 ".مادی يا معنوی متضرر سازد

بنابر تعريف فوق، دراين مجموعه مقا>ت ميتوان سيمای 
اشخاص وافرادی را که درحق تاريخ و ارزش ھای اجتماعی واستق@ل 
ملی کشور مرتکب خيانت شده وميشوند، شناخت و از آنھا به عنوان 

نافع ملی ياد کرد تا نسل ھای بعدی از ارتکاب عناصر خاين ودشمن م
چنين اعمالی دوری جويند ومرتکب  خيانت که يک عمل جرمی و 

  .غير قانونی و مستوجب مجازات ميباشد، نشوند

دريکی از مقا>ت ممتع ومستند آقای داکتر سيد عبدهللا کاظم در 
م که بارۀ به قدرت رسيدن نادرخان، برای اولين بار اسنادی را خواند
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کوتوال يا رئيس ضبط (پدر استاد خليلی مستوفی الممالک  نشان ميدھد،
احوا>ت عھدامير عبدالرحمن خان و ھمه کارۀ دربار امير حبيب هللا 

، در واقعه  کله گوش لغمان در قتل امير )خان و امير نصرهللا خان
  اين ھمکاری .حبيب هللا خان، با سپه سا>رنادرخان ،ھمدست بوده است

  .انه اينست که منبع الھام وعملکرد ھردو ھمانا انگليس بوده استنش

مقالۀ استاد کاظم اين انديشه را نيز درمن خلق کرد که موضع 
گيريھای داکتر کاکردرمقا>ت اخيرش،در رابطه به شاه امان هللا وبچۀ 
سقاو، درست ھمان موضعگيری است که از سوی استاد خليلی نسبت 

بنابرين ميتوان به اين نتيجه . رسقو ابراز ميشدبه امان هللا خان وپس
  .دست يافت که منبع ومنشاء اين نوع موضعگيريھا،انگليس است

بنابر تعريفی که  از خيانت در آغاز ارائه گرديد، ميتوان گفت، 
مستوفی الممالک، پدر استاد خليلی، يک خاين بود که برای حفظ 

ت خود را شبانه در قدرتش با جنرال نادرخان ھمدست شد و ولينعم
ًع@وتا او در ج@ل آباد ، برادر امير را از .بالين خوابش به قتل آورد

قبول پادشاھی امان هللا ممانعت کرد و به جنگ با امان هللا خان تشويق 
نمود وپ@نی برای جنگ طرح وبه نصرهللا خان پيش کرد که برطبق 

زمردم صافی از آن خودش باسردارعنايت هللا خان و لشکرايله جاری ا
شمال برکابل يورش ببرد ، اما کسان امان هللا خان قبل از اينکه اين 
طرح مستوفی درعمل پياده شود، باسرعت مستوفی الممالک وسردار 
نصرهللا خان، را دستگير ويکجا با نادرخان وبرادرانش به کابل اعزام 

  . کردند

گی در مورد چگوناستاد داکتر کاظم در مقاله مستند خويش 
نادرخان و "بقدرت رسيدن حبيب هللا کلکانی، از رساله مھمی بنام 

مي@دی برای باردوم  در ٢٠٠٠نام می بردکه در سال " خاندان او
از طرف کسی  ١٩٥١در سپتمبر پشاور به طبع رسيده وبار اول 

و بعد با احتمال ميگويد که . چاپ شده  بوددر پشاور "مھاجرافغان"بنام
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من . بوده استعبدالحی حبيبیرساله مرحوم پوھاند نويسنده اصلی آن 
 از اھل قلم و ١٩٥١اين احتمال را يقينی ميپندارم ، زيرا در سال 

مخالف دولت کابل در پاکستان کسی ديگری جزعبدالحی حبيبی 
نکاتی مھمی از روی اين رساله  استادکاظم. مھاجروفعال سياسی  نبود

بسياری ازمورخان مان فکر ميکنم تا آن زکه انعکاس داده را 
 .افغان مثل من از آن مطلع نبودند ونويسندگان

رساله   اين١٧در صفحه :"دسينوميبه استناد رساله مذکور داکترکاظم 
برمبنای اسناد جنرال تاج محمد خان بلوچ راجع به دست داشتن سپه سا&ر محمد 

 :ه استنادرخان درموضوع شھادت امير حبيب هللا خان سراج الملت چنين آمد
 ق رخ داد و امير حبيب ١٣٣٧ جمادی ا&ول ١٨واقعۀ کله گوش لغمان شب  «

که چند دست سپه سا&ر درين حادثه دخيل بود، اسنادی  هللا خان را درين مسئله
اسرار در "از آن جمله کتاب  موجود است که حاضر و ناظر وقايع نوشته اند،

نادر  يکی از نزديکان خاندانینوشتۀ سردار شير احمد خان و " مورد افغانستان
خان است که علت مھم وقوع آن فاجعه را شخص نادر خان می پندارد، زيرا اين 

ھمانوقت طمعی و چشمی به تخت و تاج کابل داشت و پ�نھای عميقی  شخص از
نامه سپھسا&ر يک متن  ،چنانکه طرح شده بود برای اين کار در دھلی و کابل
 به آن وضاحت ميدھد از  سا&ر صالح محمدخانمحمدنادرخان عنوانی نائب 

 :اينقرار

عاليجاه عزت و شجاعت ھمراه برادر بجان برابرم صالح محمد خان نائب سا&ر «
ازين طرف خيريت است، شمايان خاطر خود را جمع : باد اينکه صاحب را واضح

ارھا ک. خط بشمايان خاطر نشان خواھد کرد  کوايف ج�ل آباد را آرندۀ اين،داريد
بعد از تدفين . قسم شد بر وفق مرام است، آنچه با شمايان گفته شده بود، بھمان

 مقصد[ برادرش را ] از اين قلم-منظورميت امير حبيب هللا خان است [ميت 

 امير ساختيم و مايان تجويز کرديم که معامله بھمين ]سردار نصر هللا خان است
متوجه ] صد از شاه ولی خان استمق[ارجمندم رکاب باشی .قسم باقی نمی ماند

مقصد ميرزا محمد [الممالک صاحب  عاليجاه عزت مآب مستوفیاحوال است و 
و انشاءهللا است  درين معامله شريک مايان] حسين خان پدر استاد خليلی است
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با قوم خود ] مقصد کابل است[تعالی درين روز از راه تگاب با&ی دارالسلطنة 
مقصد صالح محمد خان [نة را به آن برادر بجان برابرعساکر دارالسلط. آيد می

بايد متوجه احوال باشيد که معامله از دست . ايم بسپاريده] نائب سا&ر است
جنوبی از خود مايان  انشاءهللا و تعالی سمت. عساکر و شمايان بيرون نشود

 در ج�ل آباد و کابل ھرکس که مدعی. از آن جھت خاطر جمع داشته باشيد. است

به . آخر کار بدست مايان و شمايان است. سلطنت شود، برای چند روز است
فقط مورخه . باقی در حفظ الھی باشيد. نفری خود از طرف ماخاطر جمعی بدھيد

انگليسھا و بقدرت رسانيدن امير  [».محمد نادر: امضا.  ق ١٣٣٧ جمادی ا&ول ١٩

  ]٢٠١٦سپتمبر ١٥  من آن�ين، افغان جرحبيب هللا کلکانی به حيث يک دورۀانتقالی 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_kalakani_as_transitional.pdf  

واقعيت اينست که مستوفی الممالک ع@وه بر شرکت در قتل 
امير حبيب هللا خان، برای انگليس ھا جاسوسی نيزميکرد وبرخی از 

ھند را که در کابل حکومت آزاديخواھان، بخصوص آزاديخواھان 
مؤقت خود را تاسيس کرده بودند وبرضد انگليسھا فعاليت ميکردند، 
ترور کرده بود وامير امان هللا از ترور شان بوسيله مستوفی الممالک 

  .مطلع شده بود

 خيانتھا وستم کاری ھا وشقاوتھا  وشکنجه  ازچون شاه امان هللا 
کشور بشمول ندانيان ز  ھای وحشيانه مستوفی الممالک درحق

بنابرين قبل از اع@م جھاد  بود،آگاه  شروطه طلبان وآزادی خواھان م
ج@د آن  ،، کارمحاکمه مستوفی الممالکبرای استرداد استق@ل کشور

 او را به جزای اعدام محکوم کرد وتمام کرد بی رحم و بی عاطفه  را 
   .که حقش بود

رخورد خشن وبی نتيجه ب اعدام مستوفی الممالک را برخی
ادبانۀ او نسبت به مادرامان هللا خان که مناسباتش با امير خراب شده 

اميرامان هللا را نسبت به مستوفی آنچه نفرت وخشم بود،ميدانند، ولی 
 ً، ع@وتا.گيخت، رابطۀ جاسوسی او به انگليسھا بودمالک برمی انالم
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به  خان را امان هللاھوادار يکی از آزادی طلبان مستوفی الممالک 
  ]. ١[دستور انگليس ھا  به قتل آورده بود

                                                             

 يکی از نويسندگان روشنفکر ومخلص مشروطه خواھان دوم،آقای عارف حامی است که -١

عينی  از زبان يک شاھد  خود، در مورد محاکمه مستوفی الممالک٢٠١٦/ ١/ ٣٠درپيام مورخ 
را برای من صحنه باز خواست امان 2 خان از مستوفی الممالک  )مرحوم مجتبی مستمندی(

محترم سيستانی صاحب س4م، قصه ی جالبی از خاطرات مجتبی خان مستمندی را  :نوشته است
ار ضرا احفی الممالک و پدر خليلی مست،امان 2 خان:برای تان می نويسم، قصه ازين قرارست

  : نمودخواست زبااز او در سه مورد  وکرد

   يک مبارز ضد استعمار انگليس را به قتل رسانده بود،چرا او در رابطه به اينکه  ) ١

  ، در رابطه به ستمی که به مادر امان 2 خان روا داشته بود )٢

  ، دهکرجاسوسی به انگليس ھا به وطن خود خيانت ورزيده ودر رابطه به اينکه ) ٣ 

درحق )پدر خاين خليلی خاين(فی الممالک ومستازظلمی که از سوی امان 2 خان 
 می گويد، اين مسئله شخصی منست ولی در رابطه به دو شده بود؛ درميگذرد و علياحضرت

  به جرمش معترفست و يا خير؟آيا  ،کهمواخذه ومورد سوال قرارميدھد جرم ديگر او را 

 دستور باشامان 2 خان به عسکر حاضر. ار می کندانکابتدا فی الممالک و مست
فی الممالک با يک سيلی به جرمش اعتراف ومست. ندبزفی وسيلی برخسار مستبا ميدھد، که 

 را نزد ج4د ببرد، تا او را او خان مستمندی دستور ميدھد، که امان 2 خان به مجتبی .می کند
فی الممالک را ومجتبی خان مستمندی مست.  بزندبجرم وطن فروشی و قتل مبارز انق4بی به دار

فی الممالک از و مست چيست؟ قبل از مرگتآخرين خواھشنزد ج4د می برد و ازاو می پرسد که 
  :او خواھش می کند که سه مسئله را به امان 2 خان بگويد

درست است، که من آن مبارز ضد استعمار انگليس را به شھادت رسانده ام و ) ١
، اما ظلمی که درمورد مادرت رواداشته ام، به ميھن خيانيت کرده امانگليس به سی جاسوبا

  .بدستور پدرت حبيب 2 خان بود و به اين خاطر من مجبور بودم

به امان 2 خان بگو که من خاين و جاسوس بودم، پسرم خليل 2 که کودک است ) ٢
  .ًو جرمی ندارد، لطفا او را شامل مکتب کن

  .مرا در زيارت شاه دوشمشيره کنار خانمم دفن کنيد جسد) ٣

، زيرا فتممجتبی خان می گويد، که مسئله ی مادر امان 2 خان را به امان 2 خان نگ
در مکتب را پسرش خليل 2 کردن ل اممادر خود را به او بخشيده بود، ولی شظلم درحق که او 

 امان 2 خان در مورد .به شاه گفتمخانمش در زيارت شاه دوشمشيره کنار را او جسدو دفن 
او طفل است و گناھی ندارد  اما وقتی در .  خليلی در مکتب می گويد، که درست استيتشمول

فی الممالک در زيارت شاه دو شمشيره می شنود، به مجتبی خان ومورد دفن جسد مست
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محکوميت مستوفی يکی از علل که دراينجا نيز ديده ميشود 
 مشخص شده  ملیخيانتک، جاسوسی به انگليس به مثابۀ يک الممال

   .دخاين  می باش اعدام  جزای خيانت ملی ھمانا است  و

ر خيانت به  دالممالک، نيزخليلی پسر مستوفی استاد  بدبختانه
خليلی . دست کمی از پدر خود نداشتافغانستان  ومملکت لتم

فير  در بغداد بود، از طريق صحبت با سھنگامی که سفيرافغانستان
اسران در بغاداد، دولت شاھنشاھی ايران را تشويق به حمله 

سقوط يک استاد در منج3ب خيانت ونيز (درمقالۀ  .برافغانستان نمود
 به )کی بود،عياری از خراسان يا دزدی از کلکان؟درکتاب حبيب 4 

  .اين موضوع اشاره واستناد شده است

عياری از «خليلی برای انتقام گرفتن از شاه امان 4، کتاب 
را در بارۀ حبيب 4 کلکانی، دزد مشھور کوھدامن نوشت  »خراسان

که رھنمای گمراه کننده ای برای جوانان کوھدامن وکوھستان شمرده 
وبرخی از آن تاسی ميجويند و اخ3ق واطوار شبيه بچه سقاو .  يشودم

  .را از خود تبارز ميدھند و به آن افتخار نيز ميکنند

مضمون اصلی اين مجموعه مقا>ت را مساله دشمنی وضديت 
استادخليلی وپوھاند کاکر با شاه امان هللا واسترداد استق@ل کشور و بر 

شاه امان هللا از سوی اين دو استاد ترشمردن حبيب هللا کلکانی بر

                                                                                                                                  

شمالی انگور ھای خود را زيرا که مردم . مستمندی ميگويد، که بد می کند، اين کار را نکنيد
برميگردند، در خود  به شاه دو شمشيره می آورند و شام ھا وقتی به خانه ھای شبرای فرو

 و خدا اين خاين ملی رددحق مردگان دعا می کنند، نشود که دعای يکی از آنان مستجاب گ
 ھا بهز آبادي جسد اين خاين را ببريد و در جايی زير خاک کنيد، که ا!؟جنايت پيشه را بيامرزد

  . مورد به ھيچ کس ھم نگوئيد که در کجا بزير خاک گشته استايندور باشد و در

 دليل اصلی ضديت خليلی با امان 2 خان و ع4قمندی ،به نظر من قتل پدر وطن فروش
  ».با عرض حرمت.او به دزد وطن فروش و جاسوس انگليس حبيب 2 کلکانی می باشد
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مؤلف برای تشخيص وتثبيت موقف اين دوستاد نامدار، .تشکيل ميدھد
اين مجموعه مقا>ت را که از لحاظ محتوا ومضمون با ھم ارتباط 

مورد ) ًوقب@ در  پورتال افغان جرمن آن@ين به نشر رسيده اند(دارند 
ھا کتابی بوجود آورد که تجديد نظر وپيرايش قرار داد واز تاليف آن

  .  ميتواند بحيث يک مأخذ مورد استفاده اھل تحقيق قرارگيرد

 ببينيم که دشمنی اقای پوھاند حسن کاکړبا شاه امان 4 حال
خورد؟ آيا دBيل وشواھدی وجود دارد ميآب از کجا واستق3ل کشور

که نشان بدھد داکتر کاکر در دوران استادی خود در پوھنتون کابل 
يزی نوشته باشد که از لحاظ منافع ملی،خيانت به تاريخ وارزش چ

ھای ملی شمرده شود؟ من چنين چيزی را درافغانستان از وی سراغ 
دپاچا امان 2 ( کا، کتاباقامت در امريترک کشورو بعد ازندارم، اما 

براساس يک اثر ساخته انتشار داد و در آن را  )واکمنی ته يوه نوی کتنه
ونفرت عميق خود را برضد استق3ل کشور دشمنی انگليس،وپرداخته 

از  کام افغانستان   استق@ل سياسیبا استردادشاھی که و شاه امان 4، 
 انگليس را درجھان  بر پذيری استعمار انگليس، شھرت شکست نا

  . داد، تبارزده بودخاک مالي

طشت خوشبختانه اين استادزيرک تاريخ، مشتش باز شد، و
نقد ھمه . افتاد از بام بزيریداکتر عبدالرحمن زماناز سوی  رسوائيش

جانبه ومستند داکتر زمانی برکتاب فوق الذکر کاکر، ماھيت ضد ملی 
وجعل و تحريف او درتاريخ نگاری را برم3 ساخت ونقاب از چھرۀ 
اصلی اين عنصر بظاھر پشتون ولی در باطن دشمن پشتون،ودشمن 

محصل او نسبت به استق3ل وان داد که نش و.استق3ل وآزادی برداشت
 که يکدارد مشروطه خوھان ھمان نظری را آن شاه امان 4 و

  .دارد) خليلی(انگليس ويک ھمفکر پسرسقاو

  از  پوھاند داکتر حسن کاکر، صرف نظر موضع گيری ھای
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اينکه او از لحاظ قومی يک پشتون است، نميتواند ذھن خواننده  کتاب 
را ازاين گمان که منافع انگليس را برمنافع ملی و مقاBت اخيراو 

بدبتخانه انگليسھا ھمواره توانسته اند . ترجيح ميدھد، منحرف سازد
برای تخريب پشتونھای ازادی طلب، خبيث ترين جاسوسھای خود را 
از ميان  پشتونھا انتخاب و آنھا را برضد پشتونھای مليگرا بکار 

اری از ايجنتھای انگليس را در موھن Bل کشميری نام بسي. اندازند
دوران جنگ اول افغان وانگليس ثبت کرده که بيشترين شان از 

من . پشتونھای معتبروحتی تاجر درقندھار وکابل ولغمان بوده اند
 سال ٧ ساله وسپس ٣تحصيلی  بورس درمقاله دوم خود برموضوع

  . ساله وھاند کاکر در لندن مکث کرده ام١٤وبعد 

يکند که يک شخص تحصيل کرده نميتواند عقل سليم حکم م
استق3ل کشورخود ومحصل آن شاه امان 4 وجنبش استق3ل طلبی 
مشروطيت  رابه نظر حقارت ببيند و آنرا در انظار ديگران خوار و 
بی مقدارجلوه دھد، وبرعکس شورشھا وبغاوتھای ارتجاعی وضد 

ليس در مدنی وضد ترقی را که با  دسايس وتوطئه ھای آشکارانگ
کشور سازماندھی شده بود، به حيث جنبش ھای مردمی قالب بزند، 

  .مگر اينکه دربرابر تعھداتی انجام وظيفه کرده باشد

موضع گيری داکتر کاکر به حيث مورخ ويک شخص تحصيل 
کرده درانگلستان، چه در کتاب فوق الذکرو چه درمقاBت ديگرش که 

آريانا (سايت انترنتیدر جواب انتقادات داکتر زمانی ومن در 
به نشر سپرده ، ھمه بيانگرتبرئۀ انگليس وانداختن بار ) افغانستان

گناھان رويکار آمدن حبيب 4 کلکانی برگردن شاه امان 4 وياران  
  .او که  روحيات شديد ضد انگليسی داشتند، می باشد

  کانديد اکادميسين سيستانی

  ٢٠١٦/ ١١/ ١٥سويدن / شھرگوتنبرگ
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  اول لهمقا

                             

    خيانت منج�ب شعردر استاد يک سقوط

   )٢٠١٦/ ٨/ ٢٧در شده نوشته( 

   

 *  * *   

 گفته  خليلی جواب به که کنيد توجه پرستانه وطن زيبای شعر اين به
   :است ساخته شريک ما با آنرا باز قاسم آقای و شده

 از شعر تو سوخت جان و تنمخليلی؛ ستودی چنان دشمنم          که 

  اگـر دست يابم به آثاری از تو         بدان جمــله را من در آتش زنم

  )مھرو ولی زاده(
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حوزۀ شمالی که تاکستانھای پرانگورش رشک روضۀ رضوان 

محمدعثمان خان پروانی و جوھرشاه : است،فرزندان برومندی چون

استاد غ@م : ی مثلغوربندی، شجاع الدوله خان غوربندی،و دانشمندان

علی آئين، پوھاند دکتورحسين يمين ،داکتر دوست محمدپروانی، پوھاند 

سيد سعدالدين ھاشمی، پوھاند فاضل صاحب زاده، استاد عبدالحق واله 

وشاعرانی چون سرشار شمالی وليلی صراحت سرشاروغيره به 

 جامعه افغانستان تقديم داشته است، چرا مورد تقدير وبزرگداشت قرار

نميگيرند، مگر ازسوی استاد خليلی،اين شاعرمداح  وکاسه ليس 

ظاھرشاه و ضياء الحق حاکم نظامی پاکستان ودشمن درجه يک 

افغانستان، يک آدم بيسواد و دزد جنايتکار که با دستور انگليس 

افغانستان را از يک نظام مترقی محروم کرد، تا حد يک قھرمان 

  ستايش ميشود؟ 

  : به فردوسی نسبت داده ميشود که چنين استبيتی درمورد رستم

  منش ساختم رستم داستان         وگرنه يلی بود در سيستان

  :با الھام ازاين روايت ميتوان از زبان خليلی در حق کلکانی چنين گفت

  ِحبيبم يکی دزد بود، از کلکان        منش ساختم عياری ازخراسان 

» اری از خراسان عي«بدون ترديد خليلی با نگاشتن کتاب 

خواسته انتقام اعدام پدر خود محمدحسين خان مستوفی الممالک 

رئيس ضبط احوا>ت وشکنجه گرقھار وبيرحم عھدامير (وکوتوال

را که در نخستين روزھای ) عبدالرحمن خان وامير حبيب هللا خان

بقدرت رسيدن امان هللا خان محکوم به اعدام شده بود،از غازی امان 

  . گيردهللا خان ب
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سرمنشی دربار بچۀ سقو در ( ھرچند استادخليل هللا خليلی 

فرمان قتل بسياری از مشروطه خواھان ) روزھای نخست اشغال کابل

ھرحبيب هللا ُ را بخاطر اعدام پدر خود با م خانخواھان امان هللاوھو

کلکانی ممھوروصادرنمود، مگر خنجراصلی را برقلب ملت زمانی 

اه استخبارات نظامی پاکستان ثبت نام کرد وسپس در دستگفرو برد که 

ھم کاسه وھم پياله ضياء الحق حاکم نظامی پاکستان ودشمن درجه اول 

کتاب افغانستان وھمنشين وھم انديشۀ ربانی شد و با اشارۀ ربانی 

 ،  کلکانیرا نوشت تا از سا>ر دزدان حبيب هللا» عياری از خراسان«

تا او درس بدست دھد،» عياران«ب درنقاقھرمان مجاھد تصوير يک 

 ھای راھگيری وشبخون زدن وغارت وچپاول وتجاوز نوع کلکانی را

نفاق ( تدريس کند وماھی دلخواه خود به مجاھدين تحت رھبری خود

اما ھر . از اين کتاب بدست آوردرا ) افگنی ميان اقوام پشتون وتاجيک

 دزدی ھای حبيب انسان آگاه از تاريخ کشور ميداند که ميان عياری و

  . است بسيار فاصله کلکانیهللا

استادھاشميان،که کتاب عياری از خراسان را خوانده است،آنرا 

می نامد و نظر خود را در بارۀ آن چنين ابراز " دروغنامه"يک 

عياری "غ نامۀ به رب العزت قسم ياد می کنم که وقتی درو« :ميکند
ت و بات و پتاقھای رقم خواندم، صرف نظرازجعليااو را " از خراسان

که برای بلندبردن وآدم ساختن يک ) سوته پای ھای کابل(کوچۀ 
ُآدمکش غول ولچک دراوراق آن دروغنامه از نوک قلمش استفراغ 

شده است، چيز ديگری نيافتم و تعجب کردم که نوک قلم استادی مانند 
خليلی،اين دنائت وپستی را چطور پذيرفته؟ که از يک حيوان آدم 

؟ و نه که در تحت ! خته و ھم شرافت ادب و قلم را فروخته است سا
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که خود فروشی وانعام، ھردو را " ضرورت ھمان روزگار"شرايط 
در برداشت، رقم شده باشد؟؟؟ وھرگاه که چشمم بنام آن استاد ادب 
بحيث  مولف آن خباثت نامه می افتاد،از خجالت آب ميشدم وباور 

، سرسا&ر قافلۀ ادبای افغانستان دروقت نمی توانستم که استادخليلی
" عاشق"خود، دخترمعصومی را از يک خاندان شريف، به دروغ 

مرد دانگه ای و لنده غری ساخته باشد که مسن تر از سن پدرش 
 ھاشميان، پورتال افغان جرمن، نوشتۀ اخير استاد ( »بوده باشد؟؟؟

  )٢٠١٦/ ١٩/٨نگارگر،  

غ وتھمت بستن به يکی از با سرھم بندی مشتی دروخليلی 

بی نظيربيگم دخترسردار محمدعلی خان (دوشيزه گان محمدزائی

، کسی که به سبب نفرت از ازدواج با )نواسۀ اميردوست محمد خان

بچۀ سقو زھر نوشيد تا بميرد ولی خانم آن گرگ درنده خوی نشود، 

را نوشته ودر آن از عاشق شدن آن » عياری از خراسان«کتاب 

شيرپاک به بچۀ سقو بخاطر اعمال قھرمانی وجوانمردی  دوشيزۀ  

وعياری او سخن زده است که  ھم از لحاظ تم داستانی وھم از جھت 

اما .وقايع تاريخی بيش از يک بستۀ دروغ وتھمت ارزشی ندارد

متاسفانه که اين کتاب، درميان جوانان شمالی وکوھدامن خوانندگانی 

» عيار؟«الب حبيب هللا کلکانی دارد وبرخی ميخواھند خود را در ق

  .تصوير وتصور نمايند

خليلی با نوشتن کتاب عياری از خراسان،در واقع سعی کرده تا 
دزدی وجنايت وتجاوز به مال وناموس مردم را از سوی حبيب هللا 
کلکانی ودار ودسته اش ، جزئی ازاخ�ق وکرکتر مردم خراسان 

آنگاه اين روش و رھکار وازجمله عياران وجوانمردان بشمار آورد و
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را درميان جوانان کوھدامن و شمالی ) رھزنی وتجاوز وغارت مردم(
ترويج وتعميم بخشد، ولی  از فداکاری و جان بازی آزاد مردانی چون 

مير بچه خان کوھدامنی وعبدالقادرخان اوپيانی و ميرمسجديخان : 
 ئی کوھستانی و ميردرويش خان قشقاری وميرسيف الدين خان گلدره

  . وعلی خان تتمدره ئی وغيره يادی نميکند

عياری از «ھر ابجد خوانی ميداند که استاد خليلی کتاب

را به منظور تخريب شاه امان هللا، و تشويق وترغيب » خراسان

جوانان کوھدامن وکوھستان به بغاوتگری ودزدی وتاراج کابليان، ودر 

 و نتايج  نوشته غانستانمجموع  به غرض نفاق افگنی درميان ملت اف

بسيار خطرناک آن در دوران اقتدار ربانی ومسعود با پشتونھا در 

مصايب فراوانی که بار . ًشمال ھندوکش عم@ به اثبات رسيده است

اول در آستانه سقوط داکتر نجيب هللا جھت تصفيۀ قومی بر پشتونھای 

 - شمال ھندوکش  تحميل شد، و بار دوم  درعھد حکومتداری ربانی

  .را بخود گرفت» سقوی دوم«ود وارد گرديد، نام مسع

 که چرا استاد خليلی اين سئوال خطورميکندخواننده در ذھن 

 فرزندان با  از ھرگز به ستايش از کارنامه ھای وطن پرستانه يکی

شھامت کوھدامن وپروان دست نيازيد ولی در وصف  يک دزد 

ه پای بند دين وجنايتکار بيسوادی که نه از دين چيزی ميدانست و ن

ودينداری بود و با روی کار آمدنش، دروازه ھای علم  ومعرفت بر 

روی فرزندان کشور بسته شد، کتاب مينويسد و از اوابتدا خادم دين 

  رسوهللا وسپس يک عياری وجوانمرد می تراشد؟

کسانی که پسر سقاو را مردی عيار و جوانمرد می شمارند، 

ری وجوانمردی وعصمت ناموس را معلوم ميشود که آنھا معنای عيا
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حرمت به ناموس ديگران وحمايت از مظلومان، ومستمندان، .  نميدانند

شرط اول عياری است،در حالی که آنطور که فيض محمدکاتب شھادت 

ميدھد، درمجموع  اعمال حبيب هللا،نشانه ای از جوانمردی ديده 

   .نميشود

نه روايت در سراسر کتاب تذکرا>نق@ب فيض محمد، ھيچگو

وحکايتی که نشانگر حرمت گزاری به ناموس ديگران باشد و يا بوی 

جوانمردی يعنی دستگيری از مستمندان ومظلومان وشفقت برستم 

ديدگان از آن به مشام برسد، از بچۀ سقاو و سيدحسين وديگرھمراھان 

شان در مدت حکومت شان سر نزده است تا بتوان آنرا با اعمال 

  .ان در تاريخ کشورمقايسه و مقارنه کردجوانمردان وعيار

 ازاثرات مخرب اين کتاب، پاشيدن زھر انديشۀ قلدری و يکی 

زورگوئی وبغاوتگری ومحلی گرائی درميان مردم کوھدامن شمالی 

حبيب هللا است   و بنابر تاثيرات چنين کتابی است که افرادی چون 

زنان و دختران   را پرورش داد تا در روز روشن  به اختطاف استالفی

وقتی . و پسران مردم  شمالی در تفرجگاه ھای اطراف کابل  بپردازد

که فرياد مردم محل واطراف کابل به آسمان بلند گرديد واز سوی 

نيروھای امنيتی دولت کرزی گرفتار واز جانب محکمه محکوم به 

اعدام شد، ھزاران تن از اوباشان کلکان واستالف کوھدامن نعش او را 

نه ھای خود به کلکان انتقال دادند و بخاک سپردند واکنون مقبرۀ برشا

  .او را بحيث زيارت قدر می نھند

يکی ديگراز نتايج مخرب کتاب خليلی، واردکردن فشار  روز 

 برحکومت اشرف غنی است تا نه    افزون ھواداران جبيب هللا کلکانی

ور تنھا مراسم خاک سپاری آن دزد تاريخ وناموس اين کشور بط
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نيز برنام او »  کاکۀ کابل«رسمی ومجلل برگذارگردد، بلکه لقب 

  . ع@وه شود

اکترھاشميان در جواب کسی که ستايش خليلی را درحق ضياء د

آيا ميتوان مداحی،وآنھم برای شخصی " :الحق توجيه مينمايد، ميگويد
مانند ضياالحق را که درصدد نابودی ملت وکشور افغالستان بوده، 

آيا ميتوان  جوازمشروعيت بخشيد؟؟؟" رت ھمان روزگارضرو"بنام 
بيک دزد وقاتل معروف بخاطر خوشنودساختن چند وطنفروش، لقب 

  »؟؟اعطا نمود" مجاھد کبير"

وطن فروشی وخيانت به نواميس ملی شاخ  ودم نميخواھد، 

ھمين که خليلی از سر شخصيت ھای نيکنام کوھدامن وشمالی  بی 

ای افتخار آميز ھيچ يکی را به ستايش پروا گذشت، وکارنامه ھ

نگرفت، و دزدی را برھمه مردان شمشير وقلم آن حوزه رضوان 

واره، ترجيح داده است، در واقع درحق  شھروندن فداکار وخوشنام 

  . حق ناشناسی و جفای بزرگ  کرده استخيانت وشمالی 

، افشای اسرار، تحويل دوست به خزانه خالی کردن ولتر. «

از ديد .دھد فشای محل او به دشمن را به خائن نسبت میخصم يا ا

حکومتگران، خيانت فعل عمدی يک فرد يا گروھی است که منافع يک 

قدرت بيگانه را در زمان صلح يا جنگ به زيان ميھن خويش تأمين، و 

ترين  امنيّت کشور و نظام حکومتی را به مخاطره اندازد و مھم

   و تملق وکرنش کردن به بيگانه مصاديق آن ھمکاری با دولت خارجی

ھا،  رود اما در تمام آن ھای متفاوت به کار می  خيانت در زمينه.است
حذف و نابود کردن کسيکه قرار است خائن : يک کاربرد معين دارد

، اگرچه در زندگی روزمره و در ادبيات  »خيانت« .معرفی شود



   سقوط دو استاد در منج�ب خيانت  

 

٢٠

. است  رفته ورزی جدی قرار گ مطرح بوده، اما کمتر موضوع انديشه
با توجه به سياليت مفھوم خيانت، برای تثبيت آن بايستی به مفھوم 

خيانت ھمواره زير پاگذاشتن يک قرارداد . رجوع کنيم» قرارداد«
است و در نھايت نظر به يک قرارداد است که نظر نسبت به خيانت به 

 .رسيم از اين زاويه ھم باز به يک مفھوم نسبی می. کند آن را تعيين می
مسئله اينجاست که پيمان بعنوان . شکن است خائن به مفھوم پيمان

قراردادی جمعی و گروھی امری فرھنگی اجتماعی است و در نتيجه 
شکنی نيز امری  بنابراين پيمانھا قراردادی ھستند و پيمان. تاريخی

. کند قراردادی است و مفھوم آن به نسبت زمان و مکان تغيير می
رسر ارزشھايی خانوادگی، سياسی، اخ@قی، مذھبی، توانند ب پيمانھا می

توانند پيشرفته، روادار و به نفع حقوق  می. ايدئولوژيک و غيره باشند
و آزادی انسانھا باشند يا بعکس، ارزشھايی تنگ نظرانه و واپسگرا را 

توانند ارزشھايی تحميلی و ناخواسته  قراردادھا حتی می. نمايندگی کنند
 )ويکی پيديای فارسی(».ِ جبر اعمال شوندباشند و به زور و

اد ت@ش ورزيد تا در حق استادخليلی ھنگام سفارت خود در بغد
 سفير ايران در بغداد  به اين منظورچند بار نزدد و خيانت کنمادر وطن
د تا پيام او را بگوش شاھنشاه ايران مبتنی براين مضمون رمراجعه ک
 ھای که برای کار به ايران می اگر دولت ايران از افغان: برسانند که

آيند، لشکری تنظيم وبرافغانستان حمله کند، مردم افغانستان با اين 
آنھا شاھنشاه ايران را  لشکر به مقابله  برنخواھند خاست، چونکه

  ؟؟؟ شاھنشاه خود می پندارند

 از» کودتای پنجم سرخ يا سياه؟«ًاتفاقا دراين اواخر کتاب 
تال افغان جرمن آن@ين ميخواندم ، دربخش داکترحسن شرق را در پور

 ١٣٥٥درماه ثور« :نھم آن، اين نوشته توجه مرا بخود جلب کرد
وزارت داخله خبر داد که شب گذشته  برتھانه  جات ک�تۀ نظرخان، 
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تيغات، اسپران، &ش وجوين، قلعۀ فتح وچھار برجک، اشخاص 
ينکه مسلح ناشناس حمله ور شدند که خوشبختانه، با وجود ا

محافظين سرحدی درتھانه جات مذکور س�ح وحتی البسه واغذيۀ 
کافی نداشتند، در دفاع از موقف خويش تعدادی از حمله آوران را می 

از .کشند وچند تن از آنھا را زخمی واسيرمکنند ومابقی فرارميکنند
 .مدافعين افغانستان ھم يک نفر شھيد وپنج تن زخمی شده بودند

 سرحدی مھاجمين به ايران فرارکردند واعترافات قرارگفتۀ محافظين
اسيران ھم نمايانگر اين بود که مھاجمين درايران تجھيز واز آنجا 
جھت ويرانی تھانه جات وايجاد بی نظمی در آن مناطق ھجوم آورده 

  )٥داکترحسن شرق، کودتای پنجم سرخ يا سياه، بخش نھم،ص ( ».بودند

رش محرمانه سفيرايران از خواندن اين نوشته مرا به ياد گزا
قول خليلی سفيرافغانستان در بغداد انداخت که به اسدهللا علم وزير 

دوماه قبل از (ش ١٣٥٤/ ٢٧/١١دربار شاھنشاھی ايران درتاريخ 
 بود ودر آن از شاھنشاه ايران هفرستاد) حمله برتھانه جات افغانستان

رد ميشدند استدعای مسلح کردن افغانھای که جھت کار به ايران وا
  .عليه دولت جمھوری افغانستان کرده بود

 ...«:آقای شھيد زاده سفيرايران دربغداد دراين مورد مينويسد
برای مزيد آگاھی به استحضار جناب عالی ميرساند که چون ظرف 

خليل هللا (اين دو ماه اين دومين بار بود که سفيرافغانستان مقيم بغداد
ن مطلب را اظھار ميداشت، برای به ديدن اينجانب آمد واي)خليلی

اينجانب يقين حاصل شد که مايل است موضوع به شرف عرض 
ملوکانه رسانيده شود، لذا من غير مستقيم جويای نظر او در بارۀ 

باقيد قسم ازاين جانب خواست که .گزارش اظھاراتش به تھران شدم
عرايضش بطورمستقيم تنھا بوسيلۀ جناب عالی به شرف عرض 

  ».ھنشاه رسانيده شود واحدی غير از آن اط�ع پيدا نکندمبارک شا
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مطلبی که سفير ضمن صحبت  «:شھيد زاده ع�وه ميکند
دانسته يا ندانسته به آن اشاره کرد و بنظر اينجانب شايان کمال توجه 
است آن بود که گفت ھم اکنون ھر روز تعداد زيادی از افاغنه جھت 

ای مختلف به ايران می آيند پيدا کردن کار وامرار معاش بصورتھ
واينھا مترصد آن ھستند که کسانی با آنھا تماس پيدا کرده آنھا را 
ًمتشکل نمايد تا احيانا مسائلی را عليه حکومت فعلی افغانستان 

خاطرات اسد هللا علم،وزيردربارشاھنشاھی ايران، ج :رک( ».بوجود آورند
ق،تاسيس وتخريب ،بحوالۀ داکترحسن شر٤٦١تا٤٥٩، ٤٥٨پنجم، صفحات 

ونيز  مقا>ت من   ٢٤٢،٢٤٣صص  نخستين جمھوريت درافغانستان،چاپ سوم،
  ) درمورد استاد خليلی درکتاب حبيب هللا کی بود؟ 

خوشبختانه چنانکه خوانديم سربازان دليرسرحدی افغان با 
ًپايمردی از مرزھای کشور خود دفاع کردند و مھاجمين مسلح را قسما 

ستگير کردند و برادعای دروغين خليلی مبنی سرکوب وبرخی را د
استاد  عمل اين . برشاھنشاه پرستی مردم افغانستان خط بط@ن کشيدند

 نبايد شکار  کشورجوانانو ،محسوب ميشود ]١[ خيانت ملی يکخليلی
ادبيات عوام فريبانۀ  او بشوند و برای بزرگنمائی حبيب هللا کلکانی گلو 

  .جھانيان آگاه ريشخند کنندار انظپاره نمايند وخود را در 

____________________  

شرکت کردن در جنگ عليه کشور خود، کوشش در براندازی  :خيانت ملی-]١[
ھای  ھا يا سرويس حکومت کشور، جاسوسی در نيروھای نظامی کشور، ديپلمات

اط�عاتی کشور برای نيروھای بيگانه و سوءقصد به رھبر يا رئيس کشور از جمله 
برای موارد و مصاديق خيانت ملی در .آيد به شمار می) خيانت ملی(د خيانت بزرگ موار

ويکی (.است قوانين اساسی و جزائی ھر کشور موارد جداگانه يا مختلفی درج شده
  )پيديای فارسی
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   :داکتر ھاشميان

ی دارد رۀ خليلی گفته ھای نغز وپرمغزاستاد ھاشميان در با
چطور ميتوان از خود «:ميپرسدليلی ودريکجا با تعجب از مدافع خ

 فروشی و وطنفروشی خليل هللا خليلی دفاع نمود؟ 

 عياری "نامۀ دروغ ازنوشتن را استادنگارگر،خليلی جناب اينکه
 برائت جواز سابق پادشاه با تنظيمھا ضديت بخاطر"  خراسان از 
 بيشمار ازمدايح را ديگری جالب  نکات تنھا نه ميدھند، ومعافيت 
 يک اعمار بشمول پادشاه، آن ومراحم والطاف پادشاه آن حق در لیخلي 
 خود شخصيتی، بی بلکه ميسازد، زنده ھا بخاطره برايش، خانه 
 سابق ولينعمت که ميسازد ثابت را خليلی مشربی فضول و فروشی 
 و خاين وچند ربانی ئين خوجه خوشنودی بمنظور را او وخاندان خود 
   .  بود آبروساخته بی دروغين و رواقعیغي روايات با ديگر قاتل 

 سفير وعراق درعربستان متواتر سال ده حدود که خليلی
 از موترودرايورش و دسترخوان مصرف منزل، کرايۀ بود، افغانستان 
 کودتای وبھنگام ميگرفت، معاش دالر به و ميشد تمويل سفارت بودجۀ 
 ازآنجا که شد، گزين پناه امريکا به سفارت ازچوکی ثور ٧ کمونستی 
 استاد بعقيدۀ اينکه کرد، مشاورخوداستخدام بحيث اورا ضياالحق 
 ميتوان واقعا آيا ،"بود معاش فاقدوسايل مھاجر يک "نگارگرخليلی 
    خواند؟؟؟ " معاش وسايل مھاجرفاقد يک "اورا 

  خليلی را دولت امريکا در کشورخود پناھنده گی داد،او>دھايش 

 لقمه نان ويک سرپناه برايش ميسربود، پس چه اکثرھمينجا بودند، يک
مجبوريتی داشت که برای مداحی ضياالحق به اس@م آباد برود؟؟؟ 
درست است که خليلی مردی گمنام نبود، بلکه به مداحی، بيموازنگی 
وخود فروشی شھرت داشت و ھمين خصلت ھای دون در وجود او 
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 که ھر شکارچی مانند دنبۀ يک گوسفندچاق وچاری برازندگی ميکرد
 ضياالحق که ميدانست خليلی -او را برای قربانی افغانستان خريدار بود

شناخت عميق از نظام تشکي@تی وخانواده گی افغانستان داشت، 
واشعار ونوشته ھای او را افغانھای چوکی طلب ودالردوست 

 دربار ميخوانند، او را برای اھداف نظامی وسياسی خود بحيث مشاور
کرد، وخوجه ئين ربانی  که ميدانست ازطبع شعرو قلم او  مقرر خود

برای اھداف تفرقه افگنی در بين افغانھا کارگرفته ميتواند، برای 
چراضياالحق  .اواقامتگاه خاص ومعاش مستمری درپشاور مقرر کرد

ِپژواک مرحوم را توقيف وتبعيد کرد و چراخليلی را مشاور دربارخود 
افغان  ه درپاکستان دربارۀ دوشخصيتساخت ؟؟؟ اين دو طرزمعامل

آرام "بيانگر يک سلسله واقعيت ھا است که افغانھا را در بارۀ خليلی 
آياچشم پوشی ازاسناديکه سفارت انگليس بچۀ سقو را .  نميگذارند

کمک و راھنمايی ميکرد و اين اسناد را نگارگرصاحب ديده وخوانده 
ک دزد قاتل وجاھل وميداند که سقوط سلطنت مترقی امانی توسط ي

باساس پ�ن استعمار انگليس صورت گرفته بود،آيا ميتوان در ورای 
قايل " شجاعت عيار گونه"اين خيانت بزرگ، به بچۀ سقوصفت 

  شد؟؟؟ 

که برای اشخاص [ صفتيست عيار؛، ھاشميان ع@وه ميکندکه
ز شجاع،رفيق پرور، نمکشناس، با وفا،با وقار، پاک دامن، فقير نوا جوانمرد،

، اين صفت نيک ومردانگی را باراول ]سيستانی. وعدالتخواه بکار ميرود
خليلی بيک شخص فاسد، گمراه، بيدين و>شريعت مانند بچۀ سقو 

اعطا کرد وباردوم با تاسف خواندم که استاد " تحت شرايط پشاور"در
نگارگر آنرا بشحص کثيف و فروخته شده ای مانند خليلی بخشش کرده 

  پايان            )مقالۀ داکترھاشميان:رک(» ....است 
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  مقاله اول

  

  !ھموطنان عزيز

ماھيت )د پاچا امان هللا واکمنی ته يوه نوی کتنه(کتاب 
  !قابل اعتماد نيستمأخذ ضدملی وضد امانی دارد، 

)٢٠١٥/ ٣/ ٣(  

 داکترکاکړ، يکی از استادان تحصيل يافته رشتۀ تاريخ در دھه 

ا که وی يگانه شخص تحصيل کرده در از آنج. ستا٢٠قرن ٧٠و ٦٠

مسلک تاريخ آنھم در انگلستان شمرده ميشد، اکثريت محص@ن 

پوھنځی ادبيات وعلوم بشری به او به چشم يک دانشمند و يک 

من نيز . متخصص تاريخ می نگريستند و به او احترام قايل بودند

لۀ نسبت به داکتر کاکړ خوشبين واميدوار بودم ولی ھرگز از وی مقا

ای در رشتۀ تاريخ که شيوه وميتود تاريخی نگاری را تشريح کند 

  . نخوانده ام

 مي@دی برای اولين بارچشمم  به رسالۀ ای ٢٠٠٠درسال

افغان، افغانستان وافغانھا وتشکيل دولت در ھندوستان، (زيرعنوان 
اين رساله با عنوان . روشن شد وآنرا مرورکردم) فارس وافغانستان

يک اثر بسيار ضعيف و  عمول  خود، از لحاظ محتوا طو>نی وغيرم

توقع داشتم که داکترکاکړ، در مورد کلمات . پراز خ@ء وکمبوديھا است
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افغان وافغانستان با مراجعه به متون تاريخی کھن داخلی وخارجی 

توضيحات مفصلی به خواننده ارائه کرده باشد که متاسفانه نکرده 

لت از سوی افغانھا در ھندوستان در مورد چگونگی تشکيل دو. است

حدی فشرده،سطحی وناقص است که حتی ه وفارس نيز موضوع ب

اين اثرکه با . ھم کافی پنداشته نميشود يک ساعته برای يک لکچر

توجه زياد ابتدا خطاطی شده وبعد بطور افسيت چا ګرديده، جايگاه 

ينقدر  را درتاريخ نگاری در نظر من خيلی پائين آورد واړداکتر کاک

دانستم که وی محقق حوصله مندی در تاريخ نگاری نيست، ودر 

توضيح وتشريح مسائل تاريخی کشور در حد شاگرد پوھاند حبيبی در 

جرئت منجمله  حبيب هللا رفيع نيست و فاقد انجمن تاريخ افغانستان 

  .ستا  ک@ماستد>ل بيان و

ر با درنظرداشت ھمين خ@ھا درکتاب کاکر بود که من مجبو

شدم به جواب پيغور وطعنه ھای کسی که پشتونھا را فاقد درايت 

سلطنت پشتونھا «تشکيل دولت مستقل در تاريخ منطقه گفته بود، کتاب 

صفحه تاليف واز طريق موسسه انتشاراتی دانش ٤٤٥را در» در ھند

اين کتابم چنان مورد دلچسپی يک نويسنده پشتون . در پشاور چاپ کنم

ت که ب@درنگ به ترچمه آن به زبان ملی  پشتو در آلمان قرارگرف

 يوری ٣٠٠٠پرداخت و از آلمان به کابل سفرکرد وآن را با مصرف 

. از جيب شخصی خود با قطع وصحافت زيبا چاپ کرد وبرگشت

اين نويسنده با احساس ودراک آقای . ونسخه ای از آن را بمن ھديه داد

  .زی قندھاری ميباشدزلمی کرزی نام دارد وپسر مرحوم آغا محمدکر

د پاچا امان «دومين کتابی که از داکترکاکړبدست من رسيد،  
بود که فرصت نکردم آن را سرا پا » هللا واکمنی ته يوه نوی کتنه
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بخوانم ولی قسمت ھای از آن را  که در مورد شورش شينوار برضد 

دولت امانی بود ودر آن محمدولی خان دروازی وغ@م صديق خان 

 در بار امان هللا خان ]؟منشی[يره  از قول علی احمدحان چرخی  وغ

وحتی  در يکی از مقا>ت .محرک غايله دانسته شده اند، خوانده ام 

آيا محمدولی خان در وازی در سقوط دولت امانی «خود زيرعنوان
به آن استناد جسته ام ونقل قول ھای برای استوارداشتن » نقش داشت؟

ن زمانی که من اين بخش ازکتاب داکترکاکړ از ھما. مقاله خودکرده ام

ھنيت من نسبت به محمدولی خان دروازی ذ، )٢٠٠٥(را مطالعه کردم

وغ@م صديق خان چرخی سخت خراب گرديد وبراستی که من در 

اما پس . ار ونفرت ميکردمجدرونم ازاشخاص فوق الذکر احساس انز

کتر زمانی از خواندن نقد عالمانه وبسيار مستدل ومستند آقای دا

برکتاب داکترکاکړ، معلوم گرديد که نويسنده اصلی کتاب، علی 

احمدخان غزنيچی نه، بلکه شيخ علي محبوب يکی از جواسيس 

و داکترکاکړ ديده ودانسته نوشته ھای يک .انگليس درکابل بوده است

از . اجنت انگليس را مغرضانه بخورد خوانندگان اثر خود داده است

دپاچان امان (نی واضح ميگردد که محتويات کتاب روی نقد داکتر زما

صد در صد به نفع انگليس وبرضد ) هللا واکمنی ته يوه نوی کتنه

  .  نھضت مشروطيت دوم ومحصل استق@ل کشورشاه امان هللا است

چيزيکه مرا خيلی متاثر ساخت اينست که چرا درحق تاريخ 

يادی در کشورما از جانب کسی که داکتر تاريخ است وسالھای ز

پوھنتون کابل برکرسی تاريخ تکيه زده بود، چنين خيانتی سرزده و 

چيزھای به خورد شاگردان و ع@قمندان تاريخ کشور داده است که 
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براساس  مقاله داکتر زمانی، تحريف تاريخ شمرده ميشود، نه حقيقت 

  . تاريخ

را که به ) سقوط امان هللا خان( داکتر کاکړ کتاب ،البته اگر

 علی احمدخان نسبت داده شده، به نقد می کشيد وماھيت آنرا منشی

ْبرم@ ميکرد، طبعا از اعتبار کتاب کاسته ميشد وخواننده ميدانست که 

دراين کتاب نيات استعماری نھفته است، طبيعی بود که خواننده به 

محتويات آن اعتبار نميکرد،مگرمتاسفانه آقای داکترکاکړ در واقع يک 

 بخورد خوانندگان داده است که نمی بايد اين کار را جعل تاريخی را

من ميخواھم بدينوسيله آن سخنانم را به آدرس آن دوشخصيت  .ميکرد

رخ آقای ه ضد استعماری پس بگيريم وشماتت وندامت اين کار را ب

زيرا اگر داکترکاکړ نوشته اين جاسوس کارکشتۀ . داکترکاړ بکشم

مان هللا درکتاب خود انعکاس نميداد انگليس را،بنام منشی دربار شاه ا

  . شايد انسانھای بسياری مثل من فريب نميخوردند

نقد داکتر صاحب زمانی،نه تنھا نقش مخرب انگليس را 

دربرانگيختن شورش ھای ضد حکومت امانی برم@ ميسازد، بلکه 

 نشان ميدھد که چگونه تبليغات تفتين آميز جواسيس انگليس در

يق تاريخی بخورد مردم ونسل ھای جوان از سوی افغانستان بجای حقا

 کسانی داده ميشود که متاسفانه در پيشوند نام خود القاب داکتری

جناب داکترکاکړ است که ايشان با وجود فھم م منظور . دارندوپوھاندی

ودانستن اين نکته که کتاب سقوط امان هللا خان بوسيله يکی از 

ت، واز سوی يک نفراجنت جواسيس انگليس درکابل نوشته شده اس

ترجمه شده و آنرا بنام علی احمد منشی آخرين روزھای امان هللا  ديگر

خان درقندھار ثبت کرده  تا نشان داده باشد که رواياتی که در مورد 
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شورشھای شينوار وشمال کابل گزارش می يابد،از زبان نزديک ترين 

واننده را به روايت کارکنان شاه امان هللا گزارش داده ميشود تا باور خ

دراين روايات از زبان علی احمد خان گفته . ھای درج شده جلب نمايد

وزيرخارجۀ (شده که شورش شينوار بوسيله غ@م صديق خان چرخی 

که مربوط به حزب جمھوريت ) دولت امانی وباجۀ شاه امان هللا خان

  . برھبری محمدولی خان بود،صورت گرفته است

 نويسنده اصلی کتاب را که ړقای داکترکاکسوال اينست که چرا آ

يکی ازکارمندان انگليس در سفارت آنکشور در کابل بوده بخوانندگان 

کتاب خود معرفی نکرده ونوشته ھای او را بصورت اط@عات موثق 

در کتاب خود انعکاس داده است؟ ھدف شان از اينکار چی بوده است؟ 

يا او اين کار را در آيا اين کارشان جعل وتحريف تاريخ نيست؟ آ

  سايرکتب خود نيزمرعی نداشته است؟ 

 ھنگامی که داکتر زمانی نسبت به ،وبا>خره چرا داکتر کاکړ

اين اثر شک پيدا کرد واصل متن را از وی تقاضا نمود تا آنرا ببيند، 

از نشان دادن اثر به يک ھموطن محترم خويش دريغ ورزيد؟ اگر 

داشت، چرا آنرا قبل از اينکه داکتر کاکړ ريگی در کفش خود ن

  موضوع به رسوائی بکشد، در اخيتار وی قرار نداد؟

بعد ) دپاچا امان هللا واکمنی ته يوه نوی کتنه(کتاب داکتر کاکړ
از نقد عالمانه ودقيق داکتر صاحب عبدالرحمن زمانی، ديگر ارزش 
واعتبارخود را به حيث يک اثر تاريخی از دست داده است و وجود 

حيث يک ماخذ، جزگمراھی نسل جوان وکمترآگاه ازتاريخ آن من
من بعد از خواندن  بخش سوم نقد داکترزمانی . کشور، ثمره ای ندارد

. براين کتاب،آنرا ار رفک کتابھايم برداشتم ودر کثافات دانی انداختم
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خداوند برقلم وبرعمر داکترزمانی خير وبرکت نھد که ماھيت کتاب 
 با پنھان کاری وتحريف تاريخ از سوی سقوط امان هللا رايکجا

  .داکترکاکر،برم� نمود و عالمی را از گمراھی وجعل خوانی نجات داد

دربخش سوم نقد وتحليل جناب داکترعبدالرحمن زمانی، چند 

. نکته توجھم را بخود جلب نمود که >زم است قدری برآنھا مکث نمايم

« اکړگفته ميشود که جای ديگری در نقد داکتر زمانی از قول داکتر ک

من تا اکنون به سندى برنخورده ام تا نشان بدھد که انگليس ھا در 
  ».توطئۀ سقوط اعليحضرت امان هللا خان دست داشته باشند

 دراين مورد از جناب داکتر پرسيده ميشود که آيا انتظار داريد 

برتانوی ويا آرشيف ھای  اسناد ومدارک محفوظ در آرشيف ھای ھند

 ساله را از خود ٩٠ - ٨٠ندن خود بحرکت آيند وگرد وخاک موزيم ل

دورکرده  نزد جناب عالی بيايند  وبگويند که بلی ما اسنادمحرمانۀ 

مداخ@ت وتوطئه ھای انگليس استيم که بحضورتان مشرف شده ايم تا 

داکتر کاکر بارھا در محافل خصوصی به . ما را م@حظه بفرمائيد

ی تمام آرشيف ھای ھندبرتانوی را ديده دوستان خود گفته است که و

است،تا اسنادی در مورد توطئه ھای انګليس برضد دولت امانی کشف 

  کند ولی او موفق به کشف چنين اسنادی  نشده است؟؟؟

اما من ميگويم که داکتر کاکړ دراين ادعای خود صادق نيست و 

 راست نميگويد،برای اينکه من يک شاھد زنده وحقيقت گوئی را می

داکترخالق رشيد : شناسم که ادعای داکترکاکړ را غلط ثابت ميکند

سابق استاد پوھنتون کابل ودر سالھای حاکميت کرزی استاد پوھنتون 

جواھر لعل نھرو دردھلی جديد بوده است، او که بنابر عشق به تاريخ 
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افغانستان بيش از يکصدھزار اسناد آرشيفی موزيم ملی ھند متعلق به 

 و اوايل قرن بيستم را از نابودی نجات داده ١٩ستان قرن تاريخ افغان

است، برای من درماه دسمبرگذشته در تليفون شرح داد که آقای داکتر 

 ورق سند را در آرشيف موزيم ملی ھند م@حظه کرده ٨ صرف ړکاک

ودرپای آن امضاء کرده است، واگرداکترمذکور سند نھم را توانست به 

آرشيف موزيم ملی ھند برتانوی ديده است،  من نشان بدھد،که او در 

من حاضرم نزد ھمه دانشمندان افغان سند دکترای خود را پاره کنم واز 

او معذرت بخواھم، در غير آن نبايد بگويد که من تمام آرشيف ھای 

ھندبرتانوی را ديده ام ، سندی نيافته ام که توطته انگليس برضد دولت 

  . عای پوچ وعاری از حقيقت استامانی را نشان بدھد،اين يک اد

نگارندۀ اين سطوربه قول وگفتار استاد خالق رشيد باور کامل 

داکتر صاحب خالق رشيد انسان بسيار وطن پرست وحقيقتگو . دارم 

وی اين سخنان را در دسمبرگذشته  بمناسبت ارسال . وحقيقتجو است

نشاه باباجان،  افغان زنی كه شاھ" مقالۀ محققانه خود در بارۀ 

، برای من بيان کرد وع@وه نمود که بيش از " روحانٮت عصرش بود

ھزار اسناد آرشيفی موزيم ملی ھند را  که حوادث سياسی ٢٠ يا ٢

افغانستان را شرح ميدھند،فوتوکاپی گرفته باخود آورده ام ومصروف 

.  افغانستان می باشم٢٠ و١٩تنظيم وترجمۀ آنھا برای تاريخ قرن 

، به ړکتر رشيد به اين نتيجه ميرسيم که داکتر کاکازاين سخنان دا

وبه تاريخ . ًمسلک تاريخ وتحقيقات تاريخی  اص@ ع@قه ای  ندارد

دورۀ امانی که در مقايسه با دوره ھای ديگرتاريخ کشور، دورۀ ط@ئی 

تاريخ ما محسوب ميگردد نه تنھا ع@قه ای ندارد، بلکه بدبختانه با آن 

  ونه ھای اين دشمنی در بخش سوم نقد داکتر ونم.دشمنی ھم ميورزد
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  .زمانی قابل م@حظه است

) بازنگری دورۀ امانی وتوطئه ھای انگليس(کتاب داکتر زمانی 

دارای صدھا سند توطئه آميز انگليس عليه حکومت امانی وشخص 

وخط بط@ن برادعای داکتر .مرحوم اعليحضرت امان هللا غازی است

 سناد توطئۀ انگليس عليه دولت امانی را ات  مبنی عدم موجوديړکاک

  .ثابت ميسازد 

  دردريچۀ ٢٠١٥/ ٣/ ١:ًع@وتا داکتر صاحب کاظم   درتاريخ

يکی از وظايف بسيار مھم يک محقق ...« :نظريات پورتال  نوشته اند

تاريخ يا به عبارت ديگر يک مؤرخ ھمانا اتکا به مآخذ و منابع اصلی 

ًطوريکه فوقا ذکر شد، محقق را است و تشخيص منابع اصلی ھمان

در اين روزھا جناب داکتر .مکلف به تشخيص اعتبار سند می سازد

عبدالرحمن زمانی يک موضوع بسيار مھم را در ارتباط با يک مأخذ 

مطرح بحث " نگاھی جديد به حاکميت شاه امان هللا..."اصلی کتاب 

خوشحال . دقرار داده اند که محتوای کتاب مذکور را زير سؤال می بر

ھستم که امروز ھموطنان محقق ما با فراخ نظری دنبال اسناد و 

شواھدی در مسائل تاريخی می گردند که به استناد آن واقعيت ھای 

اين کمينه از جمله اولين کسانی بودم که در . تاريخی را متجلی سازند

را " زنان افغان زير فشار عنعنه و تجدد" حينی که کتاب ٢٠٠٥سال 

ھيچ سندی در دست نيست که انگليسھا در " براين نظر که گويانوشتم،

انتقاد کردم و آنرا ناموجه دانسته " سقوط دورۀ امانی دست داشته باشند

و د>ئلی را ارائه کردم و از آنروز به بعد مرھون زحمات جناب داکتر 

عبدالرحمن زمانی ھستم که با موشگافی ھا و رجوع به اسناد معتبر 

باز نگری دورۀ امانی و توطئه " تاب پرمحتوای خودتاريخی در ک
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مروری برکتاب دورۀ امانی "و نيز در مقاله اخير خود " ھای انگليس

اسنادی را ارائه کرده اند که اين کمينه به ماھيت تحليل و " پوھاند کاکر

  ».بررسی جناب داکتر زمانی مباھات ميکنم

وھاند حبيبی  با مرحوم پړنکتۀ ديگر مخالفت شديد داکتر کاک
است، علت اين مخالفت داکتر با آن مرحوم از آنجا آب ميخورد که 
آقای داکتر بخاطرکم کاری خود ھرگز نتوانست جايگاه علمی پوھاند 
حبيبی را در مجامع علمی در سطح ملی وبين المللی ھم در زمان 
حيات آن دانشمند وھم  بعد از مرگش بگيرد واين عقده حقارت در 

 را می کاکړی پوھاند مرحوم روح و روان آقای داکتربرابر بزرگ
  .آزارد

از نوشته ھای داکترکاکړ برمی آيد که او، استرداد استق@ل 

کشور را محصول قربانيھا و برنامه ريزی ھای دقيق مشروطه 

افغان ھا «:کاکړ نوشته است . خواھان وشجاعت  شاه امان هللا نميداند
 سال مؤفق ٣٩ جنگ و صلح بعد از به رھبری شاه امان هللا از طريق

بخش (». شدند تا استق�ل کامل شان را از انگليس ھا بدست آورند

  )سوم مقالۀ داکترزمانی

 سال جنگ وصلح افغانھا چيست؟  از ٣٩منظور داکترکاکړ از 

 تامرگ ١٨٨٠تاريخ بقدرت رسيدن اميرعبدالرجمن خان در 

 ٣٩رد، در مدت  سال ميگذ٣٩ درست ١٩١٩اميرحبيب هللا خان در 

سال حکمراوئی اين دو امير، جنگی برای استراداد استق@ل کشور با 

انگليسھا صورت نگرفته  تا امان هللا خان قيادت جنگ را بدوش داشته 

 ساله مردم افغانستان ٣٩پس چرا آقای داکتر کاکرازجنگ ھای . باشد

ت برھبری امان هللا نام می برد؟ بخاطراين که ميخواھد وجود نھض
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مشروطيت را با ھمه قربانی ھای که متحمل شدند، بی اھميت و غير 

مؤثر جلوه دھد و به ديگران اين پيام را برساند که استرداد استق@ل 

کشور، نه نتيجه جانبازی ھا وبرنامه ريزی ھای نھضت مشروطيت  

بوده است  ونه نتيجۀ پايمردی وشجاعت وشھامت شاه امان هللا در 

  .گليسبرابراستعمار ان

، از نھضت مشروطيت وچگونگی ړًع@وتا اقای داکترکاک

ظھورمجدد اين نھضت ورھبراکتيف وفعال آن شھزاده امان هللا 

حا>نکه . درکتاب خود ھيچ گونه سخنی وبحثی بميان نياورده است

يادکردن از استق@ل کشور، بدون نام بردن از شاه امان هللا وبازھنگام 

، بدون يادکردن از جنبش مشروطيت وبدون نام بردن از شاه امان هللا

ذکر محمودطرزی، ونقش موثر ومدبرانۀ او در قوام وپيروزی  اين 

نھضت که با>خره منتج به روی کار آمدن امان هللا خان گرديد ، کار 

  .بھيوده وناقصی خواھد بود

شاه : ًفراموش کرده و يا اص@ نميخواھد بگويد کهړداکتر کاک

در روز تاج گذاری » مشروطه خواھان« طرح قبلى امان هللا مطابق

 پيش از آنکه حضرت شوربازار، تاج ١٩١٩ فبروری ٢٨خود در

اين تاج را بشرطی : سلطنت را برسر شاه امان هللا بگذارد ، اظھارکرد

و سپس خطاب  ! بسرمی گذارم که استق@ل کامل کشور را حاصل  کنم

 صديق ملت نجيبه خود اول برھمه رعايای« : به شھريان کابل گفت

اين را اع@ن و بشارت ميدھم که من تاج سلطنت افغانيه را بنام 

» . استق@ل وحاکميت داخلی و خارجی افغانستان  بسر نھاده ام

  )١٠داکتراسدهللا حبيب، دوره امانی، ص(
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از سوی ړ  خ@صه  نقد وتحليل متن ومحتوای کتاب داکترکاک

باز نگری دورۀ امانی "  مثل کتاب محقق  دانشمند وطن داکتر زمانی،
نه تنھا در نوع خود بی نظيراست، بلکه در " و توطئه ھای انگليس

بخش سوم اين مقاله، دست وپای متخصص تاريخ، داکتر کاکړ را از 

 مطالعۀ  تاريخ  نيم قرنبايد ع@وه کنم که من در مدت. پشت بسته است

ماعی پوھنتون کشور، از ھيچ کسی بشمول استادان بخش علوم اجت

کابل ودانشمندان اکادمی علوم افغانستان، چنين نقدی مبتنی برتحليل 

متن  ومحتوای اثر واستوار براسناد وشواھد مختلف ازمتن کتاب مورد 

نقد، نخوانده ام واگرذره ای ازغيرت در وجود داکتر کاکړسراغ شود، 

نکه به تمام می بايد يا ديپلوم داکتری تاريخ خود را پاره نمايد و يا اي

نيات سوء خود در مورد اين ھمه جعليات و تحريفات تاريخی خود 

اعتراف نمايد و ازمردم افغانستان وخوانندگان کتاب خود معذرت 

  .بخواھد

اين کتاب را به خواست وھدايت بھرحال خدا کند که داکترکاکړ 
  !ه باشدننوشتتاريخ کشوربمنظورتحريف انگليس 

  )٢٠١٥/ ٣/ ٣  (پايان    
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 مقالۀ دوم

  

  ان استق�ل کشور،  در دفاع ازاستق�لردوستدا

  مقابل تحريفات تاريخی در  و شاه امان هللا 

   ! داکترکاکر بی تفاوت نباشيد

) ٢٠١٦/ ٢٠/٦(  
  

  تا شخص سخن نگفته باشد          

 عـيب و ھنرش نھفته باشد

  

  : استيتتحرف تاريخ خيانت به انسان وانسان

 وتوانای محقق موشگاف

خدا بود "کشور داکتر زمانی که  

، در بخش پنجم مقالۀ "يارش

 پوھاند «خويش تحت عنوان 
 حسن کاکر نابغه و کاشف بزرگ

 جعل و نگار يا بزرگترين تحريف
، »؟ افغانستان تاريخ معاصر کار

پوھاند کاکر را به حيث وکيل  

ضد ربمنافع  استعمارانگليس 

  افغانستان ثابتافتخارات ملی

   پوھاند حسن کاکر                مثالھای فراوانی از نوشتهوساخته،
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                                          .ھا وکتابھای او را بدست ميدھد

 شناختن اين رخ چھرۀ داکتر کاکر برای ھمه وطن دوستان و 

              .آزادی خواھان وعناصر ضد استعمار بسيار ضروری است

  دربخش پنجم مقاله اش  مشت اين زمانیلرحمن اعبدداکتر
  آقای داکتر «:تحريف نگار تاريخ را در عبارت زير چنين بازميکند

حسن کاکرقبل از نقد اين قلم بر کتابش با مھارت تمام و جعل کاری 
اسناد ميکوشيد در رابطه با ترور شخصيت غازی امان هللا خان و 

ان طوری وانمود نمايد که مشروطه خواھان و ياران ضداستعماری ش
آنچه او ميگويد و مينويسد، به مامورين و ايجنت ھای انگليسی 
ربطی نداشته، بلکه گفتار آگاھان و صائب نظران مانند منشی علی 

غازی امان هللا ) بخوانيد دشمنان(و حاميان ) مومند(احمدخان شاليزی
ز آنکه اما بعد ا. خان مانند شيخ محبوب علی و عزيز ھندی ميباشد

تشت رسوائی آقای کاکر از بام افتاد و ديده شد آنچه او ميگويد، 
تکرار و نشخوار تبليغات فتنه انگيز انگليسی ميباشد، او ديگر به 
 يک وکيل مدافع ومستقيم استعمار و انگليس ھا تبديل شده است

.«]١[  

د پاچا امان هللا واکمنی ته يوه  «ًمن واقعا تا زمانی که کتاب 
حقيقت پرست  و، از سوی شخصيت آگاه، تاليف داکترکاکر»نهنوی کت

وطن داکتر زمانی، مورد  نقد و ارزيابی قرار نگرفته بود واز طريق 

رسانه ھای جمعی  در اختيار خوانندگان قرار نگرفته بود، به داکتر 

 استاد تاريخ، بسيار احترام شخص تحصيل کرده وکاکر به حيث يک 

  (واندن نقد مستدل ومستند آقای داکتر زمانی پس از خ قايل بودم، اما

 ، آنھمه اخ@ص و احترام ) بر کتاب دورۀ امانی پوھاند کاکرمروری



   سقوط دو استاد در منج�ب خيانت  

 

٣٨

سقوط «گرديد که کتابثابت   من رای گرديد، زيرا بمن از وی زايل

،  استکه منبع ومبنای اصلی کتاب داکتر کاکر قرارگرفته» امان هللا

يکی از جواسيس انگليس  "شيخ علي محبوب"نويسنده اصلی آن 

درکابل بوده است، و داکتر کاکړ بجای معرفی نويسنده کتاب، ازنام 

منشی علی احمدخان شاليزی نوشته ھای يک اجنت انگليس را آگاھانه 

  .بخورد خوانندگان اثر خود داده است

واضح ميگردد که  از روی نقد داکتر زمانی  برکتاب کاکر،

صد در صد )  واکمنی ته يوه نوی کتنهدپاچان امان هللا(محتويات کتاب 

 ومحصل استق@ل کشورشاه امان هللا برضد نھضت مشروطيت دوم

واين بطور صريح سقوط در منج@ب خيانت ملی  .  نوشته شده  است

  .به تاريخ ملی است

چيزيکه مرا و ھرانسان وطن دوست وھوا داراستق@ل کشور را 

يخ وطن ما از جانب کسی که متاثر ميسازد، اينست که چرا درحق تار

سالھای زيادی در پوھنتون کابل برکرسی تاريخ تکيه زده بود، چنين 

اگردان و ع@قمندان تاريخ خيانتی سر زده و چيزھای به خورد ش

ده است که براساس  نقد داکتر زمانی، جعل و تحريف تاريخ داکشور 

  . شمرده ميشودوخيانت به منافع ملی 

 به توھينو انسانيتيانت به انسان وجعل و تحريف تاريخ،خ
کسانی که سعی در تحريف تاريخ مينمايند، ! وعقل بشريت است خرد

جلوه  دادن واقعيت  وھدف شان فريب دادن مردم از طريق وارونه 
  . ھای تاريخی باشد،انسانھای خاين و بی  وجدان اند

   مرحوم، سابق مدير مجلۀ آريانای انجمن غزنویداکتر رضوی 

  ھيچ جنايتی درحق تاريخ بدتر از  «:خ، گفته زيبائی دارد و ميگويدتاري
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وسپس از قول ابوالفضل بيھقی،مورخ  ».آلودن تاريخ به دروغ نيست

دربار سلطان مسعودغزنوی نکته بس ارزشمندی را نقل ميکند که گفته 

   . ]٢[ ».تحريف کردنوتاريخ تبذير  روانيست در « :است

 با گذشت يکصد سال تا ھنوز ھايسميتوان گفت که کينۀ انگل

نسبت به غازی امان هللا خان ازميان نرفته است و بنابرين اکنون 

بخاطر بی ارزش جلوه دادن استق@ل افغانستان، يک عنصر ضعيف 

النفس را از ميان پشتونھا جستجو کردند که در رشتۀ تاريخ تحصيل 

  .کرده باشد و به نسل ھای جوان تاريخ را تدريس کند

 کسی بھتراز حسن کاکر ميتوانست در بدل بورس دکترای چه

تاريخ، تن به چنين ذلت وخيانتی بدھد و برای اثبات اخ@ص خود به 

 منافع ومطامع انگليس، منورترين و وطن پرست ترين زعيم کشور را 

  تخريب کند؟ 

معلومدار اگر ھرکسی ديگر از ميان اقوام ديگر کشور می بود، 

رسوا ميگرديد و نفرين و انزجار مردم نسبت به او خيلی زودتر از اين 

متاسفانه اکنون آگاه ميشويم که يک عنصر پشتون آنھم ابراز ميشد، 
در سطح داکترتاريخ  کمر به تخريب تاريخ مبارزات مردم ما و از 
جمله تاريخ استق�ل ومحصل آن شاه امان هللا غازی  بسته است  و 

ه استق�ل افغانستان و  شاه امان  سال ميشود که مرموزان٣٠بيش از 
 يخ کشور را میونھضت مشروطيت  را که  فصول زرين تار هللا ،
  !، تخريب ميکند سازند

او در لغمان شامل مکتب شده . حسن کاکر دراصل لغمانی است

ًو بعدا در ليسۀ احمدشاه بابا در قندھار وسپس در دارالمعلمين کابل 

 پوھنتون کابل ليسانس گرفته و از فاکولتۀ ادبياتدرس خوانده 
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وپس از مدتی کار در پشتو تولنه، عازم انگلستان شده وبعد از .است

 از انگلستان به افغانستان ١٩٧٤ سال بنام داکتر رشتۀ تاريخ در١٤

ادبيات وعلوم بشری بحيث استاد تاريخ به پوھنخی  و در ،]٣[برگشت

  .شاگردانش تاريخ معاصر افغانستان را تدريس مينمود

انگليسھا در سقوط :ميګويد که ړداکتر کاک اين ادعای در پاسخ به

دادن رژيم امان هللا خان ھيچ نقشی نداشته اند و ھيچ سندی که د>لت 

، برمداخلۀ انگليس برای سرنگونی رژيم امانی بکند، در دست نيست

شخصيت ملی آگاه ، داکتر عبدالرحمن زمانی با نگارش مقالۀ انتقادی 

 و نگار تحريف بزرگترين ،...کاکر حسن پوھاند«: وانتحت عنخويش 
، اين ړ چھرۀ ضد ملی داکتر کاک،»افغانستان تاريخ معاصر جعلکار

نوکر وفادار انگليس را به  ھموطنان حقيقت پسند و آزاديخواه  ما 

در سايت افغان سلسله مقا>ت داکتر زمانی را ميتوان . معرفی نمود

  . مطالعه کرد داکتر زمانی  در آرشيف مقا>تجرمن آن@ين

 دخالت انگليس در سقوط دادن جناب داکتر زمانی برای اثبات 

 صدھا سند مخفی استخباراتی انگليس را ازآرشيف ھای رژيم امانی 

موزيم ھای لندن و ھندبرتانوی بيرون کشيده  وبعد از تنظيم آنھا 

) بازنگری دورۀ امانی وتوطئه ھای انگليس(بصورت يک کتاب، 

  . صفحه انتشار داده است٦٤٠در

که منکر توطئه ھای رابطه به ادعاھای پوھاند کاکر مؤلف در 

بعضی از محققين به اين «: ، مينويسدستانگليس برضد رژيم امانی ا

نظراند که ھيچ سندی مبنی بردخالت انگليس ھا در اينکار در دست 

يسھا نيست، چنانچه نشرات دولتی کابل نيز درآنوقت عدم دخالت انگل

دراين ارتباط بايد خاطرنشان ساخت که . را درقيام تائيد کرده است
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٤١

ًانگليسھا مثل ھمه کشورھای استعماری در ھمچو مواقع جدا سعی 

ميکردند که ھيچ مدرک وسندی را مبنی بردخالت خويش درزمينه 

بدست ندھند تا مبادا موجوديت سند،موجب بی اعتماد شدن شخص 

لذا فقدان سند معنی عدم مداخله . وام گرددمورد نظر شان نزد مردم ع

اينکه چرا حکومت افغانستان دخالت انگليسھا را در قيام . را نميدھد

ًخوست، بعدا ترديد کردواضح است که حکومت نميخواست بعد از 

سرکوبی قيام، مناسبات سياسی خود را با انگليسھا تحت الشعاع آن 

وقت داشتن روابط حسنه پاليسی رژيم امانی در آن. قضيه قرار دھد

ھرگاه مداخله انگليسھا را در . وعاری از تشنج با انگليسھا بود

پسرسردار [اغتشاش رد کنيم، اين سوال پيدا ميشود که عبدالکريم

ازکدام منبع مصارف فراوان قيام را .چگونه به افغانستان آمد]ايوبخان

ھا به تدارک کرد و بعد شکست ھنگامی که به ھند برگشت،چرا انگليس

تقاضای حکومت افغانستان از استرداد اوغرض محاکمه به بھانه عدم 

  ]٤[»رويه بالمثل خود داری کردند؟

زنان افغان « در کتاب يکی از مباحث دلچسپدر ھمين راستا،

، تحليل و تأليف داکتر سيدعبدهللا کاظم » زيرفشار عنعنه وتجدد

ن علل، توطئه بررسی علل سقوط رژيم امانی است که در ميان ھمه آ

ھای انگليس برای آنگيزش وآويزش مردم با دولت امانی برجسته 

دليل عمده اقدامات آشکار «:مؤلف دراين زمينه مينويسد. ترمينمايد
ونھان انگليس عليه شاه امان هللا از ھمان روز ھای اول سلطنت او 
ريشه ميگيرد که با اع�م استق�ل افغانستان وبعد با شکست آنھا در 

گ سوم افغان وانگليس ضربه محکم برحيثيت سياسی شان در جن
افغانستان با اينکار به حيث يک کشور . منطقه وحتی جھان وارد شد
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٤٢

. استعمار شکن به دنيا معرفی گرديد که شاه قھرمان اين معرکه بود
انگليس ھا از ھمان روز در صدد انتقام بودند تا رژيم امانی را ھرچه 

درت سرکوبگر خود را به کشور ھای تحت زودتر سرنگون کنند وق
از قيام خوست واعزام عبدالکريم تا قيام . استعمار خود نشان دھند

شينوار واغتشاش حبيب هللا کلکانی ھمه جزء توطئه ھايی بودند که 
ريشه ھای عميق آنرا به وضاحت ميتوان درماورای سرحد 

يس ھا آب جستجوکرد که ھمه اين ريشه ھا فقط ازيک منبع يعنی انگل
ما ديديم که انگليس ھا چگونه سران قبايل ، روحانيون .ميخوردند

مذھبی وعلمای دينی را به اشکال مختلف عليه دولت بسيج کردند 
وچگونه تبليغات زھرآگين را در برابر اص�حات  دولت براه انداختند 

با م�حظۀ دو . ومردم ساده دل را مغزشوئی نمودند وبه قيام واداشتند
يکی :  مھم سياسی انگليس ھا تحمل دوام رژيم امانی را نداشتنددليل

گسترش فعاليت ھای آزادی خواھان درھند وخطر قيامھای قبايل 
سرحدی برعليه آنھا، وديگر حمايت سياسی شوروی از رژيم امانی 
. وخطر فعاليت تخريبی آنھا برعليه منافع سياسی انگليس درھند

 سياست استفاده ازرقابت دوقدرت ھمچنان عامل ديگرپايان دادن به
بود که شاه امان هللا برای منافع افغانستان ) انگليس وشوروی(بزرگ

از آن اسفتاده ميکرد واين روش انگليسھا را ناراحت ساخته 
  ]٥[».بود

 از  کلکانی هللا ازحبيب حمايت در انگليس نقش نويد،از سنزل داکتر

 شماره  در قندھار، در افغان طلوع جريده«:مينويسد  هللا امان شاه قول

 امان طرف  از ای ،اع@ميه١٩٢٩ فبروری ٢٢ مطابق١٣٠٧ حوت ٤

 ويرانی  از بجز هللا حبيب: " رسانيد بنشر مضمون اين به خان هللا
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٤٣

 انگليسھا  اوتوسط زيرا ندارد، ديگری ھدف مسلمانان وتباھی افغانستان

 موضوعی  ناي. ميکند عمل آنھا دستورات به مطابق و شده تحريک

 اين ." گردد تصفيه کفار و مسلمين بين بايست انجام سر که است

 مرتبط سقوی اغتشاش با را انگليسھا علنا اول بار برای اع@ميه

   ]٦."[ميساخت 

 ھموطنان«   عنوان تحت مقالتی ھم من زمانی، داکتر نقد مطالعۀ از پس

 را) کتنه نوی  يوه ته واکمنی هللا امان دپاچان(داکترکاکر کتاب عزيز،

 کاکر داکتر نگاری  تحريف  تقبيح در» !کنيد حذف خود مآخذ ليست از

 داکتر نقد مورد کتاب  و سپردم نشر به آن@ين جرمن درافغان و نوشتم

   .انداختم زباله درسطل خود کتابخانه از را زمانی

 کاکر  داکتر) سطحی (مايۀ تنک ھای نوشته بر زيادی نقدھای ًقب@ من

 ام خوانده  بود، نوشته غبار وتاريخ فرھنگ ميرمحمدصديق کتاببر که

 دو آن استوارھواداران  ھای پاسخ کوب و لت زير در را او ازاينکه و

 می که حا> ولی. ميسوخت   حالش به دلم ميديدم، افتاده کشور، مورخ

 آن ومحصل کشور استق@ل  دشمن و ملی ضد عنصر چنين يک او بينم

 ھا کوبيدن آن که ميگويم خود  با آمد، بدر آب از) خان هللا امان غازی(

 تا بردم می پی او خاينانه  نيات به من ازاين قبل کاش و بود حقش

   .پرداختم می جوابش به سخت

 در  که کاکړ اقای اخير نوشتۀ ورای از« :ميگويد زمانی داکتر آقای

 زمانی  شاغلو ھای نوشته اندرباب «عنوان تحت ھا سايت ويب از يکی

 بی  که ديد وضاحت به ميتوان است، رسيده نشر به »سيستانی و

 و  آگاھانه نا آثارش، ماخذ و منابع انتخاب در او توجھی بی و اعتنای

 است ورزيده سعی ماھرانه و آگاھانه نيز بار اين او . نيست تصادفی
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٤٤

 مشروطه و خان هللا امان غازی عليه اتھاماتش دادن نشان موجه برای 

 ديگر نوشتۀ يک به امانی، نھضت انگليسی ضد حاميان و ھانخوا 

 »خان هللا امان غازی زوال «عنوان تحت »هللا امان سقوط « شبيه 

 کوشيده ديگری بزرگ جعلکاری و تحريف با ھم باز او. جويد توسل 

 در او نقش و  موقعيت ھندی، عزيز آن، نويسنده اصلی ھويت است 

 پنھان را اش سياسی مقاصد و موقف و امانی، دورۀ ھای رويداد 

   ] ٧[» .نمايد 

 ثابت  نقدش، از بخش ھمين در ، استادانه وتحقيق دقت با زمانی داکتر

 از يکی کشميری >ل موھن مثل ،ھندی عزيز که است ساخته

 مھاجرين جملۀ در انگليس بدستور و بوده انگليسی کارکشتۀ جواسيس 

 آن از و شده شامل ھندی نق@بيونا حلقۀ در بعد و آمده کابل به ھندی 

 نيات وسپس است ساخته آشنا و نزديک هللا امان شاه به را خود طريق 

 گزارش انگليسھا به را ھندی انق@بيون ھای فعاليت و شاه ونظريات 

 را »خان هللا امان زوال «کتاب خود وظيفۀ پايان در و. است داده می 

 داکتر واينک. است نوشته دخو انگليسی باداران خوشنودی برای نيز 

 تاريخ ط@ئی دورۀ آن از بعد سال ٨٥]ثانی ھندی عزيز اين[کاکر 

 خان هللا امان غازی تخريب برای و کرده ترجمه را کتاب کشور،آن 

 و حاميان رخ  به امانی رژيم  و دوم مشروطيت نھضت گی مايه وبی 

   .است کشيده رژيم آن مخالفان 

 شاھدت  پرسيدند روباه از«:ميگويند که داريم معروفی المثل ضرب

 پرسيده کاکر  آقای از زمانی داکتر وقتی  ھم حال »؟!دمم: گفت کيست؟

 اعتبار با و  ثقه که کند ارائه ،اسنادی خود برکتاب نقد ترديد برای تا

 احمدخان  علی منشی به منسوب کتاب اثبات بجای او مگر. باشد
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٤٥

 با بخت  نيز بار اين اما. وردآ می شاھد را عزيزھندی کتاب غزنوی،

 انگليس  جاسوس نيز ھندی وعزيز رفت بخطا تيرش و نکرد ياری وی

 پای  خود ادعای صحت بر لجاجت با پوھاند معھذا آمد، بدر آب از

 پوھاند  آقای خود درکفش ريگی که ميدھد نشان لجاجت اين و ميفشارد

   .است موجود

 ميکند،  دفاع انگليس منافع از ، افغان ملت از حياء بدون کاکړ داکتر

 ھمانا  که را افغانستان تاريخ دورۀ ترين درخشان تا مينمايد وسعی

 و ناپخته براھين و د>يل با و کند تخريب است، امانی دورۀ

 وتعميم وتعليم وتجدد تنور دورۀ آن ميخواھد ملی، ضد جعلکاريھای 

 ثابت دمیمر ضد و مطلوب نا دورۀ يک را، طلبی واستق@ل معارف 

 کشور استق@ل کردن مسخره امانی، دورۀ  شمردن اھميت بی. کند 

 خون با آنرا ملت اين شھامت با ونياکان پدران که استق@لی است؛ 

 حقيقت در ، امانی دورۀ ساختن اھميت بی. اند آورده بدست خويش 

 کشور تاريخ از دوره اين ما اگر. است ملت اين تاريخ روی به ريدن 

 رنسانس و خواھی وتجدد ملی بيداری دورۀ يک خود ملت یبرا را 

 آنرا ما فرزندان  تا نداريم تاريخی ما ًاص@ ندانيم، افتخار قابل 

   . بياموزند 

 دوم  مشروطيت جنبش از ھايش نوشته از جايی ھيچ کاکر،در داکتر

 استق@ل  تحصيل به منجر جنبش آن مساعی که محمودطرزی برھبری

 سوی  از زمينه دراين که کتابی از حتی و نميکند ديا گرديد، کشور

 خاطرات  و وخطرات استبداد قربانيان آن ودر شده نوشته حبيبی ع@مه

 که گوئی . نميکند ذکری نيز است شده تشريح آن در خواھان مشروطه

 و ھاشمی  سعدالدين سيد وپوھاند مسعود وپوھنيارسيد وغبار حبيبی
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٤٦

 اند، نوشته  افغانستان خواھان شروطهم مورد در که ھرچيزی ديگران

  ؟!باشد دروغ يا و افسانه

 ضد بر  مبارزه و کشور درتاريخ علميت لحاظ از کاکړ، داکتر درحالی

 ع@مه. رسد  نمی حبيبی وع@مه غبار پای خاک به ، واستعمار  استبداد

 چنين هللا امان  شاه و دوم خواھان مشروطه مساعی مورد در حبيبی،

 مھم اعضاى:    که بنويسم طرف بى مشاھد يک حيث به بايد «:مينويسد

 اقتدار که وقتى  تا ، دوم مشروطيت پائين صفوف ديگر و اول صف در

 قدر درخور و مخلصانه  آنھا مساعى بودند، نگرفته بدست را سياسى

 تبديل منجربه زيرا ،  است مشکور ايشان ھاى قربانى و بوده دانى

 نتيجه در و بوده نوين  افغانستان گذار يانبن و فرسوده و کھن رژيم

 در که آغازشد يا و آمد  بدست] ٨[جديد حيات مبداء ده ايشان مساعى

 روى امانى دوره سال  ده و. است ناشدنى فراموش افغانستان تاريخ

 که شود مى شمرده  مملکت اين تاريخ نيک و ميمون ايام ھمرفته

    . است داخلى  و خارجى مغرض عوامل عاقبت سوء مسئول

 خان  هللا امان ، مملکت اين بخشاى آزادى مرحوم شاه شخص اما 

 خيرخواه و نيکدل مخلص جوان يک ھم) الرحمه عليه (غازى

 بدست در و داشت خود مردم و وطن به عشقى که بود افغانستان 

 دخيل او ت@ش و سعى و توجه مذکور مبداء ده گذارى بنيان و آوردن 

 نسل و کرد خواھد ياد نيکى به را او افغانستان ريختا بنابرين و بود 

 ياد نيکى به را نامش ھمواره و بدانند را او عمل قدر بايد جديد 

   ]٩[».چربيد مى برسھوھا نيکش اعمال دارند،زيرا 

 که مشروطيت  جنبش افغانستان،از معاصر تاريخ در وی که نميدانم من

 به تصويری  چی بود، افغانستان ،استق@ل شان وت@ش کار نتايج
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٤٧

 شکست و برافغانستان  انگليس تجاوزات واز باشد؟ داده خود شاگردان

 نوشته از زيرا باشد؟ کرده  تعبيری وچی برداشت چی شاگردان به شان

 خواھی وآزادی دوستی  وطن: چون مقو>تی که آيد برمی ھايش

 و هزاوي کدام از او پس   ندارد، وارزشی اھميت برايش ملی واستق@ل

 سوی از را انگليسھا  بار فضيحت شکست بار سه ديدگاھی چی از

    است؟ ميکرده  وتدريس تشريح شاگردانش به افغانستان مردم

 او  که ميگردد معلوم کشور از درخارج کاکر داکتر ھای نوشته از

 مردم  وجانبازی وغرور برحيثيت را انگليس وحيثيت پرستيژ

 از که اوست مشربی انگليس ھمين اطرخ وبه. ميدھد ترجيح افغانستان 

 زن پرستی وطن و شھامت سمبول اين م@لی، دوشيزه  وجود 

 م@لی، وجود از انکار با و ميکند انکار ميوند، جنگ افغان،در 

 ضرب صفر به را، ميوند درجنگ  افغانھا پيروزی اھميت ميخواھد 

 ريش که درحالی. بسازد خوشنود را خود انگليس مربيان دل  تا کند 

 بقوم  منسوب که  اش وقريه ده موقعيت واز ميوند ازم@لی محل سفيدان 

   .دارند خاطراتی بوده،ھنوز خوگيانی

 ايرانی  بلکه نه، افغان را، افغان الدين جمال سيد ھمچنان کاکر، داکتر

 و مبارز  فرزند يک داشتن افتخار از را افغانستان مردم تا ميشمارد،

 مردم واتحاد  اس@می ملل بيداری راه در  را رشعم که پرنبوغ و آگاه

 مصر تا ترکيه  از و. بود کرده وقف کبير، بريتانيای استعمار ستم تحت

 وھمه بود، او تبليغات  جو>نگه وانگلستان روسيه و شام و وايران وھند

 نشاندۀ دست مستبد س@طين  ونابودی استعمار طرد برای را مردم جا

  .سازد محروم ميکرد، دعوت  قيام به شان یھا سرزمين از انگليس

 شاگردانش  از يکی که بود افغانی الدين جمال سيد ھای انديشه تاثيرات
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٤٨

 و گردد باز  کشور به) سوريه(شام از ساخت وادار را) محمودطرزی(

 روشنايی  در و بزند »افغانيه ا>خبار سراج «جريدۀ انتشار به دست

 افراد  از ھايی حلقه و ھا ستهد انگليسی، ضد بيداری چراغ اين

 وآرزوھای  نيات به و کند متشکل را دوست ووطن  فھم با واشخاص

 استق@ل به رسيدن  مانع يگانه بردن ازميان پس و بپوشد عمل جامۀ سيد

 اندازد براه را انگليس  سلطۀ برضد) جھاد (قيام ،)خان هللا حبيب امير(

 استق@ل استرداد به  تا مايدن وادار  را انگليس استعمار انجام سر و

 خارجی سياست  امور در مداخله از دست و دھد در تن افغانستان

   .بردارد کشور

 سيد  ميخواھد موضوع، ومنشاء اصل از آگاھی با داکترکاکر بنابرين

 بود، واستعمار انگليس سرسخت دشمن که را افغانی الدين جمال

 معرفی ايرانی را، او یخصوص محافل در آنجا و واينجا نمايد تخريب 

  که درحالی]. ١٠ [بکاھد افغانھا ميان در محبوبيتش از ًاحيانا تا ميکند 

 افغانستان کنر و>يت اسعدآبا باشندۀ صفدر، سيد فرزند جمالدين سيد 

 ھاشم سيد وخانواده او>ده از ھاشميان هللا خليل سيد داکتر. باشد می 

 خانواده يک به منسوب مذکور سيد با و دارند حيات ھنوز  کنری خان 

 کرده ارائه دقيقی  اط@عات و اند نوشته مقا>ت رابطه دراين اند، 

 سيد خانواده جد از افغانستان، مختصر تاريخ در نيز حبيبی پوھاند.اند 

 زمان در که ميکند ياد) ترمذی علی سيد (پيربابا بنام الدين جمال 

 وکابل اتک بين سرزمين به بعد و شد آورده ھند به بابر پسر ھمايون 

 از کنر درو>يت پشد درمنطقۀ اش او>ده از وبرخی.    .گرديد جابجا 

 درعھد که سيمناری در.   بودند برخوردار بسياری ونفوذ اعتبار 

 سيد نظريات و افکار شناخت و درک بمنظور داودخان جمھوری 
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 داخلی ظرانن صاحب  بود،ھمه يافته تدوير درکابل  افغانی الدين جمال 

 حتی  عثمان اکرم داکتر وبگفته نکرده شک سيد افغانيت به وخارجی 

 با سندی ايرانی، افشار ايرج داکتر(سيمنار کنندگان اشتراک از يکی 

 که داد نشان سيمنار اعضای به را افغانی الدين جمال سيد وکتابت خط 

 غانیاف را خود که است سيد خود از وامضاء کتابت آن ميساخت، ثابت 

 سوی از که افغان الدين جمال سيد پرشکوه مقبرۀ.) بود کرده معرفی 

 زندۀ شاھد ، است شده اعمار کابل پوھنتون قلب در  مصر کشور 

 بود نمی افغان الدين، سيدجمال اگر ترديد بدون. است سيد بودن افغانی 

 از را جسدش تا نميداد اجازه ھرگز ايران دولت بود، می وايرانی 

   !سپارند بخاک کابل در و دھند انتقال افغانستان به ترکيه 

 و عناصرملی تخريب با ميخواھد کاکر داکتر فوق، نکات  ذکر با

 تا بسازد محتوا بی را کشور تاريخ واقع در ، افغانستان تاريخ مبارز 

 ومعلوم . باشد نداشته وجود کشور اين فرزندان به آموختن برای چيزی 

 می برگردن  را بيگانه يوغ اسانی به باشد اشتهند تاريخ که ملتی دار

 نوشته اصلی  پيام اينست ميدھد، بيگانه ونوکری غ@می به تن و نھد

 اينجا واز. است  ما تاريخ ودشمنان انگليس خواست که کاکر داکتر ھای

 ومفاخر دوم مشروطيت  وجنبش  استق@ل دشمنان صف رادر او ميتوان

   . برشمرد ملی  ھای رزشا حق در خاين و کشور تاريخی

  

  را انگليس انتقام نهھاآگا کاکړ، داکتر

   !ميکشد افغانھا تاريخ از  

 حسن« :که مينويسد کاکړ مورد در غزنوی، رضوی داکتر

 شده اعزام لندن به تحصي@ت ادامه برای]  پشتوتولنه ازسوی...[کاکر 
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 دريافت وداکتری ماستری تا مانده آنجا در سال وچھارده 

   ]١١).[١٩٧٤ -١٩٦١(تهداش 

  ه ظاھرشا عھد در انگلستان در کاکر حضور سال ١٤ اگر

 گفته کس آيا : که کرد مطرح را سوال اين ميتوان باشد، داشته حقيقت 

) تحصيل بورس(ط@ئی چانس چنين  ظاھرشاه عھد در که ميتواند 

 نصيب بورسی چنين که ميکنم فکر باشد؟ شده ھم ديگری کسی نصيب 

 مردم برای اش نتيجه ولی.است نشده کاکر از بغير غانیاف ھيچ 

 او افغانستان به برگشت زمان از زيرا. صفر بود؟ چی افغانستان 

 »درمسيرتاريخ افغانستان «سنگ ھم علمی کار يک نتوانست 

 فرھنگ، مرحوم از »اخير قرن پنج در افغانستان «يا غبار، ازمرحوم 

 به حبيبی، ع@مه از »تانافغانس در مشروطيت جنش«طراز ھم يا 

 وپتان وافغانستان افغان ھای نام مورد در حتی. کند تقديم افغانی جامعه 

 او ايکه رساله و.است نکرده توجه نيز،کاردرخور وپشتون 

 وافغانستان افغان نام «مقالۀ اندازۀ به ميشمارد، خود شھکارعلمی 
 که درحالی .ندارد ارزش و محتوا قلم ازاين » تاريخی کھن درمتون 

 ماه يک برای ذکاوتراستم،حتی وبا تر استعداد با مراتب به او از من 

 او مثل ام،چونکه نشده فرستاده کشور از بخارج تحصيل جھت ھم 

   .نداشتم ای  واسطه 

 افغانی محص@ن ظاھرشاه دورۀ در که گذشت نبايد ناگفته

 مريکاوا اروپا درکشورھای تحصيل چانس دوسال از بيشتر ًمعمو> 

 بدست سند کوشی سخت با مذکور مدت در بودند مجبور و نداشتند  را

 ديگرامتيازات و معاش مدد آن درغير گردند، باز کشور وبه آورند 

 موفق معينه مدت در کاکر جناب ولی. ميدادند دست از  را خود 



   سقوط دو استاد در منج�ب خيانت  

 

٥١

 داری مربی ( مقوله فحوای به که آنجای از.نشد ماستری سند بدريافت 

 تمديد سال ھفت به دوسالش گرديد، تمديد تحصيلش مدت) بخور مربا 

 مدت کاکر خ@صه. نشد ماستری بدريافت موفق بازھم مگر گرديد، 

 به ماستری ديپلوم با با>خره تا ماند، باقی انگلستان در سال ١٤  

   .برگشت افغانستان 

 در سال ھفت مدت کاکر آقای «:زمانی داکتر روايت به   
 تاريخ در ماستری آوردش دست تنھا و آموزش مشغول انگلستان 

. شود مؤفق دکتورا گرفتن به نتوانست سال ھفت مدت درين او  .بود

 ھا امريکايی فرمايش به بعد سال چند اش، افتخاری دکتورای  گرفتن

   ]١٢[».کند تشريح خودش بايد که ديگريست  داستان

 زارتو ، استعداد کم انسان اين بجای اگر که دارم يقين من

 نفر ٧ ميتوانست ميکرد، ديگری کسانی حق در لطفی چنين معارف 

 امريکا و انگليس: مثل کشورھای در تحصيل سال دو دو، برای  را

 فوق ديپلوم با ھريک که گرداند مستفيد وغيره وھند وفرانسه وجرمنی 

 چنانکه. قرارگيرند وطن فرزندان خدمت در و برگردند خود ليسانس 

 ديپلوم بيروت از دوساله بورس با روھی صديق يسيناکادم کانديد 

 عرصۀ ودانشمند نويسنده ترين ص@حيت با و  آورد بدست) ماستری(  

   . بشمارميرفت افغانستان علوم دراکادمی وتربيت تعليم 

 را معارف وزارت مقام موافقت توانست، چگونه داکترکاکر اما

 ديگر، سوی از را انگليس آکسفورد پوھنتون وموافقت طرف يک از 

 رمز و راز ؟؟؟ آورد بدست سال ١٤ برای بلکه سال، ٣يا ٢ برای نه 

 زمان در را انگلستان در اقامت سال ١٤ ويزای آوردن بدست 

   اما. نميداند ديگری کسی انگليس، مخفی سازمانھای جز ، ظاھرشاھی 
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   ! باشد بوده ای کاسه نيم زيرکاسه بايد که ميکند حکم منطق

 و دارند پرخون دل افغانھا دست از ھا انگليس که یآنجا از

 از مھمتر و اند داده زيادی تلفات برافغانستان خود تجاوز بار درھر 

 در انگليس ناپذيری شکست شھرت افغانستان، استق@ل جنگ در ھمه 

 آسيا در انگليس مستعمرات آن بعداز و بود، ديده صدمه سخت جھان 

 به سر ديگر پی يکی ، افغانستان تق@لاس ازجنگ الھام با وافريقا 

 به. رسيدند استق@ل به و شدند خود استق@ل وخواھان برداشتند طغيان 

" روزکيپيل جورج "بنام انگليس، سياستمداران از يکی دليل ھمين 

 که افروخت بر را آتشی خان هللا امان  :" نوشت ١٩١٩ جون۴در 
   ] " . ١٣[.کنيم موشخا آنرا ما تا گرفت برخواھد در را مدتھا 

 خواھی آزادی آتش خان هللا امان که بود ھمين  واقعيت  

 تا  که بود برافروخته بريتانيا امپراطوری درقلمرو را  طلبی واستق@ل 

   . بود ور شعله ھمچنان انگليس امپراطوری شدن پارچه پارچه

  وھواداران خان، هللا امان از کشی انتقام برای انگليسھا بنابرين

 چينی توطئه مرد غازی آن فزيکی برداشتن ازميان برای تنھا نه او، 

 سوء شاه عليه ،١٩٢٠سال اخير بارتا  ده از بيش چنانکه نمودند، 

 انگليس ميل مطابق قصدھا سوء ازاين ھيچيک ولی گرديد، اجرا  قصد

 به ابتدا خود به وابسته روحانيون  توسط اينکه تا نشد، برآورده  ھا

 براقتصاد و بکاھد شاه محبوبيت از تا انداخت براه را گلمن   غتشاش

 امانی رژيم اجتماعی ھای ريفورم ومانع کند وارد صدمه ملی  بنيۀ کم

 زد،سيل اروپا به طو>نی سفر به دست شاه که آن از وپس . گردد

 با وابسته، روحانيون و جواسيس بوسيلۀ تھی وميان ناروا  اتھامات

   انگليس سفير ھمفريز  ھای وتفتين دولتی رجال از بعضی  ھمياری
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   . گرديد جاری مردم ميان در ثريا ملکه و شاه برضد  درکابل،

 آن ومطبوعات انگليس جواسيس اروپا، به سفرشاه زمان در

 ھای عکس بشمول را تازه موضوع يک وھرھفته روز ھر کشور 

  م@ھا وتوسط ميکردند پخش سرحدی قبايل درميان ملکه برھنه 

 که نگذشت ديری بنابرين. ميشد رسانده مردم بگوش نماز وقت  پنجدر

 براه هللا امان شاه عليه کوھدامن در بعد و درشينوار مردم اغتشاش 

 از شاه که آنجای از اما. گرديد امانی رژيم سقوط به منتج و افتاد 

 وموفقيت بود، برخوردار ھنوز مردم درميان خاصی محبوبيت 

 کرده استقبال هللا امان شاه بازگشت اميد به را وسق بچۀ بر نادرخان 

 را پادشاھی وخود داده فريب را آنھا  نادرخان که ديدند وقتی و بودند، 

 يکی را انگليس ضد خواھان ومشروطه آزاديخواھان و کرده تصاحب 

 اما برآمدند، نادرشاه از انتقام صدد در ميکند، نيست سربه ديگری بعد 

 خارج در را خان هللا ترورامان دستور نادرشاه ، نترورنادرخا از قبل 

 خان وھاشم نادرشاه اجنتان ھای ت@ش. بود کرده کشورصادر از 

 انگليس ھای توطئه و امانی دورۀ بازنگری «درکتاب صدراعظم 
   .است يافته شرح دقيق بطور »امانی حکومت  عليه

 داکتر بوسيلۀ تاريخ وتحريفگر جعلکار مورخ اين با>خره

 امانی دورۀ کتاب بر مروری« : اش واصولی استوار ونقد زمانی 

 دوست آزادی ھموطنان ديگر توجه و گرديد افشاء ،»کاکر پوھاند 

 تخريب ھای نوشته به  را امانی مترقی رژيم و استق@ل وحاميان 

 و استق@ل عاشقان از تعدادی . کرد جلب کاکر داکتر کارانۀ 

 با  طينت پاک ھای وامانيست ومد مشروطيت نھضت  ارادتمندان

 و کردند حمايت زمانی داکتر موضعگيری از  وملی  اخ@قی شھامت
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 سختر ھرچه کاکر داکتر  تاريخ کاری وجعل  نگاری  تحريف برطبل

 رجوع اول مقاله به.(نمودند وخاص عام رسوای  را  او و  کوبيدند

   )شود

 شھامت که باشد داشته موفق ھمواره را زمانی داکتر خداوند

 چھرۀ و کردند باز را ومنحرف جعلکار داکتر اين ومشت دادند بخرج 

 سياه و م@ بر دوست آزادی و پرست وطن افغانھای به را او کاذب 

   . نمودند 
  

  ميکرد؟ تدريس چه وپرچم اقتدارخلق درعھد داکترکاکر

 در که دارد بردومکتوب تبصره بنام يی مقاله فرھنگ امين

 کاکر حکم اين خود درمقاله او. است رسيده نشر به پدرش اخيرکتاب 

 ،] ١٤[»است پرچم به مربوط دموکراتيک چپی يک فرھنگ«:که را 

 و مينوشته مقاله کی تره اقتدار زمان در  کاکر که ميگويد کرده رد 

 را کاکر مقالۀ دو يکی ادرس او. است ميرسانده نشر به کابل درجرايد 

   :ومينويسد ميدھد بدست چنين 

 ١٣٥٧ سال  سرطان ماه مورخه درانيس دکتورکاکر«
 »داود وسردار  اميرعبدالرحمن «عنوان تحت  مقاله کی درعصرتره

 ظالم، را دو  ھر افغانی زمامدار دو اين مقايسه ضمن آن در و نشر
 اخير  گيری نتيجه ودر نموده قلمداد ملی منافع ضد و کفايت بی

 ملت  بين از اينکه به نظر) ١٣٥٧ سال(را کشور وقت آن زمامداران
  گفته  کفايت با اند نموده درک بيشتر  را کشور مشک�ت و خاسته بپا

 به  شود مراجعه.[اند فرموده بينی پيش افغانستان برای خوبی آينده
 ای مقاله نيز کارمل ببرک عھد در کاکر. سرطان ٦انيس، روزنامه

 امارت ردورۀد افغانستان وجامعه حکومت به نگاھی «عنوان تحت 



   سقوط دو استاد در منج�ب خيانت  

 

٥٥

- سرطان -دوم شمارۀ  آريانا مجلۀ در و نوشت»  خان اميرعبدالرحمن 

   ]١٥[ ».سپرد نشر به١٣٥٩س سنبلۀ

    با دليل دو به کاکر داکتر که افزود بايد امين داکتر ک@م درتائيد

 از حاکميت بخاطراينکه يکی داشت، سمپتی  خلقی حاکميت

 بدست منسوبند، درانی بزرگ قبيلۀ به که محمدزائی خاندان  دست

 که ميگويند ھا غلزی قندھار در ھم ھنوز زيرا. افتاد غلزی  قبيلۀ

 وامين کی تره اند،چون کرده ماغصب دست از را پادشاھی  ھا درانی

  اين متاسفانه. بودند غلزی قوم به  مربوط ھردو خلقی  رھبران از

 از اعم یغلز قبيله اکثريت سوی از ھنوز تا مختلف عبارت  با ذھنيت

 و کمونست تا تاريخ داکتر از و نکرده تحصيل و کرده  تحصيل

   .ميشود تکرار وغيره وليبرال  دموکرات

) دختر و پسر از اعم(کاکر داکتر فرزندان که جھت اين از دوم  

 بزرگان بنابرين. داشتند را خلق دموکراتيک حزب عضويت ھمگی 

 اگر که شناختند می خوب را او ھردو وامين کی تره يعنی حزب 

 فرزندان چگونه داشت، نمی سمپاتی دموکراتيک حزب به خودش 

 کاکر فرزندان اينکه. درآيند حزب عضويت به که ميداد اجازه را  خود

 کودتای از بعد يا بودند شده جذب مذکور حزب به ثور کودتای از  قبل

 خسربرۀ که آنجايی از اما نيست، معلوم من برای ًدقيقا  ثور،

 اقوام وزارت در و بود حزب ارشد اعضای از يکی  رکاکر،داکت

 و ميکرد کار اداری رئيس يا معين مقام در نجيب داکتر  درعھد وقبايل

 فرزندان جذب و جلب در نبايد را او نقش بود، منسوب  پرچم جناح به

   از را کاکر آخر در که بود وھمو. داشت بدور نظر  از داکترکاکر

   .ددا  نجات نجيب زندان
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 خلق حاکميت با را داکترکاکر  وھمنوائی سمپتی که ديگری چيز

 افغانستان در١٣٦٦ تا ١٣٥٧از وی که اينست ميدھد نشان پرچم و 

 رنگ پر وحضور کارمل، دورۀ در که ميتواند گفته کاکر ماند،آيا باقی 

 تعليمی نصاب تمام که کابل، پوھنتون در شوروی مشاورين 

 گرديد دگرگونی دچار عالی تحصي@تو معارف وزارت  وتحصيلی

 به کاکر، داکتر عيارگرديد، لنينيزم -  مارکسيزم ايديالوژی  ومطابق

 وسوسياليزم تاريخی ماترياليزم از غير چيزی چی تاريخ،  محص@ن

 تحصيلی و تعليمی نصاب اين بر روزی کدام آيا ميکرد؟ تدريس  علمی

 صنف احتجاج رسم هب و کرده اعتراض پوھنتون  خارج يا داخل  در

 تدريس برضد  ای صفحه يا سطری آيا! نه است؟ھرگز گفته ترک  را

 اگر است؟ نوشته افغانستان فرزندان و شاگردان به لنينيزم ٠مارکسيزم 

 ومضمونی متن چه با جريده وکدام روزنامه درکدام باشد، نوشته 

 دنباي صورت اين درغير! بدھد نشان است، رسانده چاپ به و  نوشته

 برضد که وبگويد کند مطرح سياسی شخصيت يک عنوان به  را خود

 آدم چنان وی است؟ ميکرده مبارزه ونجيب وکارمل کی  تره رژيم

 به رسيدن کشور،و از خود خروج از بعد حتی که است  وبزدل ترسو

 دولت پرچم،يا -خلق رژيم رھبران برضد تا نکرد ھم،جرئت  امريکا

 احمدشاه و ربانی الدين برھان بریرھ چپاولگرتحت ھای  تنظيم

 خانمانسوز بمبادرمانھای برضد ويا بنيادگرا ھای تنظيم وغيره  مسعود

 يک کرزی حکومت دوران در نشين پشتون مناطق در وناتو  امريکا

 يک به آدم اين کجای پس. بنويسد مرزی برون ھای رسانه در  صفحه

   ]١٦ [ماند؟ می اشغال ضد و تجاوز ضد مبارز  عنصر
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   :استق�ل استرداد کاکراز تعبيرداکتر

 ھفت برای را زمانی داکتر ومستدل مستند جواب من آنکه با

 به  جواب وقصد ميدانم کافی  وانصارش واعوان  کاکر داکتر پشت 

 مرا  که مگرچيزی نداشتم،   خود مورد در را کاکر داکتر >طاي@ت 

 آور  وخنده  وغلط نمود،تعبيرنادرست سطور اين نوشتن به وادار 

 الحمايگی  تحت  شرمانه بی کاکر. است ازاستق@ل کاکر  داکتر

 دفاع خود موضع ازاين و ميدھد ترجيح استق@ل  استرداد  بر را انگليس

   . ميکند ھم

  اخير، قرن پنج در افغانستان برکتاب خود نقد در داکترکاکر

 درتاريخ را دیجدي دورۀ افغانستان اسق�ل«:ميگويد  فرھنگ  که آنجا
 لحاظ از که است نوشته) منطقی  بی (پرت ،جملۀ».نمود آغاز  کشور

 محصل با  وضديت استق@ل استرداد با آشکار مخالفت خود  محتوای

 استرداد«:است چنين کاکر جمله. است هللا امان شاه يعنی  استق@ل
 خارجی روابط با&ی که بود محدوديت رفع موضوع   يک استق�ل
 بکلی ساحات درساير افغانستان  آن از غير است شده  وارد تانافغانس
 سال در را  محدوديت اين  خان اميرعبدالرحمن درواقع  و بود آزاد

   ] ١٧[» .بود پذيرفته  ١٨٨٠

 اولين با را خود سياسی استق@ل افغانستان داکتر، اقای خير نه

 در ود،نهب داده دست از ١٨٠٩ در شجاع شاه با انگليسھا قراراداد 

 استق@ل دادن دست از وشواھد  اسناد من. خان اميرعبدالرحمن زمان 

 مرگ تا شجاع شاه زمان از را افغانستان واميران شاھان  خارجی 

 در که ستانيزی داکتر بجواب مفصلی ای مقاله در هللا، حبيب امير 

 ابراز ٢٠١٤ درسال شما شبيه کشورسخنانی استق@ل استرداد مورد 
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 اعتبارساختن بی برای! ستانيزی آقای «عنوان زير بود، کرده 
 نوشتم »ايد؟ گرفته پاکستان و انگليس از پول چقدر کشور، استق�ل 

 وسيع استقبال مورد که کردم نشر آن@ين جرمن افغان پورتال در  و

 ذھنم در شما نوشتۀ اين خواندن با اکنون. قرارگرفت ملی عناصر 

 بوده شما مخرب ھای انديشه از ملھم ھم زیستاني داکتر که شد تداعی 

 تا خاستيد برمی ستانيزی داکتر از دفاع به شما آنزمان در کاش. است 

 شما. ميکردم ع@وه وی نام پھلوی ام مقاله عنوان در نيز را شما نام 

 به بار يک افغانستان خارجی استق@ل دادن دست از درک برای 

 در . بزنيد سری) ٩٩٥صفحه ( »اخير قرن پنج در افغانستان«کتاب 

 آمده  روس و انگليس با افغانستان رسمی دادھای قرار تمام متن آنجا 

   . است 

 اين به رابطه در فرھنگ اخير، قرن درپنج افغانستان مولف

 زدگی غرب از من اين از پيش« :مينويسد طور اين داکترکاکر جملۀ 

 سياست از دفاع ًواضحا آن ھدف که با> جملۀ ، کردم صحبت کاکر 

 حيثيت قبول در ماضی زمامداری روش و درافغانستان انگليس دولت 

 وی که ميدھد نشان است، استق@ل دادن نشان وکوچک الحمايگی تحت 

 بھرحال. باشد می گرفتار ھم گرائی انگليس به زدگی، غرب بر ع@وه 

 شپي خود بذات استق@ل که است آن مورد دراين او سوال به من پاسخ 

 جدا پيشين دورۀ از را بعدی دورۀ که بود ای عمده گونی ودگر آمد 

. بازشد جھان بروی مملکت دروازه استق@ل اع@ن با که زيرا کرد، 

 مرحلۀ از آن واقتصاد يافت گسترش درکشور جديد نظريات و افکار 

  روابط و گرديد وارد پولی وستد داد مرحلۀ به جنسی محدود تبادلۀ 

 که نظرکاکر اين. گرديد برقرار  مختلف نقاط با رھنگیف و تجارتی 
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 شمارد می آزادی به مرادف را برتانيه دولت برابر در الحمايگی تحت 

 پرسيد،آخر بايد که واينجاست. شود نمی تائيد افغانستان مردم جانب از 

 کيف افغانھا نزد باشد، که ھرفکری به کاکر چيست؟ زندگی ھدف 

 معلوم تاريخ طول در شان مبارزات از هک طوری زندگی وعصارۀ 

 بريتانيای حمايت درسايۀ زندگی نه ،]*[است زيستن مستقل ميشود، 

   ] ١٨[».کبير 

 استاد اين که ميشود استنباط فرھنگ، مرحوم جواب به توجه با

 تحت( آن استعماری وسياست انگليس به استخوان مغز تا تاريخ 
 فرق متاسفانه استعمارچشيده، مورخ اين! است باخته دل )الحمايگی 

 کوچه به را وخود ميداند يا و نميداند را واستق@ل الحمايکی تحت بين 

 تحصيل سال ١٤ درعوض کاکر اگر! ميزند) استعمار (چپ حسن 

 مردم از نبايد باشد، شده استحاله انگليس يک به انگلستان، در  خود

 اوتحت مثل ھم آنھا که باشد انتظارداشته افغانستان دوست  آزادی

   .بدھند ترجيح خود سياسی  استق@ل و  آزادی بر  را الحمايگی

 ،١٩١٩ در کشور استق�ل استرداد که بداند بايد کاکر داکتر   
 مردم جھاد وماحصل دوم مشروطيت جنبش بزرگ آورد دست 
 سالۀ ١١٠ سلطۀ برضد هللا، امان شاه رھبری تحت افغانستان 
 قرارداد امضای با که بود کشور خارجی لبراستق� استعمارانگليس 
  سياسی زندگی از ای تازه مرحله وارد افغانستان ، راولپندی صلح 
 جنبش با که ای مرحله. شد خود فرھنگی و واقتصادی واجتماعی 
 مردم عموم برای وتحصيلی تعليمی مراکز وتاسيس سازی قانون 
 خارجی ورھایکش با مستقل سياسی مناسبات ايجاد. بود کشورھمراه 

 سفيران وپذيرفتن متحابه درکشورھای افغانی ھای سفارت تاسيس  و
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 امتيازات وقطع اداری فساد با مبارزه کابل، در متحابه کشورھای 
 متنفذ روحانيون و قبايل وسران محمدزائی، خاندان به مستمری 

   . درکشور اجتماعی ديگر ھای ارزش  وتعميم

 اولين برای افغانستان  که دبو کشور تاريخ از مرحله دراين
 در که قانونی. گرديد وعصری مدرن اساسی قانون يک صاحب  بار

 اسارت لغو و شخصى آزادى و برابرى اصول: عمومى حقوق  فصل
 و شخصى ملکيت حق و پيشه و شغل و مطبوعات آزادى ، بردگى  و
 و شکنجه و بيگار لغو و دارائى مصادره منع و مسکن مصئونيت 
 يافته بازتاب اساسى و برجسته نکات غيره و غيرقانونى مجازات 

 ، قانون اين١١ ماده حکم بنابر). ٢٤ ،٢٢ ،١٠ و ٩: مواد  ( بود
 اربابان منازل از شھرکابل در ھزاره کنيز و غ�م تن٧٠٠   درحدود

   . برآمدند  خود

 براى اساسى قانون دراين« :اولسن استا دانمارکی محقق بگفتۀ

 قوانين در که بود گرديده بينى پيش حقوقى ھمان انافغانست مردم 

 حفظ ازطريق »افغان «بحيث ملى ھويت. داشت وجود غربى  ليبرال

 اساسى قانون اين. ميشد تأمين کشور رعاياى ھمه براى برابر  حقوق

 مدنى حقوق اينکه بخاطر تنھا نه بود، انق@بى افغانستان جامعه  در

 اصل و تنظيم را دولت دستگاه عمليه ، اعتراف را شھروندان 

 اقتدار که دليل اين به ھمچنان بلکه ميکرد، معين را کابينه  مسئوليت

 از راديکال مقاطعه) ٧ ماده (ساخت مى قانون تابع و محدود  را پادشاه

   ]١٩[». بود افغانستان در مروج استبدادى و شخصى  حاکميت

 دينی یھا اقليت که بود اساسی قانون ھمين مفاد پرتو در

 بجا مناسبی بطور را خود مذھبی مناسک تا يافتند اجازه ومذھبی 
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 در که بود ،آن قانونى مواد اين روح«  :که است نوشته غبار. آورند 

 چنانکه. بود مبرا وفريبکارى ريا و کذب لوث از و ميشد تطبيق عمل 

 در. شد آزاد ًعم@ اماميه مذھب پيروان ھاى گاه تکيه و مذھبى مراسم 

 معارف انجمن و آباد ج@ل و غزنى و قندھار و>يات مشوره مجالس 

 در و شامل افغانستان ھندوھاى انتخابى نمايندگان نفر يک يک ، کابل 

 ھندوھا معجر و دستار از زرد رنگ قيد و گرديدند سھيم اداره امور 

 هللا امان شاه ١٩٢٠ =ش١٢٩٩ حمل فرمان طبق (جزيه پول باقيات  با

 ليسه (نظامى و ملکى مدارس در ھندو او>د و. گرديد مرفوع) خان 

 و تبعيض ديگر و شد قبول اردو افسرى و ) حربيه و حبيبه ھاى 

 معاش ، نداشت وجود قبيله و مذھب و زبان و نژاد نظر از  تفريق

 روحانيون امتيازات و خوانين و زائى محمد عشيره نسبى  و مستمرى

   ] ٢٠[».شد ساوىم ھم با حقوق در ملت  و گرديد لغو

 وبه ميگذاشت عميق احترام افغانستان تشيع اھل به خان هللا امان

 مذھبى مراسم در ھندوھا دھرمسال در و ميرفت شان ھاى خانه تکيه 

   . نمود مى شرکت شان 

 وظايف از يکى تربيت و تعليم انکشاف و تأسيس که آنجايى از

 نقش اجتماعى تتحو>  تحقق در امر اين و ميرفت بشمار دولت  اصلى

 و&يات و مرکز در مکاتب تأسيس به امانى دولت لذا ، داشت  مؤثر
 را ابتدائيه دوره تحصيل اساسى قانون  ٦٨ ماده طبق بر و  پرداخت
   امان ھای ليسه حبيبيه، ليسه بر ع�وه پايتخت در و ساخت  اجبارى

 فرانسوى و جرمنى استادان آنھا در که گرديد تاسيس  امانى و
 رشديه غازى، رشديه  مکاتب آن بر افزون . ميکردند ريستد

 دارالعلوم زراعت، معمارى، نجارى،  رسامى، تلگراف، استق�ل،
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 رشديه قندھار، رشديه آباد، ج�ل رشديه   ، مستورات رشديه عربى،
 مکتب قطغن، رشديه ، مزارشريف رشديه  ھرات، دارالمعلمين ھرات،
 طبيه، مکتب زنانه، منزل تدبير بافى،  قالين موزيک،  پوليس،

 تمام در ابتدائيه مکاتب باب ٣٢٢   از بيشتر خ�صه ، مستورات
 شاگردان از نفر صد سه بعد چندسال  و. گرديد کشورتاسيس و&يات 

 اتحادشوروى، ايتاليا،  جرمنى، فرانسه،  : چون ھاى کشور به افغانى
 اعزام يکتخن و علوم مختلف ھاى  رشته فراگيرى غرض ترکيه و

   ]  ٢١.[شدند

 ٣٠٠ اعزام) م١٩٢١(= ش١٣٠٠ سال اوايل در هللا امان شاه

 به نفر صد جمله از. منظورکرد خارج به تحصيل برای را   متعلم تن

 تحصي@ت براى نفر صد نيز آنجمله از ھندکه به نفر دوصد  و اروپا

 نيز مفتشينى متعلمين مراقبت براى و. ميشدند آماده ھند در اروپا  عالى

 سال ھمان در. ميرفتند بخارج افغانى شاگردان با که بودند شده  تعيين

 سردار نظر تحت شاه پسر هللا ھدايت برع@وه شاگرد نفر ٣٥   بتعداد

 به خان سيدقاسم راھنماى تحت ديگر تن ٤٨ و فرانسه به عزيز  محمد

 شاگردان از ديگرى تعداد ١٣٠١ درسال باز و. شدند فرستاده  آلمان

   ]٢٢.[شدند فرستاده  بخارج

 در سواد تعميم و تربيه و تعليم به بيکرانى عشق هللا امان شاه

 ھرقدر من«  : خودگفت ھاى بيانيه از يکى در چنانکه. داشت  مملکت
 ديگر علم بدون ام نموده تفکر ملت شما بھبودى و ترقى  باب در

 است چنين چون ... است مکتب ، علم اول پايه و ام  نيافته راھى
 ساخته مايل مستقيم براه را شما و بوده شما بخير  که بدانيد يکن
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 کى تا کنيد، ترقى و شويد باخبر عالم از سويه  کمال با ميخواھم
   ]٢٣[».باشيد محروم علم واز خبر بى عالم از  بوده جھل مغاک دراين

 بمردم خطاب فھم عام و ساده الفاظ با شاه ديگرى بيانيه در  

 و عزت بنظر را وفض@ء علماء وشما ما که امروز ... «نمود  اظھار

 در پيش از بيش بايد است، علم برکت از ًتماما نگريم مى  احترام

 که آنھايى از کشيد نمى خجالت و بينيد نمى آيا. کوشيد  آن تحصيل

 ھا فخر برما و ھستند اج@ل و عزت و کمال صاحب  شما و بما نسبت

 از را ھا مکتب و کرديم ھا ششکو عاجز ومن شما  حکومت. ميکنند

 کاھلى چرا پس داديم تشکيل ملت شما او>د جھت  علم تحصيل براى

 مقابل در خدا براى از ... ميورزيد؟ تنبلى تعليم  اخذ در و نمائيد مى

 را خود او>دھاى چرا خويش حکومت ودلسوزى  زحمات ھمه اين

 دلسوزى خود ىاو>دھا آينده و حيات بر چرا کنيد؟  نمى داخل بمکتب

 بمکتب شما اگر هللاو. ميمانند بيکمال و جاھل و علم  بى که کنيد نمى

   ]٢٤[» .نمائيد مى خراب خود بدست  را خود نرفتيد

 شاگردان امتحانات و تدريسى امور از ًفوقتا ًوقتا هللا امان شاه

 عباسی عارف بجواب که ای درمقاله لمر احسان آقای.ميگرفت  خبر

 نشر به ٢٠١٦/ ١٠/ ١٥ درتاريخ آن@ين رمنج افغان پورتال  در

 از خان هللا امان اعليحضرت بازديد  به مھمی بس اشارتی اند،  رسانده

 از يکی قول واز ميکند نيز امانی ليسه در شاگردان تعليمی وضعيت 

 مرحوم فرزند ترجمان خان علی حيدر مرحوم« : ميگويد شاگردان 

 و ابتدايی تعليمات و گرديده لدتو کابل چنداول در که خان حسن غ@م 

 امانيه مکتب در خان ª ا امان عصراعليحضرت در را خود ثانوی 

 استق@ل ليسه بنام بعدا که مکتب ھمان در متعاقبا و تکميل] امان[  
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 مرحوم. است اجرانموده وظيفه ليسه آن معلم سمت به گرديده مسمی 

 از را منشی آزاد و ادآز مفکوره اين که مينمود تخلص آزاد ابتدا در 

 امان شاه مورد در مرحومی   . بود آموخته هللا امان شاه مرحوم روش 

 معلم برای و آمده ما صنف به مکتب مدير روزی : ميگويد چنين  هللا

  شايد آورند می تشريف مکتب از بازديد غرض اعليحضرت که  گفت

 ميان به را سوا>تی شاگردان از و ديدن صنوف  ازبعضی

 شاگردان از نفر چند ما معلم موقع اين در . باشيد متوجه گذاشت  ھندخوا

   . نمود جابجا آخر در را بقيه و صنف روی پيش به را >يق  و ممتاز

 ، عالی صنوف از آورده تشريف مکتب به خواه ترقی پادشاه

 ما صنف به نوبت با>خره نموده آغاز بازديد به ابتداييه و  متوسطه

 تعظيم رسم شده ايستاد پا به شاگردان تمام صنف به ورود  موقع   . رسيد

 تبسم با شاه سپس. داديم انجام بود ملت پدر که شاه حضور  به احترام و

   . نشستيم و فرموده اشاره شاگردان طرف به پدرانه  شادمانی و

 اشاره من طرف به و شد من متوجه خان هللا امان مرحوم

 و تاريخ به راجع سوالی چند آنکه از دبع شدم، ايستاده من  و فرمودند

 شده مسرور بسيار پرداختم جواب به احترامانه و نمودند  جغرافيه

 و خوشی اظھار ھايم طرزجواب و جرات از و گفت  تحسين برايم

 اين که فرمودند و پرسيد گوشم حلقه از ضمن در . نمودند رضايت

 من که گفتم پاسخ به گذاشتی؟ خويش گوش به  مورد چه به را حلقه

 غ@م پسر گفتم کيستی؟ پسر که پرسيد بعد  و. ميداند مادرم نميدانم،

 بود پرور ملت و مترقی شاه يک واقعا  که اعليحضرت. خان حسن

 غ@م پدرت برای رفتی خانه به امروز  که موقع ! فرزندم : فرمودند

 هک بگو س@م از بعد فرستاده س@م برايت  هللا امان که بگو خان حسن
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 تمامی چون. کن دور پسرت ازگوش را  حلقه اين تا نموده خواھش

 گوش به که ندارم آرزو ھيچگاه من و  . ھستند فرزندانم ملت جوانان

 مفھوم و معنی. باشد آويخته يا و آويزان  انگليس غ@می حلقه فرزندم

 برضد من مجادله و مبارزه. است  گی برده و غ@می حلقه، اين

. باشند سربلند و سرافراز ملتم که بود  ھمين انگليس اداستبد و استعمار

 اعطا را آزادی و استق@ل نعمات ما  برای متعال خداوند که وقتی تا

 بدون افتخار کمال و کامل غرور با  بتواند افغان شريف ملت که نموده

   . کنند زندگی غ@می و گی برده

 برای مندارزش و نيک جم@ت اين استماع از بعد که واقعيت به

 و تار در طلبی حريت و دمکراسی خواھی، آزادی حس رفقايم  و من

 با سياسی ھای انجمن و حلقه در بعد آن از و انداخت طنين  ما پود

  احسانمقا>ت آرشيف(»  . محشورگرديديم و معرفی آنزمان  بزرگان

   )٢٠١٦،جرمن درافغان لمر

 دور گوشه چھي تربيه، و تعليم گسترش کار در امانى حکومت  

 راستى مکتب اسد ١٦ بتاريخ. نکرد فراموش را کشور نزديک  يا

 ذکاوت مکتب ش١٣٠٠ سال حوت ٢٦ در و شد تاسيس آباد درج@ل 

 شد، گشوده چھلستون در دانش مکتب که ھمچنان. بازگرديد باميان در 

 در ش ١٣٠٠ سال در. گرديد تاسيس تاشقرغان در معرفت مکتب 

 امانى دولت. گرديد روشن معارف مشعل نيز ميمنه در و نيمروز 

 معين معاش رو مدرسه ھرطفل براى مکتب به اطفال تشويق  براى

 ممانعت مدارس در شان فرزندان رفتن از مردم وسيله بدين  تا کرد

 فرزندان بخوشى مردم اين وجود با که شد ديده چون اما.نياورند  بعمل
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 اطفال براى را ابتدائى عليماتت بنابرين فرستند، نمى مکتب به را  خود

  ]٢٥. [نمود اجبارى اساسى قانون  در

معارف ستيزی حبيب هللا کلکانی نتيجه به ارتباط  آقای لمر  

شاگردان ذکور و اناث مدارس ) م١٩٢٨ش ١٣٠٨(سالدر: مينويسد

 در حالی که بعد از انسداد ، نفر می رسيد٣٨٠٠٠  بهرسمی افغانستان

اشی حبيب هللا کلکانی در سال اخير سلطنت مکاتب در دور شوم اغتش

نادر شاه تعداد شاگردان معارف فلج شده رقم ننگين و شرم آور 

،افغان جرمن آن@ين،  احمدشاملومقالهاحسان لمر، ( . نفر را داشت٤٥٩١

١٠/٨/٢٠١٦(  

 در و ايجاد را آموزى سواد جديد طرز خان هللا امان شاه

 اگر روز ١٠ مدت در ادسو بى شخص که داد قرار آزمايش  معرض

 و ميشد باسواد ميخواند، درس) ساعت٢٠ جمله (دوساعت ھرروز  در

 ايجاد ١٩٢٧ سال در را شيوه اين غازى شاه. ميگرفت ياد خواندن 

 ميرفت دوشمشيره شاه مسجد به شب ھر سال ھمان در خودش و کرد 

 گرفت امتحان شاگردان از پايان در و آموخت مى سواد را وشاگردان 

 صوتى اصول «روى از درس ساعت بيست از بعد که شد معلوم و 

 براى اصول اين از سپس. بخواند را کلمات تواند مى شخص »امانى 

   ] ٢٦.[شد حاصل سودمندى نتايج و گرفتند کار عساکر آموزى سواد 

 و سينما و تياتر ھا، کتابخانه ايجاد مکاتب، تأسيس پھلوى در

 توسعه و افراد ھنرى ھاى استعداد رشد و بموسيقى توجه  راديو،

 در و نماند بدور امانى دولت توجه از نيز مطبوعات آزادى  و نشرات

 جريده معارف، مجله اردو، مجله :قبيل از مجله و جريده  ٢٣ حدود

 رئيسه اسما مديريت و سرپرستى به (ارشادالنسوان جريده  افغان، امان

 قندھار، افغان طلوع يدهجر مشرقى، اتحاد جريده) ثريا  ملکه مادر



   سقوط دو استاد در منج�ب خيانت  

 

٦٧

 انتقادى جريده ھرات، اس@م اتفاق جريده شريف، مزار  بيدار جريده

 نسيم جريده و انيس ملى جريده و غبار، مديريت  به افغان ستاره

 دم ھمه که نمودند فعاليت به شروع و>يات و  مرکز در غيره سحرو

 و ميزدند استق@ل از صيانت و ارضى تماميت  و آزادى و استق@ل از

 اص@حات بسود را حکومت ھاى کوشش تمام  دقت و امانتدارى با« 

 مي آن پھلوى در را مردم وعقايد  آراء و ميساختند منعکس

   ]٢٧.[نھادند

 با خود آغازسلطنت از خان هللا امان شاه«:که مينويسد غبار

 تمام او شد، داخل وھمدردی صميميت در از افغانی روشنفکران 

 و ساخت آزاد پدر زندانھای ار را طلب ومشروطه اسیسي محبوسين 

 فضاى  اين پس....بخشيد شرکت دولت امور در روشنفکران ساير  با

 درزمان مخفى [سياسى ھاى حلقه که شد سبب مملکت در سياسى  باز

 سياسى ھاى بفعاليت آزادانه و آيند در علنى بشکل] خان هللا اميرحبيب 

 اين ولى نبود، قانونى احزاب شکيلت ھنوز گرچه بدھند، ادامه خود 

 دو آنھا ترين مشھور که گرفتند رسمى غير ھاى حزب شکل ھا حلقه 

 نام »افغان جوانان «را خودش که يى حلقه يکى: بود کابل در حلقه 

  اين عمده اعضاى . داشت چپى دست جنبه و تندتر مرام و بود،  داده

 پغمانى، محمدخان تاج لودين، خان عبدالرحمن: از بودند عبارت  حلقه

 سعد آرتى، خان الدين محى غ@م سازکابلى، باروت محمدخان  فيض

 ميرزا و بسمل انور محمد و خان عبدالرحمن ميرزا و خان  الدين

 محمد ، خان اسمعيل محمد ميرزا خان، عبداللطيف و خان  نورمحمد

 نيزجزو) غبار(نگارنده. غيره و خان جي@نى ،ميرزا  خان سعيد

   .بودم سياسی حلقۀ  ھمين ایاعض
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 مير طرف از و بودند اولى حلقه از معتدلتر که دوم سياسى حلقه

 ، فقيراحمدخان عبدالھادى،: بودند اينھا ميشد، رھبرى خان قاسم  سيد

 رحمانى احمد غ@م. خان رضا غ@م. کنرى پاچاى خان حيدر سيدغ@م 

 يک که حلقه رھبر خان قاسم ميرسيد ،و ناصرى خان محمد فيض ، 

 حبس به اعدام حکم اما شد، برده دار تاپاى و محکوم اعدام به بار 

 سردار. ماند باقى زندان در ديگرى سالھاى و تبديل دوامدار 

 ووزارت سفارت به و يافت نجات مجازات عزيزاز خان عبدالحسين 

 که سياسی فعال گروه دو معرفی از غبارپس.ديگر عده يک و.رسيد 

 ھاى فعاليت وجود با « :که ميگويد ، داشتند فعاليت علنی بصورت 

 در بود، آشکارا آن از چپى دست روح که افغانى روشنفکران سياسى 

 سياسى حبس يا و اعدام به روشنفکران از نفر يک امانيه دولت زمان 

   ]        ٢٨[».نگرديد محکوم 

 نه او. بود خودگذری از و انق�بی مرد براستی هللا امان شاه
 ھا انگليس واعتبار حيثيت افغانستان، سياسی استق�ل حصول  با تنھا
 معاش نمودن قطع با بلکه نمود، وخمير خورد جھانيان درانظار  را
 روحانيون و قبايل رؤسای و ،خوانين محمدزائی سرداران مستمری 
 عنعنات و بافساد مبارزه. خريد بجان نيز را آنھا دشمنی بزرگ، 

 لباس پوشيدن به مردم ترغيب ، جامعه ايیوسط قرون  ناپسند
 به جمعه روزرخصتی تبديل ، ولنگوته وتنبان پيراھن  بجای اروپائی
 وپاکستان درترکيه که بود،مثلی يکشنبه ھدفش  البته[پنجشنبه
 ھمسر يک انتخاب دستور ،]است رخصتی جمعه  روز بجای يکشنبه

 ھمسرخارجی هک مامورانی انتصاب تحريم  دولتی،     ماموران به
 امتحان گرفتن اردو، در وپيری مريدی لغو  خارجه، وزارت به داشتند
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 شان برای بسيار حق دادن و زنان حجاب  کشف م�نماھا، از م�ئی
 ازجمله... و... و مسن مردان با صغير  نکاح لغو و مردان برابر در

 دامن او دولت با را دشمنی آتش ميتوانست  ھريک که بود اقداماتی
   .بکشد پائين قدرت  سرير از را او و زندب

   برای که شد متوسل اقداماتی به نيز خارج درجبھه هللا امان شاه

 قبايل تحريک: ًمث@: باشد خطرناک بسيار ميتوانست کشورش  ثبات

 برسميت کابل، به شان سران دعوت و آزادی برای سرحد  آنسوی

 ھندی مھاجران پذيرفتن و ھندی انق@بيون مؤقت حکومت  شناختن

 را او با انگليس دشمنی آتش که بود روغنی ھريک  درافغانستان،

 کمک وعسکر اسلحه بخارا امير به هللا امان شاه . ميساخت ور شعله

 از شاه. برزمد بلشويکھا تسلط از کشورش  آزادی برای تا کرد

. کرد حمايت بخارا آزادی جنبش رھبران  لقی، ابراھيم و انورپاشا

 فرزندان وتحصيل تعليم وعاشق دوست  آزادی زعيم چنين اب دشمنی

 داکترکاکر بحال ومن است انصافی بی  ًکام@ وترقی تحول برای وطن

 چنين يک برضد تا ميدھد اجازه او به وجدانش  چطور که ميکنم تأسف

 وتعالی وترقی وسربلندی سرفرازی جز که شاھی  پرست، ميھن شاه

 حد اين تا ًواقعا من براند؟ نداشت،قلم ریديگ آرزوی  افغانستان، مردم

 امان شاه دشمن و استق@ل وضد مشرب انگليس انسان  را کاکر داکتر

 اما وبيسواد امی شاعر جان ملنگ قبل سالھا. نميکردم  تصور هللا

 سروده چنين استق@ل بارۀ در افغان طلب واستق@ل   دوست آزادی

   :بود

  وی نه  لاستق� چی دچا دی نه ژوندی دی مړ

  وی نه خيال آزاد کی مغزو يی چی سر ھغه په څه

   -   ندارد ندارد،،زندگی استق�ل که کسی( 
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   )نباشد فکرازادی درآن که را سری چکنيم

 پشتو، زبان شاعرملی جان ملنگ مثل ھم داکترکاکر، کاش

  ومبارزات ازاستق@ل تا ميداشت وطندوستی و آزادگی احساس 

 دانی قدر خواھش مشروطه رفقای و هللا امان شاه طلبانۀ استق@ل 

  افغانستان، وتاريخ مردم برای هللا امان شاه خدمت کمترين. ميکرد 

 دست چنين کاکر داکتر چرا اما. کشوراست سياسى استق@ل تحصيل 

 دست يک را استق@ل واسترداد نميگذارد ارج را تاريخی بزرگ آورد 

  دوم خواھان مشروطه  ت@ش ونتيجۀ   امانی رژيم سياسی  مھم آورد 

  آورد؟ می پائين سياسی محدوديت يک رفع سطح تا   آنرا و نميداند 

 دوست آزادی مردم نظرعمومی برخ@ف او کار اين دليل

 در سر سال ١٤ او چون شود، گفته اينکه جز چيست؟ افغانستان 

 موضع و سخنان گونه اين با ميخواھد اکنون است، داشته آخورانگليس 

 را انگليس خود ولينعمت  دل ملی، مفاخر وضد خاينانه يھایگير 

   .را افغان مردم دل نه کند، خوشحال 

  

     ؟ميخواست وچه بود کی هللا امان شاه

 مردى خان، هللا حبيب امير دوم فرزند غازى، خان هللا امان شاه

 دوست مردم و صميمى انسانى و متواضع و نظر صاحب روشنفکر،  

 و رفتار. بود عاشق و دلبسته سخت کشور @ىاعت و استق@ل به   و

 رسيدن از قبل حتى طلبان تحول و روشنفکران و مردم با او آمد   پيش

. بود ساخته ھمه القلوب محبوب را او و مردم زبانزد پادشاھى،   به

 فھم چيز و آگاه عناصر که اوست عالى سجاياى و کرکتر   ھمين

 عنوان به که کشور ياتو> نخبه زادگان اشراف بخصوص   کشورو

 امير روش از و داشتند حضور پدرش دربار در »گان   بچه غ@م«
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٧١

 سياسى باز فضاى آمدن فراھم و سياسى تحو>ت خواھان   و منزجر

 رفيقانه و دوستانه ع@يق آنھا با که هللا امان شاھزاده   بدور ، بودند

   جوانان «مبنا بعدھا که جمعيتى رھبرى به را او و   زدند حلقه ، داشت

   .  برداشتند شدند، ياد » دوم خواھان مشروطه«    يا » افغان

 استرداد برای خود پادشاھی اع@ن از بعد  او ھرگاه شک بدون

 دستورات از پدرش مانند و نميکرد  قيام انگليس، برضد استق@ل 

 ميبود زنده تا شايد ميکرد، پيروى  دارى مملکت امور در انگليس 

 تا و ميماند باقى افغانستان پادشاه) اوست  فوت سال که ١٩٦٠ تا يعنى(  

 قد  او جانشينى براى ديگرى ھيچکس ،  خواست نمى انگليس که وقتى 

 بود، وطنش وسربلندی آزادى و ميھن  عاشق که او اما. کرد نمي علم 

 کشورش استق@ل و آزادى قدم در  را تخت و تاج و پادشاھى اين 

 به خطاب نطقش اولين در و خود  تاجپوشى فتهھ اولين در و گذاشت 

 از دم ، عيدگاه بزرگ درمسجد  ، کابل شرافتمند وشھريان مامورين 

 کسب به مشروط را خود سلطنت  و زد افغانستان تام و عام استق@ل 

 صديق رعاياى برھمه اول «:گفت و نمود کشوراع@ن کامل استق@ل 
 سلطنت تاج من که ميدھم تبشار و اع�ن را اين خود نجيبه  ملت

 نھا بسر افغانستان خارجى و داخلى وحاکميت استق�ل  بنام را افغانيه
  ] ٢٩[».ام ده

 اين تحقق در را او تا کرد طلب افغان، آزاده مردم از سپس

 خطاب خان هللا امان اعليحضرت .     رسانند يارى ملى بزرگ آرمان 

 برى سفر دريشى که حالى در کابل شھريان و ومامورين عساکر  به

    :  ،گفت داشت  بتن
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٧٢

 نمى بيرون تن از را سربازى لباس اين من ! من عزيز ملت «
 من» «  ! نسازم تھيه وطن مادر براى را استق�ل لباس که تا کنم 

 به را ملتم حقوق غاصبان که تا کنم نمى غ�ف در را شمشير  اين
 ! من فداکار سربازان اى و عزيز ملت اى»«  !ننشانم خود  جاى

 سرھاى که تا بيائيد ، وطن نجات براى را خود ھستى آخرين  بياوريد
  ]  ٣٠[»  !سازيم فدا وطن خ�صى براى را خود  پرغيرت

  
   ھنگام اع�م حاکميت ملی خانامان هللا

  ١٩١٩ در درلباس سربازی 

   

 بخشاى جان نداى اين به نيز افغان طلب استق@ل و مسلمان مردم

 راه در خود وجان سر دادن با و گفتند لبيک ، خويش انجو پادشاه 

 يعنى زمان آن استعمارى قدرت بزرگترين با پيکار آماده آزادى، کسب 
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٧٣

 مبتنى را او نامه پاسخ ھا انگليس ديد که هللا امان شاه. گرديدند انگليس 

 و مستقل و آزاد کشور يک عنوان به افغانستان شناختن رسميت به بر 

 در نطقى طى اند، نداده مستقل کشورھاى باساير اوىمس حقوق داراى 

 در انگليس سفير که حالى در ١٩١٩ اپريل ١٣ تاريخ به کابل دربار 

     : گفت بود حاضر محفل آن 

 ًکام� خارجى و داخلى لحاظ از را خودم مملکت و خودم من «
 و دول ساير مانند کشورما، اين از بعد . نمودم اع�ن مستقل و آزاد 
 موى سر يک اندازه به ، نيروى ھيچ به و است آزاد ، جھان درتھاىق 
 مداخله افغانستان خارجى و داخلى امور در شودکه نمى داده اجازه 
 شمشير اين با را گردنش نمايد، اقدام امرى چنين به کسى اگر و نمايد 
 آنچه« : پرسيد نموده انگليس سفير بجانب رو سپس و» .زد خواھم 
 بلى« :داد جواب تعظيم و حترام با انگليس سفير»  ! ىفھميد گفتم 
   ] ٣١[» .فھميدم 

 آوردن بدست بخاطر را انگليس با جھاد جوانبخت، شاه سپس

   . گرفت دست روی  سياسی کامل استق@ل

 اعليحضرت پرستانه وطن زعامت و رھبرى تحت در سرانجام

 افغانستان و شد حاصل افغانستان سياسى استق@ل ، غازى هللا امان شاه 

 ملل صف در و يافت باز را خود رفته دست از آبروى و حيثيت دوباره 

 اگست ١٨ مطابق ش١٢٩٨ اسد ٢٨ (گرفت قرار جھان آزاد 

 چقدر برحق و عاد>نه اما نابرابر، نبرد اين در اينکه). م١٩١٩  

 آن دقيق رقم اند، کرده قربانى را خود شيرين غيورجانھاى افغانھاى 

] ٣٢[نفر ھزار خيبرشش درجبھۀ افغانى سربازان ولى ست،ني معلوم 

 خان عبدالقدوس سردار رسيدن تا قندھار بولدک سپين در و دادند تلفات 
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٧٤

 مردانه خود خون قطره آخرين و فرد آخرين تا افغانی عساکر دوکندک 

 گرديدندوازحرکت زخمی ويا نوشيدند شھادت ياجام ھمگى تا رزميدند 

 دوھزار دادن با وغيره وزيری قبايل جنگجويان پکتيا جبھه ودر.افتادند 

 شھدای روانھاى. کردند جنگ متارکه به وادار را دشمن قربانی نفر 

   ! باد گرامی ھميشه ويادشان شاد استق@ل 
  

   : ھا وبيگانه ھا نظرخودی از هللا امان شاه

 هللا امان مورد در ستوارت، تالی ريه امريکائی،خانم نويسندۀ

 ديده درشرق نه که بود حکمرانى يک خان هللا امان «: نويسدمي خان 
 فش و کش و گارد بادى بدون پادشاھى ھيچ . درغرب نه و بود شده 

 خان هللا امان برعکس اما. رفت نمى جايى) امنيتى خاص تشريفات ( 
 اعتراض او بر وى فاميل. ميگرديد ملحق بامردم و ميرفت ھرجا 
 بادى ملت: ميگفت خان هللا امان )باشد خودش مواظب (که ميکردند 
 عشق افغانستان مردم به وار ديوانه خان هللا امان. است گاردمن 

   ]٣٣[».داشت

 در افغانستان «خود کتاب در مجددى غنى فضل افغان محقق

: گويد مى خان هللا امان شاه مورد در »خان هللا امان اعليحضرت عھد 

 عرفىم ملت دوستدار و دموکرات شخص را خان هللا امان ھا مصرى 

 ملت براى انگليس استعمار عليه مبارزه و آزادى رمز را وى و نموده 

 يک عالى رامثال خان هللا امان مصريھا. ميدانستند شرق و مصر 

 خانهللا امان تعريف در مصريھا. ميدانستند بيستم قرن در شرق پادشاه 

 امان. کنند ابراز استعمارانگليس به نسبت را خود کراھيت ميخواستند 

 پادشاه بصفت ملت نمايندگان با ١٩٢٤ جرگه لويه جلسات در خان هللا 

 با صميمانه بسيار فضاى در او ومباحثات کرد عمل دموکرات بسيار 
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٧٥

. ميآيد بحساب درشرق او بيمانند و آزاد سياست نمونه نمايندگان، 

 شخصيت ١٩٢٨ اغتشاشات در را خان هللا امان که آنھاى برخ@ف 

 اند، اوبارکرده بردوش را م@متيھا تمام و وانمود ضعيف و ترسو 

 مرد خان هللا امان که ميگويند سياسى ناظرين و محققين از گروھى 

 از خان هللا امان زيرا ، شناخت نمى را ترس ھرگز و بود شجاعى 

 گردش شھرکابل خيابانھاى در حاضرباشان بدون روز و شب طرف 

     ]٣٤.[نداشت خوف خود شخص به نسبت تھديد ھرنوع از و ميکرد 

 بدخواھان از که (کابل در انگليس سفير و مورخ تتلر فرايزر

 متصف خان هللا امان«: مينويسد او باره در) بود خان هللا امان 

 تقليد محمدخان پاينده خود اجداد واز بود وزعامت دوستى و بشجاعت 

 بود افغانستان ترقى طرفدار و وطندوست شخص خان هللا امان. ميکرد 

 عالى مقام صاحب جھان کشورھاى بين در نافغانستا ميخواست و 

 معلومات المللى بين شئون در و ارجمند خطيب خان هللا امان. باشد 

 داراى بودکه آن خان هللا امان شخصيت در ضعف نقطه. داشت کافى 

   ] ٣٥[».بود خواھى خود و غرور 

 باره در امانی، درعھد درافغانستان سفيرفرانسه فوشه، موريس

 امور در   خود عمر با درمقايسه جوان اين:"نويسد می خان هللا امان 
 مشخص اھداف شجاعت با.دارد آوری وحيرت عجيب شعور سياسی 
 کردم،لباس م�قات را او من که ھنگامی. برد می پيش به را خود 
 درچشمان. دارد ودرشت سياه چشمان سفيد، جلد .داشت بتن جنرالی 
 اثر از خان هللا امان. درخشيد می معلوم واعتدال وحزم اقتدار او 
 تحت را ھرکس سياسی مسايل فھم وبا شھامت سرشار، ذکاوت 
 مسايل که دارد را کفايت اين خان هللا امان. ميداد قرار تاثيرخود 
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٧٦

 کامل اطمينان با را) وانگليس روس (ھمسايگان ارتباط به  پيچيده 
 احبص او. صادرنمايد آنھا به نسبت را خود وفيصله ونظر کند مطرح 
 ھای وکاميابی نديده را زمانه صيقل تاھنوز. است قوی وارادۀ عزم 
 به را افغانستان اندک مدت در مثال بطور. است شده نصيب را زيادی 
 وعظمت بزرگی نميتواند کلمات.است کرده معرفی جھان تمام 
   ] ٣٦[».کند بيان را او شخصيت 

 جايى - نددرھ چه و افغانستان در چه خان هللا امان پرستيژ... 

 افتاده راه به »خ@فت «از پيروى در عجيبى اس@ميستى پان جنبش که 

 مسلمانان براى ١٩٢٠ درسال ،] ٣٧.[رسد مى شگوفائى اوج به - بود 

 پادشاه را خان هللا امان و ميآمد حساب به اس@م قلب افغانستان ھند، 

   ] ٣٨. [دانستند مي خود 

   :نتيجه

 ميھن به وعشق محبوبيتو خدمات ھمه اين درنظرداشت با

 وطنپرست شاه آن ميتواند وجدان با مورخ يک چگونه آن، ومردم 

 ديگر آرزوی ملتش وسرفرازی سربلندی جز که را ميھن وعاشق 

    نمايد؟ تخريب نداشت، 

 خواب از را ملت واين کشور اين ميخواست ًواقعا هللا امان شاه

 چنين تخريبات. نمايد ھدايت جلو وبه کند بيدار وسطائی قرون سنگين 

 وطن اين تاريخ دشمنان خواست به معلومدار ومترقی منور شاھی 

 از ھم يا و وميگيرد گرفته صورت پاکستان وسپس انگليس بخصوص 

 شده سراغ مغز وسبک نظر تنگ افراد در که قبيلوی دشمنی روی 

 در کنون تا که است کسی داکترکاکر. گيرد می ،صورت ميتواند 

 بطورمرموزی ، پوھنتون واستاد داکترتاريخ و پشتون ھای زيرچترنام 
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٧٧

 خارج کشور از که اخير درسالھای و است برده پيش به را وظيفه اين 

 مختلف ھای نوشته >ب@ی در را خود وشوم پليد نيات اين است، شده 

 وجدان با شخصيت يک توسط خوشبختانه که است داده بروز خود 

 چھرۀ کنری، خان ميرزمان غازی دارنام خانوادۀ از ديگرپشتون 

   .برديم پی داکترجعلکار اين اصلی ماھيت به ما و شد افشا اش اصلی 

 ٤٣ درمدت برادرانش و نادرشاه که بداند بايد کاکر داکتر

 امان شاه ونشان نام تا کردند ت@ش انگيس پاليسی مطابق خود، سلطنت 

 وجود با ولی د،کنن نابود و محو تاريخ صفحات از را غازی هللا 

 آن عکس و نام آنھا در که  امانی عھد درسی کتب تمام سوختاندن 

 اع@ميه آن در که زرنگار قصر با يکجا داشت، وجود مرد غازی 

 سوختند، آتش در بود شده قرائت افغانستان استق@ل شناختن برسميت 

 مردم وقلب ذھن از را پرست ميھن شاه آن نام که نتوانستند اما 

 ونشان نام کردن محو توان بيمارت مغز با تو پس. کنند پاک انستانافغ 

 کشورعجين استق@ل نام با  هللا امان نام زيرا ، نداری را هللا امان شاه 

. بود خواھد جا پابر نيز او نام باشد، برجا پا استق@ل تا و است شده 

 و قلب از را ملی شخصيت آن محبوبيت از يی ذره نميتواند وھيچکسی 

   .کند کم افغان شناس حق مردم  ذھن 

 ،»درمسيرتاريخ افغانستان «کتاب نوشتن با محمدغبار ميرغ@م

 فيض ،»درافغانستان مشروطيت جنبش «کتاب نوشتن با حبيبی  ع@مه 

 نوشتن با زمانی داکتر ،»تذکرا>نق@ب «کتاب نوشتن با محمدکاتب 

 حکومت برضد انگليس ھای وتوطئه امانی دورۀ بازنگری «کتاب 

 وسقوط ظھور «کتاب نوشتن با پامير پيکار آقای و »امانی 

  جنبش   از«کتاب نگاشتن با حشمت ،داکتر »خان هللا امان اعليحضرت 
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٧٨

 نوشتن با وزيری يارمحمدخان وجنرال ،»مشروطه   دولت   تا   مشروطه 

 اکادميسين ،وکانديد »تاريخ نجات او خپلواکۍ د افغانستان د «کتاب 

   :کتابھای  نوشتن با سيستانی اعظم 

  ، «متنفذ وروحانيت هللا امان شاه طرزی، محمود ع@مه «-١ 

  ،«ماست ملی وجيبۀ ، استق@ل و هللا امان شاه از دفاع «- ٢  

  ،«است عناصرملی وظيفۀ ، ملی ارزشھای از دفاع «- ٣  

    »کلکان؟ از دزدی يا خراسان از عياری بود، کی هللا حبيب«- ٤  

   خيانت، نامداردرمنج@ب استاد دو سقوط -٥ 

   :منجمله  محققانه مقا>ت نگاشتن با کاظم عبدهللا سيد داکتر و

  ،«   ! نيست افسانه افغانستان کامل استق@ل استرداد    «-١ 

  ،« امانی دوره سقوط ھای انگيزه و علل به نگاھی    «-٢ 

 تولد دسالگر چھارمين يکصدوبيست از تجليل مناسبت به«-٣ 

  ،«    غازی شاه هللا امان اعليحضرت 

   ، »کشور  در تجددگرائی عصر بزرگ يادگار ـ دارا>مان قصر     «-٤ 

 در  رسمی سياسی حزب اولين تشکيل و غازی هللا امان شاه     «-٥ 

 استق@ل استرداد سالگرد ششمين و نود مناسبت به ـ افغانستان

  ،«کشور 

 ٩٤   بمناسبت -ملی وجيبه يک کشور استق@ل سالگرد از تجليل    «-٦ 

  ،«-استق@ل سالگرد مين

 در  هللا امان شاه پرمحتوای سخنرانی: تاريخی مھم بيانيه يک    «-٧ 

  ،«کراچی

    »بنيادگرائی عليه مبارزه نماد »جھل و علم منار    «-٨ 

     يک   حيث   به   کلکانی   هللا   حبيب   امير   رسانيدن   بقدرت   و   انگليسھا -٩ 



   سقوط دو استاد در منج�ب خيانت  

 

٧٩

  دورۀانتقالی،

 مقا>ت  ديگر و »وتجدد زيرفشارعنعنه در افغان زنان «کتاب - ١٠ 

 دوباره  را ترقيخواه شاه آن ھای وکارنامه نشان و نام خويش ارزشمند

 که اند،  سپرده کشور بالنده و آينده و امروز ھای نسل به و کرده احياء

   .ندارد را آنھا نابودی قدرت ھيچکسی

 داکتر واقعيت پر اما موجز عبارت مقاله،اين ختام حسن برای

«  : است نوشته خويش مقالۀ ششم بخش در که ميکنم نقل را زمانی 

 حم@ت تاريخی، ھای فاکت تحريف ھا، گوئی ناسزا ھا، سرائی ياوه 

 آقای که داد نشان ھايشان، خانواده و ناقدين حرمت ھتک و شخصی 

 گريز ھايش جعلکاری با رابطه در شده مطرح موضوعات از کاکر 

 بيشتر ھای جعلکاری و اش مذبوحانه ت@ش ديگربا يکبار و نموده 

 از ميتوان مگر. کند تحريف را عزيزمان کشور تاريخی حقايق کوشيد 

 و کار، سيه فريبکار، جعلکار، مکار، اجرتی، نويس تاريخ يک 

 راه شھيد نھزارا خون تحقير و بيحرمتی اھانت، حتی که شيادی 

 تھاجم روشن حقيقت از و نميداند، عار را کشور استق@ل و آزادی 

 است، منکر افغانستان و ھند قارۀ شبه و منطقه به انگليس استعمار 

    »داشت؟ ديگری انتظار ميتوان 

 مايۀ تو! کاکړ پوھاند باد ننگت تاريخ دکترای: گفت بايد پس
 افغانستان دوست آزادی ملت ترا استی، وپشتونولی افغانيت ننگ 
 واستعمار نوکرمنشانه ديد طرز اين با تو. بخشيد نخواھد ھرگز 
 نمودن پا زير با پشتون تاريخدان يک نام به را ننگ اين طلبانه، 
 تو روی! ساختی تاريخ نام بد را خود و خريدی وجدانت 

 نامدار غازيمرد بروی افتراء و تھمت تيغ که باد  سياه  جعلکارتاريخ
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 استق�ل تاريخ پرافتخار تاج که را شخصيتی کشيدی،و  هللا امان هشا
 حصول برای  افغانی وغرور باشھامت  که افغانھاست،کسی  خواھی
 شاھد زمان کمترين در و بود، کشيده نيام از کشورشمشير  استق�ل
 حق ملت و داد، ارمغان خود دوست آزادی  ملت به  را استق�ل
 ،ھرساله ميگذرد آن از سال ٩٧ که امروز ات تاريخ  آن از ما شناس

 از بعد تو مگر ميکنند، قدرشناسی  آن ومحصل استق�ل  استرداد از
 چرا که ميکردی گريه خون خود، درخلوت انگلستان  از بازگشت

 وھر ميکنند دانی قدر کشور استق�ل و  شاه آن از  حد، اين تا مردم
   !ميدارند؟  گرامی را دو

   ٢٠١٦/ ٦/ ٢٤  پايان

  

   :وزيرنويسھا مآخذ
 ]١[-   http://www.afghan-

german.net/upload/Tahlilha_PDF/zamani_abr_peramun- naweshta-hai-

hassan-kakar-  ٥  .pdf  

 يک برنظرشتابزدۀ نقدی ( مقالۀ ،١١٠٨ص ،٢ج اخير، قرن پنج در افغانستان-]٢[ 
    رضوی داکتر  از) پوھاند

   ١١١٢ ص ،٢اخير،ج قرن درپنج فرھنگ،افغانستان -]٣[ 

   ١٣٤ ،ص انگليس ھای وتوطئه امانی دورۀ زمانی،بازنگری داکتر -]٤[ 

  امريکا ،١٧٥-١٧٤وتجدد،ص عنعنه شار زير افغان زنان کاظم، عبدهللا داکترسيد -]٥[ 

   ٢٢٢ درافغانستان،ص اجتماعی وتحو&ت مذھبی ھای نويد،واکنش داکترسنزل -]٦[ 

 ]٧[- http://www.afghan-

german.net/upload/Tahlilha_PDF/zamani_abr_peramun- naweshta-hai-

hassan-kakar-  ٤  .pdf  

   ١٣١ -١٣٠ ص دوم، چاپ مشروطيت، جنبش حبيبی،-]٨[ 

  دوم چاپ١٨١ ص مطابق اول، چاپ ١٦٨ ص ، مشروطيت جنبش ، حبيبى  -]٩[ 

 معاصر نگاروجعلکارتاريخ ريفتح بزرگترين... داکترکاکر (مقالۀ زمانی، داکتر- ]١٠[ 
   )٢٠١٦ آن�ين جرمن افغان!( افغانستان 
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   ٢٢٢ ص پشاور، مختصرافغانستان،چاپ حبيبی،تاريخ- ]١١[ 

   ١١١٢ ص ،٢اخير،ج قرن درپنج فرھنگ،افغانستان - ]١٢[ 

 معاصر نگاروجعلکارتاريخ تحريف بزرگترين... داکترکاکر (مقاله زمانی، داکتر- ]١٣[ 
   ٢٠١٦ آن�ين جرمن افغان) ٤ بخش(   افغانستان،

 ،نيز١٢،١، صص کوھسارکابلی، درافغانستان،ترجمۀ آتش استوارت، تالی ريه - ]١٤[ 
   )پنجم بخش(دکترکاکر دربارۀ زمانی اخيرداکتر  مقالۀ

   ١٠٨١ ،ص٢فرھنگ،ج- ]١٥[ 

 بخاطر کاکر داکتر که باشم شنيده کسی از علوم اگردراکادمی شوم کر من -]١٦ [ 
 بين عفو سازمان نماينده ھای نامه در. است شده زندانی خلقی رژيم  برضد همبارز
ً تقريبا بودم، آنھا از يکی نيز من که انق�بی شورای اعضای از ھريک  عنوانی) آرماکورا(المللی
 ديدار برای لغمان به کابل از است ميخواسته پوھنتون استاد کاکر داکتر :( بود رفته تذکر چنين

 ساخته وزندانی دستگيرکرده کشور از فرار اتھام به را او ، سفر راه  در مگر برود اش خانواده
 وبا&خره.) نمايند عفو را او تا بود کرده تقاضا انق�بی ھرعضوشورای  از المللی بين عفو. اند

 نيز من برای) بود سرشناس حزبی  يک که (اش خسربره وساطت با  کاکر داکتر خود عريضۀ
 عبدالرحيم سوی از کاکر عفو موضوع که روزی. بود شده عفو تقاضای  آن در که شد داده نشان
 کاکر،با پوھاند ازمخالفت کسی نيز آنجا گرديد،در مطرح انق�بی شورای  رئيسۀ ھيئت در  ھاتف
 جلسه درھمان با&خره و گرديد کشورمطرح از او فرار احتمال وصرف  نراند برزبان حرفی رژيم
   .شد  دادهنظر اش رھائی به

   ١٠٥٧ص ھمان، فرھنگ،- ]١٧[ 

 خان هللا امان شاه (مقالۀ خواندن به را کاکر پوھاند کشور استق�ل اھميت درک برای -* 
 را مقاله اين تا ميدھم حواله)افغانستان مدنی جامعه مجتمع - افغانستان استق�ل استرداد  و

   .    سازند آگاه را وخود  بخوانند

   ١١٤٣ ،ص٢ج اثر فرھنگ،ھمان- ]١٨[ 

   ١٢٤ ص زمر، خليل ترجمۀ درافغانستان، سياست و اس�م ، اولسن استا - ]١٩[ 

   ٧٩٤ ،ص١،چ١ ج درمسيرتاريخ،  غبار،افغانستان - ]٢٠[ 

   ٧٩٢ ص ،درمسرتاريخ، غبار - ]٢١[ 

 متنفذ،چاپ روحانيت و هللا امان محمودطرزی،شاه ع�مه سيستانی، - ]٢٢[ 
     دوم، ،فصل٢٠٠٤

   ٣ ص ، ١٧ شماره ، افغان ،امان٤٤ص ٍامانی دورۀ حبيب، اسدهللا داکتر - ]٢٣[ 

   ٣ ص ، ١٧ شماره ، افغان ،امان٤٤ص ٍامانی دورۀ حبيب، اسدهللا داکتر - ]٢٤[ 

    ٤٧ص ، ١٣٦٨ ، امانى دوره ، حبيب هللاسدا دکتور اکادميسين کانديداى - ]٢٥[ 

     ٤٤  ، امانى حبيب،دوره اسدهللا دکتور اکادمسين کانديد - ]٢٦[ 

    ٧٩٣ ص ،١درمسيرتاريخ،ج ،افغانستان غبار- ]٢٧[ 
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   ٧٩٨- ٧٩٧ ص ص ،١غبار،ج- ]٢٨[ 

 خان، هللا اميرامان اشتھار اع�ميه ، ٦٦٩ سوم،ص بخش٤التواريخ،جلد سراج - ]٢٩[ 
   ٨ ص رفيع، هللا حبيب اھتمام به) ١٩٩٩(١٣٧٨ چاپ ، افغانستان در قانون نيزحاکميت 

  ،٨ درافغانستان،ص قانون ،حاکميت ٦٦٩ سوم،ص بخش٤لتواريخ،جلدا سراج - ]٣٠[ 

 چاپ ، زھما محمد على ،ترجه افغانستان سياسى روابط تاريخ ادمک، دبليو - ]٣١[ 
   ١٣٥   ص ، پشاور

 - ١٩١٥ريبيچکا، اتريشی،ايميل افسر سفرنامۀ(افغانستان، درکشورخداداد - ]٣٢[ 
   ٢٣١آلمان،ص٢٠١٤ آھنگ،چاپ رتبيل  ترجمه)١٩٢٠

   ٢٥،٧ صص افغانستان، در ستوارت،آتش تالی ريه - ]٣٣[ 

   ٣٢٨ص  امريکا، ،١٩٩٧ ، خانهللا امان عھد در افغانستان ، مجددى غنى فضل - ]٣٤[ 

    ٣٣٠ ص مجددى، غنى فضل - ]٣٥[ 

  بينوا سايت تاريخ، ملی يوسفزی، تيمورشاه - ]٣٦[ 

   ١٠٠ ص سياسى نوگرائى و اس�م روى،افغانستان اوليويه - ]٣٧[ 

   ٣٢ص ، افغانستان در استوارت،آتش تالی ريه - ]٣٨[ 
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                          ممقالۀ چھار
  

           

  نمائی از حبيب هللا کلکانی، به معنای حمايت بزرگ

  ! دزدی وتجاوز برناموس ديگران استجھالت، از
  

  )٢٠١٦/ ٨/٨نوشته شده در( 

  

 راه ھا وغارت مسافران وقتل وتجاوز به دزدی، واخ�ل امنيت
ناموس ديگران، از جمله اعمال خ�ف قانون وخ�ف شريعت اس�می 
وضد اخ�ق وحقوق اجتماعی وانسانی است وجزای ھرکدام  ازاين 

  .رفتارھا از لحاظ شرعی قطع دست يا سنگسارمتھم است

جوانان ما  در ھرگوشه يی از کشور بايد بدانند که برخی از 

 دانش دوستی، وطندوستی، پاک نفسی، ناموس داری، : مثلزشھاار

رشوت نخوردن، صداقت درانجام وظيفه ، کمک کردن  به مستمندان 

و فقراء  ودستگيری از مظلومان و رعايت حق وانصاف و عدالت 

،نخوردن مال حرام،حذر کردن از تجاوز به حريم خصوصی ديگران، 

خ@قی واس@می جامعه افغانی از جمله ارزش ھای وا>ی اجتماعی وا

>زم است تا ازکسانيکه صاحب فضايل اخ@قی واجتماعی فوق . است

ھمچنان شايسته است تا از  دانشمندان .الذکر باشند، حمايت کرد

وشخصيت ھای ملی يا محلی با دانش  وبا درايت ومدافعان آزادی 

اطر واستق@ل وعدالت اجتماعی دفاع نمود،وھيچ لزومی ندارد تا بخ

وابستگی ھای قومی ونژادی وزبانی، از دزدان و قات@ن وجھالت 
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گستران وغارتگران ومتجاوزان به مال وناموس ديگران  حمايت 

زيرا جھالت ونادانی وضديت باعلم ومعارف وتظاھر به گردن .  نماييم

کلفتی وچاقوکشی بمنظور ايجاد رعب و وحشت وغارت مردم ، از 

اعی شمرده نميشود و ھيچ گونه افتخاری جمله ارزش ھای مثبت اجتم

  .به ھمراه ندارد

آنچه مايۀ افتخار انسانھا است مجھز شدن با زيور علم و دانش 
معاصراست که بايد جوانان ما خود را با آن مزين کنند، نه با س�ح 
کھنه و زنگ زدۀ تعصبات مذھبی وقومی و تباری و زبانی وسمتی 

  !وگروھی

ھور به بچۀ سقو، در آغاز مرد بيسواد حبيب هللا کلکانی، مش

وگمنامی بود که برای سيرکردن شکم خود دزدی ميکرد وچندين بار 

بجرم دزدی از طرف حکومت محلی سرای خواجه گرفتار و زندانی 

چون غير از دزدی کار ديگری بلد نبود،باری . ودوباره رھا شده بود

  .  با خود برددست به قتل دوعسکر مسافر زد وتفنگ ھای مقتولين را

ولت در ت@ش دستگيری او برآمد، اما حکومت ھای محلی در د

شمالی موفق به دستگيری او نشدند وحبيب هللا از ترس تعقيب 

حکومت، به پشاور فرارکرد ومدتی بعد سراز زندان انگليس در 

  .پشاورکشيد و به افغانستان برگشت

 از  در راه بازگشت م@ی مسجدی ، او را به يافتن گنجی

زيردرختی که بر سر راھش واقع شده بود بشارت ميدھد،وسپس با 

   .م@ی ديگری برميخورد که او را به کشتن امان هللا خان تشويق ميکند

  تشويق  تمام کسانی که حبيب هللا را به کشتن شاه امان هللا درواقع
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ترغيب مينمودند، ايجنت ھای انگليس بودند که در لباس م@ و و

ر ومرشد برای براندازی رژيم مترقی  ومستقل امانی روحانی و پي

ت@ش ميکردند و سرانجام انگليس با استفاده از عقايد اس@می مردم 

 خوش باور افغانستان، آن نظام مترقی ومعارف پرور را مواجه با

  . سقوط نمود

پ@ن سقوط رژيم امانی با ھمکاری برخی از عناصر ارتجاع 

 ھمفريز سفيرانگليس درکابل  و داخلی، ودسايس خارجی بخصوص

>رنس وعبدالواحد شينواری معروف به : جواسيس ديگر آن کشور مثل

استراليائی، قسمی طرح ريزی شده بود که ابتدا شورش » مسترويد«

درسمت مشرقی  آغاز گردد، تا نيروھای نظامی کابل به آنسو سوق 

حبيب هللا  و وقتی کابل از قوتھای نظامی خالی گرديد، آنگاه . شوند

پسرسقو از سمت شمال کابل دست به اغتشاش بزند و با نيروھای خود 

وقتی که بچۀ سقو برکابل ١٩٢٨ دسمبر١٣در روز. برکابل حمله نمايد

حمله کرد، محمدولی خان وکيل مقام سلطنت وعبدالعزيز وزيردفاع ، 

 نفر از محافظان ديپوھای اسلحه را جمع کردند تا به مقابل ٨٠فقط 

 تن آنھا  مسلح بودند و  بقيه ٢٠٠ نفر لشکر ايلجاری سقاوی که ٢٠٠٠

 نفر ٨٠طبيعی بود که ! چوب و تبر بدست داشتند به مقاومت بپردازند

سرباز دولتی کاری از پيش برده نمتوانستد و نتيجه ھمانا چيزی بود 

ًکه قب@ طرح شده بود يعنی که نصب يک دزد بيسواد بجای رژيم 

  . قام ازاستق@ل طلبان  وآزادی  خواھان افغانستانمترقی امانی وانت

سردار عنايت هللا خان  ) ١٩٢٩ جنوری١٤(بعد از ظھرروز 

پادشاھی خود را بجای امان هللا خان اع@ن نمود وھيئت صلحی 

بسرکردگی محمدصادق مجددی نزد بچۀ سقو در باغ با> اعزام کرد تا 
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ه دولت جديد اطمينان دست از جنگ وستيز بردارد و از اطاعت خود ب

اما ھيئت اعزامی خبر پادشاھی حبيب هللا را با خود آوردند . دھد

سردار . واطاعت سردارعنايت هللا خان را ازپسر سقو تقاضا کردند

عنايت هللا خان درمشورت با سران لشکری وملکی بعد از سه روز 

پادشاھی در چارديواری ارگ، به استعفا از سلطنت  وترک کشور 

دراين امرشوم به جزغ�م دستگيرخان «  گرديد وبقول کاتبحاضر
قلعه بيگی پسر عبدالرشيدخان محمدزائی وعبدالعزيز خان وزير 

بارکزائی که رضا وشريک ]  معاذهللا خان[ حربيه فرزند محمدهللا خان
دزد و رفيق قافله نبودند، ديگران ھمه راه انقراض سلطنت خاندان 

ص امان هللا خان وعنايت هللا خان ھمی امير عبدالرحمن خان به خصو
تذکرا>نق@ب ، ص  کاتب، فيض محمد( ».پيمودند تا که برمرام فايق آمدند

٦٧(   

 جنوری ١٨در(فيض محمدکاتب به ارتباط روز اشغال ارگ

تبعۀ پسر سقاء وحميدهللا برادر وسيد حسين « :مينويسد  )١٩٢٩
کدام نام منصب وزيرجنگ وپردل سپھسا&ر او وغيره دزدان که ھر

بزرگی را برخود نھاده بودند، به مفاسقت وغارت اقدام کرده، به 
بھانۀ اينکه آواز تفنگ ازاين خانه شنيده شده يا تفنگ در 

است، دسته دسته وجوق جوق شده از دست بد ناموسی ] موجود[آن
به زنان ودوشيزگان و پسران و تاراج مال و منال يازيدن، و پسران 

ان را در اطاق ھای خلوت برای مخالطت کشيدن وھر و زنان و دختر
ده و بيست نفر يکی دونفر زن و پسر و دختر را در منزل و اطاق 
بيتوتۀ خويش بردن دريغ نکرده، تا امروز که يک شنبه بيست 

 وسنۀ مي�دی ١٣٤٧مارچ، سنۀ ھجری ١١وھشتم رمضان مطابق 
  ) .٧١ ، ص تذکرا>نق@ب(»].است[ ھست، اين فعل وعمل جاری١٩٢٩
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فيض محمدکاتب بطور روزمره فجايع  وحشيانه رژيم حبيب هللا 

کلکانی را ثبت تاريخ نموده است که فکر ميکنم ھيچ کسی قادر نباشد 

تا لکه ھای سياه تجاوز وچپاول و بی ناموسی را از پيشانی اين آدم 

جانی و بيسواد و دشمن علم ومعارف وترقی وتعالی کشور 

سرمنشی دربار بچۀ سقو در ( ھا استادخليل هللا خليلی ھرچند بعد.بزدايد

» عياری از خراسان« با نوشتن کتاب) روزھای نخست اشغال کابل

ت@ش نمود تا از اين سا>ر دزدان سرگردنه، تصويری شبيه عياران 

بدست دھد، اما ھر انسان آگاه از تاريخ کشور ميداند که ميان عياری و 

  . بسيار فاصله استدزدی نوع حبيب هللا کلکانی

 «:فيض محمد کاتب برحبيب هللا کلکانی چنين شھادت ميدھد

سا&ر دزدان و پيشوای بی دينان که به دسيسه لقب خادم دين رسول 
 کاتب، فيض محمد(  ».هللا نھاده ودر حقيقت ونفس ا&مر ھادم آن بود

   )٢٩٦تذکرا>نق@ب ، ص 

در واقع ،نیت@ش بخاطربخاک سپاری رسمی حبيب هللا کلکا
حمايت از رھزنی،ھواداری از دزدی و قطاع الطريقی، وطرفداری از 

به ک@م ديگر، بخاک  .قلدری وتجاوز برمال وناموس ديگران است

سپاری رسمی حبيب هللا   شبيه بخاک سپاری شھيد داودخان، بطور 

غير مستقيم تقبيح از نادرشاه وقوتھای جنوبی تلقی ميشود که چرا شر 

  .ق ومتجاوز شريری را از سرمردم کابل پس کرده اندچنين سار

درحالی که به گواھی تاريخ وشھادت فيض محمدکاتب، حبيب 

هللا، يک جانی ويک دزد ومتجاوز به ناموس مردم بود که مطابق 

خواست مردم کابل وتقاضای قوت ھای که کابل را فتح کردند، قابل 

ا به ھرشکلی که خواسته اعدام بوده و نادرشاه او را بدست مردم داد ت

ع@وه برشھادت فيض . باشند،به زندگی او وياران او خاتمه دھند
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محمدکاتب، مولوی عبدالواسع آخندزاده در قندھار فتوای کفر حبيب هللا 

بقدرت رسيدن  نادرخان، اع@م کرد و ھنگامی که  کلکانی را پيش از

 زو>نه حبيب هللا کلکانی قندھا را متصرف و او را با زنجير و

بحضور خود خواست واز او پرسيد که چرا فتوای کفرمرا صادر 

نمودی؟ جواب داد که اکنون ھم من ترا باغی وغاصب تاج وتخت شاه 

. قانونی افغانستان امان هللا خان ميدانم وحکم به قطع دست دزد ميدھم

شجاعی بود که حبيب هللا دستور  با شنيدن وروبرو شدن چنين مرد

. ه وسيلۀ توپ داد و آن عالم را ستين اس@م را شھيد کردکشتن او را ب

  .روانش شاد ويادش گرامی باد

اگر رفتار وبرخوردحبيب هللا را با مردم کابل و شھرھای تحت 

  :فرمانش مد نظر بگيريم ميتوان گفت

   شھريان کابل درمدت نه ماه حاکميت بچۀ سقو، غير ازغارت -

شان، ولت و کوب و شکنجه و تجاوز وتصاحب مال ومنال وناموس 
وتوھين وتحقير وتشھيردر انظار عامه، و بزور رقصاندن زنان و 

  !بچه ھای نوجوان شان، جيز ديگری از بچۀ سقو نديده اند

 بخاک سپاری مجلل کلکانی درکابل ، به معنای توھين وطعنه -

برپا ساختن مقبرۀ حبيب هللا  کلکانی ! زدن به مردم کابل پنداشته ميشود

تپۀ مرنجان، ياد آور روزھای تلخ وخجالت باری است که مردم در

کابل از دست بچۀ سقو وھمکاران دزد او بخاطر تجاوز بر زنان 

ودختران وپسران جوان خويش در مدت نه ماه حکومت وی، خون 

  !گريه ميکردند و مرگ او وھمراھان دزدش را از خدا آرزو مينمودند

م حبيب هللا کلکانی،چه  برپاکردن ھر گونه ياد گاری بنا-

نامگذاری يک نھاد تعليمی باشد، چه نامگذاری جاده و يا چھار راھی، 
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وچه مقبرۀ قابل توجھی، جز سرافنگندگی و شرمساری برای دولت و 

يک نزاکت ديگر را نيز نبايد . ملت  وتاريخ کشورثمره ای ندارد

فراموش کرد که چنين کاری حکم خنجر زدن به قلب مردم مصيبت 

ديده از دست سقويان وطعنه زدن به مردم کابل را نيز دارد که 

نتوانستند در برابر دزدان سقوی از مال وناموس خويش دفاع نمايند و 

با آنکه شاه امان هللا غازی يک روز قبل از استعفای خود از سلطنت، 

در پل باغ عمومی رفت و به مردم کابل خاطر نشان کرد تا س@ح 

وسپس . وس خويش در برابر متجاوزان دفاع نمايندبردارند و از نام

در ھای ذخاير س@ح را بازکرد و به آنھای که خواھان گرفتن س@ح 

بودند، پنجاه ھزار قبضه تفنگ با کارتوس توزيع نمود ، اما با وجود 

اين آخرين کمک شاه به مردم کابل، سقويان برکابل مسلط گرديدند 

   چنان فجايعی را اعمال کردند، که  ماه، درحق باشندگان کابل٩ومدت 

  .تاريخ نظير آنرا جز در دوران چنگيز به ياد ندارد

نجات مردم کابل وسراسر افغانستان از دست دزدان مال و 

ناموس وعزت وشرف وغرور استق@ل طلبی مردم افغانستان،توسط 

نادرشاه واقوام جنوبی  يک کار سترگ ملی بود و با نظرداشت شرح 

ات سقاوی از سوی کاتب ھزاره، جا داشت که مردم انواع جناي

  افغانستان در مرگ واعدام حبيب هللا وياران دزد اوشاد مانی کنند، نه 

  ! سوگ وفاتحه داری

آقای پيکار پامير کارنامه ھای حبيب هللا کلکانی را چنين برمی 

مکتب مستورات را موقوف کردم، مکاتب انگريزی «: شمارد
 فرستادن دخترھا را که - .موقوف کردموفرانسوی وجرمنی را 

درخارجه نموده بود،چون بدناموسی ملت بود،جايز ندانستم وآنھا را 
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 حساب، ھندسه، –. ًخواسته ديگرفرستادن را قطعا ممنوع نمودم
پيکار پامير، سقوط ( ».انگريزی که رواج داده بود موقوف کردم

  )٢١٢و٢١١اعليحضرت امان هللا خان، چاپ کانادا،صفحات 

 درمقاله محققانه خود در بارۀ کلکانی ونسبت احسان لمرآقای 

 می اکنون «:ھای دروغينی که ھوادارانش به وی ميدھند مينويسد
 پيشرو روشنفکران آن و خواھان ترقی آن از ای عده بينيم

 و )پرستی نژاد ( راسيزم تبار، و منطقه گنداب در چنان ديروزکشور
 ھمه با که ھستند غرق نژادی و زبانی )برتری طلبی ( شئونيزم
 ھای واژه ش4ق با را ھراستدRل ھم باز تاريخ روشنی و صراحت
. کوبند می )...و ]تماميت خواه[تواميتخواه  و فاشيسم( سياسی
  ....کنند می تاز و تاخت خان 2 امان شاه طرزی محمود به وحتی

 حال که با سوادان، دوستدار بی سوادی اگر به نظر شما حبيب
دارد به غير از  هللا يا ابوجھل زمان بر نھضت مشروطيت دوم برتری

يا يک و دو ....) جوان مرد و کاکه و عيار (چند جمله متحد المال تان 
 ديگر داريد تا بروی کاغذ آوريد؟ کلمه از استاد خليلی چه چيز

آيا نخوانديد که ھمان استاد خليلی از زبان خود کلکانی - *
 .ليس او را تداوی نمودنوشت که سفارت انگ

انکار می نمائيد که محمد صادق خان مجددی حامی و - *
انگستان آقای  محرک حبيب هللا نوشت که سکرتر شرقی سفارت

محبوب علی قبل از رسيدن به قدرت به ديدار حبيب هللا در باغ با& 
 .رفته بود 

  فيض محمد کاتب و غبار حقايقی تلخ آن دوره شوم و سياه - *
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حبيب (وحشت گو نمودند چون به ذوق و دل دوستداران جھل ورا باز
 .نھا را درباری و وابسته دربار ميدانندآ نبود )هللا کلکانی

اين جمعيت متخالف الطبع در گرد حبيب هللا " غبار ميگويد *
يک عده به کلی جاھل  .حلقه زده و در خطوط متباين حرکت می کردند

غول پول اندوختن بودند و از و نو به دولت رسيده و حريص فقط مش
زمينی و باغی و قصری می يافتند بھر نوعی  گرسنگی بسيار ھر جا
 عمارات دولتی را منزل شخصی خود ساخته. بود تصاحب می کردند

بودند و در حفظ ظواھر ھم ھر روز ريش و بروت اينھا کوتاه تر و 
روب دريشی رسمی شان قطور تر و القاب مردھقديم زنده تر می 

اينھا چون از عصر و حتی محيط کابل بسيار عقب افتاده تر .... دش
علم و عقلی در ما حول خود نداشته،  بودند، طاقت ديدن ھيچ گونه

دشمن کفايت و فضيلت بودند و ھر جا سری می يافتند در صدد بريدن 
  )١٠/٨/٢٠١٦،افغان جرمن آن�ين،... شاملو  احمدمقاله لمر،در بارۀ( "...شدند آن می

 دزدی و جنايت رمی بايد شخص با درک وآگاه و با فھم کشوھر

 ودزدی و   دروغ گوئی و تجاوز به حقوق ديگران را محکوم کند تا

  . تلقی نشود تجاوز به ناموس مردم يک عمل روا ومشروع

د تا از کسانی که برای جامعه ومردم انتاريخ نيز به ما می آموز

 نيکی ياد شود واز آنھای کشور خود مصدر کارھای نيک شده اند به

که جامعه را دچار مصايب ودرد ورنج کرده باشند، مورد نکوھش 

برای تاريخ  فرقی . قرار گيرند تا نسل ھای بعد آنرا تکرار نکنند

نميکند که آدم بد از جمله  رھبران  سياسی متعلق به اين قوم يا آن قوم 

بايد بد را بد باشد يا از جمله رھبران مذھبی ودينی بوده باشد،می 

وخوب را خوب گفت، اينست درس اصلی تاريخ، و نبايد برای خوش 
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چون دروغ فريب دادن ديگران . ساختن  اين يا آن کس  دروغ گفت

                        .است که با>خره برم@ ميگردد ومايه تمام مشک@ت بعدی ميشود

که نکند م بودمن از انگليس کينه توز،در انديشه دراين پروژه 
برای بھم انداختن ملت غيور افغان در کار بزرگنمائی حبيب هللا دخيل 
باشد وميخواھد يک بارديگرتوسط يک کلکانی ديگر،عقل ودرايت 

 سال قبل ٨٦ مسخره کند وھمانگونه که ٢١مردم ما را در قرن 
توسط  خود آن غول بی شاخ ودم، رژيم مترقی و اص�ح طلب 

نستان نابود کرد و مردم سرشار از مشروطه خواھی را درافغا
استق�ل طلبی وآزادی خواھی ما را در زير پای يک مشت دزد 

 ماه به کاسۀ سرشان  آب داد، اکنون ٩واوباش وجانی برای مدت 
قصد دارد تا  برسر استخوانھای پوسيدۀ  آن امير بيسواد و جاھل، 

ون جوانان ما را رو در روی ھم قرار بدھد تا خدای نخواسته خ
   !ھمديگر را بريزانند؟

  پايان
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                                   مپنجمقاله 

  

  ازجھالت تقدير کرد؟وآيا ميتوان ازعلم نکوھش 
  

)    ٢٠١٦/ ٨/ ٢١(  

  

 مين سالروز استرداد استق@ل کشور، در محوطۀ ٩٧تجليل از

لوی ارگ کابل،با قرار دادن عکس بزرگ حبيب هللا کلکانی در پھ

محصل استق@ل شاه امان هللا،وشھيد اعظم داودخان و نادرشاه 

وظاھرشاه  وديگر رھبران سابق افغانستان، نه تنھا تعجب انگيز، که 

  . توھين آميز نيز بود

داکتر اشرف غنی با ھرمنطقی که اين کار را کرده باشد، اين 

 عملش يکطرف به معنای  سبک ساختن شاه  امان هللا محصل استق@ل

کشور و نادرشاه ناجی مردم کابل از آفت تاراج وتجاوز سقاويان بود، 

 آدم واز طرف ديگر  به معنای حمايت از جھالت ونادانی ودزدی و

  .کشی وتجاوز برمال وحقوق ديگران نيز تعبيرميشود

نيزمی ساخت و در کنار »  منارجھل«کاش غنی مناری بنام  
 مينمود که اينک منار جھل، حبيب هللا کلکانی  برپا ميکرد و اع�ن

ھر که ھوادارش است بفرمايد در کنار آن ايستاده شود تا ديده ميشد 
  که چند نفر حاضراند در پای آن ايستاده شوند؟

اين کار اشرف غنی  را مردم، ولو بدستورخودش صورت 

  گرفته باشد، نه تنھا برای جلب رضای خاطر ھواخواھان بچۀ سقو، که 
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زيرا اين انگليس بود که  . گليس نيز تعبير ميکنندبخاطر خوشنودی ان

شاه امان هللا را از رھبری جامعه افغانستان پس کرد و بجای او يک 

آدم بيسواد ودزد جاھل را که دشمن علم ومعارف بود، بنام بچۀ سقو بر 

فرق مردم افغانستان که تا آنروزمغرور از پيروزی در جنگ با 

 ببينند ازتجاوز وبيداد وتاراج و ھتک انگليسھا بودند، قرار داد تا

بنابرين به نظر ميرسد . حرمت ، که در دوران شاه امان هللا نديده بودند

که رئيس جمھور غنی از انجام کاری که خوشنودی انگليس را فراھم 

  !کند، دريغ نورزيده است 

عکس العمل مردم چيز فھم کشور ازاين عمل اشرف غنی، در 

بدون ترديد اشرف غنی با اين . وچشمگيراستشبکه ھای مجازی وسيع

کار خود، لکۀ سياھی در تاريخ حکومت داری خود ثبت کرد که اگر 

معاھدۀ خط ديورند را با پاکستان ھم امضاء ميکرد، نامش را تا اين حد 

ب@ درنگ بايد ع@وه کرد که اشرف غنی نمی . لکه دار نمی ساخت

ن حاکميت خويش پيوسته بايست برای تداوم حکومت خود به مخالفا

باج بدھد  تا آنھا را از خود راضی ساخته باشد،در حالی که مخالفان 

واز جمله تيم عبدهللا عبدهللا به آويزان کردن عکس حبيب هللا، آن 

سمبول جھالت ونادانی وشقاوت و تجاوز و تاراج در روز تجليل 

ھی ھای ازاسترداد استق@ل افغانستان، دست از مطالبات واضافه خوا

پس بھتراست تا دولت وحاميان حبيب هللا کلکانی در . خود برنميدارد

  :زير تصاوير او يا بر لوح قبرش بنويسند که

  يا مرده باد امنيت عامه وعزت ! مرده باد علم! زنده باد جھالت 

     انسان؟

* * *  
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  !سقاويان يوازي تاجيکان نه دي

 فيسبوک خود  از قول عبدالمنافع ھمت درشيرحسن حسنآقای  
   !سقويان يوازی تاجيکان نه دی: مينويسد که

 موږ ډٻر کوچنيان و چي په کندھار کي به مشرانو ويل چي 
ف@نۍ کورنۍ د سقاوي بغاوت په وخت کي د سقاو ملګري وه او ځيني 
يې په دې >ره کي مړه سول، خو کله چي د جمعيت تنظيم جوړ سو 

  . دا سولسقاويان د پښتنو په ټولو سيمو کي پي

له روسانو سره د جھاد پر مھال د حبيب هللا کلکاني په اړه يوه 
منظمه تيوري جوړه سوه او کلکانی له کوم مدرک او ماخذ پرته اتل 

که له چا سره د ھغه وخت د حکمتيار صاحب د تنظيم درسي . وبلل سو
ھلته . کتابونه وي، نو د تاريخ مضمون او نوري ليکني دي يې وګوري

يو ستر مجاھد، متقي او خورا مدبر پاچا معرفي سوی او کلکانی 
غازي امان هللا خان له اس@مه خو څه چي بيخي له سړيتوبه ايستل 

دا چي وروسته د نظار شور ا حکمتيار صاحب دوی ته د . سوی دی
( ناسور ټپ سوه يو تصادف و، که نه نو څلورو جھادي تنظيمونو 

ي يو ستر مجاھد او د خپل کلکان) حکمتيار، خالص، سياف، رباني
وخت ضرورت باله، خو جمعيت ھغه وخت ھم قومي اجنډا درلوده او 
آن تاريخ ته يې ھم له ھمدې زاويې کتل، خو حکمتيار دوی د پښتنو 
وژل او د ھغوی تاريخ مسخه کول جھاد باله چي دا د ھغه وخت يوه 

  .سياسي بې >ري وه

عوري ډول د قومي يوه تنظيم په ش. په ھر صورت خبره يوه ده
تماي@تو له مخي کلکاني اتل باله او دريو پښتنو رھبرانو د قبيلوي 

 . تماي@تو او سياسي ماشومتوب له امله باطله >ره غوره کړې وه

زما مطلب دا دی چي د تاريخ مسخه کول او د تاريخ په 
باطلدانۍ کي پراته منفور او استفراق سوي کرکټرونه د ات@نو په نوم 
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د عبدالنافع (.ي کول او واقعي ملي ات@ن سپکول جھادي پديده دهمعرف
  »)ھمت له پاڼې څخه

عنوان با> که باعث نوشتن يک مقالۀ بسيار جالب از سوی آقای 
 در واقع عنوان مطلبی آموزنده ورھنمونی دھنده ايست  ،مرازی شد

 که من آنرا در فيسبوک  محمدحسن حسن  خواندم ودر دريچه نظر
البته منظور من از نقل اين مطلب، غير ازآن چيزی  .اشتمسنجی گذ

است که آقای مرادزی  برداشت نموده و برآن تبصره مفصلی نموده 
 مھم وآموزنده وھوشدار شتبصرۀ آقای مرادزی در جای خود. است

 پيامش اينست که برخی از پشتونھای جاه طلب وعاقبت .دھنده است
افع ملی وحتی ھمبستگی ، من نينديش محض بخاطر منفعت شخصی

قومی خود را زير پا می کنند و در کنارشخصی قرار ميگيرند که نبايد 
 سال قبل بعضی ٨٦اينھا بايد از تاريخ کشور آموخته باشند که . بگيرند

از پشتونھا درکنار حبيب هللا بچۀ سقو، آن دزد مشھور و دشمن علم 
خواه رآزادی وترقی کشورايستاده  شدند و يک شاه مترقی ويک رھب

 ماه آن دزدان جز ٩پشتون را سقوط دادند که برای مدت ودموکرات 
غارت و تاراج مال مردم ودولت وتجاوز به حقوق ديگران کاری 

 جاه طلب ومقام پرست  از قوم  دوسال قبل يک عده اشخاص.نداشتند
ھمدست شدند تا يک ) عبدهللا عبدهللا(پشتون با يکی از پيروان بچۀ سقو

 تحصيل کرده ودانشمند پشتون يعنی اشرف غنی را در انتخابات کانديد
   مردم برقراربار ديگر نظام سقوی را برو رياست جمھوری ناکام کنند،

  .سازند

 براستی که عبدهللا عبدهللا، مثل احمدشاه مسعود و ربانی، بجز 
چنانکه او . خود و شورای نظار به ھيچ قوم وتبار ديگری فکر نميکند

 وزير خارجه بود، تمام کرسی ھای وزارت خارجه و ھنگامی که
سفارت خانه ھای افغانستان را مثل مال شخصی خود، به افراد کمسواد 

و قسيم فھيم معاون رئيس جمھور . وبيسواد شورای نظار داده بود
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اره با و قسمت وزارت خانه ھای کشور را ھم٤بر٣حامدکرزی، 
ا به دار ودستۀ خود يعنی مقامات نظامی وملکی از مرکز تا و>يات ر

شورای نظار و اعضای حزب جمعيت داده بود و بقيه را در بدل 
  . رشوت به داوطلبی گذاشت بود

اما من از مطلب کوچک ولی پرمحتوای محمدحسن حسن، 
برداشت ديگری دارم، وآن اينست که دريافتم  بزرگنمائی حبيب هللا 

يک مسلمان خادم «و » مجاھدبزرگ«و» قھرمان«کلکانی به عنوان  
،ساخته و پرداخته رھبران جھادی است که قبل از تجاوز »دين رسوهللا

شوروی برافغانستان، در زمان  جمھوريت داودخان، به پاکستان رفته 
. سپرده بودند) isi(و خود را به آغوش استخبارات نظامی پاکستان 
که سعود کسانی اند ربانی، گلبدين و سياف ومولوی خالص واحمدشاه م

تسليم کردند وسپس  ) آی اس آی( استخبارات نظامی پاکستانبهخود را 
بق دستور استخبارات نظامی اطموطن خيانت به برای دادن امتحان 
دست به عمليات تخريبی در افغانستان زدند، ١٩٧٦پاکستان در سال 

ولی از طرف نيروھای امنيتی کشورسرکوب ومجبور به فرار دوباره 
 اين مزدوران پاکستان برای توجيه اعمال تخريب .به پاکستان شدند

ی  درمقابل شاه امان هللا،الگو راکارانه خود، اغتشاش حبيب هللا کلکانی
 را ِ ساختند وچنين استد>ل ميکردند که بچه سقو يک قيام اس@میجھاد

با بازکردن دروازه ھای معارف بروی طبقۀ برضد شاه امان هللا که 
 آنان. پيش گرفته بود، براه انداخته بودفردر راه کنسوان کشور 

به آزادی دادن  نيز با استقرار نظام جمھوری در کشور و راداودخان
متھم به کفرميکردند  بيرون از منزلزنان و حق تحصيل وکارکردن در

از حبيب هللا می بايد برای سرنگونی داودخان و رژيم جمھوريت، و
  .کلکانی بايد پيروی کرد

ه و پرداختۀ پاکستان،دشمن افغانستان، غرض اين رھبران ساخت
دوختند تا  توجيه اغتشاش پسرسقو، لباس شرعی واس@می می
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مجاھدين و پيروان خود را برای جنگ وتخريب کشور خود درمقابل 
  .حکومت کابل تشويق کنند

 نويسنده ميگويد که اگر به کتابھای درسی دورۀ جھاد برضد 
 برای مجاھدين تدريس ميشد، ربانی شوروی که از سوی گلبدين و

تنظيمی فقط  مراجعه شود،ديده خواھد شد که از ميان اين چھار رھبر
حبيب هللا کلکانی نزد خود اجندا و برنامه  داشت، و سه از نام ربانی 

محض از  با وجود پشتون بودن،) گلبدين،سياف،وخالص(رھبرديگر 
اھدين روی حسادت قبيلوی اين مسئله را درکتاب ھای درسی مج

و او را از حيوان کرده بد  وشاه امان هللا را کافر. ی کردندتشريح م
درحالی که تاريخ وبزرگان ما که عصر امانی را . ترمعرفی  مينمودند

شاه مسلمان وعادل  شھادت ميدھند که شاه امان هللا، بخاطر دارند،
شود که او  وترقيخواه بود واين ترقی پسندی او ازاين جا دانسته  می

ھا را بروی تمام فرزندان مردم  دروازه ھای علم ومعرفت و مکتب
اعم از دختران و پسران در سرتاسر کشور باز کرد و دورۀ ابتدائی را 

شاه امان هللا برای . اجباری نمود برای ھمه کودکان کشور مجانی و
ک قانون اساسی کرد که براساس آن يولين بارافغانستان را صاحب ا

 دارای  حقوق و وجايب مساوی در برابر قانون تمام اتباع کشور
برای زنان که نيم جامعه افغانستان را تشکيل  او. شناخته شدند

برده داری و . ميدھند،درقانون اساسی  حقوق مساوی با مردان قايل شد
کار بيگار ومجانی را ممنوع وتبعيض عليه اقليت ھای مذھبی را از 

آنقدر وارد و آگاه بود که ھيچ شاه درمسايل دينی وشرعی . ميان برد
  .م@ و پادشاه ديگری به اندازۀ او در امور دينی مطلع نبود

حال بايد بگويم که از خواندن اين مطلب فيسبوکی ،  من به راز 
ديگری نيز پی بردم وآن اينست که ربانی بنابر اجندای خاص خود، 

ده بود را به استاد خليلی سفارش دا» عياری از خراسان«نگارش کتاب
تا با بزرگنمائی حبيب هللا کلکانی، برای  خود ھويت پادشاھی درست 
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. کان را بر محور قوميت برای کسب قدرت جلب نمايديکند و توجه تاج
درحالی که تاريخ نشان داد که ربانی و مسعود ھنوز توانايی >زم 

ربانی ومسعود ھردو برای تبعيت . رھبری براين جامعه را ندارند
گر از حکومت قوم محورخود  دست به خشونت و جنگ ھای اقوام دي

قومی زدند وبا تمام چالھای که ازسازمان ھای استخباراتی پاکستان 
وکشورھا منطقه آموخته بودند، برضد اقوام ديگر بکار گرفتند و به 

   .بھانه ھای مختلفی اقوام را برضد يک ديگر بجان ھم انداختند

ريخ يک دزد ويک رھزن و حبيب هللا کلکانی به شھادت تا
دشمن ترقی وتعالی کشور و يک آلۀ دست استعمار انگليس بود 
وکسی که از چنين دزد و رھزنی و دشمن تنور و ترقی و ابزاردست 
استعمارانگليس حمايت ميکند او نيز بايد شريک دزد و نوکراستعمار 

بايد  شناخته شود و مداحان او بشمول خليلی و دار ودسته سقاوی 
�تا جوانان کشور از اشخاصی چون حبيب هللا   درنگ تقبيح گردندب

  . کلکانی پيروی نکنند

تا سرحد  در دولت اشرف غنی که کشور را ھای موجوده بحران
 ھمه پيامد و تاثيرات ،ک ساخته استيدانفجار ويک جنگ داخلی نز

 تا جايی که ،خليل هللا خليلی ميباشد» عياری از خراسان«مخرب کتاب 
ف غنی را وادار ساخته تا عکس اين دراکو>ی بيسواد وجاھل اشر

ودشمن معارف ودشمن ناموس ديگران را در قطار ديگر پادشاھان 
که در واقع ريشخند ! واميران و رھبران افغانستان به نمايش بگذارد

  .زدن به ميرويس خان نيکه واحمدشاه بابا وشاه امان هللا غازی است

  پايان                       
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                ممقالۀ شش

  

  اجتماعی و دينی ماوارزشھای اخ�قی 

   وارونه تعبير و تفسير شوند؟ نبايد
  

)٢٠١٦/ ٨/ ٣١(  

 

  

از ھمان روزگاری که  يک 

 (عده از رھروان جمعيت اس@می 

 ربانی،گلبدين، احمدشاه مسعود،

خود را در ) وغيره  مولوی خالص

کستان خدمت استخبارات نظامی پا

درعھد حکومت ذوالفقار علی بوتو، 

قرار دادند،و در زير نظر نصيرهللا 

بابر والی صوبۀ سرحد، وحميدگل 

رئيس سازمان جاسوسی پاکستان 

بستند و بار بار امتحان دشمنی » جھاد«کمر به تخريب وطن خود بنام 

با وطن ووطنداران خود را به پاکستان ثابت ساختند، ديگر پايه ھای 

ای ملی و اخ@قی واجتماعی مردم ما که استوار بر ارزش ھ

 ومردانگی وقبول نکردن غ@می  طندوستی و استق@ل طلبی وآزادگی و
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بيگانه بود، رنگ وبوی اخ@ق پاکستانی گرفت وبتدريج بسياری ازاين 

  .ارزشھا، از معنا ومحتوای خود خالی شدند

نظيم ھای ت ويرانگری بدنبال تجاوزی شوروی برافغانستان و

  ٢٠٠١ سپتمبر  ١١ھای جھادی، صدماتی که امريکا پس از 

برکشورما وارد کرد، بسياری از معاد>ت اخ@قی واجتماعی 

امريکا با راندن گروه طالبان از . سياسی ما را برھم زد وفرھنگی و

کشور، ھمان  گروه ائت@ف شمال را که در پيشاپيش آنھا شورای نظار 

پياده در خدمت خود گرفته بود، دوباره و بحيث لشکر  قرار داشت،

آنھا پس از تسلط . برسرنوشت مردم جنگ زده افغانستان تحميل کرد

برسرنوشت مردم خون ومال مردم مسلمان وفقير کشور را برای خود 

وغارت » فساد«و » شر«از شيرمادر ھم ح@ل تر دانسته در تعميم 

ر واسلحه و برھم وچپاول وتجاوز به حقوق ديگران و قاچاق مواد مخد

زدن نظم وامنيت عمومی، از طريق اختطاف زنان ودختران وکودکان 

وتاجران وصرافان ومسافران وخارجيان و باجگيری از آنھا واشغال 

کرسی ھای پر درامد دولتی واضافه خواھی ھای بيرون از اھليت 

ولياقت خود،دولت افغانستان برھبری حامدکرزی را بيچاره وفلج 

  .کردند

ه ھای ائت@ف شمال،بخصوص شورای نظار با اعمال گرو

داشته ھای شخصی  خشونت و کشتار مردم وتاراج وچپاول مال و

دست درازی به ناموس مردم درماندۀ شھری،درکنار دامن  ودولتی و

زدن به  اخت@فات قومی، زبانی ، مذھبی و سمتی، برای کسی که 

 در چپاول و تاراج بيشتر از ھمه  وطن را تخريب کرده بود و بيشتر

ثروتھای ملی،  آدم کشی وجنگ ھای قومی وحتی جاسوسی به 
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پيشقدم تر ) جنگ ارواح از ستيوکول،مديرسيا:رک(کشورھای بيگانه

را از کرزی گرفتند و او ھم از جيب خليفه » قھرمان ملی«بود، لقب 

بخشيد وجاده ھا وميدانھای ھوائی ودفاتر دولتی با عکس ھای ) ملت(

  .رمان شورای نظار مشبوع گرديدک@ن قھ

چيزی که برای ھر ھموطن آگاه کشور تعجب آور است، اينست 

که برخی از ارزش ھای اجتماعی واخ@قی ودينی جامعه ما ازسوی 

مست از بادۀ قدرت و دالر،  تنظيمی انوقوماندانگروه ھای جھادی 

ت به ک@م ديگر، بسياری از صفا. وارونه تعبير وغلط تفسير ميشوند

وحسنات ومقو>تی که بار مثبت اخ@قی وتربيتی دارند، اکنون بر 

افغانيت، شھامت، :ًمث@ مقو>تی چون .عکس تعبير وتفسيرميگردند
وطن پرستی، صداقت ، راستگوئی، پاک نفسی، رشوت نخوردن، 

دن،احترام گذاشتن به ورزيرام نخوردن، دزدی نکردن، سخاوت ح
از مظلومان و بينوايان وامثال ناموس خود و ديگران ، دستگيری 

  .  خود را از دست داده اندیاينھا، بار مثبت معناي

اين ارزشھا وصفات نيک اجتماعی بدبختانه در ميان صاحبان 

قدرت وجنگ سا>رانی که ملت را در پانزده سال اخير به گروگان 

 قرن گذشته نيز مدت چھارسال بر فرق مردم ٩٠ودر دھه  گرفته اند،

به اين . بيدند وسينه می بريدند، بطور معکوسی تعبير ميشوندميخ ميکو

مفھوم که نزد  زورمندان تنظيم ھای جھادی بخصوص آنھای که 

صاحب مليشه ھای مسلح شخصی اند، صفات زشت وکلمات نامطلوب 

آدم کشی، دزدی، تاراج مال مردم، تجاوز به ناموس : از قبيل
ارت ثروتھای ملی، غصب ديگران، اختطاف آدمھا برای باج گيری، غ

ملکيت ھای شخصی ودولتی، رقصاندن نوجوانان در محافل مردانه 
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، دروغ گوئی ،توطئه چينی، ک�ه برداری و رشوت )بچه بازی(
به معنای اعمال قبيح وغير اخ�قی خواری، وازاين گونه اعمال زشت،

وخ�ف قانون وخ�ف شريعت اس�می محکوم نميگردند، بلکه انجام 
د&وری وقھرمانی  ين اعمال از سوی آنھا، جزئی از شجاعت ودادن ا

  . شمرده ميشود

چنين ادعاھای غير اخ@قی وغير انسانی ومخالف نظم وامنيت 

عمومی قبل از ھمه دامنگير فرزندان واطرافيان خود آن زورگويانی 

ميگردد که در ترويج اين روش زندگی سھم دارند، زيرا انسان 

 وفرھنگی محيط زيست خود است وبالطبع محصول شرايط اجتماعی

و به تقليد ازکارھای . از رفتار وکردار بزرگان خود تاثير ميپذيرد

نادرست بزرگان خود دست ميزند که جز ايجاد انارشی وھرج  ومرج 

در جامعه  پيامدی نخواھد داشت و دير يا زود، بايد قانون وعدالت 

ی شود که سبب برھم جانشين چنين بی بند وباريھا واخ@ق واطوار

  .زدن نظم جامعه ميگردد

  وکيل درولسی جرگه ) داود کلکانی(يکی از قوماندانان تنظيمی 

است،که از لحاظ فھم ودانش ومنطق فرق چندانی با حبيب هللا کلکانی 

ندارد، او برای امتيازگيری از دولت ومردم کلکان غرض انتخاب 

 حبيب هللا کلکانی ايجاد مجددش بحيث وکيل در دورۀ ديگر، نھادی بنام

ًکرده و درھفته ھای اخير بيرق جھالت بلند کرده وحمايت خود را علنا 

از جھالت ودزدی وتاراج وتجاوز به ناموس ديگران اع@ن کرده 

است؟ او برای خاک سپاری رسمی اميرحبيب هللا  درتپۀ مرنجان يا 

  !يا للعجب. تپۀ ديگری به دولت  اخطار داده است

  نی، درتوصيف ازامير حبيب هللا که بجز دزدی، داودکلکا
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آدمکشی، بی ناموسی، ويرانگری وتباھی ومسدود کردن دروازه ھای 

علم ومعرفت بروی او>د اين وطن، ديگر دست آوردی نداشت و در 

 شمرده ميشود، ھمان حرفھای را) ھادم دين رسول هللا(حقيقت 

بان ربانی و گلبدين نشخوارميکند که در دورۀ جھاد ويرانی وطن از ز

  .و سياف شنيده است

 و »خادم دين رسول هللا« و» مجاھد کبير «حبيب هللا  رااو

پادشاھی ازقوم تاجيک 

ميگويد تا ذھنيت عوام 

الناس را به مليت وی 

 متوجه سازد نه کارکرد

کلکانی با  داود. ھای او

پر رويی ميگويد که، 

رژيم امانی يک رژيم 

غير اس@می بود، درست 

ھمان سخنانی که از 

  حبيب هللا کلکانی                       مشربھا   سوی انگليس

مه اوضای کفر و بی دينی و &تی گری  «: برزبان حبيب هللا جاری ميشد

حکومت سابقه ره ديده، و برای خدمت دين رسول هللا کمر جھاده بسته کدم تا 
مه باد ازی پيسه بيت الماله به . شما بيادرا ره از کفر و &تی گری نجات بتم

خرج نخات کدم، ھمه ره به عسکر خود ميتم که چای و ) مکتب( تعمير و متب 
ن، و به م� ھا ميتم که عبادت کنن، مه ماليه صفايی و ماسول قند و پلو بخور

گمرک نميگيرم و ھمه ره بخشيدم و ديگه مه پاچای شماستم و شما ريت مه می 
باشين، برين باد ازی ھميشه سات خوده تير کنين ، مرغ بازی ، بودنه بازی 

 )٢٠١٦/ ٨/ ٤ افغان جرمن آن�ين، حمزه ياسر،(».کنين، و ترنگ تانه خوش بگذرانين
 صفحه   نوشتۀ مرحوم محی الدين انيس نيزدر» بحران ونجات«عين مطلب را ميتوان درکتاب 
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حبيب هللا کلکانی با بستن آيا وکيل صاحب کلکان،جناب .) مطالعه کرد٨٧

دروازه ھای مکاتب  بروی فرزندان کشور به دين اس@م خدمت کرده 

که او دروازه ھای علم را است يا ظلم؟ معلومدار ظلم کرده است، زيرا 

 بی علم  نتوان خدا «: بروی مردم بست وبرضد اين مقوله معروف که
  .عمل کرده است» را شناخت

 «:فيض محمد کاتب برحبيب هللا کلکانی چنين شھادت ميدھد
سا&ر دزدان و پيشوای بی دينان که به دسيسه لقب خادم دين رسول هللا نھاده 

فيض محمدکاتب،تذکرا>نق@ب ، ( ».  آن بودودر حقيقت ونفس ا&مر ھادم

   )٢٩٦ص 

انتقاد از حبيب هللا کلکانی به ھيچوجه به معنای تاجک ستيزی 

اغلب روشنفکران تاجيک که اھل قلم اند مدافع امان هللا خان  .نيست

کسانی که طرفدار حبيب هللا کلکانی اند،می . ومنتقد حبيب هللا ميباشند

ان نطق حبيب هللا کلکانی را با نطق ھای بايد  يک بار از روی وجد

امان هللا خان مقايسه کنند وخود قضاوت نمايند که ميان آندو پادشاه از 

لحاظ فھم ودانش واس@م خواھی و ترقی پسندی چقدر تفاوت موجود 

 ميخواھم از قول به آنانی که از تقبيح بچۀ سقو ناراحت ميشوند  است ؟

 : بنويسم کهشاعر شيرين ک@می

 تصوير صادقانه ای از ما کشيدنيست       تاريخ ھـمچـو پنجۀ نقاش چيره دست

  رچه کرد ھـمانا ديدنيستـھــرآنکه ھ      ھــرآنکه ھرچه گفت ھمانا شنيدنيست

   : نوشت  ٢٠١٦   / ١١/٩ تاريخدر  سويس از  کاسی زمریآقای 

 مطالعه را » آدمک « آقای کتاب ١٨۴ تا ١٨٣ صفحات افلط

 گرفتن با هللا  رسول دين خادم هللا حبيب که ميسازد ثابت که فرماييد

که  ميکند تاييد ذيل لينک وھم. بود انگليس نوکر انگليسی پونډ ٧۵٠٠٠

 دزد، وی که يابيد می صفحات ھمين  در. شد پادشاه ھا کی کمک به وا
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 به ھم را ماھه ١١ حبس دوره يک در و سماوارچی شاگرد تجاوزگر،

  )نظرسنجی افغان جرمن آن�ين( .است راندهگذ جاوزت و دزدی  نسبت

اوس ھم له بده مرغه  «:آقای احسان هللا آرينزی مينويسد  

افغانستان په ھغه اور کې سوځي چې د امير امان هللا خان ارمانونه 

اوس ھم توره ارتجاع، د مدنيت او پرمختګ . پکې ايري شول 

يو استخباراتو دښمنان، د قوی او مذھبي ګټو سوداګرو، د پرد

اجنټان،غله او لوټمار د ملی ګټو په ضد و>ړ دي او اماني ارمانونه په 

  ) سالروز استرداد افغانستان٩٧افغان جرمن آن�ين ،مقاله تجليل از ( ».اوبو >ھو کوي 

مردم مسلمان افغانستان به دينداری امان هللا خان شک ندارند و 

ت  روحانيون وابسته به بخاطر اين اتھام بزرگ وفريبی که از دس

استعمار انگليس خورده اند، امروز ازآن شاه ترقی خواه وتجددگرای با 

داودکلکانی می بايد از . حسرت ياد ميکنند وياد او را گرامی ميدارند

خدا بترسد و از مردم افغانستان بشرمد وچنين دروغھای شاخدار را  

کالت ، ۀ ديگر وبرای امتياز طلبی از دولت و يا برای کسب يک دور

  .شاه بی نظير درتاريخ کشور نزندبه آن رژيم مردم سا>ر و 

دولت می بايد از مصلحت ھای نا سودمند و بخشش ھای نا حق  

زيرا حبيب هللا کلکانی کاری به نفع ملت ومملکت . خود داری کند

اگر دولت تسليم . نکرده  تا از او به نيکی وافتخار يادآوری گردد

روا ونا جايز چند تن لومپن و اوباش تفرقه انداز گردد، خواست ھای نا

در واقع خود دولت  تفکر واخ@ق دزدی  وقطاع الطريقی وتجاوز بر 

حقوق ديگران را،در ميان نسل جوان کشور تاييد وترويج داده  و 

  پايان.تاريخ مملکت را لکه دار ميسازد 
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    ممقاله ھفت
  

  

   مردم افغانستانِمنارنجات، يادگار فداکاری ھای
  

  )٢٠١٦/ ١٠/ ١٦  نوشته شده در(

  

ھا واز جان گذشته گی ھای اقوام  منارنجات، يادگارفداکاری

وطوايف مختلف افغانستان 

اعم از ھزاره و پشتونھای 

وردک و ميدان و لوی قندھار 

تا وزيرستان و از وزيرستان 

تا لوی پکتيا و لوی  ننگرھار 

است که برای نجات مردم 

از دست دزدان کابل 

گران   وچپاولگران وتجاوز

برناموس مردم بخصوص 

 . شھريان کابل بنا يافته بود

اين مينار صرف بنام 

  ٥٧کودتای ثوربعد ازمينار نجات تحريب شده      نادرخان ساخته نشده است،

  بلکه بخواھش مردم کابل، نادرخان آنرا به پاس فداکاری وجانبازی 
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نجات کابل ياری کرده بودند، ساخته مردم سلحشوری که او را در

  .است

نجات مردم کابل وسراسر افغانستان از دست دزدان مال و 

ناموس وعزت وشرف وغرور استق@ل طلبی مردم افغانستان، يک 

کار سترگ ملی بود و با نظرداشت شرح انواع جنايات سقاوی از 

سوی مورخ معروف کشورفيض محمدکاتب، جا داشت که مردم کابل، 

ای قدر شناسی از فداکاری وجانبازی اقوام سلحشور ودلير مردم بر

 جنوب کشور تحت رھبری جنرال محمد نادرخان، ميناری در چار

و از دولت وقت بخواھند تا روزی را بنام  کابل بر پا دارند سوق شھر

روز نجات وطن در تقويم خويش بگنجاند وبنامد، تا ھرسال مردم کابل 

و با .  مينار، گل بگذارند وادای شکر کننددر آن روز ودر پای آن

کنفرانسھا وميتنگ ھای پرشکوه ، عمل ونفس دزدی  تدوير

محکوم کنند، تا  وغارتگری وتجاوز برناموس ديگران را تقبيح و

زيرا که دزدی وچپاول  .درس عبرتی باشد برای نسل ھای آينده

 افگندگی ، ھيچ ناموس ديگران، جز سر وغارت وتجاوز برمال و

   .افتخاری برای مرتکبين آن به ھمراه ندارد

البته مردم کابل دست به اعمار چنين ميناری زدند ولی نه 

درچھارسوق شھر، بلکه نزديک  با>حصارکابل، جای که بنام در 

دروازۀ >ھوری شھرت دارد اعمارکردند، زيرا لشکر نجات از ھمين 

  .دروازه وارد کابل شده بودند

 ثور برجايش خودنمائی داشت، ٧ی خونباراين مينار تا کودتا

ولی ديری نگذشت که براثر دستوريکی از بلندپايگان حزب 

که اغنشاش بچۀ سقو را قيام دھقانی ميگفت وبه اين بھانه [برسراقتدار 
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ع@يق قومی ونژادی خود را با وجود ادعای کمونستی پنھان 

 سرگردنه ،تخريب گرديد وگويا دين خود را در برابر آن دزد]ميکرد

  .ادا نمود

نادرخان به حيث کسی که بيشترين خطر، وھتک حرمت متوحه 

ناموس خودش و ناموس شھريان کابل و ناموس تمام مردم افغانستان 

ًشده بود، کام@ حق داشت تا آن گروه نابکار دزد و متجاوز و چپاولگر 

را با ھر وسيله ای ممکن ، دستگير و اعدام نمايد، زيرا که  درد و 

رنج وخشم ونفرت وحس انتقام گيری از چنين عملی را کس يا کسانی 

تا عمق اسخوان خويش درک و احساس کرده ميتواند که چنين مصيبتی 

و جز اعدام متجاوزان ، ھيچ چيز . برسر فاميل خودش آمده باشد

ديگری نميتواند قلب ھای داغدار پر از نفرت وانتقام را را اطفاء و 

                 .متسلی کند

اين مينار، ھمانگونه که برای فرزندان مردمی که در راه نجات 

پايتخت کشور از چنگ دزدان وغارتگران سقاوی، مايه مباھات است، 

تخريب آن بدستور ھرکس وھرمقامی که صورت گرفته باشد، يک 

کار تحريک آميز و برضد وحدت ملی وبرضد قدر شناسی ازمردمی 

 نجات کابل از چنگ دزدان و رھزنان صورت گرفته است که در راه

   . وغارتگران سقاوی از جان مايه گذاشته بودند

، برمی آيد که فيض محمدکاتبچشم ديد ھای زارش ھا وگاز    

 ماه دوران تسلط خود برکابل  ٩پسرسقو، و دزدان ھمراه او در 

وشھرھای اطراف،پروای  ناموس ھيچکسی از فقيرتا شريف و از 

در سراسر کتاب . و از مسلمان تا کافر را نداشته اندمظلوم تا ظالم 

تذکرا>نق@ب ، ھيچگونه روايت وحکايتی که نشانگر حرمت به 
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ناموس ديگران باشد و يا از آن بوی جوانمردی وعياری به مشام 

در مدت وديګر دزدان ھمراھش برسد، از پسر سقاو و سيدحسين 

ال عياران وکاکه ھای حکومتشان سر نزده است تا بتوان آنرا با اعم

 . کابل مقايسه کرد

  :بنابرچشمديدھای کاتب ھزاره

اھزن، جاھل، ضد مظاھرتمدن  بچه سقاو،يک آدم دزد،ر-

، ضد دانش ومکتب وکسب تحصيل ونوکر ارتجاع وآله دست وفرھنگ

انگليس بوده و بد نام ترين چھره سياسی  تاريخ افغانستان است که 

 موطنان و ھمشھريانش جزيچ يک از ھکارکردھايش برای ھ

  .شرمساری چيزی در بر ندارد

 حبيب هللا کلکانی، چنان ظالم و خونخوار بود که اسيران را -

زنده زنده در آتش می انداخت و بعد از سوختن جسم شان، سر آنھا را 

جدا کرده برسر چوب نصب ميکرد و درشھر می گشتاند تا مردم از 

  .وی بترسند

بيب هللا کلکانی،چنان سفاک وخون آشام  افراد سقاوی بدستورح-

بودند که اطفال شيرخواره را در بغل مادر شان با تفنگ ميزدند تا با 

کاری که تاريخ مثال آنرا فقط در فتوحات .مادر خود يکجا ھ@ک شوند

  !چنگيز وھ@کو سراغ ميدھد وبس

 حبيب هللا کلکانی، بار بار فرمان قتل عام مردم قزلباش -

ادر نمود، درحالی که اين عملش يک جنايت بزرگ ملی وھزاره را ص

زيرا ھزاره . بشمار می رفت، ونمی بايست دست به چنين کاری ميزد

ھا و قزلباش ھا نيز جزئی از اتباع اين کشوراند و در راه استق@ل 

وحفاظت از آن جان باختنه اند وحق دارند دراين کشور مثل سايرين 
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 اين دو قوم بھترين دانشمندان، بھترين ازميان. آبرومندان زندگی کنند

طبيبان ، بھترين انجنيران ، بھترين شخصيت ھای مشروطه خواه، 

  . بھترين مؤرخان و نويسندگاه وشاعران ونظاقان به ظھور رسيده اند

حبيب هللا کلکانی ، بمنظور بقای حکومت حود، تجاوز وفحشا  -

زد و با صدور ونفاق وشقاق قومی وزبانی را درميان مردم دامن 

ًفرامين رسمی، رسما يک قوم را عليه قوم ديگر تحريک  نمود، 

بين ملت مخالفت &ينحلی را حادث ساخته، « چنانکه  بقول کاتب 
توليد نفاق و شقاق نمود و اساس تخريب ب�د و تقاتل عباد نھاده، 
بغض و فحشاء را پديدار کرد وجمھور سکنه در ورطه مشقت و قتل 

ايران، ص ١٣٧٢کاتب، نژاد نامه افغان ، طبع ( » .ت افتادوغارت واسار

۴١(  

در چون بعد از تخليه ارگ از لوث گروه سقاوی ، نادرخان  

. وارد ارگ شاھی شد)  ش١٣٠٨ميزان ٢٣/ ١٩٢٩ اکتوبر١٥(روز

  ميزان ،٢٣ اکتوبر سال جاری مطابق ١٥به ھمين خاطر در تاريخ 

ی پرشکوه از سوی يک گردھم آيطی  اعمار مجدد منار نجات

روشنفکران ومشران و خبره گان اقوام لوی قندھار ولوی پکتيا ولوی 

  .ننگرھار در پای با>حصار کابل گذاشته شد

ی اقوام گرد آمده دراين مراسم، که بيشتر اين اقدام بجا ونيکو

خوش ،بچۀ سقاوھواداران به طبع تشکيل ميداد، آنھا را اقوام پشتون

تلقی کلکانی بخاک سپاری مجدد مقابل لی در عکس العمنخورد وآنرا 

اين البته اگربخاک سپاری مجدد حبيب هللا کلکانی به خاطر .کردند

بناحق اعدامش صورت گرفته باشد که او مظلوم و بيگناه بوده و

پس اعمار مجدد منارنجات، شھادت دسته جمعی !است؟صورت گرفته 

اتل مردم ومتجاوز به بچه سقاو را ظالم وقتاباند که  را برمیاقوامی 
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او وھمراھان دزد ومتجاوز خواھان اعدام مال وناموس مردم شناخته 

 .نداس@می وعرف حکومتداری آن زمان شده بود مطابق احکام او

 
  مراسم اعمار مجدد منار نجات درپای با&حصارکابل

بنابرين اين مينار، صرف بنام نادرخان نيست، بلکه يادگار 
فداکاری و جان بازی مردمی پنداشته ميشود که به اميد استقرار دوبارۀ 

ن حمايت کردند و او را به فتح شاه امان هللا به سلطنت، از نادرخا
پايتخت کشور ونجات شھريان کابل از دست دزدان سرگردنه سقاوی 

  . سر افراز ساختند

واقع » علم جھلمنار« اھميت وارزش اين مينار کمتر ازاھميت  

  .در نوآباد کابل نيست
  

  ! پيام اصلی اعمار مجدد منار نجات

 ھزاران تن راعمار مجدد منار نجات، برای اينجانب ودرخب

زرگی از ھم آئی گروه ب ديگر، عمده ترين نکته اميدوارکننده، گردم 

 صاحب شعوری بود که با درک دقيق شرايط جوانان بيدار وافغان ھای
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کردن يک آبدۀ تاريخی وافتخار برانگير که  داخلی کشور، برای برپا 

، از سوی عناصر به اصط@ح انق@بی بعد ازکودتای ثور نابود شده بود

 . اتحاد بھم داده بودند دست 

اين مينار تخريب شده، يادگار فداکاری وجانبازی و وحدت 

آن کابل، نجات کشورو پايتخت  بزرگان ومشران اقوامی بود که برای 

 وملتی را از چنگ تجاوز وتطاول وغارت وبی ازجان مايه گذاشته

 اين دادند وبه  دزدان وقلدران وغارتگران وتجاوزگران عزتی نجات 

قلدری و  درس تاريخی را دادند که اگر بارديگر کسانی از راه دزدی و 

اغتشاش وبرھم زدن نظم و آرامش مردم بخواھند دست به چنان کاری 

بودند، بازھم اين مردم با  بزنند که حبيب هللا و دار ودسته اش زده 

اتحاد ويکدلی بحرکت خواھند آمد و مثل يک مشت گره شده بردھن 

کوبيد ومردم مظلوم کابل را از شر و فساد،  ومتجاسر خواھند متجاوز 

  .فساد پيشگان نجات خواھند داد

ُآيا چنين پيامی برضد وحدت ملی است، يا مھر تائيدی بر 
 سال قبل از امروز  ٨٧بيداری جوانان وتکان خوردن اقوامی است که 

با از جان گذشتگی مردم کابل را از چنگ دزدان و غارتگران و 

من .  باشان سرگردنه نجات داده بودند و بازھم نجات خواھند داداو
اعمار مجدد مينار نجات را به حيث ع�مت بيداری جوانان افغان 
واتحاد اقوام سلحشور ودلير وسرنوشت سازافغانستان استقبال 

 نمی  ضد وحدت ملی و در احياء مجدد آن ھيچگونه ع�مت.ميکنم
 می شمارم که بخاطر قدرانی از ات بجايیاقدامبينم بلکه  آنرا يکی از 

ھمراھی وفداکاری مردمی که ناموس کابليان را از چنگ دزدان 
 پايان          .گرديد سرگردنه نجات دادند، اعمار
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         تممقاله ھش

  

  آيا اعمار مجدد مينار نجات، 

  عمل ضد وحدت ملی است؟
  

  )٢٠١٦/ ١٠/ ٢٤  نوشته شده در (

 

وحدت ملی، ضامن بقا و بدون ترديد 

با وحدت ملی . ثبات يک کشور است

ميتوان برھمه مشک@ت و نارسائی ھا 

وکاستی ھای سياسی واجتماعی و اقتصادی 

برمبنای ھمين وحدت ملی بود که . فايق آمد

افغانستان به ازادی سياسی خود از چنگ 

استعمار نايل آمد و تا امروز درميان ملل 

ور آزاد شناخته شده وجای مناسب خود را آزاد جھان به حيث يک کش

در مورد اھميت وارزش وحدت ملی، دريک جامعه . حفظ کرده است

اما با تاسف ودريغ بايد . ھرقدر بگوئيم و بنويسم ، بازھم کم گفته ايم

اعتراف کرد که از چھار دھه به اينسو، وحدت ملی ما به شدت صدمه 

" حکومت وحدت ملی"ديده است و در حال حاضر با وجود داشتن 

  .ًبجز نام آن عم@ وحدتی وجود ندارد

  اگر از بحث ھای خشک سياسی و ايدئولوژيک بگذريم، ميتوان 
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در کشور، نظام اجتماعی مبتنی ١٩٧٨با حدوث کودتای ثور : گفت

 رعيتی مقام خود را به حيث يک نظام مسلط از -برمالکيت ارباب 

جامعه را به سه ) ان چپیيا رژيم روشنفکر(دست داد و حاکميت جديد

بخشی خواسته و يا ناخواسته در پھلوی نظام جديد : بخش تقسيم نمود

 و  ايستادند و بخش ديگر از رژيم بريدند و راھی ديار ھجرت گرديدند

در مخالفت با رژيم مسلح ساخته شدند وبا رژيم کابل به پيکار 

 اين و نه با  و بخش سوم ھمانا اکثريت خاموشی بود که نه با.پرداختند

از آن ببعد ھواخواھان رژيم جديد . آن ، چشم به آينده دوخته بودند

مخالفان خود را به نام ضد انق@ب تعقيب، زندانی، شکنجه و سرانجام 

و مخالفان رژيم نيز آنانی را که در تحت حاکميت رژيم . نابود ميکردند

و ھيچ جديد امرار معاش وحتی در يک مکتب دھاتی کارميکردند ، ول

ارتباط و وابستگی ايدئو لوژيک با حزب بر سرقدرت ھم نمي داشتند ، 

گيری  و درصورت دست... بنام کمونست و ملحد و کافر می شناختند 

اعدامشان ميکردند و اين عمل خود را يک عمل اس@می و شرعی می 

  . پنداشتند 

 بر اثر اين موضع گيری خصمانه و اين بينش دگم و تنگ  

   .ز ھردو جانب درگير ، جامعه افغان غرق در فاجعه گرديدنظرانه ا

پس از سقوط داکتر نجيب هللا و روی کار آمدن تنظيم ھای جھادی، 

جنگ ھای وحشتناک گروه ھای تنظيمی، باعث قتل ده ھا ھزارانسان 

بيگناه ، تخريب کامل کابل ،غارت و چپاول دارائی ھای عمومی و 

تضادھای قومی . اموس مردم گرديدفردی و دست درازی به مال و ن

واتنيکی و زبانی وسمتی چنان درميان تنظيمھا رايج گرديد،که اقوام 

  افغانستان ابتدا به تعداد تنظيمھا تقسيم شد، و بعد ھر و>يت به تعداد 
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  . اقوام مسکون در خود تقسيم گرديد

، وآماده شدن امريکا ٢٠٠١ سپتمبر سال ١١حادثۀ  به تعقيب 

کشی به افغانستان، يک بارديگرسران قومی اتحاد شمال که برای لشکر

در زمان طالبان ھر يک برای پنھان کردن خود، سوراخ می پاليدند، 

مورد توجه والطاف امريکا قرارگرفتند تا در روفتن و بيرون ريختن 

 سپتمبر، ١١مظنون اصلی حادثۀ » بن >دن«طالبان ودستگيری 

. ين خدمات پول ومقام بدست آورندامريکا را  کمک کنند و درعوض ا

سران معروف به ائت@ف شمال،که از خدا چنين روزی را طلب 

لبيک گفتند وھريک " سيا"ميکردند، به تمام تقاضاھای ماموران 

فراخور توانائی نظامی و جنگی خود از دوصد وپنجاه ھزار دالر تا ده 

د که با گرفتن ميليون دالر از ماموران سيا گرفتند،فقط بيچاره سياف بو

: رک . (صدھزار دالر آنھم با وضع تحقير آميزی ،شروع به اتن کرد

  )بوش درجنگ

 کشورجھان از زمين وھوا برافغانستان ٤٦امريکا باھمراھی 

 تا پنج دسمبر ھمان سال بقوت ٢٠٠١ اکتوبر ٧ھجوم آورد و از 

خود طالبان را ازشمال وجنوب  افغانستان جاروب ) B٥٢(طيارات

 بعد از فيصله کنفرانس بن، و روی کار آمدن کرزی ، تمام .  کرد

رياستھا و و>يت ھای کشور در  وزارت خانه ھا ومقامات دولتی و 

  . اختيار سران قومی ائت@ف شمال قرارگرفت

با اشغال مقامات مھم وکليدی دولت از سوی اتحاد شمال 

نه تنھا وحدت ملی لگد مال شد، بلکه )  شورای نظار( بخصوص

امريکا به بھانه سرکوبی القاعده و طالبان، اقوام پشتون را در و>يات 

از شيندند ھرات ( پشتون نشين جنوب وجنوب شرقی وجنوب غربی 
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گرفته تا فراه وھلمند وقندھار و زابل و ارزگان، غزنی و پکتيکا 

وپکتيا وننگرھار و نورستان ولغمان وکنر با ريختن بمب ھای تباھکن 

  وستا ھای شان سرکوب ومتحمل خسارات جبران ناپذير برخانه ھا و ر

  . نمود

گروه ھای ائت@ف شمال، بخصوص شورای نظار که بار ديگر 

در کابل بقدرت رسيده بودند،با اعمال خشونت و کشتار مردم وتاراج 

وچپاول مال وداشته ھای شخصی ودولتی ودست درازی به ناموس 

  اخت@فات قومی، زبانی ، مردم درماندۀ شھری،درکنار دامن زدن به

مذھبی و سمتی، برای کسی که بيشتر از ھمه  وطن را تخريب کرده 

بود و بيشتر در چپاول و تاراج ثروتھای ملی،  آدم کشی وجنگ ھای 

جنگ ارواح از :رک(قومی وحتی جاسوسی به کشورھای بيگانه

 را از خليلزاد» قھرمان ملی«پيشقدم تر بود، لقب ) ستيوکول،مديرسيا

بخشيد وجاده ھا ) ملت(وکرزی گرفتند و او ھم از جيب خليفه 

وميدانھای ھوائی ودفاتر دولتی با عکس ھای بزرگ قھرمان شورای 

  .نظار مشبوع گرديد

اعطای لقب قھرمان ملی، به احمدشاه مسعود و دادن مقام 

، صدمت ]بدون تصويب شورای ملی[فيلدمارشالی به قسيم فھيم

جتماعی ونيز به وحدت ملی  مردم افغانستان بزرگتری به ارزشھای ا

   .وارد کرد

شايسته (يکی از جنرا>ن امريکائی در مصاحبه باصدای امريکا 

 بزرگ ترين  ناکامی ما در «:اعتراف ميکند که)  سعادت >مع
افغانستان بقدرت رساندن اتحاد شمال بود، ھم در درکنفرانس بن، 

 دولتی را به آنھای اتم مقامما تما. وھم در ايجاد حکومت وحدت ملی
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 وھمان مح�تی را بمباردمان ميکرديم اديم دھمکاری ميکردندماکه با 
ويديواين مصاحبه را در ( »....که ائت�ف شمال به ما نشانی ميداد

  )فيسبوک ذبيح هللا ھمدم وعزيز احمدعزيزی ببينيد

اکثر که دريافت ی ميتوان ياز اين اعتراف جنرال امريکا

 به علت شتونھا پ برمناطق مسکونیھای ناتو وامريکا نبمباردما

از سوی کارمندان مصئونيت ملی صورت ) ًعمدا(اط@عات نادرست

بدين سان . گرفته است که تحت امر وھدايت شورای نظار قرار داشت

) تا امروز٢٠٠١دسمبر(از روز بقدرت رسيدن دوباره ائت@ف شمال

ھرھا، روی آرامش وآسايش را اقوام پشتون نه در روستا ھا و نه در ش

  .نديده اند وبنابرين از دولت ناراضی اند

دورۀ حکومت  حامد (  سال اخير ١٥روند حکومتداری در 

)  دبل عبدهللا- اشرف غنی » وحدت ملی«کرزی و بدنبال آن حکومت 

جای خود را به ظھورگروھای قومی » وحدت ملی« نشان داد که 

ظار،جمعيت، جنبش دوستم ، شورای ن:وزبانی ومذھبی از قبيل 

اکبری، شاخۀ محقق و  محسنی،اتحاد  شاخۀ خليلی، شاخه : وحدت

   . سياف وغيره داده است

ھريک از اين رھبران قومی در آغاز تشکيل اردوی ملی  

خود را درصفوف اردو ) وقوماندان بيسواد(تعدادی از شبه نظاميان 

@ح و رتبه  وسوپوليس جابجا کردند وتا اکنون از دولت معاش 

ير دولت در تحقق امنيت و تااطاعت از دسای تبعيت وميگيرند، اما بج

  .ثبات سياسی کشور، بيشتر گوش به فرمان رھبران قومی خود اند

 حق تلفی وتجاوز مديريت ضعيف وبدبختانه يکی ازنتايج سوء 
به حقوق ديگران، ظھورپديدۀ قومگرائی وايجاد گروه ھای مدافع 
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زيرا وقتی که دولت در وضعيت ناتوانی . باری استمنافع قومی و ت
قرار داشته باشد و مردم دولت را در دفاع از حقوق خود و تطبيق  
يکسان قانون برھمه اتباع کشور، عاجز ونا توان تشخيص بدھند، 
برای حفظ قدرت يا برای دفاع از منافع قومی خويش از خطر 

قبيله خويش در آيند زورمندان ديگر، مجبور ميشوند درحصار قوم و 
و برای دفاع ازجان ومال وناموس خود دست به تشکل ھای قومی و 

 تنظيمی - بنابرين بسياری از گروه ھای سياسی. تباری ومحلی بزنند
قدرتمند امروزه در افغانستان، بافت و ساخت تک قومی و يا سمتی 

واين پديده نامطلوب که از تعصب و نفاق افگنی به زيان . دارند
ت ملی تغذيه ميشود، از لحاظ سير تکامل اجتماعی، گامی وحد

  .قھقرايی بسوی فرار از ملت شدن است

کردند که درعھد بسم هللا محمدی در  رسانه ھای جمعی  افشا
 نفر جنرال تنھا از و&يت پنجشيرمقررشده بود ٢٠٠وزارت داخله 

 وھمچنان در.  از ساير اقوام بودندوافسران بقيه جنرا&ن  % ٢٠و
 نفرجنرال  وصدھا ٤٠٠زمان ھمين شخص در وزارت دفاع بيش از

 درصد جنرا&ن  به ساير ٣٠افسرعالی رتبه ازپنجشيرو جمعيت و 
  در بخش ملکی نيزوضعيت به ھمينگونه .اقوام کشورتعلق گرفته بود

ھر وزارت و يا و>يت که در اختيار يکی ازسران ائت@ف . است

و>يت را ملک موروثی خود دانسته قرارگرفته باشد، آن وزارت يا 

بدينسان رھبران ائت@ف . ،برای افراد اقوام ديگر امکان کاريابی نيست

شمال برای ادامه سلطه خود حصارھای نفوذ ناپذير قومی ساخته اند 

که به لحاظ کميت [که به ھيچ يک اقوام ديگر و از جمله قوم پشتون 

اجازۀ ورود به ]  سوم انددرجه اول وبه لحاظ گرفتن امتياز،قوم درجه
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گروه ھای مسلح قوم . نميدھند) وزارت يا و>يت(درون آن حصار

ای اس (پشتون از قبيل حکمتيار و حقانی وطالبان، بدبختانه در جال 

  پاکستان گيرمانده اند و بدنبال استقرار امارت اس@می جان ميدھند ) آی

  .و جان ميگيرند

کی از نويسندگان ، ي"Selig S.Harrison"سليگ ھاريسن

) ظلم واستبداد اقليت حاکم درافغانستان(مشھور امريکائی درمقاله ای 

درحالی که  برای : "نوشت) ٢٠٠٩ اگست ١٧( درنيويارک تايمز

آوردن صلح وثبات درافغانستان بحثھا درادارۀ بارک اوباما شدت 

گرفته است، مگر دراين مباحثات ازيک پرابلم بسيارمھم چشم پوشی 

اين معضله نارضايتی وناخوشنودی وفاصله گرفتن روزافزون : ميشود

پشتونھا، از مجموع نفوس . يک اکثريت مھم قومی از حکومت است

    . ٪ را تشکيل ميدھند۴٢ ميليونی افغانستان، ٣٣

يکی از د&يل مھم واصلی حمايت پشتونھا از بغاوت وشورش 
ر دست طالبان اينست که درحکومت کابل قدرت اصلی ومرکزی  د

.  فيصد نفوس کشوررا تشکيل ميدھند٢۴تاجيکان . تاجيکان است
آنھا بر اردو، امنيت ملی وپوليس وبخش استخبارات بطورکامل 
  ًکنترول دارند وھمين قوای امنيتی درزندگی روزانه پشتونھا مستقيما 

   ".کند مداخله می

کارشناس روسيه به ارتباط بيانات اخير الکساندر کنيازف 

دليل اساسی « : نماينده روسيه در امور افغانستان، ميگويدکابلوف،
ادامه جنگ فقدان تعادل بين نخبگان سياسی و قومی افغانستان در 

اين سيستم نامتعادل حداقل از دھه . سيستم مديريتی کشور است
 عبدهللا از به - به اين طرف ادامه دارد و امتناع دولت غنی ١٩٨٠
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بر ساير موارد، عدم تمايل نسبت به رسميت شناختن طالبان ع�وه 
ورود بخش قابل توجھی از نخبگان پشتون به فضای سياسی 

  )سايت  آريائی ،آرشيف اخبار( »افغانستان را نيز به نمايش می گذارد

حامدکرزی درمدت سخن اين کارشناس ،سخن دقيقی است، زيرا

در جھت عدالت ی نه تنھا کوچکترين گام سال حکومت خود ١٣

انتقالی و محاکمۀ مجرمين جنگی وجنايت عليه ويا عدالت ی اجتماع

، بلکه حتی يک رئيس فاسد ، يک وزير رشوتخور، نداشتبشريت بر

يا يک والی قاچاقبر و ياغی وباغی ، يا يک قوماندان پوليس ھمدست 

 گران با دزدان وقاچاقچيان  مواد مخدر و آثار تاريخی واختطاف

د ،زيرا که آنھا نکرمقامات شان پس از  را منسوب به ائت@ف شمال 

به ) پشتون بی پشتوانه(مورد حمايت  امريکا اند و زور رئيس جمھور

  . آنھا نميرسد

اشرف غنی، نيز در مدت دوسال رياست جمھوری خود، نه تنھا 

دوسيه اخت@س کابل بانک را يکطرف کرده نتوانست، بلکه حتی يک 

صيل يافته گان نظامی قوم وزير دفاع کارفھم ومسلکی را از ميان تح

خود،نتوانست در عوض وزير دفاع بی تحصيل  وافزون برآن 

 سال به اينطرف   ١٥که از (رشوتخور واخت@سگر عضوشورای نظار

وزارت ھای کليدی دفاع، داخله، خارجه و امنيت ملی را در قبضۀ 

پس ميتوان گفت،ھيچ يکی از دو رئيس جمھور . مقرر کند) خود دارد

تا کنون نتوانسته اند از حقوق پشتونھا دفاع نمايند و به قوم پشتون  

 که ديگرسران ومشران اعطا کنندپشتون ھمان سھم وامتيازی را 

  . ائت@ف شمال در حکومت انھا سھيم بودند واستند

  اتحاد شمال توسط نويسندگان و سخنوران اجير خود از راه 
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 ھای وابسته به رسانه ھای جمعی و مصاحبه ھای تلويزيونی وشبکه

سران ائت@ف ، پيوسته رئيس جمھور کرزی و رئيس جمھور غنی را 

تعجيز وتحقير و متھم به تعصب و قومگرايی واعمال طالبانی و خ@ف 

وحدت ملی ميکنند و عرصه اخت@س وخورد و برد ميليارد ھا دالر 

کمک ھای جامعه بين المللی به مردم افغانستان را برای زورمندان 

رئيس جمھور غنی ھم برای آنکه زبان .  شمال مساعد می سازنداتحاد

دراز شکايتھای رنگارنگ ائت@ف شمال بسته باشد، از دادن حق  

وسھم مساوی به پشتونھا طفره ميرود و شوله خود را پف پف کرده 

  . ميخورند تا وحدت ملی را حفظ کرده باشند

ران قومی بدينسان دولت فعلی افغانستان مرکب از سران و رھب

دليل ناکامی .  استغربی ومذھبی ائت@ف شمال و برخی تکنوکراتان 

اين دو رئيس جمھور درتحقق عدالت انتقالی ويا بوجود آوردن يک 

اداره سالم  از اھل تخصص وخدمتگزاران صادق، رشد و تقويت 

در عھد حاميان خارجی شان گروه ھای قومی ائت@ف شمال از سوی 

  .رزی بوده استرياست جمھوری حامدک

با چنين روند تلخ و تحقيرآميزی آيا ميتوان زخم ھای قوم 
ادامه اين وضعيت .  پشتون را التيام بخشيد و دم از وحدت ملی زد

کاسه صبر اقوام وطوايف مختلف پشتون را لبريز ساخته و از دست 
خاکسپاری مجدد حبيب هللا زور نمائی اوباشان شورای نظار در 

سالگرد مرگ احمدشاه مسعود، بجان آمده  شان زورگوئیکلکانی و
اند وچاره ای جزاين ندارند که يا بايد باھم متحد شوند واز حقوق 

  . خود دفاع نمايند و يا نابودی خود را پذيرا شوند
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از نوشته ھا وتعبير وتفسيرھای تند وتب آلود برخی از 

 از مينار نجاتاعمار مجدد :  شمال برمی آيد که ھواداران ائت@ف

سوی گروه ھای قومی پشتون، به اشاره ارگ کابل، بخاطر ضديت با 

  مراسم خاک سپاری حبيب هللا کلکانی صورت گرفته که يک عمل ضد 

  وحدت ملی است؟؟؟

به سران ائت@ف شمال، اگر منار يا اجيربزعم نويسندگان وابسته 

 ملی  تأمين شده ، وحدت نجات اعمارنگردد و مردم آنرا فراموش کنند

اگر قصردارا>مان، که درجنگ ميان احمدشاه مسعود است ؟؟؟ 

ھمچنان ويرانه بماند،وحدت ملی پا برجا ميماند  وگلبدين ويران گرديد،

  ؟؟؟ 

 واگر کارکردھای وحشيانه وشرم آور حبيب هللا کلکانی و 

   ھمراھان دزد وآدمکش او افشا نگردد، وحدت ملی مستحکم است؟؟؟ 

وی ديگری پيدا شود و منار گو زورو اگر فردا يک بدماش 

 ند، يران کند، نبايد دوباره اعمار شواستق@ل و يا طاق ظفر پغمان را و

   وحدت ملی ما صدمه خواھد ديد؟ چرا که 

وحدت «در حيرتم که چرا برخی از نويسندگان و اھل قلم ما، 

تبھکاران و دزدان  جنايت وخيانت کتمان کردن را در » ملی

 بيند؟ چرا وحدت ملی را در تحقق عدالت اجتماعی و کاران میزوتجاو

در محاکمه جنايتکاران جنگی وتقسيم عاد>نه قدرت براساس شايسته 

سا>ری درميان تمام اقوام کشور جستجو نمی کنند؟ چرا  در اعمار 

  سراغ  نمی کنند؟  دوباره يادگارھای تاريخی وملی، وحدت ملی را 

گارھا را به مرور چند سده مردم نبود وخاطرۀ اين يادشايد 
فراموش کنند، و ممکن است تا مدتی بتوان بر روی جنايات ضد 

تاريخ . تاريخ را نميتوان فريب داد بشری قدرتمندان پرده انداخت، ولی
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کشور فرزندان اين پديده ھای تاريخی را فراموش نميکند و به ياد  
 کاظم زيرد ومحقق برازنده کشور داکترصاحب مقالۀ دانشمن. ميدھد

در پورتال  »منارنجات مجدد اعمار و تخريب ھای انگيزه«عنوان 
مؤرخين وظيفه دارند تا مردم . افغان جرمن،مؤيد ھمين ادعای منست

از سوی متجاوزين و  را از ظلم واجحافی که برشھر وديار شان 
 وجناب داکتر کاظم نيز منحيث  .مھاجمين رفته است، با خبر بسازند

 متن لوحۀ يادگار منار نجات را به استناد کتاب يک محق ومؤرخ،
نگارش عزيز الدين وکيلی پوپلزائی، » فرھنگ کابل باستان«ارزشمند 

بيادگار فداکاری و « :چنين بگوش مردم داخل وخارج وطن ميرساند
مجاھدات وطن خواھانۀ يگانه قائد معظم و نابغۀ بزرگ اعنی 

ع فرياد وطن از گوشۀ اعليحضرت محمدنادرشاه افغان که به استما
بعزم استيصال سارقان درطی اقدامات ھشت ماھۀ خود با  مملکت

 شمسی ١٣٠٨ ميزان سال ١٦دليران جنوبی و به ھجوم وزيرستان 
مرکز سنيۀ افغانيه را فتح و تسخير و بچه سقو را با اراکين خائنش 

اين خاطرۀ استوار و آبدۀ . از صفحۀ افغانستان محو و معدوم نمود
ه بنياد گذاشته شد تا در بادی ا&نظار اھل بصيرت، شجاعت و علو ثابت

ھمت اين نجات دھندۀ وطن ثابت بوده ملت افغان اين خدمت عاليشان 
را تقدير و اينگونه ايثار و فداکاری را درتأمين سعادت حيات 

فرھنگ کابل : " عزيزالدين وکيلی فوفلزائی(».اجتماعی خويش تأسی و تعقيب کند
  )١٠٦١ - ١٠٥٩ شمسی، جلد دوم ، صفحه ١٣٨٧ انتشارات بيھقی، کابل،،"باستان

دراين کتيبه نقش نادرخان در نجات دادن مردم کابل از شر 
دزدان سقاوی برجسته ترنشان داده شده ،معھذا در سطر سوم 

 نام برده »وزيرستان«   وبعد از آن از جنگجويان" دليران جنوبی"از
 ماھه نادرخان، در نيمه ماه ميزان ٨ شده،  که به زعامت وت@ش ھای

  . موفق به شکست سقاويان ونجات مردم کابل  شده اند١٣٠٨
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نبی مصداق نامھای سران اقوام پکتيا ودرمقاله   درمقاله داکتر
  بسرنام مشران  وزيرستان ) دخپلواکی اوغلواکی جگره(داکتر زيرکيار

  .ستکردگی جنرال يارمحمدخان وزيری بطور دقيق ذکره شده ا

در واقع بخاک سپاری مضحک دوبارۀ حبيب هللا کلکانی، يک 

عمل تحريک آميز وضد وحدت ملی وضد ارزش ھای اجتماعی  

ًاين عمل حقيقتا بی اھميت شمردن علم ودانش وصداقت . شمرده ميشد

ووطن پرستی وپاکی وخوش اخ@قی رجال وشخصيت ھای نيکنام 

ست که ھرکدام صدھا کابل وکوھدامن وپروان وسراسرافغانستان ا

مرتبه با>تر وشايسته از حبيب هللا کلکانی بوده اند، مگربجای قدر 

دانی از آنھا، از يک آدم دزد وبيسواد وجاھل وآدمکش ومتجاوز 

 فردا اگرکه  ودشمن علم ودانش وترقی تقدير ميکنند واينقدر فکر ندارند

فيدی کرده اين آدم برای افغانستان چی کارم: بپرسد از مايک خارجی 

 مگر است؟ما چه جوابی به آن خارجی خواھيم داد؟ واگرباز بگويد

با علم و مکتب رفتن که (شعوری  با ازحبيب هللا کلکانی، کدام آدمغير 

 را بنامش مسمی يا مکتب پيدا نميشد که اين محل )دشمنی نميداشت

ميکردند، آنگاه ما چه جوابی به چنين پرسشی خواھيم داشت، جز 

  گی ؟  سرافگند

* * *  

  :چگونگی بخاک سپاری کلکانی

داودکلکانی وآقای ايزديار وحفيظ منصور ٢٠١٦درتاريخ اول سپتمبر
مبتکران بخاک سپاری دوباره حبيب هللا کلکانی با عده ای ديگر از ھواداران 
سقاوی استخوان ھای پوسيدۀ يی را ازخاک کشيدند و بدون تشخيص طب عدلی 

جد عيدگاه برآنھا نمازجنازه؟خواندند وبعد از سخنرانی درتابوتھا گذاشتند ودرمس
معاون اول (اما جنرال دوستم. يونس قانونی، بسوی تپۀ شھر آرا براه افتادند

به اين دليل که تپۀ شھرآرا ،يک ميراث تاريخی عھد بابر ) رياست جمھوری
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تابوتھا گاھی . امپرتورازبکان است، مانع  دفن جسد کلکانی در آن تپه شد
شانه وگاھی برزمين در کوچه ھای عقب برج شھرآرا، از صبح تانيمه شب بر

بعد معلوم گرديد که زد وخورد مختصر بين . مايه ناله وشکوۀ مرده بران گرديد
قوتھای دوستم وھوا داران کلکانی رخ داده که منتج به مرگ يک نفراز دوستم 

ای نظارکه از زور بزرگان  شور. وچھار زخمی از ھواداران کلکانی گرديده بود
وقوت دوستم مطلع بودند، چاره را در عذر خواھی ديدند وبه تضرع پرداختند و 
ھمراه با معاون دوم رئيس جمھور ومعاون دوم رئيس اجرائيه شبانه به خانۀ 
جنرال دوستم رفتند و بعد از عذرخواھی ھا در نيمه ھای شب دوستم  راضی به 

را شد وتاکيد کرد که تپه شھر آرا نبايد بنام دفن يک جسد در بيرون از قلعه شھرآ
سران شورای نظار امتنان گويان و دوان دوان ازنزد دوستم ! کلکانی مسمی گردد

برگشتند و درنيمه ھای شب جسد آن دزد را در روشنائی چراغ دستی بخاک 
سپردند و با نصب عکسی با قطاروزمه پرکارتوس برگردنش که ع�مت دزدان 

  .آراسته  رفتندداکوصفت است ،

م که نکند برای بھم انداختن ملت بودمن از انگليس کينه توز،در انديشه 
حبيب هللا دخيل باشد وميخواھد يک مجدد بخاک سپاریغيور افغان در کار 

 مسخره ٢١درايت مردم ما را در قرن  بارديگرتوسط يک کلکانی ديگر،عقل و
 بی شاخ ودم، رژيم مترقی  سال قبل توسط  خود آن غول٨٧کند وھمانگونه که 

و اص�ح طلب مشروطه خواھی را درافغانستان نابود کرد و مردم سرشار از 
استق�ل طلبی وآزادی خواھی ما را در زير پای يک مشت دزد واوباش وجانی 

  ماه به کاسۀ سرشان  آب داد، اکنون قصد دارد تا  برسر استخوان٩برای مدت 
جاھل، جوانان ما را رو در روی ھم قرار بدھد تا ھای پوسيدۀ  آن امير بيسواد و 

کار به آنجا نکشيد  خوشبختانه! يزانند؟خدای نخواسته خون ھمديگر را بر
وجنرال دوستم مثل کوھی در برابر زورگوئی ھواداران سقوی ايستاده شد وبه 

  .نيروھای خود جلو فاجعه  را گرفت قربانی دادن يک نفر از

  پايان
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  مقاله نھم

  

  گرديد؟تخريب ار نجات چی زمانی من

  

از سوی پورتال »  مردم افغانستاننار نجات يادگار فداکاریم«مقاله 

 نظر افغان جرمن آن@ين برای معلوم کردن ع@قمندی وابراز

 نظر در بارۀ ٨٨درحدود  ھفته ٤خوانندگان گذاشته شد وظرف

م ھنگامی که احساس کرد.منارنجات وزمان تخريب آن آن@ين گرديد

ی سخن بی سند وبی ازنظردھندگان فقط از روی انتقام جوئبرخی 

 سرطان ٢٦به کودتای خود را منسوب ًکه ظاھرای پشتوانۀ شخص

/ ٨/١١:  آب در آسياب حبيب هللا کلکانی ميريزد،در ياداشتميداند ولی

  :پورتال نوشتم به اداره  ٢٠١٦

رم پورتال با امتنان از خوانندگان ارجمند و تشکر خاص ازمدير محت

 !افغان جرمن آن@ين

موضوع منار نجات واھميت اعمار مجدد آن بھانه خوبی برای ابراز 

نظريات ھموطنان ما گرديد و ماھيت وميزان واقعيت بينی اھل نظر 

آنھايی که اين . ونيز مقاله نويس ھا را ميتوان از روی آنھا درک کرد

ی آن بوده اند، وآنھايی بدۀ تاريخی را خود ديده بودند و يا شاھد نابودآ

برآگاھی ھای ما  که از ديگران شنيده بودند نيز وارد اين بحث شده و

افزودند،ولی چيزی که مايه تعجب من ونگرانی برخی از ھمکاران 

ونخبه گان قلم گرديد، نمايش خشم وحمله وتعرض بر يکديگربود که نه 
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 از نفس حمايت[ھدف اين نوشته را تشکيل ميداد ونه با مضمون آن 

اتحاد وھمبستگی مردمی که از جان ومال خود در راه احياء مفاخر 

  .ربط ميگرفت ]ملی وتاريخی،مايه گذاشتند

ن بحث ابراز به ھرحال،بدينوسيله از تمام کسانی که در رابطه به اي

 امتنان نموده، از اداره محترم پورتال افغان جرمن نظر کرده اند ،

زمينه را برای  ی را مسدود کنند وخواھشمندم دوسيه اين نظر سنج

 .با احترام سيستانی .يک مطلب وموضوع ديگری فراھم سازند

اما بنابر تقاضای برخی از خوانندگان مدت يک ھفته ديگر 

دراين مدت مقا>تی . موضوع در دريجه نظرسنجی باقی ماند

چند از آن ميان نظر من .  گذشت٨٠نيزنشرگرديد ونظريات از مرز 

آن منار در عھد داودخان بوده  موجوديت ه خود شاھدراکشخصيت 

 .ميگذرد  برگزيدم که از نظرشما خواننده ارجمنداند،

 * * *  

 انگيزه«زيرعنوان  در مقالتی سودمند داکتر سيد عبدهللا کاظم

بعد از نقل کتيبه منارنجات  »منارنجات مجدد اعمار و تخريب ھای

درترديد ،  است ديده١٣٥٦منار را در زمستان خودش وتذکر اينکه 

عھد جمھوريت داودخان تخريب شده، اين تبليغات که اين منار در

ضديت داؤد خان با نظام "کسانيکه ميخواھند به دليل :" مينگارند
تخريب منار نجات را در دوره جمھوری نسبت دھند، بايد " حاکم قبلی

 اين موضوع را درک نمايند که تخريب يک يادگار تاريخی که نشانه
ای برگشت از دوران تاريک بود، کار کسی نيست که خودش به حيث 

در تقابل با  بزرگ از نظر فکری) ريفورميست(يک اص�ح طلب 
دورۀ ده ساله . برگردانيدن چرخ ھای تاريخ به عقب بوده باشد
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صدارت و نيز جمھوريت داؤد خان نشان داد که او شيفته مدنيت 
بود و لذا دليلی وجود ندارد عصری و انکشاف فکری و ذھنی جامعه 

که او سمبول نجات از شر فساد و عقبگرائی را امر تخريب دھد، آنھم 
يکی از آثاريکه بنام ملت و فداکاری مردم در جھت رھائی از عقوبت 

  ".ھای دوره سقوی بزعامت کاکاھايش بنا يافته بود

* * *  

در يکی از استادان تاريخ در پوھنتون کابل  ،شاه محمود محمود

 به مناسبت منار نجات  مقالتی درسايت افغانستان فردا ١٣٩٢جوزای 

ھموطنان ما در ھنگام رفتن به و>يت «:و درآن متذکر شده که  نوشته 

کابل و کمری و بگرامی  لوگر وپکتيا ويا برای خوردن توت به شيوکی 

ويا در ھنگام تجليل جشن ) سيد نور محمد شاه مينه( وبعدا در کارته 

سال پيشتر در کنار چمن حضوری و در  @ل در حدود چھل  استق

دروازۀ >ھوری و با>حصار کابل و سرکی که به شھدای صالحين 

و از خود پرسيده باشند که اين منار به    حتما منار سفيدی را ديده ميرود 

منار نجات که يقينا     خاطر چی و از طرف کی اعمار کرديده است ؟ 

بوده است ، از سنگھای طبيعی ] يا بيشتر[تر کمترارتفاع آن از ده م

  .قلمکاری شده بود

 ھجری شمسی ھنگامی که حکمروايی ١٣٠٨ماه ميزان ١٦به تاريخ

محمدنادر خان از طريق  امير حبيب هللا کلکانی مضمحل ميگردد و 

شرق با>حصار با نيروی خويش کابل را بدست می آورد در چھار 

تاريخ افتتاح اين . نجات را بنا می نمايد راھی نزديک پل مستان منار

 ھجری شمس است و تصميم اتخاذ شد که از ١٣٠٩ ميزان ٢٣منار 

اين منار . منار مذکور تا مسجد عيد گاه بازاری بنا واعمار گردد 
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دولت  .قرار داشت ثور کماکان در ھرسال به ديد شھريان کابل    تاھفت

ی در آغازين روزھای ھجری شمس١٣٥٧مردان رژيم جديد ھفت ثور 

به قدرت رسيدن خويش منار نجات رابا توپ تانک بستند و ويران 

آل " کردند وگويا سعی داشتند ضديت خود را با سلطنت به اصط@ح 

  ميان مردم شريف کابل ، عمل شاندر حاليکه. کنند  ابراز" يحيی 

ديده نميشود  اين منار که اثری ازآن . واکنش بخصوصی را سبب شد 

دست توانا وھنرمند استاد گرانقدر محمود الحسينی خطاطی و تنزئين ب

  :لينک مقاله  افغانستان فردا ، (  ».يافته بود

  http://afghanistanefarda.blogfa.com/post-  ١٢٢  .aspx( 

http://www.afghan-

german.net/upload/Tahlilha_PDF/A_G_O_mahmood_monaree_nejat.pdf   

* * *  
  

    ٣١.١٠.٢٠١٦:  تاريخ کانادا - تورنتو، داوری هللا نجيب :اسم

 خان محترم. است نجات منار ويرانی زمان و تاريخ روی بحث

 خان داوود جمھوری دوران در مذکور منار که دارد ادعا سعيد آقا

 صاحب آغا جناب و عباسی عارف محترم و است، شده ويران

 ميورزند اصرار سعيد، ابجن ادعای به تکيه ھم ھاشميان هللا سيدخليل

 در آن ويرانی و تخريب خان داوود جمھوری زمان در مذکور منار که

  . است دروغ ًکام@ ثور خونين کودتای از بعد جريان

 از را مذکور منار يکبار ھفته اقل حد که «اينجانب ميان اين در

 سيد داکتر جناب ارغنديوال، صادق داکتر جناب » ميديدم نزديک

 از قبل مدتھا که ذيل ھای ولينک کريم عبدالرحيم محترم اظم،ک عبدهللا

  -:چون اند شده آن@ين ذيل بحث

http://afghanistanefarda.blogfa.com/post-١٢٢.aspx  
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http://www.ariaye.com/dari١/ejtemai/isherdas.html  

  -:قبيل از اند شده آن@ين اخير روز رچند د که ھای لينک

http://www.pashtovoa.com/a/the-foundation-stone-of-٨٨-

years-old-minaret-laid-down-today/٣٥٥٠٥٧٠.html  

http://www.benawa.com/fullstory.php?id=٦٧٢٩٥  

 اخبار پخش ضمن که ھا راديو و تلويزيونھا از ديگر تعداد و

 ياد ثور کودتای از بعد آنرا تخريب تاريخ مذکور منار باره دو احيا

 سعيد آقا خان جناب فقط ولی ميگويند، دروغ وھمه ھمه د،نمودن آوری

 مذکور منار سايه زير از آنھائيکه اينکه جالب. بس و ميگويد راست

 منار وتخريب ميکردند ومرور عبور بار دو يا يک ھفته اقل حد

 مذکور منار تخريب تاريخ باره در -اند ديده سر چشم به را مذکور

 از را مذکور منار يکبار سال شايد آنھائيکه لی و ميگويند دروغ

  .ميگويند راست نه، يا ميديدند نزديک

 روی از نه نوشت، تاريخی ھای واقيعت روی از بايد را تاريخ

 دوران تاريخ واقعيت آميز، بغض و سمپاتی احساسات تخي@ت،

 به ومفرط شديد ع@قه مذکور جمھوری رھبری اينستکه اول جمھوری

 و عمرانی ھای آبادی از آن، تخريب به نه داشت وطن آبادانی

 جمھوری عصر در که نويد حامد استاد گفته به بگذريم، اگر زيربنايی

 ھای ساختمان ترميم و احيا حصه در وکوچک بزرگ ھای پروژه ده

 کودتای با متأسفانه که شد گرفته دست روی کشور باستانی و تاريخی

  .نرسيد پايان به ثور خونين

ً قويا که عينی وغير عينی شاھدان تمام اينکه فرض به حا>

 دروغ ميباشند، ثور کودتای از بعد مذکور منار تخريب به باورمند

 احيا امر در جمھوری دولت روحيه داشت نظر در با مگر بگويند،
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 نويد، حامد استاد گفته به بنا باستانی و تاريخی آثار وترميم

   جمھوريت ن رادو در مذکور منار که کرد باور و قبول چطورميشود

   است؟ شده تخريب

 و خانه پير جناب به باز قاسم محترم شخصی، اتھامات روی من

 منار تخريب بودن وصحت سقم مسايل روی ولی پيچم، نمی بالمقابل

 که ميبندم شرط پورتال گان خواننده کليه و پورتال کارمندان درحضور

 شھيد یجمھور دوران در نجات ومنار شود ثابت من دروغگويی اگر

 دالر ھزار سه پورتال به که حاضرم باشد شده ويران خان داوود

 غير ھم من قبلی تحريری مطالب بودن دروغگو بجرم و بپردازم،

 آدم يک وبعنوان. شود ديليت پورتال صحفه از بايد و ثابت مستند

 اگر ولی. فرستاد نخواھم پورتال به ھم مطلبی ھيچ ديگر دروغگو

   آور شرم و خونين کودتای از بعد جريان در کورمذ منار که شود ثابت

  .شوند متقبل را شرط عين بايد طرفين باشد، شده تخريب ثور

 ھمان نجات منار تخريب حقيقت: بارديگرمينويسدآقای داوری

 ثور ٧خونين کودتای از بعد يعنی ام، داشته معروض ًقب@ که است

 نداشتم ريتیمجبو ھيچ ًشخصا ديگر سوی از آن، از قبل نه -١٣٥٧

 يک چنين به ھم ھرگز و بدھم شھادت تاريخ حقيقت عليه که وندارم

  .ندارم ضرورتی دروغ شاھدی

 به نسبت ھموطنان از ديگری تعداد و من سمپاتی ھم طرفی از

 خان داوؤد هللا،شھيد امان شاه چون کشور نامدار و ملی ھای شخصيت

 صادقانه رااتاج و ھا کرد کار بخاطر صرف شاه نادر محمد وشھيد

  . وبس باشد می مردم و ميھن به نسبت مذکور ھای شخصيت

   منار تخريب ارتباط به سعيد آقا خان محترم اتھام آن از گذشته
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 خان داوود شھيد انگيز وخاطره باسعادت جمھوری زمان در نجات

 هللا حبيب به نسبت سعيد جناب سمپاتی از که است شاخداری برچسپ

 ھا گفته تمام که ميشود معلوم اين از. ميگيرد يشهر سقو بچه يا کلکانی

 سقو، وبچه خان داوود شھيد با ارتباط در سعيد جناب ھای نوشته و

. ندارد وحقيقی عينی استناد کدام ھيچ و بوده خودش پرداخته و ساخته

 ديگر تعداد و من ادعای اگر ًفرضا ھا، بعضی باور به مقابل در

 شده اندازی راه ًاخيرا که نجات منار تاريخ تخريب درامر ازھموطنان

 سابق استاد محمود – محمود شاه جناب نوشته ولی باشد؛ دورغ

 محترم مقاله و قبل، سال سه که فردا افغانستان سايت در کابل پوھنتون

 گيری طرف کدام بدون قبل سال ده که ناتھـ کابل سايت در ايشرداس

  .والس@م.چيست تحقيق ميرساند، خود بودند؛ شده آن@ين سياسی

   

  ٠١.١٠.٢٠١٦   : تاريخ      بريتانيا/ عبدالکريم رحيم  : اسم

 ښاغلی داوري، 

د . زما دری زامن دي او د کرکټر د لحاظه سره ډير توپير لري
يوه ورځ په موټر کې  . کشر زوی مې دعوی او مشاجره ډيره خوښه ده

ه مشاجره زما د مشر او کشری زوی سر. سواره وو او چيرته تللو
کشری زوی . کړ نو ورته مې وويل چې غلي شئ ُخلق يې راتنګ . شوه

 I have  not : مې په بشپړه خونسردۍ راته په انګريزی کې وويل

won my argument yet .   

د افغان جرمن ويبپاڼې يو شمير ليکوا>ن او مبصرين ھم 
دا . ومني دوی مصصم دي چې خپله خبره په خلکو . ھمداسې دي

 پرچمی کودتا په لومړيو ورځو –وضوع چې د نجات منار د خلقی م
ويبپاڼې د تبصرو په کړکۍ کې ياده  کې وران شو ما د افغان جرمن 
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کړه او عرض مې وکړ چې زه په شاه شھيد کې را لوی شوی يم او په 
زما د مکتب او پوھنتون او وروسته د . سيمه کې ډير ښه بلد يم دې 

د خلکو تفريحګاه  د شاه شھيد . ه منار تيريدلهماموريت >ر د نجات پ
ھلته به د ملګرو سره که . ھم حضوري چمن او د نندارتونو سيمه وه

کله چې داود خان کودتا وکړه . تر منځه تللم ھره ورځ نه وو نو ورځ 
زه د پوھنتون په څلورم صنف کې وم او کله چې کمونسټانو کودتا 

مطلب مې دادی چې دا پېښې . موکړه زه په ده سبز کې څارنوال و 
برسيره پر . مې ياد دي زما د رشد په وخت کې واقع شوی او ھر څه 

دې زما د لوستلو سره ھم ډيره مينه وه او ده، او خلک وايی چې 
قوي کوی لکه څومره چې ورزش عض@ت قوی  مطالعه ماغزه ھومره 

نه ده   کوي نو دا ويلی شم چې حافظه مې د بوډاتوب باوجود ډيره بده
او د ماعزو ورزش مې اوس ھم روان دی يعنی بی خريطې ډز نه 

عاجزانه عرض کوم چې زما او ستا  په دې دليل دې محترمينو ته . کوم
په شھادت پورې نه خاندې او دا راسره ومني چې د نجات منار د 

د کودتا په لومړی څو ورځو کې وران شو نه د سرطان د  کمونستانو 
   . ر کې د کودتا په س٢۶

  ٢٨.٠٩.٢٠١٦   : تاريخ   -ھرات  ؛  داکتر محمد صادق ارغنديوال 

  .س@م به و احترام به دوستان محترم

ھر چند نسبت مصروفيت کاری نميتوانم مطالب سايت ھای 
گاھيکه وقت پيدا  ولی گاه .  تحليلی را عند الموقع مرور کنم-خبری

در . ن@ين سرميزنم جرمن آ-ميشود، بيشتر از ھمه به سايت افغان
صاحب خواندم که گويا منار نجات در  ھمين پنجره در نوشته عباسی 

ھر چند در جايی . وقت رياست جمھوری داود خان تخريب شده است
.  ثور نسبت ميدھد٧جناب داوری آنرا به دوران بعد از کودتای  ديگر 
شميان سيد خليل هللا ھا ) به گفته قاسم باز صاحب، جناب پيرخانه(بعد 

  .نوشته اند که منار مذکور در دوران جمھوريت تخريب شده است
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عرض کنم که در ھمان وقت که سالھای آخر تحصي@ت را در 
بعد از رخصتی  فاکولته طب کابل سپری ميکردم، برای مدت کوتاه 

 به کلينک صحی ١٣٥٧تابستانی با چند تن از ھمصنفان در ماه ميزان 
آنرا شفاخانه گفت کار ھای عملی طبابت يا  ان ًشيوه کی که تقريبا متيو

درست مثل ديروز بخاطر دارم که در يک صبح سرد . ستاژ داشتم
خزانی وقتی در بس کرايی از محل ميگذشتم، ديدم که کارگران  

   .مصروف ويران کردن منار ھستند

ًبنا منار مذکور بعد از سقوط جمھوری اول صورت گرفته 

خود و حقايق  جعل و تحريف تاريخ حيثيت بزرگان نبايد با . است
   .نوشته ھای شانرا در کل زير سؤال برند

  

    ١٤.١١.٢٠١٦:  تاريخ      المان: سکونت    قاسمی قاسم          

   ھمه نيست کردن ضايع وقت به ضرورت عزيز نھايت دوستان

 است، افتاده اتفاق وپرچم خلق زمان در نجات منار تخريب که ميدانند

 حرفيست کرده ويران وچپ خپ آنرا خان داود که نويسند می کهاين

 شتر که است معروف المثل ضرب زيرا توزانه، کينه بسيار و نادرست

 نبود آنانی جمله از خان داود زيرا. نيست ممکن رفتن خم خم و دزدی

 ازبين را »يحيی آل «نشانۀ ھا پرچمی بقولی م@حظه کدام بخاطر که

 پرچم و خلق ھای سقوی زمان در تخريب اين که است واضح . ببرد

. است افتاده اتفاق ، رسيد نمی اش خاوند به ايشان مرکب صدای که

 گل "را خود تعدای که اينست است توجه جالب بحث درين آنچه

  .اند ساخته" مرجان

 تمام که شد پيدا" مرجان گل "يک اتنخابات اخير دور در اگر

 يی مرجان گل "نبود برابر اش نشبادارا ذوق و نفع به که ھای چيز
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 شده بسيار" منی نی ھای گلمرجان "ازين اکنون ھم. ميکرد ،"منی نی

 ازينرو. ندارند قبول را آفتابی حقايق و کنند می جعل واقعيات که اند

 تر زود چه ھر سنجی نظر اين بايد" منی نی يی مران گل "چون

 قانون از خارج و حقانيت از خارج" ھا گلمرجان "تا. گردد مسدود

 ( اجرايی ريس را خود ديگر" کيری جان "کدام توسط خود برای

   .منی نی ، منی نی يی گلمرجان اينکه. نسازد) عام خاص مسخرۀ

 عقده سخنان نه است اعتبار قابل آن حقايق است مسلم که آنچه

   وس@م" ھا مرجان گل "مند
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  مدھمقاله 

                                                                                                 

  

  افغانستانبيجا برای تعويض نام ت�ش 

) ٢٠١٦/ ٢/٥(  

  

 قبل در پورتال افغان جرمن آن�ين بحث تعويض نام کشور چندی [
اسخ  به او وامثال ملکيار مطرح گرديد و اين پ از سوی داود

  ] .استاو

  

  را با سرودی آغازنمايم که ھمواره درحثبميخواھم اين 
  :گوش جانم طنين انداز است  

      څـو چې داجھــان ودان ويڅوچي دامــځکـه آسمــان وې    

     څوچې پاتــه يو افـغان ويڅوچې ژوند په دې جھان وي     

  تل به دا افغانستان وي

  

  :ترجمه

   اين جھـــان  باشدتا کـه اين زمين وآسمـان باشد        تا کــه آباد

  تا که زندگی دراين جھان باشد        تا کــه زنــده يک افـغان باشد

  پاينده افغانستان باشد
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ابيات با>،بندی از سرود ملی افغانستان درعھد رياست 

 ھر جمھوری سردار محمدداود است که در ھرمدرسه و مکتب و در

ام آن به پا می محفل ومجلس رسمی، خوانده ميشد وحاضرين به احتر

وش جان ھرافغان را نوازش اين سرود که طنينش تا ھنوزگ. ايستادند

بکار " افغان"،متأسفانه برخی ھا بخاطراينکه چرا درآن کلمۀ ميکند

به حيث ھويت ملی برای ھمه باشندگان " افغان" درحالی که لفظ[رفته؟

]  ببعد مسجل شده است١٩٢٢افغانستان در قوانين اساسی کشور از 

برآن سرود اعتراض کردند وبا د>يل غير موجه، سرانجام بجای آن 

سرود  ديگری را پذيرا شدند و رسميت دادند که بيشتر سرود مذھبی 

 .است تايک سرود ملی

از دو سه دھه بدينسوجنجال برسر تغيير نام افغانستان وتغيير 

 ھويت ملی در برخی از حلقات روشنفکری غير پشتون براه افتاده و

 از سوی قوی کوشان مديرافغانھا ابتدا >خره درنشرات برونمرزی با

ًفع@ عضو (*ازجانب لطيف پدرامبعد ترمسئول ھفته نامۀ اميد، و

 ، مطرح شد که افغانستان يعنی وطن پشتونھا)افغانستانولسی جرگۀ 

ازسايراتنيکھا سلب ھويت کرده است، " افغانستان" و بنابراين نام )؟(!

ن ابگويند و برای بي" افغان"ير پشتون نبايد خود را پس اتنيک ھای غ

را بکار ببرند تا بدينوسيله  " افغانستانی"بايد کلمۀ می ھويت خود 

ھمچنان . نيستند، بلکه باشندۀ افغانستان اند" افغان"نشان داده باشند که 

 اين ،افغانستان، يک نام جديد است و پيش از آناست که مدعی او

ياد ميشده که سابقۀ آن نامھا به " آريانا"و" انخراس"سرزمين بنام 

" پس بايد نام افغانستان، به . دوران قبل از اس@م وقبل از مي@د ميرسد

... «:عين سخنان پدرام چنين است. تعويض گردد" آريانا"يا " خراسان
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" خراسان" به   افغانستان تغييرنام...   است  جعلي  نام  يك افغانستان
 غير  اقوام...   است ان حلقات غيرپشتون  مطرحدرمي" آريانا"و

 را   در ضمير خود آن  داشتند و نه  را دوست  اسم  اين  نه پشتون
  )١۴ص،٢٠٠۴ جون -افغان رساله، شمارۀ می (»... بودند پذيرفته

مصوبۀ  (اين موضوع بعد از تصويب قانون اساسی جديد 

ع ور  موضافغانستان ،برای چندی خاموش شد، مگ) ٢٠٠٤جنوری 

) پسرخواندۀ مرحوم ميوندوال(در اين اواخر از جانب آقای داودملکيار

مقيم امريکا،  يک بار ديگر مطرح گرديد که از سوی آقای قيس کبير 

  .ضمن مقاله ای ترديد گرديد

درسالھای قبل وشايد اکنون نيز،يکی ديگر از ھواداران تعويض 

به ھرکه دلش است که يکا امرمقيم آقای پوھنيارکھگدای نام افغانستان،

مقاومت «، »دانش سا>ر«،»فرھنگ سا>ر"خواست، القاب بلند با>ی

 ووغيره وغيره اعطا ميکند،» جنگ سا>ر«، »سا>ر مرد«،» سا>ر

 ١٠١  فرھنگ پشتون درسرمقالۀ شماره قوم و با نفرت شديد از باری 

ھا و  روزی  ھا و سياه  بدبختی«: ماھنامۀ کاروان خود نوشته بود
 ما   مردمان  نصيب  و ربع  قرن  يك  در اين  كه  بيشماری ھای بدشگونی

 ما را   سرزمين  و ربع  قرن يك«،»   نبوده  چنين  دورانی  در ھيچ شده
 و   سابق  اساسي در قانون«، »... ناميدند  ما افغانستان  براي ديگران
 از  منظوركھگداي (»ً جبرا گذاشتند  را بر ديگران  طايفه  يك  نام فعلي
   زودتر نام  ھر چه وسپس تعويض) ھا است پشتون»  طايفه«اين

پيشنھاد )  بجز افغانستان( ديگر   ھر نام  آريانا و يا به  به افغانستان را
  ) سايت راوا( ». شود  آريانا تعديل  كشور به نام«: ميکند

  به نظر ميرسد که دستان پنھانی ونابکاری درپشت سر اين 
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که ميخواھند وحدت ملی راکه بيش از ھروقت  صرقرار دارندعنا

ديگر آسيب پذيرشده است صدمه بزنند وکشور را بسوی يک جنگ 

  .نابودی بکشانند داخلی وتجزيه و

 پورتال  در خودًجناب داکترميرعبدالرحيم عزيز درمقالتی ممتع

سيرسياسی وتاريخی توطئه ھای استعماری «  زيرعنوان،جرمن–افغان

به طور دقيق نامھا و دستان » حو ھويت ملی و تغيير نام افغانستاندر م

وھمچنان نويسنده .  بوددخيل در اين حرکت ضد ملی را افشا نموده

" رؤوف روشنائی، جواب کوبنده ای تحت عنوانآقای افغان ديگر

به آقای کھگدای داده است " درنگی برپاره ای از نوشتارآقای کھگدای

به نشر رسيده که " راوا"  ھمچنان در سايتکه در افغان رساله و

   )٢٠٠۵ می -افغان رساله،اپريل. (باتحليل جامعه شناسانه ھمراه است

   بدبختانه نشرياتی چون ھفته نامۀ اميد، پيام مجاھد،جريده 

" سايت خاوران"فروغ، ماھنامه کاروان، ودر جمله سايتھای انترنتی 

 تاريخ وزبان در:" در کتابھای چونغيره وو" سايت سرنوشت"و

افغانستان، عصر مجاھدين «ازنجيب مايل ھروی، وکتاب  "افغانستان

ازچنگيزپھلوان، وازاستادان پوھنتون کابل » وبرآمدن طالبان

وحواشی " قبيله سا>ری"پوھاندج@ل الدين صديقی با نشر کتاب

و استادان ديگری چون " افغانستان دردايرة المعارف تاجيک"برکتاب 

مير   و١٩٩٩در" اوستا"نشرکتاب  کادميسين داکترجاويد بامرحوم ا

به » افغانستان درپنج قرن اخير«محمدصديق فرھنگ باچاپ کتاب

  . درجات متفاوت به تفرقۀ ملی درافغانستان دامن زده اند

 I is for Infidel-From Holy-: بروس ريچاردسن به استناد کتاب

War to Holy Terrror - ) کاتی گانون"تۀ خانمنوش )ببعد١٠صفحهKathy 

Gannon" سال درمورد افغانستان مطلب نوشته، در مورد ١٨ که مدت 
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مسعود يک شخص « :مسعود مينويسد کهستيزی سياست پشتون 

پراگماتيک بود وقراردادھای زيادی با اتحادشوروی امضاء کرد 

ودرسالھای اول تجاوز واشغال شوروی گروه ھای قوم پشتون را از 

تصل به کوه ھای ھندوکش که وطن آبائی  اوبود، نابود دره ھای م

ساخت تا قدرت وتسلط مستقل خود را درشمال مستقر سازد ونشان 

آئينۀ افغانستان، ( ».بدھد که تاجکھا درشمال کشور بی رقيب ميباشند

  ) ٤٩، ص١٠١شماره 

از جغرافيای پشتونھا را  توان نابودی ھرچند شورای نظار

 طالب  يکی دوھزارآنھا امتحان خود را دربرابرندارند و افغانستان 

از کابل وارگ سلطنت مجبور به فرار تا قريۀ داده اند و ١٩٩٦در

سپتامبر ١١اگر حادثۀ ناگوار خواجه بھاء الدين درکنار آمودريا شدند،و

پنھان رخ نميداد، شايد آنھای که درخواجه بھاءالدين  تا چند ھفته ديگر

ھمگی خود را به دريای آمو  طالبند نفريورش چ از ترس ،بودندشده 

  . می انداختند

 تنگ پشتونھا دچار فقر واز  درصد ٩٠اکثريت تخمينامروز 

در راه طرد ،با آنکه خانمانی اند دستی و بی سوادی و مرض و بی

 ھنگام لیمتجاوزين به وطن بيشترين قربانيھا را اينھا داده وميدھند و

 تحصيل کرده در صف آخر قرار به علت نداشتن رجال گرفتن امتياز

   درمقابل اماجنگجو محروماين قوم گروه کوچکی از ھمين حا> .دارند

 می) ناتو(پيمان انت@نتيک شمالی قوتھای ا بشمول امريکابرقدرت 

بعد به خدمت  رزمد تا ابتدا سايۀ  بيگانه را از سر خود دور کند و

نه وکاشانه ودار آنانی برسد که با ھمياری نيروھای بين المللی خا

برای اين قوم  چه امريکا باشد . وندار وعزت شان را تباه کرده اند
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وچه روس وچه انگليس ويا کشورديگری، که درکشورشان دھات 

وقصبات آنھا را بمباران ميکنند، بيگانه ومتجاوز پنداشته شده و برضد 

بيگانه ميرزمند، ولی متاسفانه که مافيای ايت@ف شمال و در رأس 

ورای نظار بخاطرخوش خدمتی به بيگانه با خفت و خواری ش

مصروف اط@ع رسانی غلط  به نيروھای بين المللی برای بمباران 

تروريزم   مبارزه باخانه وکاشانه وزنان وکودکان اقوام پشتون به بھانۀ

 .استند

ھمان گونه که حق نداريم، به کم سابقه دارترين اقوام ساکن در 

آنھايی که بعد از اشغال بخارا از سوی بلشويکھا اين کشور، حتی به 

به افغانستان پناه آورده اند، بگوئيم که چون ريشۀ تاريخی شما در اين 

کشور زياد نيست، پس نبايد به عنوان رئيس جمھور و يا صدراعظم و 

يا نمايندۀ مجلس خود را کانديد کنيد، به ھمين سان ھيچکسی ھم حق 

از اقوام تاريخی و بزرگ اين کشور است ندارد به پشتونھا که يکی 

از شمال بر خيزيد و به جنوب بنشينيد و يا از غرب به شرق : بگويد

چون پشتونھا دارای خاستگاه قبيلوی و يا ذھنيت : يا بگويد! برويد

قبيلوی ھستند، پس شايستگی ندارند تادر رھبری اين کشور قرار 

 .بگيرند

وان آيت هللا شيخ آصف از پير" سازمان فدائيان افغانستان"

 مقالت ”اميد" به جواب نشرات تفرقه افگنانۀ ١٣٧۵محسنی، درسال 

نوشت که درآغاز آن، » دربارۀ فاحشه نامۀ اميد« مفصلی تحت عنوان

  :اين سه نکته جلب توجه ميکند

   افغانستان ناموس ملی غير قابل قسمت ھمۀ ماست، ھمگی پک -١

  .براريم
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١٤٣

  )آيت هللا شيخ آصف محسنی! (شيعه زه اول افغان يم، بيا -٢

  . ضد افغانستان، بی ناموس است-٣

 پس از اين نکات، نويسنده بحث تاريخی وجامعی دارد در 

وسپس از . افغانستان در" ستم ملی"مورد چگونگی پيدايش حرکت 

که در مرحلۀ اول " ستم ملی: "ستم ملی چنين تعريفی بدست ميدھد

سھا و شوروی ھا برای پشتون جنبۀ احساساتی داشت واز طرف رو

ًدشمنی خلق شده بود، طی يک قرن و مخصوصا ھشتاد سال 

. اخيرتکامل کرد و دراين اواخر به يک استرتيژی تبديل شده است

امروز کدام حرکت فقط ضد پشتونی نيست، بلکه اينھا ضد " ستم ملی"

ھرآنچه که به حاکميت ملی و تماميت ارضی و لواحق آن يعنی قوم 

افغانيت، پشتون بودن، ھزاره وازبک  وبلوچ وتاجک بودن (گرائی

که تماميت وس@مت خاک وھويت (، مذھب، فرھنگ وتاريخ )وغيره

قابل توجه . تعلق داردعمل ميکنند) ملی ما را تثبيت ومستند ميکند

اينست که ھرکه طرفدار تجزيۀ افغانستان است و آگاھانه و نا آگاھانه 

کار ميکند و ) چه  شرق وچه غرب(گانهبرای اھداف استراتيژيک بي

تاريخ را مسخ ميکند و خراسان بازی ميکند، نفاق ملی را به خاطر 

تجزيه دامن ميزند، طرفدار فدراليزم و تجزيه افغانستان است، اتحاد و 

ستمی ... برادری اقوام را برھم ميزند و دولت ملی را نميخواھد و

 شامل حزب سازا چه پشتون باشد، چه تاجک وغيره وچه. است

  ) ٢٢-١٨، ص١٠٢آئينه افغانستان، شماره .(واصود باشد چه نباشد

  ، طرح فدرالی ٢٠٠٤ھمزمان با تسويد قانون اساسی جديد در

  ساختن افغانستان نيز بشدت از سوی گروه مشھور به ستمی ھا به پيش 

  کشيده شد ودر وصف نظام فدرالی تا توانستند داد سخن دادند،در اين 
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رتبليغاتی داکترعنايت هللا شھرانی وبرادرش نعمت هللا شھرانی کارزا

معاون رئيس جمھورکرزی در دولت موقت ، لطيف پدرام کانديد 

رياست جمھوری افغانستان، بصيرکامجو، بشير بغ@نی،دستگير 

پنجشيری ، قوی کوشان وچند ھمکار قلمی ديگر جريده اميد نقش 

 اعم از طرح فدرالی کردن نظام اما تمام اين ت@شھا،. محوری داشتند

سياسی تا تغيير نام کشور وتغيير ھويت ملی ، از سوی شخصيتھای 

وطن که به نيات شوم اين گروه پی برده اند، با نوشتن  آگاه ودانشمند

بدين معنی که  . مقا>ت تحليلی ومحققانه وعلمی خود نقش بر آب گرديد

، يک نظام جمھوری ًاو> نظام سياسی کشور در قانون اساسی جديد

رياستی از سوی لويه جرگه پذيرفته شد واولين تير دشمنان وطن که 

عبارت از تثبيت نظام فدرالی بود،به خطا رفت وسپس دومين تير شان 

باشد، نيز به ھدف " آريانا"يا "خراسان"که ھمانا تعويض نام کشوربه 

ده نخورد وحتی کسی جرئت پيشنھاد آن را در طرح قانون اساسی کر

نتوانست وبنابرين سومين تيرشان که ھمانا تغيير ھويت ملی باشد، 

يک بار ديگر به حيث ھويت ملی " افغان"نيزبه تاريکی نشست و کلمۀ 

  .باشندگان افغانستان در قانون اساسی تسجيل شد

فقرو بدبختی  برخی از تندروان ھمين گروه،حتی عقب ماندگی و

ه وآن را حامل وعامل اصلی کشور را محصول نام افغانستان دانست

 تيره روزی مردم در طول مدت ايجاد کشوری بنام افغانستان می

درنشريه ) نام مستعاراست"( چھره نما"چنانکه کسی بنام  .شمارند

باکمال ) مي@دی٢٠٠۴ماه اکتوبر ٣٧شماره (فروغ چاپ تورنتو 

برخ@ف آنچه ديگران می انديشند، من بدين « :ب@ھت نوشته ميکند

ورم که بدبختی کشورما نه ازکودتای داؤدخان شروع شده ونه از با
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بلکه اين روزھای سياه محصول ريشه ھای .  ثور٨ و٧روزھای 

به پنداشت من سال  .ستبری است که درعمق افغانستان نھفته ميباشد

 مي@دی رابايد يک روز شوم وسرآغاز تمام بدبختی ھای بيش ١٧۴٧

  ».از دونيم قرن وطن شناخت

 د از ھموطنان آگاه ماجواب محکمی به اين چھره نمای بيکی

" مردم افغانستان"  ماھنامۀ٨۶ و٨۵چھره داده است که درشماره ھای 

شماره  ھای اپريل وجون وجو>ی (چاپ امريکا ونيز در افغان رساله 

 درتورنتوی کانادا به چاپ رسيده است، مگر من جواب ٢٠٠۵واگست 

به دوران خوشبختی؟ افغانستان قبل نگاھی «تحت نام  اين آقا را

- افغان"در مقاله ای به بررسی گرفتم و در سايت ھای » ١٧۴٧از

" ژواک" و " تول افغان"و " مھر" و"دعوت نت"و" جرمن آن >ين

 چگونه ١٧۴٧تا ديده شود که دوران قبل از . وغيره  به نشرسپرده ام

 آن می دوران خوش وخرمی  بوده است که آقای چھره نما در حسرت

 .سوزد ومی سازد

يک داکتر از ھمين گروه  مضحکتر از اين طرز ديد، طرز ديد

ًمی نامد، اساسا منکرتاريخ " لعل زاد" را اين داکترکه خود. است

نوشته وی در. وجغرافيای افغانستان قبل از اميرعبدالرحمن خان است

  خوابھای را تعبير ميکند که ھيچ آدم خواب برده يی اگراندکھايش 

داکتر لعلزاد صاف وپوست کنده . سوادھم داشته باشد به آن باور نميکند

شگفت آوراست که يک تعداد تاريخ نگاران درباری و « :مينويسد
م ١٧۴٧تاريخسازان سرکاری مبداء ايجاد افغانستان کنونی را سال

يعنی بقدرت رسيدن احمدخان رئيس قبيله ابدالی درکندھار ميدانند، 
يت امرتا زمان عبدالرحمن، دولتی ويا کشوری با درحاليکه درواقع
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نه تنھا درتاريخ بلکه حتی درجغرافيه نيزوجود ) افغانستان(نام
  )سايت آريائی، آرشيف مسايل سياسی(».ندارد

 آنھا خواندن  واز تھوع برانگيز است نوشته ھايی از اين دست

می  آدم ھرقدربا حوصله ھم باشد، حوصله اش سر ميرود واز خود

سد که چگونه کسی که سند دکتورا دارد،ميتواند يک چنين ک@م پوچ پر

خاطر نشان کرد که  يعنی را به نگارش آورد؟ به اين داکتر بايد و>

جناب،اگر از نظر شما، بالفرض تاريخ ھای استادکھزاد وتاريخ ھای 

پوھاند حبيبی، وتاريخ ھای پوھاند داکتر حسن کاکر وتاريخ ھای م@ 

ره، وتاريخ ميرمحمدصديق فرھنگ، ھمگی تاريخ فيض محمد ھزا

ھای سرکاری وتاريخ سازی شده وغير قابل اعتماد باشند، آيا تاريخ 

که مولف آن نيم عمر خود را ) افغانستان درمسيرتاريخ( مرحوم غبار

باربار درخارج از کشور  در زندان ھای استبداد گذرانده است ،و

 است که  وبی اعتبارریتجديد چاپ شده، باز ھم يک تاريخ سرکا

بداند که  جناب شان بخود زحمت نداده تا يک بار آنرا بخواند و

افغانستان ھم مثل کشورھای منطقه از خود تاريخ وتمدنی درخشان 

و جغرافيای آن نيز درخشان وبسيار پھناورتر از جغرافيای  داشته،

 ونام آن يک نام جعلی وساخته گی وبه اصط@ح من. کنونی بوده است

 ھجری بيش از سی ۶١٨تاريخنامه ھرات تاليف در. دراوردی نيست

ذکر کرده  وھمچنان عبدالرزاق بن اسحاق سمرقندی  مرتبه اين نام را

از  مورخ عھد تيموری در مطلع السعدين ومجمع البحرين خود

  .کرده است افغانستان به عنوان جزئی از قلمرو تيموری ياد

   فوق الذکر، سبب شد تا م@حظه ومطالعۀ نوشته ھای اشخاص

  مقا>ت توضيحی  و جوابيه ھايی در رد اينگونه نظريات گمراه کننده 
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ارائه دھم وسپس آنھا را دريک مجموعه گرد آورم ودرفرا ديد 

اين پاسخھا به اثبات ميرساند . قضاوت خوانندگان ارجمند قرار بدھم

ست يک نظريۀ بی پايه ا ًنھا، او>پشتوکه نظريۀ يھودی بودن 

  آريائی اند که قرنھا قبل ازقومینھا متعلق به گروه پشتووبرعکس 

مھاجرت يھوديھا به سرزمين غور، از شمال آمو دريا ابتدا به بلخ يا 

بعد به جنوب ھندوکش، در واديھای رودخانۀ کابل وکرم  باخترآمده و

وگومل وارغنداب وھيرمند وترنک وغيره دره ھا وکوه پايه ھای سپين 

ودامنه ھای کوه ھای سليمان متمکن ) سياه کوه(وتورغر) کوهسفيد(غر

وثانيا .  ترين باشندگان اين سرزمين بشمار ميروندقديمیشده اند و از

است که مدتھا قبل ازعھد ) پشتونھا(ھمين قوم قديمی آريائی 

 لودی اميرعبدالرحمن خان ھم درھند شالودۀ سلطنت ھای مستقل

با  درافغانستان کمر وحدت بستند و را بنياد گذاشتند وھم وسوری 

شجاعت ودليری کم نظيری ، يوغ سلطۀ بيگانگان مستبد وغارتگر را 

از گردن بدور انداختند وطبل آزادی کوفتند وحاکم برسرنوشت خود 

ويرانه ھای خراسان تاريخی که از زمان يورش  وسرانجام بر. شدند

ود، مي@دی ديگرنامش متروک شده ب١٢١٧مغو>ن چنگيزی در

که از آمودريا تا بحيرۀ ) ١٧۴٧(کشوری به اسم افغانستان بنياد نھادند

دھلی تا دريای خزر را دربر ميگرفت وافغانستان موجوده  از عمان و

   . بخش کوچکی از آن امپراتوری بزرگ است

نھا در پھلوی ساير پشتوآقای داود ملکيار،بدانيد وآگاه باشيد که 

شت اين کشور شريک ميدانند، از کشور ی که خود را در سرنوياافغانھ

خود، و از نام و تاريخ آن دفاع خواھند نمود و ھر وقتی که قوم و تبار 

ديگری براين کشورغلبه يافت و آنرا با قھر و تھاجم قبضه کرد و 
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ديگران را مطيع و فرمانبردار خود ساخت، ميتواند ھر نامی که دلشان 

تا آن روزگار البته . رندبخواھد بر قلمرو تحت سلطه خويش بگذا

افغانھا به اين دھن کجيھای بچگانه از جا نمی جنبند و مثل کوه بر 

 نيز  شماجايگاه خويش استوار و پايدار ميمانند و پرازيت پراکنی گروه

  .جايی را نخواھد گرفت

  ده باد افغان         ـدا ھای زنــزدل کشيم ص

�ل وی گـنبد نيلی است تا خــرام ھـ بر  

  اف نما       ـود را حسود صــاغ فاسد خدم

  که محوگشتن افغان، فسانه ايست محال

  )شيون کابلی      (                                                                          

  پايان                                 

______________________  

 روزنامه ،در١٣٦٠ سالھای اول نيمه در درامپ خاکستر، لطيف داکتر بگفتۀ -*
 با] افغانستان خلق دموکراتيک حزب مرکزی کميته  نشريه" [ ثور انق�ب حقيقت" 

 ان معاونيت تر بعد و  " لينينسم و مارکسيسم شعبه " ،مسووليت بريالی محمود مديريت
 با و بريد تدول از  ھشت و شصت سال در ، تر بعد اندکی و . داشت عھده به را نشريه
 پس درست آنھم. افگند پی را " مجاھد پيام " نامه ھفته آنجا در و  پيوست نظار  شورای

   .نجيب داکتر دولت با  " سفزاييان و سازاييان " پيوستن از

 اجتماعی نظم بنيادگزار بريگادھای پدرام که ادعا اين برابر خاکستردر داکتر
 چرای و چون بی و ملموس حضور در آيا: رسدپ می بود، ٦٠ سال  در افغانستان جوانان

 و کرد  ريزی پی را " جوانان محفل و  اجتماعی نظم ھای بريگاد " بود ميسر ، " خاد" 
 حزب مرکزی  نشريه درون در و نظارتگر بسا ای تکحزبی / نظامی دولت درون در آنھم
  و " غياثی " ریرھب تحت جوانان ،سازمان را اجتماعی نظم ھای بريگاد آيا و کابل؟ در
 نظر  " مرکزی دفتر در را آن  مديريت مگر ؟ نکرد ايجاد شصت سال  در " مزدک" 

 ديده داکترخاکستر زيرنام اريائی سايت(   نداشت؟ عھده به " تميم " کابل  ودر " برھان
   .)شود
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  مقاله يازدھم 

  

  سايت ھمبستگی از شاه امان هللا غازیدفاع جانانه 
 

  هللا خان؟ هللا کلکانی بود يا امان  ارگ حبيبتاراجگر خزانه

  ٢٠١٦/ ١٥/٨ -نويد نابدل 
 

 

 

بل که به گفته مردم با هللا کلکانی در کا درپی خاکسپاری حبيب

ريشخندی و افتضاح تمام به پايان رسيد، تعدادی از ھواخواھان او 

هللا دزد نبود چون ثروت ارگ را غارت نکرد و  مدعی شدند که حبيب
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هللا خان را به دستبرد به خزانه ارگ متھم ساختند،  برعکس امان

 .ادعايی که پايه تاريخی ندارد

حزب « را در سايت »تذکرا>نق@ب«ھايی از کتاب  بخش

 خوانديم که فيض محمد کاتب درباره جنايات و چپاول» ھمبستگی

ش را بيان داشته ديدھاي هللا و يارانش به تفصيل چشم ھای حبيب گری

 را در اختيار دارم که توسط )١(افغانستان«ای از جريده  نسخه. است

اين نشريه ھمان زمان . شد وی نشر میروشنفکران افغان در ھند بريتان

ھايی از آن را  هللا خان پرده برداشته بود که بخش از توطئه عليه امان

  :کنم نقل می

جا يک موضوع را به حاشيه بروم و آن  اجازه بدھيد در اين..«

جا  ايد که ھمه راجع بجواھرات و خزائن سلطنتی است، البته شنيده

ِهللا در موقع حرکت خود از کابل تمام  مانانتشار يافته و گفته است که ا
قيمت و خزانه مملکت را با خود ھمراه  جواھرات سلطنت و اشياء ذی

برد، اين قضيه بقدری شيوع يافت که حتی در بعضی از جرائد 

  .ِخارجی نيز اشاعت يافت، ولی حقيقت امر اين نيست

بچه سقا ھمين که ارگ را در تصرف درآورده و ذخائر 

ُشم او را خيره کرد، شاھکاری در اين جا بکار برد و آن سلطنتی چ

هللا را  اين بود که در ھمان حين ورود به ارگ وزير ماليه سابق امان

احضار و تحت شکنجه قرار داد که او ورقه تصديقی بنويسد مبنی بر 

هللا خان در موقع حرکت خود از کابل تمام ذخائر سلطنتی  اين که امان

بديھی است .ُپول و جواھرات را با خود برده استو اشياء نفيسه و 

  وزير ماليه بدوا امتناع از اين کار نمود ولی در برابر تھديد و شکنجه 

  .ناچار تسليم و ورقه مذبور را نوشته امضاء و مھر کرده تسليم داشت
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هللا شبانه امر داد،  تا حدی که من از قضايا مطلع شدم، حبيب

يمت و وجوه را محرمانه از کابل خارج ق خزانه سلطنتی و اشياء ذی

نموده به چند نقطه کوھستان مطابق دستوری که داده بود برده، و در 

اين اقدام او از دو نظر بود، يکی اين که نشان .جا مخفی داشت آن

هللا خان با خود برده است،  بدھد، خزانه سلطنتی خالی است و امان

ميشه انتظار آن را داشته ديگر اين که برای روزھای سختی که شايد ھ

باشد  باشد اين اشياء را در کوھستان که موقيعت جنگی مھمی دارا می

 ٢٩، سال اول، شنبه، »افغانستان«جريده (» .مخفی ساخت

 )١٩٢٩ نوامبر ٢ – ١٣۴٨ا>ول  جمادی

 

 ١٩٢٩ نوامبر ٢، »افغانستان«ای از جريده  صفحه
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» جرقه ھای آتش در افغانستان«ريه تالی استيوارت در کتاب 

 :نويسد که نتيجه تحقيق عميق او از عصر امانی است، می

ھا گفت که من  هللا خان زمانيکه به ھند رسيد به برتانيوی امان«

ھا  در يک منطقه دور از سرحد افغانستان زندگی ميکنم، که افغان

کند، آرزو  ريزی توقف می بدانند که من نزديک شان نيستم و خون

دارم که به صفت يک دھقان در ايتاليا به سر برم و آرزوی برگشت 

به افغانستان ندارم اين اغتشاش مرا غافلگير ساخت و باعث تعجب 

ام، تمام  ھای خارجی ذخيره نکرده م در بانکمن يک پول ھ. من گرديد

دارايی من چيزيست که فع@ در نزدم موجود است که معادل 

باشد که بايد با برادران و ديگر  چھارصدھزار روپيه برتانيوی می

آمد ھای آينده را  بدين ترتيب نتايج و پيش.... ھمراھانم آنرا تقسيم نمايم

 افزود شما بايد بدانيد که من منشی قبول کرد، وی با شجاعت و بزرگ

خرج نيستم، من شب و روز برای  مانند پادشاه ايران ولگرد و فضول

سعادت مردم خود کار کردم و سقوط من کم از کم مرا يک آرامش 

، »جرقه ھای آتش در افغانستان«(» .دھد وجدانی و روحی می

  )١٨۴، ترجمه يارمحمد کوھسار کابلی، ص ١٩٧٣

هللا خان يک نامه که در ھند چاپ کرده   امان١٩٣٠در سال «

ھا را مبنی بر اينکه  بود، مخفيانه در افغانستان پخش کرد و تمام تھمت

ھا حسابات  وی مقدار زياد ثروت کشور را با خود برده و در بانک

باز نموده نيز رد نمود و ادعای پوچ خواند، وی نادرخان را به 

  )١٨۶ھمانجا، ص (» ...گری، حيله و فريب متھم کرد فتنه

تاريخ عصر امانی را » جرقه ھای آتش در افغانستان«نويسنده 

  :با اين جم@ت به پايان رسانيده است
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ھا را خواندم، >کن در  ھا بدگمانی و خيانت در اسناد برتانيوی«

من دريافتم که در . افغانستان بعضی مواقع وفاداری و صداقت را يافتم

هللا خان،  ند خواب ديدن ھای امانھای مان بين خاکسترھا و خواب

شود اکثرا اخگر از  عنقايی نھفته است، ھنگامی که آتش خاموش می

کشد  ماند و اگر پکه زده شود، شعله يکبار ديگر زبانه می آن به جا می

هللا خان آتشی را افروخت و خاموش گرديد، اما اخگر يا  چنانچه امان

ور باقی ماند  و تا امروز شعلهھای آن دوباره به آتش مبدل گرديد  جرقه

  )١٩۶ھمانجا، ص (» .و خاموش نشده است

_______________________________  

در ھر حال «: نويسد ياد ميرغ@م محمد غبار در مورد اين جريده می زنده )١

مبارزۀ روشنفکران افغانستان به تبليغات شفاھی و قلمی در داخل کشور منحصر 

  هللا  امان با افغانان مبارز در خارج و منجمله شاهبعضی از اينھا . نماند

ئی در عبور از کشور ھند، جريدۀ  ارتباطی برقرار کردند، و دسته

اين جريده توسط مرتضی . را بمبارزه عليه رژيم نادرشاه کشاندند" افغانستان"

ھای ھندوستان ھنگام اغتشاش افغانستان، بزبان دری  احمد خان يکی از افغان

ديد و از تماميت ارضی و استق@ل کشور در برابر ادعاھای بعضی منتشر گر

سخن زد، لھذا از طرف روشنفکران افغانستان که ) راجع به ھرات(جرايد ايرانی 

البته .... خود در داخل نميتوانستند جريده و ارگانی داشته باشند بخوبی استقبال شد

 ھم مطبوع خاطر ئی ديگر به نفع سلطنت افغانستان و نشرات چنين جريده

ھا نبود، پس طبق پيشنھاد وزارت خارجۀ کابل، جريده از طرف حکومت  انگليس

حکومت انگليس با . انگليسی ھند متوقف و مرتضی احمد خان داخل زندان گرديد

سليقه مخصوصی که در چنين موارد داشت، خ@صی مرتضی احمد خان را 

رت مرتضی واداشته شد که مشروط بموافقت حکومت افغانستان نمود، و باينصو

، جلد »افغانستان در مسير تاريخ«(» .ًکتبا از شخص نادرشاه معذرت بخواھد

  ):سايت ھمبستگی افغانستان:منبع)(١٣۵ و ١٣۴دوم، صفحات 

http://www.hambastagi  
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  يک سند تاريخی،با امضای شاه امان هللا برضد فساد اداری

 

بازھم سند تاريخی ديگری از 
کوه  امانی به دوران پرش

دست آمده که در آن توجه و 
هللا خان  امان برخورد جدی 

اين شاه عادل و وطندوست 
را به ماموران خطاکار 
دورانش ميتوان ديد و از آن 

 .آموخت

اين سند که در آرشيو ملی 
شود،  افغانستان نگھداری می

 قوس ١٣فرمان مورخ 
هللا   با امضای امان١٣٠٢

خان عنوانی وزير عدليه 
است که از او خواسته است 
تا معاش دوماھه رئيس 

ع�ئم غيرحاضری خود را با امضای خويش «ھيئت تميز را به خاطر اينکه 
 .کرده است کسر و تحويل خزانه نمايد» محو

افغانستان زمانی از فساد و غارتگری وحشتناک پاک خواھد شد که فردی به 
 گرفته ابتدا کشور را از سلطه هللا خان زمام امور را بدست پاکی و جديت امان

ھايش را بر احساس مسئوليت و دلسوزی در  بيگانگان خ�ص کند و بعد سياست
  ».  ريزی کند برابر منافع ملی پايه

  )  ٢٠١٦/ ٥ /٢٦ويب سايت ھمبستگی، مورخ  (
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  متنی منسوب به احمد شاملو

  ،هللا کلکانی در وصف حبيب

  !جعلی است

 )حزب ھمبستگی ملی (١٣٩٥ سنبله ٢٩دوشنبه، ،احمر :نويسنده

تاريخ حقايق پشت پرده را بازگو «اخيرا مطلبی تحت عنوان 
هللا کلکانی در دنيای مجازی دست   توسط بعضی حاميان حبيب»کند می

گردد که گويا توسط شاعر بزرگ فارسی، احمد شاملو در  به دست می
ی از اين تعدادی ھم جم@ت. هللا کلکانی نگاشته شده است وصف حبيب

. قول شاملو در صفحات فيسبوک پخش کردند نوشته را زير نام نقل
 و شيوه  ھرچند، با اندک آگاھی از تفکر پيشرو، شخصيت بالنده

توان به مسخره بودن اين  نگارش منحصر به فرد شاملو، به آسانی می
شرم و پررو اند که دست به ھر  برد، ولی اين افراد آن قدر بی ادعا پی
» عياری از خراسان«زنند تا جز داستان خيالی  يواری میدر و د

هللا خليلی ھمه اسناد و مدارک تاريخی ديگر در مورد  نوشته خليل
ترين  ناميده رد کنند اما خود به مفتضح» جعلی«هللا کلکانی را  حبيب

  .شوند نوع جعل و نيرنگ متوسل می

سايت  را با برای اينکه جايی برای ابھام نماند، >زم ديديم مسئله
 در ميان گذاشته، منحيث منبع قابل اعتبار حفظ و رسمی احمد شاملو

 .نشر آثار شاملو، از آنان جويای توضيحات شويم

   سنبله ٢۵و اين ھم جواب سايت رسمی آقای شاملو که به تاريخ 

 و  ن از نامهممنو  :ده استرسي» حزب ھمبستگی افغانستان« به ١٣٩۵
ی بعضی از  رسد سواستفاده به نظر می. ِپرسش حضرتعالی در مورد اين متن

ھای سياسی ايران از نام احمد شاملو کافی نبود که در افغانستان ھم اين  گروه
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روشن و مبرھن است که اين متن متعلق به احمد ... است سنت ناپسند رايج شده
  .شاملو نيست

گونه اثر يا شواھدی مبنی بر نگارش اين  يح است که ھيچ&زم به توض
متن در آرشيو آثار احمد شاملو وجود ندارد، و البته ھيچ ردی ھم از خصايص 

ِحضراتی که قصد تقلب در . شود نثری و ادبيات شاملو در نگارش آن ديده نمی
رای ما متنی که ب. ای از شاملو را دارند، بايد &اقل نثر او را بشناسند نوشته

  . ايد، بويی از ادبيات و تفکر شاملو نبرده است ارسال کرده

 حسن عمادی/بادرود، سايت رسمی احمد شاملو

 

  

  ای به امضای  لهنوشته جعلی منسوب به شاملو در واقع مقا

  .دای در پشاور نشر شده بو محمدفرھاد است که در رساله

هللا کلکانی پخش شده   احمد شاملو در وصف حبيبآنچه زير نام 
است که »  ماساچوست- محمد فرھاد «ای به امضای  در اصل نوشته

چاپ » "دزد سر گردنه"آن کلکانی عيار بود نه «ای به نام  در رساله
ی پشاور نشر گرديده است اما بعد در تعدادی از خوان بازار قصه
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زير نام نوشته شاملو » بچه سقو«ھای ھواخواه  نشريات و سايت
  ».بازپخش گرديده به صفحات اجتماعی راه يافت

  )سايت حزب ھمبستگيمردم افغانستان( 

  : کلکانیحبيب 2 درمورد احسان لمر  ھایياداشت

  

    ٢٠١٦  /١٨/١١:فرانسه،تاريخ محل سکونت لمر، احسان

  ! صاحب سيستانی بزرگوار جناب

 بلند استاد دو سقوط ( شما عالی و محتوا پر نھايت مجموعه
 .نمودم آن از را استفاده نھايت و مطالعه را) خيانت منج3ب در آوازه
 در ھيچمدان اين از اول بار که نمايم عرض حضور به را نکته يک

 مقالهء جرمن افغان لشمو جھان سايت در ٢٠١٦ اگست ١٠ تاريخ
 چيزی ھرگز کلکانی 2 حبيب باره در شاملو احمد  «عنوان تحت

 آن  (فرھاد آقای کتاب چاپ محل و تاريخ و نام ذکر با »ننوشته
 بنام تغير با آن اول تحريف و) گردنه سر دزد نه بود عيار کلکانی

 مجله ١٣٨٠ جوزا ــ حمل سوم سال اول شماره در شاملو احمد
 در. خ. د. ح ھواداران ارگان دم سپيده سپس و مرزی، برون ایآريان

 خونبار ھای رخداد ( عنوان تحت ٢٨/٧/٢٠١٦مورخ کشور خارج
 بودم نوشته فيضی واحد آقای بقلم.)  ..گذاشت نام چه را اخير سده دو
 ( من مقاله از بعد ماه يک درست ھمبستگی زيبای نھايت نشريه که

 شاملو احمد به منسوب متن« ) ٢٠١٦ برسپتم ١٩ ــ ١٣٩٥ سنبله ٢٩
 نشر را احمر آقای بقلم »است جعلی کلکانی 4 حبيب وصف در

  ».نمايم عرض را نکته اين مبارک حضور به خواستم. نمودند

بلی اقای احسان لمر تشکر ازاين يادآوری بجا، من مقاله شما 
ھای را در سايت افغان جرمن آن3ين خوانده بودم وقصد داشتم بخش 

آن را دريکی ازمقاBت خود انعکاس بدھم،اما چون اين موضوع در 
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سايت ھمبستگی بسلسلۀ ديگر مطالب انعکاس يافته وھدف برآورده 
موضعگيری اقای  . شدشده بود، بنابرين از نقل آن مقاله خود داری

 .لمربه حيث يک روشنفکر حقبين وحقيقت پسند مورد تائيد من است
 و دروغين ادعای باره در  «:که  ندوشته اايشان در آن مقاله ن

 سمبل بارۀ در شاملو احمد ايران انق4بی شاعر گويا که جعلی مطلقا
 ترين سياه مستقيم دست آله اين کلکانی 2 حبيب وحشت و جھل

 ديوبند مکتب خط ھای وم4 تگاب مياگل ھا، مجددی منطقه ارتجاع
 می من باشد نوشته سطوری بريتانيه استعمار مستقيم وسيله وھم

 محض دروغ يک و نيست شاملو احمد از نوشته اين «:که نويسم
 بود عيار کلکانی آن« عنوان به ای صفحه ٧٠ رساله زيرا ميباشد،

 ١٠٠٠ تيراژ به حکم الشکور عبد محترم ترتيب و تھيه»  دزد نه
 پشاور خوانی قصه نعلبندی دھلکی در فضل نشراتی مرکز در جلد
عنوان از شخصی بنام آقای  ھمين به ای مقاله آن در. بود شده طبع

 ٢٢٤ که در شمارۀ  سراج کبير قدير فرھاد است به جواب محمد
  .شده نوشته بود، رسانيده چاپ جريدۀ اميد مضمونی به

 شماره اول ٦٠اين مضمون آقای فرھاد يک بار در صفحه -
) آريانای برون مرزی( مجلۀ ١٣٨٩سال سوم، حمل وجوزای سال 

ا حذف نام اصلی نويسنده با جعل به نام احمدشاملو معرفی شد ب
 تحت ٢٠١٦. ٢٨/٧ مورخ –سپيده دم - وبعدا در نشريه انترنتی 

پادشاه (»رخدادھای خونبار دو سدۀ اخير را چی نام گذاشت؟«عنوان 
گردشی ھا، شورش ھای مذھبی، کودتاھا، قيامھای مسلحانه ويا 

 فيضی عبدالواحدجناب  قلم هب) بخش سوم)(انق4بات آزادی بخش
 می دنبال ای عده را غلط ھمين کنون تا که گرديد نشر دوباره

ننوشته،افغان  چيزی کلکانی ھرگز هللا حبيب باره در شاملو  احمد:احسان لمر (».کنند
  )١٠/٨/٢٠١٦جرمن آن�ين،
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  مقالۀه دوازدھم

  زلمی کرزی: ژباړن

  

  ډاکټرکاکړ ولی خپلواکي،پاچا امان هللا 

  او مشروطه غوښتونکي تخريب کوی؟

)٢٠١٦/ ١٨/٧ (  

  

  :يادونه

په افغان جرمن پورتال کی 
دمحترم کانديد اکادميسين 

چرا (سيستانی صاحب مقاله 
داکتر کاکړ،استق�ل، شاه امان 
هللا  و مشروطه خواھان را 

ترسر ليک ) تخريب ميکند؟
&ندی ما ولوستله، ډيره په 

 په رښتيا. زړه پوری ليکنه ده
ته چی غواړی د  ھغو افغانانو

امانی دوری پرمھمو کارنامو 
او اقداماتو باندی ځان پوه 
  ړپوھاند حسن کاک    . ګتور دی کړی، د دغی مقالی لوستل ډير

 بازنګری (په تيره بيا دښاغلی ډاکټرزمانی صاحب کتاب 
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ديو مھم ) دوره امانی وتوطيه ھای انګليس عليه حکومت امانی
امانی دوری تياره پاڼه  ی خدمت په توګه چی دفرھنګی او تاريخ

زما په اند دافغانستان . يی روښانه کړه، دقدر او ستاينی وړ بولم
په د ننه او بھرځوانانو او راتلونکی نسل ته، بايد تاريخی مستند 
حقايق وليکل شی،او د دوی افکار په جعلی ليکنو بايد مغشوش 

   !نشی

ن چی ھر وخت د د ښاغلی سيستانی صاحب يی کور ودا
ھيواد د بی ھويتو او پرديو ګوډاګيانو په مقابل کی ټينګ و&ړ دی 
او بی ساری قلمی مبارزه کوی او خپلو ھيواد والوته تاريخی 

د لوی خدای څخه ده ته په دغه فرھنګی . حقايق روښانه کوی
ما د ښاغلی . خدمت کی & زيات سرلوړی او برياليتوب غواړم

ن اچرا داکتر کاکړ،استق�ل، شاه ام(اله سيستانی صاحب نوی مق
. په پښتوژبه وژباړله) هللا  و مشروطه خواھان را تخريب ميکند؟

ھيلمن يم چی ګرانو لوستونکی دغه  په زړه پوری مقاله په دقت 
سره ولولی او ورڅخه دخپلو تاريخی معلومات په بشپړولو کی 

اب باندی، ليکوال پروسږکال ھم د داکټر کاکړ پريوکت.ګټه واخلی
چا دپا(دډکټر کاکړکتاب ! ګرانووطنوالو(يوه په زړه پوری مقاله 

دخپلوماخذو دلست څخه ايسته )امان هللا واکمنی ته نوی کتنه
تر سرليک &ندی کښلی وه، چی ھغه ما په پښتو ژبه ) کړی

وژباړله او ټولنيزو رسنيوته می وسپارله چی وروسته د ښاغلی 
د لوی خدای . له کی ھم خپره سوهډاکټزمانی صاحب په يوه رسا

تل ترتله په ښه نوم پايی : روغتيا غواړم څخه د ليکوال س�متيا او
 ٢٠١۶/ ٧/ ١٥      زلمی کرزی                                 .ښاغلی

           تا شخص سخن نګفته باشد

  عيب وھــــنرش نھفته باشد

  )ر پټ ویترڅوچی سړی خبری نه وی کړی، دھغه عيب او ھن(
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  : دی ته خيانتيت انسان،تحريفد تاريخ 

خدای دی يی مل «ډاکترزمانی دھيواد پياوړی او پوه څيړونکی 
پوھاند حسن کاکړنابغه او ستر (د خپلی مقالی په پنځمه برخه کی » وی

 تر )کاشف او يا د معاصر افغانستان د تاريخ لوی جعلکار او تحريف کونکی
اکړ د انګريزی ښکي@ک دګټو د وکيل په سرليک >ندی يی،  پوھاند ک

ډير مثالونه   .توګه او د افغانستان د ملی وياړونو پرضد ثابت کړی دی
 د ډاکټر کاکړ د څھری .يی د ده  دليکنواو کتابونو څخه راوړی دي

پيژندل ټولو وطنپالو، خپلواکۍ غوښتونکو او د ښکي�ک ضد کسانو 
  .ته زياته اړينه ده

ی مقالی په پنځمه برخه کی د تاريخ د دغه ډاکټر زمانی د خپل
ښاغلی داکټرحسن کاکړ د «: جعلکار مټ په >ندی ټکو کی خ@ص کړ

دغه قلم د کره کتنی د مخه پخپل کتاب کی په ډير مھارت د &سوندونو 
په جعلکاری کی کوښښ کاوه، چی  دغازی امان هللا خان  ) اسنادو(

ونکو او استعماری ضد دشخصيت  د وژلو په اړوند د مشروطه غوښت
ھغه څه چی دی يی ليکی  . ملګرو په باره کی داسی څرګندونه کړی ده

او وايی په انګريزی جاسوسانو او مامورينو اړه نلری، بلکی د نظر 
منشی علی احمدخان : دخاوندانو او معلوماتی کسانو خبری لکه

لکه ) د دښمنانوم�تړی(او دغازی امان هللا خان) مومند(شاليزی 
وروسته تر ھغه چی د . شيخ محبوب علی او عزيز ھندی ته دي:

ښاغلی کاکړد رسوايی تشت له بام څخه را ولويد، وليدل سوه ھغه څه 
چی دی يی وايی تکرار او دانګريزی فساد، شراو وران کاريوتلبليغات 

ھغه نور دانګريزانودښکي�ک د يوه مدافع وکيل په ډول تبديل . دي
  ]١[».سوی دی
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پاچا امان هللا واکمنی ته «ښتيا سره تر ھغه وخته چی د ما په ر
د کاکړ تاليف دھيواد دپوه او نوميالی شخصيت داکتر » يوه نوی کتنه

زمانی لخوا کره کتنه نه وه ليکل سوی، او د رسنيو دلوستونکو په 
اختيار کی نه وه، ډاکټر کاکړ ته د يو تعليم يافته او د تاريخ د استاد په 

ما دښاغلی زمانی مستنده او چی اوی درلود، خو وروسته توګه ډير درن
معتبره کره کتنه د پوھاند کاکړ پرکتاب باندی ولوستله،زما ټول 
د (اخ@ص او درناوی له ده څخه و>ړ، ځکه ماته ثابته سوه چی ده 

کتاب چی د کاکړ دکتاب اصلی سرچينه وه، اصلی )امان هللا زوال
ی په کابل کی د انګريزی دی چ) شيخ علی محبوب(ليکوال يی 

جاسوسانو څخه وو او ډاکټر کاکړ د کتاب د ليکوال د پيژندلو پر ځای 
د منشی علی احمدخان شاليزی د نوم او د انګليس د يو جاسوس ليکنی 

  .په پوھيدلو سره پخپل اثر کی لوستونکو ته ښودلی دي

د کاکړ پرکتاب د داکټرزمانی د کره کتنی څخه څرګنديږی چی 
سل ) د پاچا امان هللا واکمنی ته يونوی کتنه ()محتوا( منځپانګید کتاب

په سل کی د دوھمی مشروطی او دھيواد د خپلواکۍ ګټونکی پاچا امان 
  .هللا پرضد ليکل سوی ده

ھغه شی چی ما او ھر وطنپال انسان او دھيواد خپلواکی 
غوښتونکی غمجن کوی، دادی چی ولی زموږ دھيواد د تاريخ په حق 

داسی سړی لخوا چی ډير کلونه يی د کابل پوھنتون د تاريخ کی د 
استاد وو، داسی خيانت وکړی او داسی کار يی د تاريخ مينوالو 
اوشاګردانو ته کړی دی چی د ډاکټرزمانی دکره توب له مخی جعل او 

  .ښکاره د تاريخ تحريف شميرل کيږی

د تاريخ جعل او اړونه انسان ته خيانت او دبشريت عقل او 
ھغه کسان چی د تاريخ په تحريف کی زيار . نطق ته سپکاوی دیم
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وی او تاريخی واقعيتونه په ) فريب(باسی او ھدف يی خلکو ته دروه
  .ناسم ډول څرګندوی، خاين او بی وجدانه انسانان دی

ارواښاد ډاکټر رضوی غزنوی د تاريخ ټولنی د آريانا دمجلی 
 د «:بره لری او وايیپخوانی مسوول مدير،په دغه باره کی غوره خ

تاريخ په ککړتيا او د تاريخ په حق کی ډيرناوړه جنايت تر درواغو بل 
 د سلطان مسعودغزنوی د دربار د نامتو مورخ رضوی .»څه نسته

په تاريخ کی  «:ابوالفضل بيھقی يوه ارزښناکه خبره راوړی او وايی
  ]٣[».يو ناروا کاردیتحريف جعل او 

نو په تيريدلو سره  تر اوسه د وسلو کل او رخه د کينهد انګريز 
غازی امان هللا خان سره له مينځه نه ده تللی، اوس مھال د افغانستان  

د پښتنو له مينځ څخه يو ضعيف ه پاردد خپلواکی د بی ارزښته کولو 
النفس  سړی وپلټی چی  د تاريخ  په څانګه کی يی زده کړه کړی ده  

تر حسن کاکر بل څوک  . او ځوان نسل ته د تاريخ درس ورکړی
کو>ی سی چه د تاريخ د دکتورا په بدل کی ، دغسی ذلت ، بی عزتی 

ل  اخ@ص د ثبوت لپاره د انګريز په ګته د  او خيانت ومنی او د خپ
  .ھيواد روڼ اندی، وطنپال مشر تخريب کړی

حسن کاکړ په اصل کی لغمانی دی،ھغه په لغمان کی ښونځی ته 
ر کی د احمدشاه بايا په ليسه کی او وروسته دکابل شامل او بيا په کندھا

د کابل پوھنتون د ادبياتو . په دارالمعلمين کی درس لوستلی دی
څه موده يی په پښتو ټولنه کی .دپوھنځی څخه ليسانس تر>سه کړی دی

 کلونو وروسته د ١۴دنده ترسره کړيده او بيا انګلستان ته و>ړ او د
دانګلستان څخه افغانستان ) ١٩٧٤(ه نامه تاريخ په څانګه کی د ډاکتر پ

 او د ادبياتو او بشری علومو په پوھنځی کی د تاريخ ]٢[ته راغی
  .داستاد په توګه شاګردانوته د افغانستان د معاصر تاريخ تدريس کاوه
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 :د ډاکټرزمانی د کره کتنی د لوستلو وروسته  ، ما ھم يوه مقاله
دپاچا امان هللا واکمنی ته نوی (د ډاکتر کاکر کتاب! ګرانو ھيوادوالو«

 تر سر ليک >ندی  د کاکړ د »! څخه ايسته کړیود خپل ماخذ) کتنه 
 او په افغان جرمن آن@ين کی خپره ،تحريف ليکنو په ټقبيح کی وليکله 

  .سوه او د کاکړ کتاب می په باطله دانی کی واچاوه

س د راپرزولوکی د انګلي ښاغلی داکترزمانی د امانی رژيم په 

>س وھنی د اثبات لپاره د برتانوی ھند او د لندن د موزيمونو د 

ددغو >سوندونو د .ارشيفونو څخه سلګونه پټ سندونه راايستلی دي

بازنگری دوره امانی و توطيه (کتاب په شکل ديوترتيب وروسته يی 

  .پاڼوکی خپور کړی دی۶۴٠په ) ھای انگليس

 چی د امانی رژيم بر ليکوال دپوھاند کاکړ د ادعاو په اړوند

ځينی څيړونکی په «:خ@ف د انگليس د توطيوڅخه منکر دی، کاږي

وھنی ھيڅ  دی اند دي چی په دغه کار کی د انگليس د >س

 په >س کی نسته، څنګه چی په ھغه وخت کی د کابل په )سند(>سوند

دولتی اخبارونه کی ھم په پاڅون کی د انګريزانو >س وھل تاييد کړی 

 په دغه اړوند بايد څرګنده سی چی انګريزان لکه ټول .نه دی

استعماری ھيوادونه په دغسی وختونوکی زيات کوښښ کاوه چی د 

څو د سند درلودل .مداخلی ھيڅ مدرک او سند چاته په >س ورنه کړی

خلګو ته د ټاکلی کس په نظر درلودلو سره د بی باوری سبب ونه 

مداخلی د نشته والی مانا نه ھمدارنګه دسند له مينځه وړل د . ګرزی

دا چی ولی د افغانستان حکومت وروسته د خوست په . ورکوی

حکومت نه غوښتل چی پاڅونکی د انګريزانو مداخله رد کړه ،جوته ده 

د پاڅون د ټکولو وروسته خپل سياسی مناسبات له انګريزانو سره 

ت په ھغه وخت کی له انګريزانو سره د امانی رژيم سياس. خراب کړی
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ھر کله چی په ښورښټ .ښو اړيکو درلودل و بيله کوم کړکيچ څخه د

کی دانګريزانو >سوھنه رد کړو، دغه پوښتنه پيدا کيږی چه عبدالکريم 

څه ډول افغانستان ته راغی، د پاڅون ) د سردار ايوب خان زوی (

له ماتی وروسته . د کومی سرچينی څخه لګښتونه برابر کړل لپاره يی

 ستون سو، ولی انګريزانو دافغانستان د حکومت کله چی ھند ته

 داکتر [»غوښتنی ته د ھغه د تسليم او محاکمی څخه ډډه وکړه؟

  ]١٣٤زمانی،بازنگری دورۀ امانی وتوطئه ھای انگليس ،ص 

زنان افغان (په ھمدی ډول د په زړه پوری بحثونو په لړ کی 

ظم تاليف دی، کتاب چی د داکتر سيد عبدهللا کا) زيرفشار عنعنه و تجدد

چی په ھغو ټولو .رانسکوريدو >مل تحليل کړی دی د امانی رژيم د

>ملونوکی د انگليس توطيی دخلګو راپاڅول د امانی دولت برخ@ف له 

  :ليکوال په دغه باره کی کاږي. ورايه څرګنديږی

دانګليس دپټو او لوڅو کړونو مھم دليل د پاچا امان هللا «

دافغانستان د .ورځو څخه ريښه لريبرخ@ف دسلطنت د لومړنيو 

خپلواکی په اع@ن سره او بيا د افغان او انګليس دريم جنګ د ماتی 

څخه وروسته په نړۍ او سيمه کی د دوی پر سياسی حيثيت باندی لوی 

افغانستان په دغه چاره سره په نړۍ کی ديوه استعمار .ګوزار وسو

  .ګر اتل وشکن ھيواد په توګه وپيژندل سو، چی پاچا ددغه ډ

څو  انګريزان له ھغی ورځی څخه دغچ اخيستلو په لټه کی وو

راوپرزوي او د ټکولو خپل قدرت خپلو ښکي@کی  امانی رژيم ډير ژر

د خوست پاڅون، د عبدالکريم راليږل، . ھيوادونوته ورښکاره کړي

دشينوارو پاڅون او دحبيب هللا کلکانی ښورښت ټوله توطيی وی چي 

ټوله دغه ريښی . حد په اخواکی لټو>ی سوژوري جرړي يی دسر

  .يوازی ديوی سرچينی يعنی انګريزانو څخه اوبه خور لري
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موږ وليدل انګريزانو څه ډول د قبايلو مشران، مذھبی 

روحانيون او دينی عالمان په راز راز ډولونو ددولت برخ@ف چمتو 

 په )ريفورمونو(څه ډول يی زھرجن تبليغات ددولت دسمونونو. کړل

مقابل کی کول او د ساده خلګو مغزونه يی پريولل او ښورښت ته يی 

  .را پاڅول

ددوسياسی مھمو د>يلو سره انګريزانو د امانی رژيم د پايښت 

يو په ھند کی دخپلواکۍغوښتونکود فعاليتونو پراختيا او . زغم نه درلود

او بل د شوروی  د سرحدی قبايلو ښورښتونوخطر د دوی پر ضد،

ړ د امانی رژيم څخه په ھند کی  د دوی د تخريبی فعاليت سياسی م@ت

ھمدارنګه بل >مل ددو . خطر د انګريزانو دسياسی ګټو بر خ@ف

دسياسی سيالي دختم کولو له ) انګليس او شوروی(سترو ځواکونو يعنی

کبله و چی پاچا امان هللا د افغانستان د ګټو لپاره د ھغه څخه استفاده 

 داکترسيد عبدهللا [».نګريزان نا آرامه کړی وهکوله او دغه سياست ا

  ]،چاپ امريکا١٧٥-١٧٤کاظم، زنان افغان زير شار عنعنه وتجدد،ص

ما د مخه د داکتر کاکړسطحی ليکنی او کره کتنی چی د مير 
محمدصديق فرھنګ او دغبارپر تاريخونو ليکلی دی، لوستلی دي، او 

انو لخوا د ټينګو ځوابونو دا چی ھغه دھيواد د دوو تاريخ پوھانو د پلوي
او ټکولو >ندی راغلی وو،زړه می د ده پرحال وسوځيد، خو اوس چی 

غازی (ګورم ھغه يو ملی ضد سړی او د ھيواد د خپلواکۍ ګټونکی 
دښمن را ووت، له خپل ځان سره وايم چی ھغه ټکول او ) امان هللا خان

يتونو خبر ټرټل يی حق وو،کاشکی د مخه تردی زه د ده په خاينانه ن
  .وای، چی کلک ځوابونه به می ورکړی وای

د کاکړ د آخری ليکنی څخه چه په  «:ښاغلی ډاکټرزمانی وايی
) دښاغلو زمانی او سيستانی دليکلو په باره کی(يوه ويب سايټ کی 
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ترسرليک &ندی خپره سوی ده، په ښکاره ليدل کيږی چی د خپل اثر 
ھغه دغه ځل ھم په . ه دیپه اخذونو اوسرچينوښودلو کی نا خبره ن

ماھرانه او پوھاوی سره کوښښ کړی دی چی دغازی امان هللا خان 
دتورنو ،مشروطه غوښتونکو او دامانی نھضت د انګليسی ضد 
 :پلويانو د دليل د ښکاره کولو لپاره يوی  بلی ورته ليکنی ته لکه

. تر سر ليک &ندی دليل پيدا کړی دی »دغازی امان هللا خان زوال«
غه بياھم په بل جعل او چل ول کی ھڅه کړيده چی د ليکوال د اصلی ھ

 دريځ او دھغه وڼډه دامانی دوری په سياسی )عزيز ھندی(ھويت 
  ]٤[».پيښو او مقصدونوکی پټ وساتی

ډاکټرزمانی په استادانه څيړنه او غور سره پخپله کره کتنه کی 
ريز له پوخو  لکه کشميری موھن >ل د انګعزيز ھندیثابته کړيده چی 

او د انګريز په ھڅونه دھندی کډوالو سره کابل ته . جاسوسانوڅخه وو
او وروسته دھندی انق@بيانوپه ډله کی شامل سو، او بيا يی . راغلی وو

دپاچا . له دغی >ری څخه دپاچا امان هللا خان سره پيژندګلوی پيدا کړه
ه يی انګريزانوته افکار، نظريات او دھندی انق@بيانو دفعاليتونو راپورن

کتاب ) دامان هللا خان زوال(او دخپلی دندی په پای کی يی . ورکول
  .دانګريزی بادارانو د خوښی لپاره وکيښ

 کاله وروسته ٨۵) دوھم ھندی عزيز(دادی اوس ډاکټرکاکړدغه 
دھيواد دتاريخی ط@يی دوری په اړوند ھغه کتاب چی پخوا د فرھاد 

ډآکټر ھمدغه کتاب خپل يو مھم ماخذ  ظريفی لخوا  ژباړه سوی دی،  
دغازی امان هللا خان د دوھمی مشروطی غورڅنګ، د . ښودلی دی

امانی رژيم د تخريب لپاره او دھغه رژيم مخالفانو ته وړاندی کړی 
  . دی

دګيدړی څخه يی وپوښتل چی «: مشھور متل دی چی وايی
اوس ھم ډاکتر زمانی د » !لکۍ می: شاھد دی څوک دی؟ وی ويل
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کاکړ څخه پوښتنه کړيده څو دخپل کتاب د ثقه توب د ردولو لپاره 
خو ! >سوندونه وړاندی کړی، چی لوستونکو ته د باور وړ وی داسی

) منشی علی احمدخان غزنوی(ھغه د کتاب د ثبوت پرځای يعنی 
خو دغه ځل ھم بخت  د ده سره . دھندی عزيز کتاب شاھد راوړی
يروت او عزيز ھندی ھم د انګليس ياری ونکړه او تير يی په خطا ت

نو پدی توګه پوھاند په لجاجت سره پخپله . مخبر او جاسوس راووت
ادعا تينګار کوی او دغه لجاجت دا څرګندوی چی ښاغلی پوھاند پخپلو 

  !بوټوکی ريګ لری او په زړه کی غل دی

ډاکتر کاکړ بيله د ملت له حيا څخه، د انګريز د ګټو دفاع کوی 
 څو دافغانستان د تاريخ ځ�نده دوره يعنی امانی دوره او زيار باسی
او ملی ضد جعل کاريو او بابيزو د&يلوسره غواړی ھغه . تخريب کړی

دروښان فکری، نوښت، ښووني دپوھنی پراختيا او خپلواکې يوه 
نامطلوبه او د ؤلس ضد دوره ثابته کړي، امانی دوره بی ارزښته 

،خپلواکی د دغه ملت د شميرل دھيواد دخپلواکی سپکاوی دی
جنګياليو نيکه ګانو او پلرونوپه وينو تر &سه سوی ده، په حقيقت 
. کی د امانی دوری بی اھميت کول، د دغه ملت دتاريخ سپکاوی دی

که موږ دھيواد په تاريخ کی دغه دوره خپل ملت ته ويښتوب ملی 
ْدوره، اوښتون غوښتونکو او رنانس وياړ ونه بولو، اص� موږ 

  .يخ نلرو څو زموږ زامن ھغه زده کړیتار

ډاکټر کاکړدخپلو ليکلونو په ھيڅ ځای کی د دويمی مشروطی 
غورځنګ چی دع@مه محمود طرزی په >ر ښوونه او ھلو ځلو سره 
دھيواد خپلواکی تر >سه سوه، يادونه نه کوی او حتی ھغه کتاب چی 

ه ھغه کی دع@مه حبيبی له خوا په دغه باره کی ليکل سوی دی، او پ
داستبداد قربانيانو او مشروطه غوښتونکو دخطرونو او ګواښونو بيان 

نو دا چی ع@مه حبيبی، غبار، پوھنيار . ھم سوی دی، ھم يادونه نکوی
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سيد مسعود، او پوھاند سيد سعدالدين ھاشمی او نورو ھره ليکنه چی د 
  .ُمشروطه غوښتونکوپه باره کی کړيده، کيسه او يا درواغ دی

اسی حال کی چی ډاکټر کاکړ، دھيواد په تاريخ کی دعلميت په د
له پلوه دښکي@ک او استبداد پر ضد مبارزه کی، دغبار او ع@مه 

ع@مه حبيبی د پاچا امان هللا . حبيبی دپښو خاورو ته نسی رسيد>ی
بايد د يوه « :خان او د دوھمی مشروطی دمبارزی په باره کی ليکی

چی په دوھمه مشروطه کی، په : يکم بی طرفه شاھد په توګه  ول
لمړی ليکه کی مھم غړی او نور په کښته ليکو کی تر ھغه وخته چی 
سياسی واک تر&سه سوی نه و، د دوی مخلصانه ھاند او ھلی ځلی 

بايد د سرښندونو څخه يی مننه وسی، زوړ . دستاينی او قدر وړ دی
. ودل سواو وروست رژيم ړنګ سو او د نوی افغانستان بنسټ کښيښ

.  &س ته راغلل]٥[)  مبدا١٠(او د دوی په ھاند او زيار د نوی ژوند 
په ھمدی ډول . دغه پي�مه د افغانستان په تاريخ کی نه ھيريدونکی ده

  .د امانی دوری لس کاله د دغه ھيواد نيک اوښه وخت ګنل کيږی

د ھيواد د خپلواکی ) عليه الرحمه(خو امان هللا غازی
 خير غوښتونکی، زړه سواند او يو مخلص ځوان بخښونکی، د خلکو

په &س )مبداءدلسو(وو چی د خلکو او ھيواد سره يی مينه درلوده او 
راوړنه کی يی زياته پاملرنه او ت�ښ کاوه، نو ھغه به دافغانستان 
تاريخ په نيکو يادوی او راتلونکی نسل بايد د ھغه د چارو او کړونو 

  ]٦[».په نيکود دوی سره ويستاينه وکړی او تل به يی نوم 

 زه نپوھيږم چی ھغه د افغانستان په  معاصر تاريخ کی د
مشروطيت دغورځنګ څخه چی د دوی د مبارزو او سر ښندنو پايلی د 
افغانستان خپلواکی وه، شاګردانوته کوم انځور ورکړی وی؟ او پر 
نو افغانستان باندی د انګريز د يرغلونواو تيريو او د دوی ماتی شاګردا

ته کوم برداشت او څه تعبير ورکړی وی؟ ځکه د ليکلنو څخه يی 
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وطنپالنې، خپلواکۍ غوښتنه او ملی :جوته کيږی چی کومی مقولی لکه 
ښه نو ھغه له کومی زاويی او . خپلواکۍ ده ته اھميت او ارزښت نلری

له کوم نظرڅه د افغانستان د خلګو لخوا دری ځله انګريزانو ماتی 
  .ن او تدريس کړی دیشاګردانوته بيا

د ھيواد څخه بھر د ډاکټر کاکړ د ليکلنو څخه څرګنديږی چی 
ھغه د انګريز حيثيت او اعتبارته نسبت د افغانستان د خلګو سرښندنو 

نو له ھمدغه انګريز مشربی له .،حيثيت او غرورته ترجيح ورکوی
کبله د ميوند په جګړه کی د قھرمانی م@لی،  د افغانی ښځو د وطن 

غواړی د ميوند په جګړه . لی او زړورتوب د سمبول څخه ډډه کویپا
کی د پيغلی م@لی د نه شتون له امله د افغانانو د برياليتوب اھميت په 
. صفر کی ضرب کړی، څو د انګريزی ښوونکو زړنوخوشحاله کړی

په داسی حال کی چی د اتلی م@لی کلی د ميوند په ولسوالی کی 
سه  د دغه کلی سپين ږيری خاطری لري، نوميږی، تر او)مندآباد(

  .شھيده م@لی په خټه خوګيانی وه

ھمدارنګه ډاکټر کاکړ، سيد جمال الدين افغانی، افغان نه بولی 
بلکی ايرانی يی بولی، څو د افغانستان خلګ د يو مبارز او نابغه زوی 
وياړ چی عمريی د اس@می ملتونو په ويښتيا او د بريتانيا د ښکي@کی 

د . پر ضد د خلګو يووالی ته ځانګړی کړی وو، بی برخی کړیستم 
ترکيی څخه بيا ترمصر ،ھند،ايران،شام،روسيی او انګلستان پوری د 

کی يی خلګ داستعمارپه شړلو او نوده د تبليغاتو ډګر و، په ټولو ځايو
دانګريز د>س پوڅی ظالمو واکمنانوپه پو پنا کولو کی پاڅون ته 

  .رابلل

لدين افغانی د نظرياتواغيزمنتيا وه چی يو  د سيد جمال ا
) سوريی(اړ کړ له شام) ع@مه محمود طرزی(دشاګردانو څخه يی 

دجريدی په ) سراج ا>خبار افغانيه(څخه خپل ھيواد ته راسی او د
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او د دغه څراغ په رڼا کی په انګريزی ضد . خپرولو >س پوری کړی
ړه کړه او د سيد ھيلو ويښتيا کی ، دھوښيارو او وطن پالو ډله يی جو

ته يی دعمل جامه ور واغوسته، دامير حبيب هللا تر وژلو وروسته چی 
د سلطی پرضد  دانګريز) جھاد(خپلواکی ته يوازنی خڼډ وو، پاڅون

څو په پای کی يی انګريزی ښکي@ک اړ کړ چی د  .راوخوځاوه 
افغانستان خپلواکی په رسميت وپيژنی او دھيواد د بھرنی سياست د 

  .داخلی څخه >س واخلیم

ھمدارنګه ډاکټرکاکړ د موضوع د منشا او اصل په پوھاوی سره 
دلته او ھلته په . غواړی سيد جمالدين افغانی ھم تخريب کړی
 په افغانانو کی ترڅوخصوصی محافلو کی ھغه ايرانی معرفی کوی 

په داسی حال کی چی سيد جمالدين افغانی دسيد .]٧[يی ګرانښت لږ سی
ډاکټر سيد . ی دافغانستان دکڼړ داسعدآباد اوسيدونکی ووصفدر زو

خليل ھاشميان د سيد ھاشم خان کڼړی او>ده او کورنی څخه چی تر 
په دغه اړه . سيد ته منسوب ديوی کورنی غړی دی . اوسه ژوندی دی

  .يی مقالی او غوره معلومات وړاندی کړی دی

کی د ) انتاريخ مختصر افغانست(پوھاند حبيبی ھم پخپل کتاب 
نوم يادوی چی د )سيدعلی ترمذی(سيد جمال الدين نيکه پيربابا 

ظھيرالدين بابر د زوی ھمايون په واکمنی کی ھند ته راوستل سوی 
) مقيم(دی او وروسته د اټک او کابل د ورشوګانو په مينځ کی ميشته

په سيمه ) پشد(د او>دی ځينی کسانی يی د کڼړ په و>يت کی د ]٨[.سو
  .بار او زيات نفوذ خاوندان ديکی داعت

د داودخان د جمھوريت په وخت کی په کابل کی يو سيمنار د 
سيد جمال الدين افغانی د افکارو او نظرياتو د پيژندلو په ھکله جوړ 

ټول بھرنی او داخلی د نظرخاوندان د سيد په افغانيت شکمن . سوی و
ګدون کونکی نه وه، د داکتر اکرم عثمان په خبره حتی دسمينار يو 
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داکتر ايرج افشار، د سيد جمال الدين افغانی پخپل خط او کتابت (ايرانی
دا زباده سوه چی ھغه کتابت . سند د سمينار ګډون کوونکوته ښکاره کړ

سيد د  ..)او خط پخپله د سيد و چی خپل ځان،يي افغان ښودلی وو
نتون  جمال الدين افغانی  پرتمين قبر چی د مصردولت لخوا د کابل پوھ

په زړه کی ودان سوی دی ، د افغاني ژوندی شاھد گڼل کيږی  بيله 
شکه، که سيد جمالدين  افغان نه وای   او ايرانی  وای ، د ايران دولت  
ھيڅکله  اجازه نه ورکوله چی ھډوکي  يی له  ترکيي څخه  افغانستان  

د ثبوت لپاره وګوری دښاغلی .(ته راوړی او په کابل کی يی ښخ کړی 
  : دريمه برخه په >ندی لينک کی -لمر مقاله

http://www.afghan-

german.net/upload/Tahlilha_PDF/lemar_ahsan_said_jamal_ludin_afghani.pdf(  

د پورتنيو ټکو په يادولوسره ، داکتر کاکړ غواړی د افغانستان د 
تاريخ  د  ملی مبارزو ات@نو په تخريب سره، په واقعيت کی  د ھيواد 
تاريخ بابيزه څرگند کړی څو د ھيواد  د زامنو د زده کړی لپاره کوم 

جوته خبره ده ھغه ملت چی تاريخ نه لری په آسانی . شی پاته نه سی
سره  د پرديو يوغ پرخپلو اوږو ايږدی او د  پرديو مريي توب او 
مزدوری قبلوی،دادی د کاکړ د ليکنو اصلی پيام چی زمونږ د  تاريخ  

  . انگليس  غوښتنه ده د دښمنانواو

لکه نيکه مرغه  پوه ملی شخصيت ، داکتر زمانی د نوی 
د .........پوھاند حسن کاکړ «مقالی په ليکلو سره ) انتقادی (نيوکيزی  

تر سر ليک » افغانستان  معاصر تاريخ جعل کار  او تحريف کوونکی 
دار اکټر کاکړ ضد ملی څھره دغه د انګريز وفا ډ>ندی  ، ډير ژر  د 

د ډاکټر زمانی د مقالو لړی دکاکړ . نوکر ھيوادوالو ته ور ويپژندل سوه
  .د چټياتو په ځواب کی په افغان جرمن آن@ين پورتال کی لوست@ی سی
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  !داکتر کاکړ د انگريزغچ د افغانستان د  تاريخ څخه اخلی

حسن کاکړ  «: داکتر رضوی غزنوی ، د کاکړ په باره کی ليکی 
خوا  د لوړو زده کړو لپاره لندن ته وليږل سو او د پښتو ټولنی ل

 )څوارلس کاله ھلته  پاته سو  څو ماستری او دکتورا يی واخيستله
)١٩۶١٩٧- ١۴(«]٩[  

که د کاکړ څوارلس کاله د ظاھر شاه په واکمنی کی په انګلستان 
کی حقيقت ولری ،نو کو>ی سو  دغه پوښتنه وکړو آيا څوک وي@ی 

د تحصيل (په پاچاھی کی داسی ط@يی چانس سی چی د  ظاھر شاه 
د نورو کسانو په برخه ھم سوی دی ؟ فکر کوم  داسی بورس ) بورس

  .دھيڅ افغان په برخه بيله کاکړ نه دی سوی 

کله  .صفر خو د افغانستان د  خلکو دپاره يی پايله څه شی ده ؟
چی ھيواد ته راغی، نوموړي ونسو کړای يو علمی کار دغبار 

يا ) در پنج قرن اخيرافغانستان(يا د  فرھنگ  )رمسيرتاريخان دافغانست(
ھم وزن ،افغانی ټولنی ) افغانستانجنبش مشروطيت در(د ع@مه حبيبی

حتی د افغان ، افغانستان ، پټان او پښتون  د نومونو .ته وړاندی کړی 
ھغه رساله چی کاکړيی . په باره کی يی ھم د پام وړ کار نه دی کړی

 در متون افغان و افغانستان ( زما دمقالی کار شميری،خپل علمی شھ
  .په کچه محتوا او ارزښت نه لری) کھن تاريخی

حتی د خو زه تر ده په مراتبو د استعداد او ذکاوت خاوند يم ،
يوی مياشتی لپاره دلوړو زده کړولپاره بھر ته نه يم ليږل سوی، ځکه 

  .د ده پشان غوړه مالی اوچالبازی می نده زده

 ته دی نه وی چی د  ظاھر شاه په پاچاھی کی افغانی پا
محصلين اکثره  په امريکا او اروپا کی اضافه تر دوکالو د  زده کړو 

مجبور وه په ټاکلی موده کی په زيارکښلوسره بری . چانس نه د رلود
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ليک >س ته راوړی او بيرته ھيواد ته راستون سی ، که نه نو  
زونه يی  له >سه ورکول، خو ښاغلی کاکړ مياشتنی تنخواه او نور امتيا

.  په ټاکلی موده کی دماستری بری ليک د سند په اخستلو بريالي نه سو
د زده کړوموده يی د ) مربی لری مربا وخوره (مشھوره خبره ده 

دوکالو څخه  په اووه کلنو اوږده سو، خو بيا ھم د ماستری په اخستيلو 
کاله په انگلستان کی پاته سو څو،د ١۴لڼډه دا چی کاکړ . بريالی نه سو 

  .ماستری په اخستيلو افغانستان ته راغی 

کاله په  ٧ښاغلی کاکړ(د داکتر زمانی د روايت  له مخی 
ھغه په . انگلستان کی  يوازی د تاريخ د ماستری په زډه کړه بوخت وو
څو کاله . دغه اووه کاله کی  د دکتورا په اخيستلو بريالی نه سو

مريکايانو په سپارښتنه د  افتخاری دکتورا اخيستل، دا بل وروسته د ا
  ]١٠[.داستان دی چی بايد خپله يی بيان کړی 

زه باور لرم که د دغه بی استعداده انسان پر ځای دپوھنی 
 کسانو ٧کی کړی وای ، وزارت دغسی مھربانی د نورو کسانو په حق

ه، جرمنی کاله لوړی زده کړی په انگلستان، فرانس٢، ٢کو>ی سول 
امريکا او ھند کی سر ته ورسوی،او ھر يو د ماستری  د ديپلوم سره 

څنگه .ھيواد ته راغلی وای او دھيواد زامنوته يی خذمت کړی وای 
چی  کانديد اکادميسن صديق روھی د دوه کلن بورس په استفاده سره 

د افغانستان د علومو اکادمی . تر >سه کړه) ماستری (له بيروت څخه 
  .نی او روزنی په برخه کی ليکوال او پوه شميرل کيږیدښوو

خو داکتر کاکړ څنگه وکړای سول ،له يوه پلوه  د پوھنی 
او له بله پلوه د انگريز  د اکسفورد  پوھنتون ) مؤافقه (وزارت ھوکړه 
کلنو لپاره تر >سه کړه ١۴کالو لپاره بلکی د ٣او يا ٢ھوکړه ، نه د 

و د انگلستان د اقامت ويزه >س ته راز او رمز او د څوارلس کلن
راوړل په ظاھر شاھی وخت کی بيله د انگريزپټ سازمان بل څوک 
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پدی نپوھيږی ، خو منطق حکم کوی چی ښايی تر کاسی >ندی نيم 
  .کاسه وي

له ھغه ځای څخه چی انگلستان د افغانانو د>سه جگرخون زړه 
لفات ورکړی دی لری، د افغانستان په ھر يرغل اوتيری کی يی زيات ت

تر ټولومھمه د  افغانستان د خپلواکی په جګړه کی دانگريز ماتی په 
وروسته تر دی په آسيا او . نړی کی د دوی شھرت ته سترګوزار وو

افريقا کی  د انګريز مستعمری د افغانستان دخپلواکی  دجګړی په الھام 
څو د خپلواکی . اخيستلو سره پر له پسی ښورښت او پاڅون وکړ

په ھمدغه دليل انګريز . ښتونکی سول او د خپل واک خاوندان سولغو
 کال د جون په څلورمه ، ١٩١٩د) جورج روزکيبل (سياستوال 

 غواړی،څو  وختامان هللا خان داسی اور بل کړی چی ډير«: وليکل
  ]١١[.»موږ دغه اور مړکړو

واقعيت ھمدغه دی چی امان هللا خان د بريتانيا د امپراتوری په 
و کی د خپلواکی غوښتنی اور بل کړی و،چی د انګريز د قلمر

ھمدا ډول . امپراتوری د ټوټه ټوټه کيدو پوری دغه اور لمبی درلودی
ِانګريزانو د امان هللا خان او د  ده د پلويانو څخه دغچ له کبله ،نه 
يوازی  د امان هللا خان د وژلو  توطيه جوړه کړی وه بلکی تر لس پ@ 

کال تر پايه  د پاچا پر ضد د وژلو توطيه تر سره ) ١٩٢٠(زيات  د 
خو ھيڅوک د انګريزانو دھيلو په تر سره کولوکی بريالی نه . سوه

سول،  تر څو په انګريز پوری تړلی روحانيونو په لمسون  لومړی د 
منګلو ښورښت پيدا سو  څو د پاچا گرانښت لږ سی او ملی اقتصاد ته 

خنډ ) اص@حاتو(ټولنيزو سمونونوزيان ورسوی  او د امانی رژيم د 
وروسته تر ھغه چی پاچا اروپا ته اوږد سفروکړ ،ګوډاګی . وګرزی

روحانيونو او جاسوسانو پوچ او نا روا تورونه  د ځينيو دولتی  کسانو 
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په مرسته  او په کابل کی د انګريز د استازی ھمفريز ورانکاری ھم د 
  . جاری کړلپاچا او ملکی ثريا پرضد د خلکو په مينځ کی

اروپا ته د پاچا د سفر په وخت کی د انګريز جاسوسانو او 
مطبوعاتو ھره وړځ او ھره اوونی يوه تازه موضوع لکه  د ملکی لوڅ 
انخورونه په سرحدی قبايلوکی خپرول او د م@يانو لخوا  په پنځه 

نو ډير وخت تير نه سو . وخته لمونځ کی د خلګو غوږوته رسول کيدل 
ارو او کوھدامن کی د خلګو بغاوتونه د امان هللا خان پر چی په شينو

خو پاچا . ضد  راوپاريدل، اود امانی رژيم د  ړنګيدو سبب وګرځيد
دخلګو په مينځ کی يو خاص ګرانښت درلود او امان هللا خان نسبت د 
دسقاو زوی ته د نادر خان برياليتوب ته د بيرته راتک په ھيله ھرکلی 

 وليدل چی نادر خان ھم دروه اوچم وکړ  او خپله کله چی ده. ويلی وو
يی پاچاھی قبضه کړه  د انګريز ضد مشروطه غوښتونکی يی تارو 

خو د نادر . مار کړل  نو د نادر خان څخه دغچ اخيستلو په لټه کی سو
خان  تر وژلود مخه ،نادرشاه د ھيواد څخه بھر د امان هللا  د وژلو امر 

باز نګری دوره امانی ( خان جاسوسان په د نادرشاه او ھاشم.کړی وو 
  .کتاب کی  په غوراو دقت سره  بيان سوی دی ) وتوطيه ھای انگليس 

جوته ده که د  ھيواد  نورو قومونو څخه  يو سړی وای ، ډيرژر 
به رسوا او د خلګو کرکه به ښکاره سوی وای ،له بده مرغه  اوس پوه 

په سويه د خپلواکی ، پاچا سو چی يو پښتون ، ھغه ھم د تاريخ د داکټر
اړ کولوکی يی م@ امان هللا او زموږ د خلګو د مبارزو د تاريخ په لت

 کاله کيږی چی په مرموز ډول د مشروطيت د نھضت ډيرشتړلی ده ،
افغانستان د خپلواکۍ او پاچا امان هللا چی زموږ دھيواد د تاريخ زرين 

  .څپرکی دی ، تخريب کوی 

دغه جعل کار او تحريف کوونکی د څو په پای کی د تاريخ 
داکتر زمانی د اصولی کره کتنی لخوا څرګند او خلګو ته ور وپيژندل 
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او د نورو ھيواد والو پام يی چی د امانی پر مخ تللی  رژيم . سو 
يوشمير د خپلواکۍ . پلويان دی  د کاکړ د ورانکاريو ليکنوته راواړاوه 

ک  طينت  امانيستان په او دوھمی مشروطی د غورځنګ ليوال  او پا
ملی او اخ@قی زړورتيا د داکتر زمانی د دريځ  م@تړ وکړ، دغه د 
تاريخ داکتر يی زيات وټکاوه  او ھغه يی په افغانی ټولنه کی  رسوا 

  .کړ

داکتر زمانی دي تل سرلوړی او بريالی وی چی په ډيره 
ه زړورتيا د دغه جعل کار اوکوږ داکتر مټ خ@ص کړ،کاذبه او تور

  .څھره يی وطنپالو افغانانو ته ښکاره کړه

داکتر کاکړ د خلق او پرچم د واک په وخت کی څه شی 
  تدريس کول؟

امين فرھنگ پر دومکتوبو باندی د تبصری په نامه مقاله لري 
ھغه په خپله مقاله . چی د پ@ر د کتاب په پای کی يی خپره کړی ده

موکراتيک فرھنگ يک چپی د «:کی د کاکړ دغه خبره ليکی 
کاکړ د تره کی د : رد وی او وايی چی ]١٢[»مربوط به پرچم است

اقتدار په وخت کی مقالی ليکلی او د کابل په جريدو کی يی 
  :ھغه د کاکړ د دو مقالو په باره کی داسی ليکی . خپرولی

داکتر کاکړ د تره کی په وخت کی د انيس په ورځپاڼه کی د 
ر عبدالرحمان او سر دار امي(کال د ) ١٣۵٧چنګاښ مياشت ،(

تر سر ليک >ندی مقاله خپره کړه، دغه دواړه افغانی ) داوود
واکمنان يی د پرتلی په ډول ظالم ، بی کفايته او دملی ګتو ضد بللی 

د ملت له مينځ څخه ) ١٣۵٧(دي د ھيواد دھغه وخت واکداران 
  راپورته سوی او د ھيواد په ستونزوښه پوھيدلی دي او د افغانستان

وګوري دانيس . (کفايت لرونکی بللی دي. راتلونکی ښه بولي،
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کاکړ د ببرک کارمل په وخت کی يوه مقاله ) ۶وړځپاڼه،چنګاښ 
نگاھی به حکومت وجامعه افغانستان در دوره امارت (

دوھمه ګڼه، ( وليکله او د آريانا په مجله کی ) اميرعبدالرحمان خان 
   ]١٣[خپره کړه  ) ١٣۵٩چنګاښ 

رامين د خبری په تاييد بايد زياته سی چی داکتر کاکړ د داکت
خلقي حکومت ته په دوه دليله سمپاتی درلوده، يو دا چی واکداري د 
محمد زو له کورنۍ څخه چی په درانی لوي قبيلی پوری يی اړه 

  درلوده 

تر اوسه ھم په کندھار کی . غلجی قبيلی ته په >س ورغله
. ی د غلجيانو څخه غضب کړی ده غلجييان وايی چی درانيانو پاچاھ

تره کی او امين خلقی مشران دواړه په غلجی قوم اړه درلوده ، دغه 
ذھنيت له بده مرغه تراوسه د پښتنو په قبيلو کی، که داکتر، 

  .کمونست،،دموکرات او يا ليبرال وي تکراريږی

ټولود خلق ) زوی او لور (دوھم دا چی د داکتر کاکړ او>ده 
نو دګوند مشرانو تره کی  او امين . د غړيتوب درلوددموکراتيک ګون

دی ښه پيژاند، که ده دموکراتيک ګوند ته سمپاتی نه درلودای څنګه 
يی خپلو زامنو ته اجازه ورکوله چی د ګوند غړيتوب و مني؟ دا چی 
دکاکړ زامن د ثورکودتا د مخه په ګوند کی جذب سوی دي او يا د 

پوره معلومه نده خو د داکتر کاکړ ثور د کودتا وروسته، ما ته ښه 
د ګوند د پرچم دمھمو غړ يو څخه وو، اود )سرفراز مومند(اخښی 

داکتر نجيب په وخت کی د قبايلو او اقوامو په وزارت کی معين يا 
د ده ونډه د کاکړدزامنو دګوند په جذب کی بايد په . اداری رئيس وو
  .شی کړھم ھغه و چی کاکړيی له زندان څخه خو.نظرکی ولرو

  بل شی چی داکتر کاکړ د خلق او پرچم حکومت ته سمپاتی 
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کال پوری په ) ١٣۶۶تر١٣۵٧(درلوده داده چی نوموړی د 
افغانستان کی وو،آيا کاکړ وي@ی سی د کارمل په دوره کی چی د 
کابل په پوھنتون کی شوروی س@کارانو تام ص@حيت در لود ، د 

ليمی نصاب کی د پوھنی وزارت او د لوړو زده کړوپه تع
مارکسيزم، ليننيزم ايديالوژی سره سم بدلون راغلی و،داکتر کاکړ د 
تاريخ شاګردانو ته بيله تاريخی ماترياليزم اوعلمی سوسياليزم څخه 
بل څه شی تدريس کول؟ آيا د پوھنتون په د ننه او بھرکی يی يوه 
 ورځ پر تعليمی نصاب نيوکه کړی ده او د احتجاج په ډول د ټولګی

آيا د مارکسيزم او لينيزم د تدريس ! څخه وتلی دی ؟ ھيڅکله نه 
پرضد يی يوه پاڼه شاګردانو ته ليکلی ده؟ که يی ليکلی وی په کومه 
ورځپانه کی، په کوم متن او مضمون يی ليکلی ده ښکاره دی يی 
کړی،نو په دی ډول  نه ښايی خپل ځان د سياسی شخصيت په څير 

وايی چی ما د تره کی، کارمل اونجيب مطرح کړی، او دا دي ھم و
  . د رژيم پرضد مبارزه کړی ده

ھغه يوبی زړه او ډارن سړی دی، کله چی دھيواد څخه ووت 
او امريکا ته و>ړھغه جرئت و نه کړ چی دخلق او پرچم د رژيم د 
مشرانو او يا د غارتګرانو تنظيمی حکومت د برھان الدين ربانی او 

به او يا د امريکا او ناټواشغالګرو پوځيانو احمد شاه مسعود په مشرتا
په باره کی د حامد کرزی د حکومت په دوره کی يوه پانه په 

نو د دی سړی کوم ځای ملی او . ټولنيزی رسانيو کی ونه ليکل
  ].١۴[مبارز شخصيت ته پاته کيږی؟ 

  :اخيستلو څخهبيرته د داکتر کاکړتعبير د خپلواکۍ د 

نطقی ځواب د داکتر کاکړ اووم د داکتر زمانی مستند او م
ما د کاکړ د چټياټو د . کوی) کفايت(پښت او د ده ملګروته بسنه 

جواب اراده نه درلوده، خو ھغه شی چی زه اړکړم چه دغه ليکنه 
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وليکم ھغه د کاکړ د خپلواکۍ څخه ناسم، غلط او د خندا ډګ 
کاکړبی شرمانه د انګريز تحت الحمايگی د خپلواکۍ پر تعبيردی، 

  .اخيستلو ترجيح ورکوی

داکتر کاکړ خپله کره کتنه، افغانستان په آخيره پنځمه پيړی 
 د افغانستان «:کتاب باندی، په ھغه ځای کی چی فرھنگ وايی

 بی منطقه جمله ،»خپلواکۍ دھيواد په تاريخ کی نوی دوره پيل کړه
ليکلی ده چی د محتوا له مخی د خپلواکۍ او دخپلواکۍ دګټونکی پاچا 

د کاکړجمله داسی .ن هللا پرضد ښکاره مخالفت ښيئاما
دخپلواکۍ اخيستل د محدوديت له مينځه وړولويوه موضوع وه «:ده

افغانستان .چی د افغانستان په بھرنيواړيکو باندی وارده سوی ده
په نورو برخو کی بشپړ آزاد وو او دغه محدوديت امير 

  ]١۵[».منلی وو) ١٨٨٠(عبدالرحمان خان په 

 ښاغلی کاکړ، افغانستان خپله سياسی خپلواکۍ د نه خير،
له >سه ) ١٨٠٩(انګريزانو او شاه شجاع په لومړی تړون کی 

  .ورکړی وه، نه د امير عبدالرحمان خان په واکمنی کی

او مستنده مقاله کی د وږده کی ما په يوه ا٢٠١۴په کال 
 ، وهستاسو خبرو ته ورته چی داکترستانيزی په ځواب کی 

تان د پاچاھانو بھرنی خپلواکۍ له >سه ورکول دشاه شجاع دافغانس
له وخت څخه بيا د امير حبيب هللا خان تر مړينی پوړی څرګند کړی 

! آقای ستانيزی« :مفصله مقاله کی چی سرليک يی و دغهپه ما .دی
برای بی اعتبارکردن استق@ل افغانستان، چقدر پول از انگليس 

د ھيواد دخپلواکۍ  په بی !نيزی ښاغلی ستا(»وپاکستان ميگيريد؟
اعتباره کولو کی دي څومره پيسی د انګريز او پاکستان څخه 

په افغان جرمن پورتال کی خپره سوه چی زيات  او )؟اخيستی دې
اوس می ستاسو دليکنی په لوستلو ذھن . ملی کسانو يی ھرکلی وکړ
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 نظرونو تر یبيخرتته دغه موضوع راغله چی ستانيزی ھم ستاسو
کاشکی په ھغه وخت کی تاسو د ستانيزی . زی >ندی راغلی دیاغي

 نوم می ھم د ستانيزی دنوم سره يو ځای سودفاع کړی وای چی ستا
  .ليکلی وای

تاسو دافغانستان دبھرنی خپلواکۍ له >سه ورکولو دپوھاوی 
 » درپنج قرن اخيرافغانستان«دفرھنگ تاريخلپاره يو ځل 

 او ورپسی پانوکی د افغانستان ، په ھغه پاڼه. وګوری )مخ٩٩۵(کی
  .انګريز او روس ټولو تړونونو متن راغلی دی 

د مخه « :دغی جملی په اړوند داسی ليکی  فرھنگ دکاکړ د
تر دی ما د کاکړ په غرب زده گی خبری وکړی ، پورته جمله په 
ښکاره ډول په افغانستان کی د انګريزی دولت دفاع ده او د تيرو 

حت الحمايگی د حيثيت په منلو سره او دخپلواکۍ واکمنانو چلند د ت
  .بی ارزښټه ښکاره کول دي

د دی څخه جوته کيږی چی نوموړی د غرب زده گی سر 
: زما ځواب ده  ته داسی دی. بيره  په انګريز ګرايی ھم مبت� دی 

خپلواکۍ په خپل ذات کی يو مھم بدلون وو چی ورستنی دوره يی د 
، ځکه د خپلواکۍ په اع�ن سره  د د مخنی دوری څخه بيله کړه

په ھيواد کی نوي ا . ھيواد دروازه د نړۍ پر مخ  خ�صه سوه 
فکار او نظريات پراختيا وموندله او اقتصاد د جنس په راکړه 
ورکړه کی په پولی راکړه ورکړه تبديل سو، د مختلفو ځايونو سره 

 دغه د کاکړ نظر د.فرھنگی او سودا ګريزی اړيکی ټينګی سوی
. بريتانيا تحت الحمايگی د آزادی سره برابراو ورته شميړی

دافغانستان  د خلکو لخوا د تاييد وړ نه دی ، بايد پوښتنه وسی 
آخير د ژوند ھدف څه دی ؟ کاکړ په ھر فکر کی چی وی ،څنګه 
چی د تاريخ په اوږدو کی دافغانانو د مبارزوڅخه څرګنديږی د 
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، نه د بريتانيا د ]١٦[ون دیافغانانو په اند ژوند خپلواک ژوند
  ]١٧[ ».م�تړتر سيوری &ندی

د فرھنگ د ځواب په پايله کی دغه د تاريخ استاد څومره د 
تحت (ھډوکو تر مغز پوری په انګريز او استعماری سياست 

 که کاکړ په انګلستان کی د څوارلسو ؟زړه بايللی دی) الحمايگی
اوښتی وي نو بايد د کلنود تحصيلی دوری په بدل کی په يو انګريز

افغانستان د آزادی غوښتونکوڅخه ھيله ونه لری چی دوی ھم د ده 
پشان فکر وکړی، چی تحت الحمايگی پر آزادی او سياسی خپلواکۍ 

  .باندی ترجيح ورکړی 

دھيواد د خپلواکۍ اخيستل چی داکتر کاکړبايد پوه سی 
ؤ کی ،افغانستان په سياسی، ټولنيز،اقتصادی او فرھنګی نوی پړا

شامل سو، داسی پړاؤ چی د قانون په جوړولوسره د ھيواد ټولو 
بھرنيو ھيوادونو   د.خلکوته تعليمی او تحصيلی مرکزونه جوړ سول

سره سياسی مناسبات پيدا سول ، په کابل کی د دوستو ھيوادونو سره 
محمد دافغانی سفارتونه تأسيس سول، د اداری فساد پرضد مبارزه، 

 ی مشرانو او با نفوذو روحانيونو ته د مياشتنیقبايل زوکورنيو ،
 لغو کول،او په ھيواد کی د نورو ونو امتياز معاشونو اومستمری
  .پراختيا ارزښتونو ټولنيزو

د ھيواد د تاريخ ھمدغه پړاؤ و چی افغانستان د لومړی ځل 
 د دغه قانون د حقوقو په .لپاره د عصری اساسی قانون خاوند سو

د برابری اصول او شخصی آزادی، د عمومی څپرکی کی ، 
مريئتوب لغو ، د مطبوعاتو او کسب آزادی، د شخصی مالکيت 

د مصادری منع کول ، د بيګار  د شتمنيو ،مصئونيتونو ند خا حق،
او شکنجی لغو کول ، نا قانونه سزا ورکول او نور ډير مھم ټکی 

 مادي له حکم) ١١( د دغه قانون د .)مادي٢۴١٠ ،٩،٢٢(راغلی دي
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 کسان د ھزارو منيځي اومريان  د خانانو ٧٠٠ له مخی د کابل ښار
  .له کورو څخه  راووتل

په دغه اساسی قانون «: ډنمارکی څيړونکی استااولسن وايی
کی د افغانستان خلګو ته ھم ھغه حقوق ورکول سوی وه کوم چی 

 په توګه د »افغان« ملی ھويت د .غربی ليبرال قوانين يی لري
 . ساتنی له &ری د ھيواد ټولو وګړو ته برابرسولمساوی حقوقود

دغه اساسی قانون د افغانستان په ټولنه کی انق�ب و،نه يوازی د 
ښاريانو د مدنی حقوقو ساتنه بلکی د دولت دستګاه يی ھم تر 
څارنی &ندی ونيوله او د کابينی  د مسؤليت قانون يی ھم ټاکی ،په 

  .]١٨[.» قانون تابع ووھم دغه دليل د پاچا واک محدود او د

د ھمدغه اساسی قانون د ګټو په رڼا کي دينی او مذھبی 
اجازه پيدا کړه چی خپل مذھبی مناسک په ښه ډول ترسره اقليتونه 

وه چی کی ادو روح دغه ود دغه قانون د م«:غبار ليکی چی . کړي
د . دروه څخه پاک و منافقت او په عمل کي پلي کيدل او د درواغو ،

مذھب ، تکيه خانی او مذھبی مراسم آزاد وو، د اماميه 
کندھار،غزنی ،ج�ل آباد او دکابل د پوھنی ټولنه د افغانستان د 
ھندوانو يو يو استازی په و&يتی شورا ګانو کی شامل وو،اوپه 

د لنګوټی ژيړرنګ د باج، د . اداری چاروکي برخمن سول
) له مخی د امان هللا خان د فرمان ١٩٢٠- ش١٢٩٩(پيسوباقيات 

دھندوانو زامن په ملکی او پوځی ، ښوونځيو .له مينځه &ړل 
ليسوکی د پوځ په منصبداري کی ومنل  )حربيه او حبيبيه(

ټول  .نورنو د مذھب، ژبی اوتوکم تبيعض  شتون نه درلود.سول
  ]١٩[ ».ملت د حقوقو له مخی مساوی سو

 .درلودامان هللا خان د افغانستان شيعه خلګو ته زيات درناوی 
امان هللا .د دوی تکيه خانوته تلی او د ھند وانو درمسال ته ھم تلی 
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خان دم@يانو مياښتنی تنخواه لغو کړه او م@يان يی د مفت 
مجبور يی کړل چی کار وکړی او ح@ل ،اوخوړلوڅخه منع کړل 

د اوقافو پيسی يی منع کړی ،امری وکړ چه دغه پيسی .پيسی وګټی
  .دي دولت ته ورکړه سی 

د دولت داصلی دندوڅخه يو ھم د ښووني او روزني پراختيا 
او دغه چاره د ټولنيزو بدلونونو په سر ته رسولوکی آغيزمنه .وه 

ونډه درلوده، ھمدا رنګه امانی دولت په مرکز او و> يتونو کی  
مادی سره سم د ابتدايی ) ۶٨(داساسی قانون د.ښوونځې وپرانيستل 

ه پ@زمينه کی سربيره د حبيبی ليسی پ. دوري درس يی اجباری کړ
 ليسی ھم جوړی سوی )وروسته نجات او استق@ل(د امان  او امانی

ھمدا ډول غازی . چی جرمنی او فرانسوی استادانو تدريس کاوه
رشديه ،استق@ل رشديه ،تلګراف ،رسامی ،ترکاڼی،معماری 

  عربی دارلعلوم، دمستوراتو رشديه ،د ج@ل آباد رشديه،،،کرھڼه
دکندھار رشديه،د ھرات رشديه، دھرات دارالمعلمين ، دمزار 
شريف رشديه، د قطغن رشديه ،د پوليسو ښوونځی ،موزيک ، 

لنډه دا چی . دغاليو اوبدل ، د ښځو تدبير منزل اوطبيه ښوونځی
څخه زياتی ابتداييه ښوونځی په ټولو و>يتونو کی جوړی )٣٢٢(د

 جرمنی، ردان فرانسی،افغانی شاگ٣٠٠او څو کاله وروسته. سوی
ايتاليا،شوروی اتحاد او ترکيی ته د تخنيک او راز راز علومو د زده 

  ]٢٠[. کړو لپاره  وليږل سول

کال د زده کړو لپاره »  م ١٩٢١ ش ١٣٠٠«پاچا امان هللا په 
شاگردان اروپا ته او ) ١٠٠.(شاگردانو ليږل منظور کړ» ٣٠٠«د 
اروپا ته ) ١٠٠(ی څخهشاگردان ھند ته، چی له دغوجمل) ٢٠٠(

او د شاگردانو د څارنی .دلوړو زده کړولپاره په ھند کي چمتو کيدل 
لپاره مفتشين ھم ټأکل سوی وه چی د افغانی شاگردانو سره بھر ته 
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 شاگردان د پاچا دزوی ھدايت هللا سره ٣۵په ھم ھغه کال .تلل
 ۴٨يوځای د سردار محمد عزيز  تر نظر >ندی فرانسی او 

او .  د سيد ھاشم خان په >ر ښوونه آلمان ته وليږل سول شاګردان
   ]٢١[.کال گڼ شمير شاگردان بھر ته وليږل سول)١٣٠١(بيا په 

پاچا امان هللا په ھيواد کی د سواد د پر مختيا او ښوونی 
: اوروزنی سره زياته مينه درلوده،په يوه وينا کی يی وويل 

يګڼوپه باره کی ماھرڅومره چی ستا سو ملت د پر مختګ اوښ«
فکر کړی دی،بيله علم څخه  بله &ر می پيدا نه کړه او دعلم 
لومړنی بنسټ  ښوونځۍ ده ښه به دا وي ،ھر شی چی ستاسو په 
خير وي اوتاسی سمی &ری ته راوبولم،غواړم په علم خبر سی او 
پر مختګ وکړی ترڅو چی په دغه کنډ واله  کی جھل وي د علم 

  ]٢٢[». برخی ياستڅخه به ناخبره  اوبی 

نن ورځ «:په بله وينا کی پاچا په ساده الفاظو  خلګو ته وويل 
سترګه موږ او تاسو پوھانو او فاض@نو ته  د عزت او احترام په 

آيا . ټول دعلم له برکته څخه دی، بايد په تعليم کی زيار وباسو. ګورو
نه وينی او نه شرميږی ھغه کسان چی زموږ اوتا سو په نسبت د 

مال ،عزت او برم خاوندان دي او پخپل علم او پر مختګ وياړ ک
کوی؟ ستاسو حکومت او ما عاجز ډير کوښښ وکړ چی ستا سو 
ملت د پوھی او زده کړی لپاره ښوونځي جوړکړل، ولی د علم په 

د خدای لپاره د خپل حکومت د کوښښ ....زده کړه کی ټنبلی کوی 
ښوونځيوته نه شاملوی ؟ او زړه سوی په مقابل کی ولی خپل او>د 

بی . ولي دخپل او>د په راتلونکی او ژوند باندی زړه سوی نه کوی
علمه ،جاھل او بی کماله پاته کيږی، وهللا که تاسو ښوونځي ته و>ړ 

  ]٢٣.[» نسی خپل ځان خپله خرابوی
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پاچا امان هللا ھر وخت د شاګردانو د تدريسی چارو او 
 د ښوونی او روزنی په آزموينی خبر اخيست، امانی حکومت

د ) ١۶زمری .(د. پراختيا کی د ھيواد ھيڅ گوټ ھير کړی نه وو
د ) ش کال١٣٠٠ ،٢۶کب (ج@ل آباد رشديه ښوونځی جوړه سوه د

ذکاوت  ښوونځی په باميان اوپه چھلستون کی د دانش ښوونځی 
. وپرانستيل سوه، او په تاشقرغان کی د معرفت ښوونځی جوړه سو

 په نيمروز او ميمنه کی ھم د پوھنی څراغ ) ش کال ١٣٠٠(د
  .وځليد

امانی دولت ښوونځيوته د کوچنيانو د ھڅولو لپاره، ھرکوچنی 
ته تنخواه وټاکله څو په دغه ډول خلک ښوونځيو ته د خپلو زامنو د 

خو وليدل سوه بيا ھم خلکو خپل زامن ښوونځی . تګ خنډ ونه ګرزی
نون کی د کوچنيانو ابتدايی ته نه ليږل، نو په دی ډول په اساسی قا

  ]٢٤[ .زده کړه اجباری کړه

پاچا امان هللا د سواد زده کړی نوی طرز جوړ او آزمايښت 
 ٢٠يو نا لوستی لس ورځی په ھره ورځ کی دوه ساعته ټوله . کړ

  .ساعته درس زده کړی، لوستل او ليکل يی زده کول

په کال کی پيدا کړ او خپله ) ١٩٢٧(غازی پاچا دغه طرز په 
ھماغه کال ھره شپه شاه دوشمشيره جومات ته تلۍ او شاګردانو ته 
يی سواد ور زده کاوه او د شاګردانو څخه  يی آزموينه ھم اخيستله، 

) اصول صوتی( ساعتو ليک لوست وروسته د ٢٠نو دا جوته سوه د
له مخی يو سړی کو>ی سی  چی کلمات ولولي، وروسته د دغه 

 سواد زده کړه کی ھم کار واخيست او اصول څخه يی د پوځيانو په
  ]٢٥[ .ګټوری پايلی يی ورکړی

  د ښوونځيود پرانيستلوپه اړخ کی د کتابتونو جوړل تياتر، 



   سقوط دو استاد در منج�ب خيانت  

 

١٨٧

سينما، راډيو،موسيقی،او د خلکو دھنری استعدادونو وده، د نشراتو 
پرمختيا او د مطبوعاتو آزادی د امانی دولت په پروګرام او پام کی 

اردومجله، د معارف مجله، د امان : مجلی لکه ونه او  اخبار ٢٣.و
افغان جريده، دکندھارطلوع افغان، د مزارشريف بيدارجريده، د 
ھرات اس@م اتفاق جريده ستاره افغان جريده دغبار په مديريت، د 

د ارشادالنسوان جريده د  انيس ملی جريده، د نسيم سحر جريده،
 مشرقی جريده په مرکز ملکی ثريا  د مور اسما په مديريت ،د اتحاد
ټولو د خپلواکۍ مځکنی .او و>يتونو کی په فعاليت پيل وکړ

بشپړتيااو دخپلواکۍ دساتنی لپاره تبليغات کول، ليکوالو په امانت 
داری او د حکومت د ټولو کوښښونو او سمونونو په ګټه مقالی 

   ]٢٦[.ليکلی او د خلکو اندونه يی ھم د مقالو په اړخ کی ليکل

پاچا امان هللا د خپلی پاچاھی په پيل کی د «: يکیغبار ل
افغانی روښان فکرانو سره ډيره خواخوږی او ھمدردی درلوده، 
ھغه ټول سياسی بنديان او مشروطه غوښتونکی د پ�ر له 
زندانوڅخه آزاد کړل،ډيرو روښان فکرانود دولت په چاروکی ګډون 

  .وکړ

سوه چی د په ھيواد کی دغه آزاده سياسی فضا د دی سبب 
اميرحبيب هللا خان د واکمنی پټ ګروپونه را څرګند سی اوپه آزاد 
ډول  خپلو سياسی فعاليتونو ته ادامه ورکړی ، که څه ھم  تراوسه 
قانونی ګوندونه نه وه خو دغو ډلو د غير رسمی ګوندونو بڼه  

  :په کابل کی دوی مشھوری ډلی وی. درلوده 

نوم پرايښی و، تند ) اناند افغان ځو(يوه ډله چی خپله پاچا 
مرام اوکيڼ >س جنبه يی درلوده ،  د  دغی ډلی مھم غړي په دی 

عبدالرحمان خان  لودين ،تاج محمد خان پغمانی،فيض :ډول دي 
محمد خان باروت ساز کابلی ،غ@م محی الدين ارتی، سعد الدين 



   سقوط دو استاد در منج�ب خيانت  

 

١٨٨

خان ، ميرزا عبدالرحمان خان، محمد انور بسمل ،ميرزا نورمحمد 
 عبدالطيف خان، ميرزا اسمعيل خان ،محمد سعيد حان ،ميرزا خان،

  .ليکوال ميرغ@م محمد غبار او نور.جي@نی خان

دوھمه سياسی معتدله ډله چی مشريی ميرسيد قاسم خان 
  :غړی يی دغه کسان  وه.وو

کال کی ديارلس کاله سياسی ) ١٩٣٣(عبدالھادی داوی په 
دان څخه وروسته اعدام د سياسی زن) ١٩٣٣بندی و، فقيراحمد خان

پاچا سيد غ@م حيدرکنړی په سياسی زندان کی  ومړ، غ@م . سو
رضا خان ديارلس کاله سياسی بندی و، غ@م احمد رحمانی 

فيض محمد ناصری ديو لنډ زندان وروسته د . ډيروخټ بندی و
مير قاسم خان د ډلی مشر يو ځل . سياسی فعاليت څخه >س واخيست

 .وت خو اعدام يی  په دوامداره زندان تبديل سود اعدام حکم پرراو
وزارت او ، سردار عبدالحسين خان عزيز د سزا څخه وژغورل سو

  .سفارت مقام ته ورسيد اونور

افغانی «د : غبار د دو سياسی ډلو د فعاليت له کبله وايی چی
روښان فکرانو دسياسی فعاليتونوسربيره چی د دوی چپی روح 

ولت کی يو روښان فکر نه اعدام اونه څرګنده وه په امانيه د
  ]٢٧ [ ».سياسی بندي سوی دی

په رښتيا سره د دغه وطنپال پر ترقی او بدلون مين واکمن 
 زه . کاردی څخه ليری اوله عقل بالکل بی انصافی سره دښمنی 

چی  ته  اجازه ورکوی پردی تاسف کوم چی څنګه يی وجدان و ده
انستان دخلګو شيرازه د دغه وطنپال پاچا پرضد، چی د افغ

  .یچلوو،سرلوړی اوپر مختګ څخه يی بله ھيله ندرلوده ،قلم 

  کلونه کلونه پخوا شاعر ملنګ جان چی يو امی او بيسواد 
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مين انسان و، داستق@ل په  سړی خو پراستق@ل او آزادی باندی يو 
  :باره کی داسی ويلی وو

   وی        مړ دی ژوندی نه دی دچا چی استـــق�ل  نه       

 څه په ھغه سر چی يی مغزو کی آزاد خيال نه وی

کاشکی داکترکاکړ، ھم دملنگ جان په شان، دملی احساس 
ګټونکی پاچا امان هللا څخه   خاوند وای ترڅو د آزادی او استق@ل  

  . قدرکړی وای

ما په رښتيا سره تر دغه اندازی کاکړ يو انګريز 
دښمن فګر   او د پاچا امان هللا انسان، د خپلواکۍ ضد) مشرب(ککړ

د پاچا امان هللا خان  لږ خدمت د افغانستان خلګو ته د . نه کاوه
راوړل دي، خو ولی کاکړ دغسی خدمت ته  سياسی خپلواکۍ >س ته 

سياسی  ارزښت نه ورکوی، خپلواکۍ د امانی حکومت يوه مھمه 
 کاکړ او. >س ته راوړنه او د دوھمی مشروطې د مبارزو پايله ده

محدويت رفع کول په سطح ناچيزه  دغه  برياليتوب د يوسياسی 
بولی، چی د دغه کار دليل د افغانستان د وطن پالو خلګو د نظر 

علت څه شی دی ؟ بيله دی چی وويل سی  . برخ@ف ګڼل کيږی 
ښونه  د ده څخه ھم يو  څوارلس کاله د انګريزی تربيت او 

س غواړی په دغسی خاينانه او او. انګيزمشربه انسان جوړ کړی دی
وياړونو ضد خبرو، د خپل ولی نعمت انګريززړه خوشحالی  د ملی 

   .کړی ،نه د افغان  دخلکو زړونه 

  غازی امان هللا څوک وو؟

غازی امان هللا خان د امير حبيب هللا خان دوھم زوی، روښان 
فکر، د نظر خاوند، متواضع، رښتنی انسان، د ھيواد د پر مختګ او 

د خلکو اوښتون غوښتونکو او روښان فکرانو .پلواکۍ ليوال ووخ
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سره دھغه کړنه او چلند  دپاچاھی د مخه دخلکو په خولوکی وو، او 
د ھغه ھمدغه ښه اخ@ق او . ھغه د خلکو په زړوکی ګرانښت درلود

کرکترو چی د ھيواد پوه ځوانان په تيره بيا دو>يتونو د اشرافو 
په نامه شتون ) غ@م بچه ګانو( کی يی د زامن چی د پ@ر په دربار

او دامير د چلند څخه نا راضه، د سياسی بدلون او آزادی . درلود
د شھزاده امان هللا سره يی ملګرتيا او دوستی . فضا غوښتونکی وو

او يا ) افغان ځوانان (درلوده، راغونډ سول اوھغه يی د خپلی ډلی 
دوھمه مشروطه غوښتونکی 

  . وټاکهپه نامه خپل مشر

بيله شکه ھغه 
دپاچاھی تراع@ن وروسته د 
خپلواکۍ د اخيستلو په ھکله 
د انګريز پرضد پاڅون نه 
کاوه، که د پ@ر پشان يی د 
انګريز سره جوړ جاړی 
کړی وای، د ھيواد په 
چاروکی يی د انګريز 
امرونه پلي کو>ی، ښايی 

تر (څو ژوندی وای يعنی
د ) د مړينی کال١٩۶٠

ا به پاته وای افغانستان پاچ
اوتر ھغه وخته چی انګريز 

  ١٩١٩  جامه کی په  اوملی حاکميت اع�ن پهپاچا امان هللا د     نه غوښتل

بل ھيچا د ده ځای ناستی لپاره سر نه راپورته کاوه ، خو ھغه د ھيواد 
د تاج ګذاری په لومړنی اوونی . پر سر لوړی او آزادی باندی مين وو
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په جومات کی مامورينو او ښاريانوته په کی يی د کابل د عيدګاه 
او خپل سلطنت  لومړنۍ وينا کی د افغانستان د خپلواکۍ خبری وکړی

يی پدی شرط چی د ھيواد بشپيړه خپلکواکی >س ته راسی، اع@ن 
  :کړه او وي ويل

لومړی تر ټولو د خپل نجيب ملت ټولو وګړو ته دغه زيری «
 تاج د خپلواکۍ او د اواع�ن ورکوم چی ما د افغانيه سلطنت

افغانستان په داخلی او بھرنی حاکميت په نامه په سرايښی دی 
«]٢٨[  

وروسته يی د افغانانو څخه وغوښتل چی د دغه ملی ستر 
ټولواک امان هللا خان د . ارمان په سر ته رسولوکی مرسته وکړی 

کابل ښاريانو، مامورينواو پوځيانو ته په داسی حال کی چی  د سفر 
  :ريشی يی اغوستی وه، وويلبری د

زه دغه د سر بازی جامی د ځان څخه نه ! زما ګران ملته « 
زه دغه « !)کاږم څو د خپلواکۍ جامی د وطن مور ته برابری نه کړم
بان می پر صتوره په تيګي کی نه اچوم تر څو د ملت د حقوقو غا

ای ګران ملته او ای زما سر ښندونکو سر «،».ځای نه وي کښينولی
آخيرينه ھستی د ھيواد د ژغورلو لپاره، راسی خپله راوړی ! وتير

  ]  ٢٩[.»!خپل د غيرت سرونه د ھيواد د خ�صون لپاره فدا کړو

افغان خپلواکۍ غوښتونکومسلمانو خلکو ھم د ځوان پاچا زړه 
وړنکی ږغ ته، ھرکلی و وايه، د آزادی دګټلو په >رکی د سر او ځان 

. قدرت د جګړې لپاره يی تا بيا وکړهپه ورکولو سره د سترښکي@کی 
امان هللا وليدل چی انګريزان زما  د ليک ځواب نه ورکوی د 

 ١٣(افغانستان خپلواکۍ په رسميت نه پيږنی د کابل په پ@زغولی کی 
  : چی د انګريز استاذی ھم  حاضر وو  وويل) ١٩١٩اپريل 
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 زه خپله اوزماخپل ھيواد په بھرنی او داخلی لحاظ په «
ړډول خپلواک او آزاد اع�ن کړ وروسته تر دی زموږھيواد د بشپ

نړۍ د نورو دولتونو په شان خپلواک دی  او ھيچ قدرت ته د سر د 
ويښانو په اندازه اجازه نه ورکول کيږی  چی د افغانستان  په داخلی 
او بھرنی چاروکی مداخله وکړی او که څوک په يو کار &س پوری 

او بيايی د انګريز استازی ته مخ ). ووھمکړی، غاړه به يی په توره
انګريز )ھغه څه چی می وويل پوه سوی؟: (ورواړاوه ، وي پوښتل

  ]٣٠[».ھو کی پوه سوم« . استازی په درناوی ځواب ورکړ

وروسته بختور پاچا د بشپبړی سياسی خپلواکۍ تر >سه 
 څو په پای کی د ،کولو لپاره د انګريز سره د جھاد تا بيا وکړه

اګ غازی امان هللا خان ترمشر توب >ندی د افغانستان سياسی ټولو
خپلواکۍ >س ته راغله او افغانستان بيا د برم، اعتبار اوعزت خاوند 

زمری .(سو او د نړۍ دآزادو ملتونو په ليکه کی ودريد
  ) م١٩١٩ اګست ١٨ش،٢٨،١٢٩٨

څنګه چی په دغه نا برابره جګړه کی خو برحقه او عاد>نه 
سمه . تی اوميړنی افغانانو خپل سرونه نثار کړی دیڅومره غير

شميره يی نه ده معلومه، خو افغانی سرتيرودخيبر په مورچل کی 
او د کندھارپه سپين بولدک کی . ورکړی دی] ٣١[زره تلفاتشپږ

دری کنډک فوځی سرتيری د وينی دآخری څاڅکی پوری په ميړانه 
ی زخميان سول وجنګيدل ترڅو ټولو د شھادت جام نوش کړيا داس

د  کی ونوپه مورچلاو وزيرستان او د پکتيا .چی حرکت نسوای کولی
د . ړک، دښمن د جنګ متارکی ته اړ و زروجنگيالی دتلفاتوپه بيهود

  .خپلواکۍ د شھيدانو اروا دي ښاده وي

  پاچا امان هللا په رښتيا سره انق@بی او سر تير ځوان و، ھغه 



   سقوط دو استاد در منج�ب خيانت  

 

١٩٣

لواکۍ تر >سه کړه بلکی د نه يوازی د افغانستان  سياسی خپ
د محمد زو . انګريزانو عزت او اعتباريی نړيوالوته سپک سپاند کړ

. سردارانو، قبايلی مشرانو،خانانو او روحانيونو دښمنی يی راوپارول
د ټولنی د منځنيو پيړيو د رواجونو سره مبارزه، د کميس او پرتوګ  

 لنګوتی پر ځای دو ديز کالی پريښودل او د اروپايی جامو اغوستل د
د شپو يا قره قل ايښودل، د بھرنيو چارو په وزارت کی ھغه کسان 
چی خارجی ښځه ولری د کارکولواجازه ندرلودل ، په پوځ کی د 
مريدی او پيری لغو کول، د م@يانو څخه د م@يی آزموينه اخيستل، د 
نارينه وپه پرتله  ښځو ته ډيرحق ورکول،د کوچنۍ نجلی واده د 

دا ټول داسی کارونه وه  چی ھر يويی . سره منع کولزوړسړی 
کو>ی سول د دښمنی اور د ده د دولت  پر لمنه بل کړی او نوموړی 

  .د واک د ګدۍ څخه ايسته کړي

تردی چی تير سو،پاچا امان هللا په  بھرنی مورچل کی داسی 
د ساری په . کارونه وکړل چی دھيواد د ټيکاو لپاره ډيرخطرناکه وه

سرحد د اخوا قبايلولمسون د خپلواکۍ لپاره او کابل ته د د : ډول
مشرانو بلنه، دھندی انق@بيانو مؤقتی حکومت په رسميت پيژندل او په 

ھر يو يی غوړی وه چی د انګريز . افغانستان کی د ھندی کډوالو منل
پاچا امان هللا د بخارا ښورښيانو ته وسله . د دښمنی اوريی ب@وه
ويښ او راوپاڅيږی، او د بخارا اميرد خپل اوخلک ليږل څودوی 

ھيواد خپلواکۍ  د بلشويکانو د تسلط څخه وژغوري او د خپلو سرو 
امان هللا د انور پاشا، ابراھيم لقی د . زرو د زيرمو څخه ګټه واخلی 

بخارا د آزادی د غورځنګ مشرانو م@تړکاوه خو بلشويکانو افغانی 
  . را پاچا سره زريی ضبط کړل پوځيان او وسله ونيوله او ھم د بخا

  

  : پاچا امان هللا  د خپلوانو او پرديوله نظره



   سقوط دو استاد در منج�ب خيانت  

 

١٩٤

امريکايی ليکواله، ميرمن ريه تالی ستوارت د امان هللا خان 
امان هللا خان يو داسی حکمران و چی نه په شرق «:په باره کی ليکی

کی ليدل سوی و او نه په غرب کی، ھيڅ پاچا بيله ځانګړوامنيتی 
 او محافظينوڅخه ځای نه تلی خو بر خ�ف امان هللا خان تشريفاتو

د ده فاميل پر ده نيوکه . ھر ځای تلی او د خلکو سره يو ځای کيدی 
ملت : امان هللا خان وويل.) خپل ځان ساتنی ته پام کوه(کوله چی د 

امان هللا د ليونی پشان د افغانستان د خلګو سره . زما ساتندوی دی
  ]٣٢[».مينه اومحبت درلود

ر افغانستان د«افغان څيړونکی فضل غنی مجددی پخپل کتاب 
  : ليکی»عصر اعليحضرت امان هللا خان 

مصريانو امان هللا خان دموکراټ اود ملت دوست او «
 خواخوږی معرفی کوي، ھغه د خپلواکۍ رمزاو د انګريزی ښکي�ک

او دمصر ملت ته وښوودله، په شلمه پيړی کی دشرق  ه، مبارزضد
مصريانو د . انو امان هللا خان د شرق پاچا يو ښه مثال بللی دیمصري

امان هللا خان په ستاينه کی غوښتل چی خپله کرکه د انګريز په مقابل 
په ) ١٩٢۴( کړي، امان هللا خان  د لوی جرګی )ښکاره(کی اوڅاره 

د . غوندو کی  د ملت له استازو سره ډير دموکراټ چلند کاوه
ونه په ډيره صميمی فضا کی د آزاد سياست استازوسره د ده  بحث

بر خ�ف ھغو کسانو چی . بيلګه او په شرق کی يی ساری نه درلود
په ښورښتنونو کی کمزوره او ډارن  ) ١٩٢٨(امان هللا خان يی د 

، يوه ډله سياسی . بللی دی ټوله م�متيايی د ده پراوږو اچوله ده
ن زړور ځوان وو، امان هللا خا:  وايی چی  کتونکی او څيړونکی

ھيڅکله يی ويره او ډار نه پيژاند، ځکه چی امان هللا خان د کابل  په 
کوڅو او بازارو کی شپه او ورځ بيله حاضر باشانوګرځيدی او د 

  ]٣٣[» .ھيڅ ډول ګواښ څخه نه ويريدی



   سقوط دو استاد در منج�ب خيانت  

 

١٩٥

په کابل کی د انګريز استازی او تاريخ پوه فرازير تتلر چی د 
امان هللا «:دھغه په باره کی ليکی ) ووامان هللا خان بد غوښتونکی (

خان د زړورتيا ، دوستی او مشرتابه صفتونه درلودل او دخپلو نيکه 
ګانو پاينده محمد خان تقليد يی کاوه  امان هللا خان وطنپال او د 
افغانستان د پرمختګ پلوی وو،او غوښتل يی افغانستان  د نړۍ په 

اق ،ويندوی او دنړيوالو ھيوادونوکی لوړ مقام ولری امان هللا نط
رواجونو په باره کيي يي ښه پوره معلومات درلودل  د امان ª خان په 
شخصيت کی يو کمزوری ټکی دا دی چی ھغه غروراو خود خواھی 

   ]٣٤ [».درلوده

په کابل کی دفرانسی استازی موريس فوشه، د امان هللا خان 
  : په باره کی ليکی

 پرتله په سياسی چارو په» عمر«دغه ځوان د خپل منګ «
زړورتيا مخ ته  کی د حيرانتيا شعورلری او  خپل ھدفونه يی په

کوم وخت چی ما وره سره وليدل، جنرالی جامی يی اغوستی .بيول
وي، سپين پوست او توری سترګی يی در لودي د ده په سترګوکی 

امان هللا د خپل ذکاوت ،سياسی . اقتدار،ھوښياری اواعتدال ځليدی
 زړورتيا په درلودلوسره ھرڅوک تراغيږی &ندی راوستی، پوھی او

امان هللا خان دغه وړتيا لری چی کړکيجن مسايل دګاونديانو په اړوند 
په بشپړډاډ مطرح کړی خپل نظر او پريکړه ) روس او انګريز(

تر . پاسوال وو» با عزمه«ھغه يو ھوډيالی . پرھغه باندی وکړی
دلی زياټ برياليتوبونه د ده په لي اوسه يی د زمانی ناخوالي ندی
په لږ موده کی يی افغانستان نړۍ : برخه سوی دي  د ساری په ډول 

داسی کلمې نسته چی د ده د شخصيت ستروالی او . ته وروپيژاند
  ]٣٥ [».عظمت بيان کړی



   سقوط دو استاد در منج�ب خيانت  

 

١٩٦

د امان هللا خان پرستيژ په افغانستان او ھند کی په پان 
 ]٣٦ [.ډيرلوړتيا وځليدکی په » خ@فت«اس@ميستی غورځنګ يعنی 

د ھند مسلمانانوته، افغانستان داس@م زړه شميړل کيدی )  کال ١٩٢٠(
 ]٣٧[. او امان هللا خان يی خپل پاچا ګاڼه

  

  :نتيجه

دپورتنی حقايقو په رڼا کی غواړم ووايم چی د دغه ټول 
ګراڼښت او د ھيواد د خلګو د ليوالتيا سره څه ډول يو تاريخ پوه 

وطنپال او پرخپل وطن مين پاچا چی  غوښتل يی دغه کو>ی سی ھغه 
او د پر مختګ . ملت د منځنيو پيړيود دروند خوب څخه راويښ کړي

څرګنده خبره ده چی . اوشيرازی پرلور يی وخوځوي،تخريب کړی
دغه تخريبونه د دغه ھيواد د تاريخ دښمنانو په تيره بيا انګريز او 

ه تنګ نظرواو کم عقلو پاکستان لخوا اويا قبيلوی دښمني چی پ
  .کسانوکی موندل کيږی، ترسره کيږی

 کاکړداسی سړی دی چی تر اوسه  دپښتون او د پوھنتون د 
استاد په نامه په مرموز ډول دغه دنده  مخ ته بيولی ده،او په آخيرو 
کلنوکی  د ھيواد څخه بھر دغه شوم او ناوړه نيتونه يی پخپلوليکنوکی 

غه د ھوښيار او پوه شخصيت پښتون له له نيکه مر. ښکاره کړي دي
خوا چی د غازی مير زمان خان کنړی دنامتو کورنۍ څخه دی اصلی 

  .اوموږ د دغه جعل کارداکتر په اصلی ماھيت پوه سووښکاره څھره 

امان هللا په اس@می او افغانی غروراو زړورتيايي د ھيواد  
تاريخ څخه بيا خپلواکۍ ډالی کړه، د افغان حق پيژندونکی ملت له ھغه 

ھر کال د خپلواکۍ کاليزه  کاله تيريږی، ٩٧تر نن پوری چی 
  خو ته د انګلستان د راتګ وروسته په پټه په وينو ژاړی چی .نمانځی



   سقوط دو استاد در منج�ب خيانت  

 

١٩٧

  .ک تر دی اندازی د ھغه پاچا اوخپلواکۍ ستاينه کوی ولی خل

 داکترکاکړ بايد پوه سی چی نادر شاه او وروڼويی د خپلی 
 انګريزی سياست سره سم ھلی ځلی وکړی څو  کلنی پاچھی کی د۴٣

د غازی امان هللا نوم او نښان د تاريخ د پاڼو څخه ورک کړی سربيره 
پردغه چی د امانی د دورې په ټولو درسی کتابونو کی د ده نوم او 
انځورونه وه، دوی ونسو کړای  چی د دغه وطنپال پاچا نوم د 

نو ته په ناروغه بدن . افغانستان د خلکود زړه او ذھن څخه پاک کړی
او رنځور مغز د امان هللا خان نوم او نښان نسی ورکو>ی ځکه د ده 

څو خپلواکۍ پرځای وي . نوم  دھيواد د خپلواکۍ سره غوټه سوی دی
د امان هللا نوم به ھم پرځای وي، او ھيڅوک نسی کو>ی د دغه ملی 

  .شخصيت ګرانښت د افغان د زړه اوذھن څخه لږ کړی

کتاب په »فغانستان درمسيرتاريخا« محمدغبار دميرغ@م
دکتاب په »درافغانستان جنبش مشروطيت «ليکلو،او ع@مه  حبيبی د

 کتاب په ليکلو، داکتر »تذکرا>نق@ب«ليکلو، فيض محمدکاتب د
وتوطئه ھای انگليس برضد حکومت  بازنگری دورۀ امانی «زمانی د
ور وسقوط اعليحضرت ظھ«کتاب په ليکلو او پيکار پامير د » امانی

  مشروطه   جنبش   از«کتاب په ليکلو ،او داکتر حشمت د»خان امان هللا 
د  «کتاب سره ،او جنرال يارمحمدخان وزيری د» مشروطه   دولت   تا 

 کتاب ،اوکانديد اکادميسين » افغانستان د خپلواکۍ او نجات تاريخ
  : کتابونو ،لکه٤سيستانی د اعظم 

  ،» زی، شاه امان هللا وروحانيت متنفذع@مه محمود طر «-١

  ،»استق@ل ، وجيبۀ ملی ماست دفاع از شاه امان هللا و  «- ٢ 

  ،»دفاع از ارزشھای ملی ، وظيفۀ عناصرملی است «- ٣ 



   سقوط دو استاد در منج�ب خيانت  

 

١٩٨

از خراسان يا دزدی از  حبيب هللا کی بود، عياری «- ٤ 
  » کلکان؟

په ليکلو، او داکتر سيد عبدهللا کاظم  د دغو>ندنی تحقيقی 
  :لکه مقا>تو سره دمثال په دول 

 ، »  ! استرداد استق@ل کامل افغانستان افسانه نيست    «-١ 

 ،»نگاھی به علل و انگيزه ھای سقوط دوره امانی     «٢ 

به مناسبت تجليل از يکصدوبيست چھارمين سالگرد تولد «-٣ 
 ،»    اعليحضرت امان هللا شاه غازی

دگار بزرگ عصر تجددگرائی در قصر دارا>مان ـ يا     «-٤ 
  ،» کشور

شاه امان هللا غازی و تشکيل اولين حزب سياسی رسمی      «-٥ 
  در افغانستان ـ به مناسبت نود و 

 ،»سالگرد استرداد استق@ل کشور ششمين 

 - تجليل از سالگرد استق@ل کشور يک وجيبه ملی    «-٦ 
 ،»- مين سالگرد استق@ل٩٤بمناسبت 

سخنرانی پرمحتوای شاه امان :  بيانيه مھم تاريخیيک    «-٧ 
 ،»هللا در کراچی

  » نماد مبارزه عليه بنيادگرائی» منار علم و جھل    «-٨ 

  » زنان افغان در زيرفشارعنعنه وتجدد« کتاب -٩ 

  او نورو ارزشمنوليکنو سره د ھغه پاچا نوم او نشان 

  ينده نسلونو ته سپارلی آخپل اوسنی او   وکارنامی بيا را ژوندی  کړ او 



   سقوط دو استاد در منج�ب خيانت  

 

١٩٩

  .نلری دی،چی ھيڅوګ دھغو دنابودکولو توان او طاقت 

د مقالی دحسن ختام  لپاره دغه د ډاکټر زمانی موجز او 
په  لنډ،خو پرواقعيت باندی و>ړ کرښی را نقل کوم چی د ده دمقالی 

 : شپږم برخه کی راغلی ده

 د انتقاد ويلو ،د تاريخی فکتونو تحريف ،  دچټياټو ، بد«  
کولو او دکورنيو دشخصی حملو او بی عزتيو ځخه ښکاره کيږی چی 

مطرح سوو موضوعاتو ځخه د جعل کاريو په اړوند  ښاغلی کاکړ د
او يو ځل بيايي  په  نورو جعل کاريو کوښښ کړی . ځان  کښلی دی 

دی چی زموږ د ګران ھيواد تاريخی حقيقتونو ته تغيير وړکړی  خو د 
شيطان  او اجير تاريخ  عل کار، فريب ورکوونکی ،ده څخه د يوه ج

وينو سپکاوی  ليکونکی حتی د ھيواد د خپلواکۍ د &ری د شھيدانو د
او بی عزتی عار نه ګڼی او په افغانستان ، د ھند په نيمه وچه او 
سيمه کی د انګريزی استعمار د تاړاک او يرغل څخه منکر دی نور 

  ».نو بل انتظار نه سو درلود&ی

 عاراوننګ ړد تاريخ دکتورا دي پرتا کاګ: ه آخير کی بايد ووايمپ
تا د افغانستان وطنپال  . يې ته د پښتونوالی او افغانيت ننګ ! وي

تا په دغه ناروغه فکر او دماغی نا توانی سره ، . خلک نه بخښی
يوه پښتون تاريخ پوه په نوم پر ځان ومانه او د ھيواد په  دغه ننګ د 

تا د تھمت او نامردۍ  . مخ دي تورسه. بد نوم پريښود تاريخ کی دي 
 اوتا وغوښتل ،چاړه د نامتو غازی امان هللا خان پر مخ کښ کړی  ده 

 بد نام ،دي) تاج(شخصيت چی دھيواد د تاريخ وياړلی خول داسی 
 ھغه چا چی په افغانی غرور او زړورتيا دھيواد دخپلواکۍ تر  .کړې

ګی څخه را ايستلی وه او په  لږ وخت کی يټ&سه کولو لپاره توره د 
او زموږ حق پيژندونکی ملت له . يی خپل ملت ته خپلواکۍ ډالۍ کړه 

کاله تيريږی، ھر کال د ٩٧ھغه تاريخ څخه بيا تر نن پوری چی 
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خپلواکۍ کاليزه نمانځی ، خو ته د انګلستان د راتګ وروسته په پټه 
غه پاچا او خپلواکئ په وينو ژاړی چی ولی خلک تر دی اندازی د ھ

  .ستاينه کوي او د دوا ړو  سره مينه لري

  ځلمی کرزی    پای

  

 :لمن ليکونه د دی مقالی ماخذونه او 

]١[
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/zamani_abr_peramun-

naweshta-hai-hassan-kakar-٥.pdf  

نقدی برنظرشتابزدۀ ( ، مقالۀ ١١٠٨، ص٢افغانستان در پنج قرن اخير، ج-]٢ [

  از داکتر رضوی غزنوی)يک پوھاند

  ١١١٢، ص ٢ فرھنگ،افغانستان درپنج قرن اخير،ج- ]٣[

] ٤[ 

http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/zamani_abr_peramun-

naweshta-hai-hassan-kakar-٤.pdf  

  ١٣١ -١٣٠حبيبی، جنبش مشروطيت، چاپ دوم، ص -]٥ [

  چاپ دوم١٨١ چاپ اول، مطابق ص ١٦٨  حبيبى ، جنبش مشروطيت ، ص - ]٦[

بزرگترين تحريف نگاروجعلکارتاريخ ... داکترکاکر(داکتر زمانی، مقالۀ -]٧ [

  )٢٠١٦افغان جرمن آن@ين !( ستانمعاصر افغان

  ٢٢٢حبيبی،تاريخ مختصرافغانستان،چاپ پشاور، ص - ]٨[

  ١١١٢، ص ٢ فرھنگ،افغانستان درپنج قرن اخير،ج- ]٩[

  بزرگترين تحريف نگاروجعلکارتاريخ ... داکترکاکر(داکتر زمانی، مقالۀ -]١٠[

  ٢٠١٦افغان جرمن )٤بخش (معاصر افغانستان،

رت، آتش درافغانستان،ترجمۀ کوھسارکابلی، صص  ريه تالی استوا-]١١[

  )بخش پنجم(،نيز مقالۀ اخيرداکتر زمانی دربارۀ دکترکاکر١٢،١،

  ١٠٨١،ص ٢ فرھنگ،ج-]١٢[
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  ١٠٨١،ص ٢فرھنگ،ج-]١٣[

زه دي کوڼ سم که می په علومو اکادمی کی ديو چا څخه اوريدلی وي چه - [١٤] 

د ) آرماکورا (د نړنيوال . يداکتر کاکړ د رژيم پر ضد مبارزه کی بندی سوی و

 دانق@بی شورا دھر غړي يادونه سوی وه   عفو د سازمان د استازی په ليکونو کی

د کابل څخه لغمان ته  داکتر کاکړ د پوھنتون استاد بيګناه دی ، غوښتل يی (چی 

په  دخپلو دوستانو د ليدلو لپاره و>ړل سي ، خو په >رکی يی د ھيواد حخه د تښتی

 حخه خواھش    او بندی سو، د نړيوال عفو سازمان د ھر انق@بی غړیتور ونيو

څو په پای کی داکتر کاکړ خپله عريضه د خپل اخښی ) وبخښی  کړی و چه ھغه 

و ما ته چی زه د انق@بی شورا په رئيسه ھيت   چی مشھور ګوندی  په منځګرتوب

مايی د . ړی و ړا اښکاره کره چی په ھغه کی يی د بخښلو خواھش ک  کی غړی وم

يوه . تائيد وم  اخښی سره ژمنه وګړه، که چا زما څخه پوښتنه وکړه زه يی عفو 

ورځ د کاکړ دعفو موضوع د عبدالرحيم ھاتف لخوا د انق@بی شورا په رئيسه ھيت 

 د مخالفت په باره کی ھيچا  مطرح سوه ، په ھغه ځای کی د کاکړ د رژيم کی 

 مطرح سوه ، څو په پای کی په ھم ھغه غونده تښتيدلو  د  خبره ونکړه ، يوازی

  .کی دخوشی کولو نظر وړکره سو 

  ١٠٥٧، ص٢فرھنگ، ھمان،ج-  ]١٥[

شاه امان هللا خان و استرداد ( دغه >ندنی مقالۀ رهپاھاوی لپود استق@ل د -]١٦[

 خورا په  زره پوری مطالب )جتمع جامعه مدنی افغانستان م- استق@ل افغانستان 

  .لری 

  ١١٤٣،ص ٢ فرھنگ،ھمان، ج-]١٧[

  ١٢٤ استا اولسن ، اس@م و سياست درافغانستان، ترجمۀ خليل زمر، ص -  ]١٨[

  ٧٩٢ - ٤،ص١،چ١ غبار،افغانستان  درمسيرتاريخ، ج -]١٩[

ه اھتمام حبيب هللا ب) ١٩٩٩(١٣٧٨ حاکميت قانون در افغانستان ، چاپ -  ]٢٠[

  ٨رفيع، ص 

 سيستانی، ع@مه محمودطرزی،شاه امان هللا و روحانيت متنفذ،چاپ -  ]٢١[

  ،فصل دوم،  ريفورمھا درعرصۀ معارف٢٠٠٤

  ٣ ، ص ١٧ امان افغان ، شماره -]٢٢ [
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   ٤٧کابل ، ص١٣٦٨حبيب ، دوره امانى ،چاپ هللا  دکتور اسد-]٢٣[

  ١٥٥- ١٥٤خان،صهللا رعھد  امان ا فضل غنى مجددى، افغانستان د-]٢٤ [

    ٤٤ دکتور اسدهللا حبيب،دوره امانى ،  -     ]٢٥[ 

   ٧٩٣، ص ص ١ غبار، افغانستان درمسيرتاريخ،ج-]٢٦[ 

  ٧٩٨- ٧٩٧، ص ١غبار ،افغانستان درمسيرتاريخ،ج-     ]٢٧[ 

  ، اع@ميه اشتھار اميرامان هللا٦٦٩بخش سوم،ص ٤ سراج التواريخ،جلد-     ]٢٨[ 

 خان

  ٨ھمانجا ونيزحاکميت قانون درافغانستان، به اھتمام حبيب هللا رفيع،ص –     ]٢٩[ 

دبليو ادمک، تاريخ روابط سياسى افغانستان ،ترجه على محمد زھما ، چاپ -      ]٣٠[ 

  ١٣٥پشاور ، ص 

 - ١٩١٥سفرنامۀ افسر اتريشی،ايميل ريبيچکا،(درکشورخداداد افغانستان،-     ]٣١[ 

  ٢٣١آلمان،ص٢٠١٤ترجمه رتبيل آھنگ،چاپ )١٩٢٠

  ٢٥،٧ ريه تالی ستوارت،آتش در افغانستان، صص -     ]٣٢[ 

خان ، چاپ هللا فضل غنى مجددى ، افغانستان در عھد اعليحضرت امان ا-     ]٣٣[ 

   ٣٢٨، امريکا، ص١٩٩٧

   ٣٣٠ فضل غنى مجددى، ص -     ]٣٤[ 

  خ، سايت بينوا تيمورشاه يوسفزی، ملی تاري-     ]٣٥[ 

  ١٠٠ اوليويه روى،افغانستان اس@م و نوگرائى سياسى ص -]٣٦[ 

  ٣٢ ريه تالی استوارت،آتش در افغانستان ، ص-] ٣٧[ 

 

 


