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  !آقای ستانيزی

  برای بی اعتبار ساختن استق!ل کشور،

  يريد؟ـگ میان انگليس وپاکست پول ازدر ــچق

  

  

 مين ٩٥اسبت بزرگداشت از ، خانم زھره داود، بمن٢٠١٤ اگست ٢٣ درتاريخ [
سالروز استرداد استق!ل افغانستان،بدترين وتوھين آميز ترين برنامه تلويزيونی را 
به مردم افغانستان تقديم کرد، شنيدن کلمات توھين به استق!ل افغانستان،وشاه 

برای من ) داکترستانيزی(امان هللا محصل استق!ل کشور،از سوی مصاحبه شونده
ده بود که دوشب خواب را از چشمانم  ربود، وشايد مثل من، قلوب چنان تکاندھن

ميليونھا افغان با احساس ديگر را نيزجريحه دارکرده باشد،من برای کاھش اين 
. درد بزرگ،با نوشتن اين مقاله ميخواھم درد ھموطنان خود را نيز کاھش دھم

  ]٢٠١۴/ ٧/٩سيستانی

  

 سال پيش به بعد،  ما شاھديم که تجليل از روز ١٣ از از زمان حملۀ امريکا برافغانستان، يعنی 
حکومت مافيائی . استرداد استق!ل کشور، سال به سال کمرنگ تر و بی رونق تر برگزار شده است

کرزی که بد نام ترين غاصبان حقوق بشر را  در خود جای داده است، گاھی به بھانۀ عدم امنيت در 
صارف دولتی و وقتی  به بھانۀ تعيين روز شھيد بجای روز کشور،زمانی به بھانۀ صرف جوئی در م

 اسد، از تجليل و بزرگداشت روز استرداد استق!ل ، طفره ميرود واين روز بزرگ ملی را، حتی ٢٨
امسال نيز کرزی خان، فقط با گذاشتن . درساحتی بوسعت ستديوم ورزشی کابل ھم  برگزار نمی کند

  .در در وازۀ وزارت دفاع ملی ، اين روز را به سخريه گرفتيک دسته گل برپای مينار استق!ل 

در رسانه ھای جمعی داخلی از جمله تلويزوينھای کابل، در تدوير ميز ھای گرد در بارۀ اھميت 
 اسد، روز اع!ن استق!ل کشور نيز از زبان برخی کارشناسان وتحليل گران افغانی ٢٨و ارزش روز 

طورمثال، .  ونقيضی شنيده می شد که انسان را به خنده و اميداشت، سخنان کم بنيه وبی ريشه  وضد
در روز : يکی از مدعوين که استاد تاريخ در پوھنتون کابل بود، ميگفت که ) ١(در تلويزيون کانال

پس چرا بايد ازاين روز تجليل .  اسد ھيچ حادثه ای به ارتباط استق!ل افغانستان رخ نداده است٢٨
 اسد ١٨ اگست صورت گرفته که مطابق ٨د که قرارداد صلح راولپندی درتاريخ بعمل آيد؟ او افزو

 اسد چه مناسبتی با روز استرداد استق!ل دارد وسپس يک تعداد روز ھای ديگر را ٢٨ميشود، پس 
 فبروی ٢٨و روز ) روز سخنرانی شاه امان هللا در ميدان مرادخانی کابل( ١٩١٩ فبروی٢٤: از قبيل
، و روزھای ديگری را نام برد ودر آخر ھم اظھارکرد که روز ) پوشی امان هللا خانروز تاج ( ١٩١٩

به اين استاد بی خبر از خدا واز تاريخ کشور، بايد ياد دھانی . استق!ل افغانستان برای ما  معلوم نيست
  . اسد روز توشيح قرارداد صلح راولپندی از جانب شاه امان هللا است٢٨نمايم که 



 از راولپندی به کابل ده روز را در برگرفت تا نتيجه مذاکرات خود را  صلح افغانىتأيبرگشتن ھ
 در تاyرمحفلی  افغانستان  کامل سياسیاستق!لاع!م  به مناسبت ١٢٩٨ اسد٢٨روز .به شاه پيش کند

. برگزار شد واقع بوستان سراى پارک زرنگار کنونى )سابق وزارت امور خارجه(  زرنگارقصر
 وقت ۀ داخلريوز" على احمد خان" افغانى أتي ھسين رئيى که بعد از مذاكرات راولپندى بقراردادو

 ١٩١٩ آگست سال ٨ خي ھند برتانوى به تأرۀ امور خارجسكرتر " گرانتملتونھ"افغانستان و 
با آنکه توانسته بود تائيد  على احمد خان،  قرائت گرديد،درنتيجهبود،رسيده امضاء به  !دىيم

لغزش در به خاطر افغانستان را توسط نامه يی جداگانه ازجانب انگليسھا بدست آورد؛مگر استق!ل 
 .از سوی محمودطرزی وزيرخارجه وشاه مورد انتقاد شديد قرارگرفت قبول خط ديورند دراين قرارداد

 سبکدوش و مقامش از طرف شاه امان هللا خان مورد سرزنش و عتاب قرار گرفته از، احمد خان یعل
 . شدفيقتو

 از مردم خواست ، محفل بعد از امضاى سند استرداد استق!ل كشورنھميغازى امان هللا خان در
ً اسد، روزى که افغانستان رسما ٢٨سان، نيبد. ندي نمااستقبال» جشن ملی «ۀ روز به مثابنيتا از

تق!ل  روز رسمى استرداد اسثي به ح،ه بودآوردحق ارتباط با جھان خارج را بدست و ارياخت
  )١(.افغانستان شناخته شد

 اسد، باز ھم  در بی بی سی، کسی از افغانھا از  ٢٨باوجود چنين صراحتی در مورد روز 
دوسال بدينسو، يک مقاله را تکرار پخش و نشرميکند و مينويسد که تا ھنوز  روز دقيق استق!ل 

وت، زمانی در ماه عقرب و افغانستان مشخص نيست،و مردم افغانستان از اين روز گاھی در نھم ح
 اسد ويا در اول سنبله  و روزگاری ھم در ششم جوزا از استق!ل افغانستان تجليل ٢٨گاھی ھم در 

  بنابرين افغانھا تا ھنوز نميدانند که روز استق!ل شان کدام روز است؟.شده است

 اسد وعلت ٢٨سال گذشته جناب داکترعبدالرحمن زمانی ،وچند سال قبل من ھم ،در مورد روز 
 اسد ١٨ مطابق ١٩١٩تفاوت بين روز امضای قرارداد صلح راولپندی در ھشتم اگست 

ش،توضيحاتی داده گفته بودم، ده روز را در برگرفت تا ھيأت مذاکرات صلح افغانی از ھند ١٢٩٨
yت برتانوی به کابل برسند و نتيجه مذاکرات خود را به توشيح شاه برسانند، و بعد ھا نيز در مقا

در مورد روز استق!ل افغانستان و » بی بی سی«جداگانه توضيح داديم و به ترديد چرنديات اجير
برخی عناصر مغرض واجير شده پرداختيم ، ولی از آنجايی که اشخاص اجير وموظف شده ، وظيفۀ 

و داکتر خود را انجام ميدھند، به نوشته ھا و توضيحات من و داکتر زمانی و داکتر سيد عبدهللا کاظم 
نجيب هللا بارکزی وساير افغانھای مليگرای گوش نميدھند ودر سرنای خود پف کرده راھی ھستند تا 

  .ذھن جوانان را مغشوش و دل باداران خود ودشمنان افغانستان را خوشنود کنند

 من  تمام اين نوع تبصره ھا و نوشته ھا ومصاحبات را جزئی از برنامه ھای  حساب شده 

انگليس  MI٦ربی ميدانم که در نھايت سر از زير لحاف کثيف سرويس ھای جاسوسی تبليغات مخ

زيرا انگليس وپاکستان ھردو  با افغان وافغانستان، دشمنی ديرينه دارند و .  پاکستان می کشندISIو
 yنيستند) رھاکردنی(تا افغانھا را از غرور آزادمنشی واستق!ل طلبی از درون، تھی  نکنند، ماندن وا.  

 پس از تھاجم امريکا ٢١ شکست ھای مکررانگليس از دست افغانھا در قرن نزدھم و در قرن 
برافغانستان، و ناکامی نيروھای نظامی انگليس در ھلمند به بھانۀ محو کشت ترياک، ولی در واقع 

فات غارت منابع يورانيم افغانستان از  کوه ھای خان نشين در ھلمند سفلی توسط اين نيروھا، و  تل



صد ھا سرباز انگليسی در وyيت ھلمند ،  ازدyيل و عواملی اند که نفرت و کينه و حس انتقام گيری 
  .انگليس از افغانستان را قمچين ميزند

پاکستان نيز از روز تولدش از بطن استعمار تا کنون، بدليل ادعای افغانستان برمناطق آنسوی 
شتی نداشته وندارد و تا توانسته افغانستان را از پشت خط ديورند، با مردم افغانستان ھيچگاھی سرآ

ًواکنون ھم عم! جنگ اع!ن نشده ای را عليه مردم افغانستان در وyيات جنوب . خنجر زده است

شرقی به راه انداخته است و ميخواھد سرحدات خود را  به داخل خاک افغانستان تا ھرکجا که ممکن 
  .باشد پيش بکشد

مخوف انگليس و پاکستان درھمفکری  وھمکاری کامل، برای تخريب و سازمان ھای مخفی 
آنھا برای آنکه ، غرور و . نابودی ونا امنی افغانستان از ھيچ توطئه ودسيسه يی دريغ نمی کنند

احساسات آزادی طلبی افغانھا  را جريحه دار بسازند، اين بار يکی از افغانھای فرومايه را که در 
دکتورا دارد،و دريک پوھنتون امريکائی درس موyنا شناسی ميدھد، ) نگليسینوعی ا(رشتۀ الھيات 

 و بدنام ساختن محبوب ترين پادشاه »استق!ل کشور«برای تخريب يگانه افتخار افغانھا، يعنی 
وارد ميدان کرده اند  تا در جامۀ يک پشتون از قبيلۀ ) اعليحضرت امان هللا خان غازی(افغانستان

 سال  قبل استق!ل ٩٥ه روی پردۀ تلويزيون بيايد و بگويد که افغانستان، نه در  ب)٢(»ستانيزی«
و با بی حيائی بگويد که، شاه امان هللا، يکی از شاھان وطن . داشته است و نه اکنون استق!ل دارد

کسيکه ( فروش افغانستان بود و حتی بدتر از پدر وپدرک!ن خود، ونيز بدتر از امير محمديعقوب خان
  بوده است ؟؟؟) عاھدۀ گندمک را با انگليس امضاءکرد،م

در تاريخ معاصرافغانستان بعد از احمدشاه بابا،ھيچ يک از شاھان وشھزادگان 
  . واميران ورئيسان جمھور افغانستان، به پايۀ شاه امان هللا غازی نميرسند

ا از کام استق!ل افغانستان ر: شاه امان هللا،يگانه پادشاھی درافغانستان بود که
  .استعمار انگليس حاصل نمود

شاه امان هللا، يگانه رھبری درافغانستان است که برای تساوی حقوق زنان با 
ًمردان وتساوی حقوق احاد افراد اين کشورعم! دست بکار شد و برسرعملی کردن اين 

  .برنامه ھا، تاج وتخت خود را از دست داد

ان است که  برای نخستين بار درافغانستان   شاه امان هللا ، يگانه شاھی درافغانست
قانون اساسی را با عالی ترين مبانی حقوقی  آن برای مردم کشور وضع وتصويب نمود 

  .ًو در راه تطبيق آن عم! گام نھاد

شاه امان هللا، نخستين شاھی درافغانستان است که در طول دورۀ زعامتش ، ھيچ 
 به زندان نسپرد و جان کسی از آزادی خواھان فردی از آزادی طلبان و منتقدين خود را

  .را نگرفت

شاه امان هللا، نخستين پداشاھی درافغانستان است که دست به تعميم معارف در 
سراسر کشور زد و بازھم نخستين شاھی است که خود به تدريس ک!ن ساyن پرداخت و 

  .ددر اين زمينه،روش خاصی را برای سواد آموزی ک!ن ساyن وضع نمو



شاه امان هللا، نخستين پادشاھی درافغانستان است که درمدت ده سال زعامت 
  .خود،از ھيچ کشور خارجی کمک پولی نگرفت  ومستق!نه حکومت کرد

شاه امان هللا، يگانه شاھی درافغانستان است که برای نخستين  بار، محراب و 
وخطبه  ونماز را خود منبررا در نماز جمعه از اختيار م! وخطيب  بدست خود گرفت 

قرائت ميکرد و پيش از او وبعد از او ھيچ يک از شاھان و رھبران افغانستان جرئت 
  .گرفتن منبر ومحراب نماز را از م!يان وخطيبان مساجد نداشتند

آيا يک چنين رھبری دلسوز،مردم دوست،روشنفکر، تحول طلب،مترقی،عاشق 
y ، يق توھين کردن و ناسزا گوئی در سطح يک استق!ل وتعالی  وسربلندی افغانستان

  !ھرگز نه:رسانۀ  بين المللی ميباشد؟ اگر کمی عقل وانصاف داشته باشيم، خواھيم گفت

حال از شما ھموطنان با احساس وآگاه می پرسم که اگر ما ،استق!ل کشور ومحصل 
ھان آن شاه امان هللا ملقب به اعليحضرت غازی،و دورۀ ده سالۀ حکومت مشروطه خو

وطن پرست وضد استعمارانگليس  را از تاريخ کشور خود پاک کنيم، آيا چيز ديگری 
ھست که فرزندان ما به آن افتخار کنند ودر ميان ساير ملل جھان خود را سربلند احساس 

  .نمايند ؟  منکه چيزديگری برای افتخار ونگارش  تاريخ کشورنمی بينم

  

در برابر استق!ل کشور و شاه امان هللا ،يک موضع » ستانيزی«اين موضع گيری خصمانۀ 
گيری خاينانه وضد ملی است که نظير آن را در طول تاريخ استق!ل کشور از زبان ھيچ افغان با 

حتی گروه خراسان طلبان ھم، که در صدد . وجدان ونيز ھيچ افغان وطن فروشی گفته نشده است
افغانستان اند،تا کنون مثل آقای ستانيزی، وجدان وشرف خود را زير پا ننموده اند ونسبت تعويض نام 

به  استق!ل افغانستان که محصول فداکاری  وجانبازی مشترک پدران و نياکان با شرف ما، در راه 
ن وشاه اما. حصول استق!ل وآزادی بوده است،چنين  بی حرمتی ننموده وآنرا به تمسخر نگرفته اند

هللا را که در راه حصول استق!ل از سلطۀ استعمار انگليس ، تاج و تخت خود را از دست داد، نيزخاين 
ولی آقای ستانيزی ، با وقاحت وزبونی تمام، بدون احترام به خونھای . و وطن فروش نگفته اند

نھا را به تمسخر ريخته شده مردم افغانستان در راه استق!ل و آزادی،اين گوھر بی ھمتای زندگی افغا
گرفت و با بيھوده خواندن استق!ل کشور وخاين ناميدن شاه امان هللا، وظيفه ای که ازجانب 
استخبارات پاکستان وانگليس به وی محول شده بود،بخوبی  ادا نمود ومردم وطنپرست و استق!ل 

  .طلب افغانستان را شوکه نمود

  

چطور ميتوان به شھرت رسيد،شخص گفت کسی،ازشخصی پرسيد : متل معروفی است که گويند
، آنگاه بزودی ھمه مردم ترا )نجاست کن(اگر ميخواھی زود به شھرت برسی، برو در مسجد برين

  .خواھند شناخت وھر لحظه از تو ياد خواھند نمود

، )البته به حيث يک عنصر ضد مفاخرملی( اکنون ھم، آقای ستانيزی، برای رسيدن به شھرت
آسان ترين راه رسيدن به  چنين شھرت کاذب را مصاحبه . ه را يک شبه طی نمايدخواست راه صد سال

با خانم زھره داود، در تلويزيون آرياناافغانستان تشخيص داد، و با جفنگيات تھوع آورش، يک شبه 



تمام مردم افغانستان وجھان او را شناختند که يک آدم خاين به افغانستان ، خاين به ملت افغانستان، 
ين به استق!ل افغانستان است وکسی است که تا خود و وجدان خود را نفروخته باشد، دھن به وخا

وملت افغانستان را چنين توھين ودر انظار جھانيان خوار وکوچک . گفتن چنين yطاي!ت باز نميکند
  .نمی کند

   

  !مردم شرافتمند افغانستان 

 ، از مردمی که وی را به اميد خدمت به  داکترستانيزی بدون شرم وخجالت از مردم افغانستان
ميھن و استق!ل کشور خود برای تحصي!ت عالی به خارج فرستادند، با زير پا نمودن وجدان علمی 
. خود، از پشت تريبون يک شبکۀ جھانی ،يک باره برتمام افتخارات تاريخ افغانستان خط بط!ن کشيد

ظار جھانيان ، خوار و ذليل جلوه داد و با وقاحت تمام وملت سربلند و آزادی دوست افغانستان را در ان
تجليل از روز استرداد استق!ل افغانستان، غلط است ، وبرای فريب دادن اذھان عامه، ع!وه : گفت

کرد که ما ھيچ وقت زير سلطۀ بيگانه نبوده ايم  وبنابرين ھيچ ضرورتی وجود نداشت که مردم 
ابرين اين جنگ با انگليسھا منافع افغانستان را از ميان برد وپول بن. افغانستان با انگليس ھا بجنگد

بدينگونه . سبسايدی که انگليسھا را به افغانستان که تا حيات امير حبيب هللا خان می دادند قطع گرديد
  .اين داکتر وظيفۀ خود را در برابر باداران انگليسی خود ادا کرد و دل دشمنان افغانستان  را شاد نمود

،با چنان موضعگيری ضد ملی خود، به ھزاران شھيدا فغان  )ISI (و ) ٦MI(  داکترساختاين

در جبھات  خيبر و پکتيا و قندھاردر راه حصول استق!ل خونھای خود را ١٩١٩که در جون ومی 
  .ريخته بودند، توھين روا داشت 

 سال، ھرساله ٩٥ اين داکتر وجدان باخته ، به عقل و شعور مردم افغانستان که در طول  
  .روزی را بنام روز استق!ل جشن ميگرفتند و شادمانی مينمودند، توھين کرد

اين داکتر،به عقل و فراست و تعھد مشروطه خواھان دوم و تمام آزادی دوستان افغانستان،  که 
گرفتن استق!ل کامل سياسی  از استعمار انگليس درسرلوحۀ مرام شان مشخص شده بود، توھين 

  .نمود

اين داکتر، به فھم و شعور تمام شاھان وصدراعظمان و سياستمداران جامعه افغانی ، بعد از 
  .امير حبيب هللا خان تا امروز ، توھين نمود

اين داکتر، به تمام جنراyن وافسران عالی رتبه که حافظ استق!ل وتماميت ارضی وحاکميت ملی 
  . د، توھين کردافغانستان از اروز استق!ل تا امروز بوده وھستن

اين داکتر، به تمام سربازان ومنسوبين اردو که در روز ھای جشن استق!ل ازمقابل پادشاھان يا 
  . رؤسای جمھور افغانستان ، رژه رفته اند و بيرق استق!ل را بلند داشته  بودند، توھين کرده است

 ٩٠ونھا که در طول اين داکتر ، به تمام زنان ودختران و شاگردان معارف و محص!ن پوھنت
سال گذشته، بخاطر استق!ل ترانه خوانده اند و از داشتن استق!ل و جشن آن  احساس  غرور و 

  .شادمانی ميکرده اند، توھين کرده است

اين داکتر،به درک وفھم تمام نويسندگان، شاعران، متفکرين و تاريخدانان وآزادی خواھان 
 و آزادی افغانستان قلم زده اند و تاريخ نوشته اند و يا شعر افغانستان که تا امروز در وصف استق!ل

  .وچکامه سروده اند، توھين کرد



اين داکتر، به دانش و دپلوماسی تمام رؤسای جمھور کشورھای متحابۀ جھان که ھرساله به 
مناسبت روزاسترداد استق!ل افغانستان پيامھای تبريکه عنوانی زعامت افغانستان فرستاده اند، 

  . ھين روا داشتتو

اين داکتر الھيات ، چون از تاريخ افغانستان آگاھی اندک دارد ،در مصاحبه خود با گرداننده 
برنامه،آسمان را با ريسمان گز ميکرد  وتا اخير مصاحبه  برای اثبات مدعيات خود، ھيچ سندی ارائه 

ولی بی . ائينی قرار داردو اين نشان ميداد که اط!عات وی از تاريخ افغانستان، در سطح پ. نکرد
شرمانه طوری افاده ميفروخت که جامع الکماyت و يگانه نابغۀ تاريخ است که اينک خداوند آنرا در 

  .سرزمين امريکا به افغانھا ارزانی کرده است

مگربزودی صحبت ھای بی منطق و ضد ملی و ضد افتخارات تاريخی افغانستان از زبان او،ما 
ه ای نا اميد ساخت، واين ترس در دلھا ايجاد گرديد که نکند، يک صديق افغان را از وجود چنين نابغ

ديگر از آنسوی اوقيانوسھا سربرآورده که با در فشانی ھای تھوع آورش،دل آدمی را به اوق می 
بدبختی افغانھا اينست که نوابغش يا ديوانه اند يا اجنت ھای وجدان  فروخته در خدمت بيگانه . آورد

  . به دھل بيگانگان ميرقصند وآبروی خود وکشور ونواميس ملی را به باد ميدھندھا اند و

  

! جالب است که اين انسان فرومايه، ھرگاھی که خانم زھره داود به او ھوشدار ميداد که احتياط 
لعنت به چنين . ًکه من يک امانيستم ، ولی او فورا بجواب خانم زھره ميگفت منھم امانيست ھستم

باد، که يکسو مدعی باشد که من امانيستم واز سوی ديگر شاه امان هللا غازی را خاين امانيستی 
ًواقعا آدم بايد خيلی بی وجدان و بی حيا و فرومايه ونراد باشد تا به چشم مردم . ووطن فروش بشمارد

  .خاک بپاشد و بازھم بگويد من امانيست ھستم» ستانيزی«وشنوده ھايش مثل 

يد ھوشيار باشند و بدانند که داشتن دپلوم داکتری و داشتن کرسی استادی مردم افغانستان، با
. درپوھنتون ھای خارجی، و پشتون بودن،ھيچ کدام  به معنی وطن دوستی  وحق بجانب بودن نيست

سرويس ھای اط!عاتی ميتوانند با پول يا انتريک ھای ديگر، استادان و پروفيسران و داکتران و 
سرويس ھای مخفی  برای رسيدن به اھداف .  بخرند و در خدمت خود قرار دھندتحصيل يافته گان را

خود، از وجود ھمينگونه افراد و اشخاص تحصيل کرده استفاده ميکنند تا تير خود را به ھدف 
بدون ترديد، داکتر ستانيزی، تمام خصوصيات يک جاسوس تحصيل کرده با داشتن کرسی . بنشانند

ائی را دارد و ھيج کس ھم بر او بدگمان نميشود که او در بدل گرفتن تدريس در پوھنتون امريک
امتيازات ، به وطن و مردم وطنش خيانت کند، بنابرين او را به اين لحاظ در خدمت گرفته اند که 
ميتواند با زبان نرم و استادانه خود، ميلوينھای پشتون ساده و بيسواد وقوميت گرا را بدنبال خود 

نه دفاع از حقوق تلف شده شان، به آنھا تلقين نمايد که پشتونھا حيثيت قلب افغانستان بکشد، و به بھا
را  دارند،و بقيه مردم بمنزلۀ دست و پا و روده و شکمبه وغيره عمل ميکنند که بايد برای حرکت اين 

  .قلب پر ازعاشقان پاکستان وعاشقان نابودی افغانستان کار کنند

عا ميکرد که پاکستان خواھان نابودی وتجزيۀ افغانستان نيست، آقای ستانيزی با پرروئی اد
چون اگر افغانستان تجزيه شود، ميترسد که پشتونھای آنسوی خط ديورند با افغانستان يکجا خواھد 

مگر ساير ھمسايه ھای افغانستان،مثل ايران وازبکستان وتاجيکستان وترکمنستان خواھان . شد
ر افغانستان، مردم بسياری از ھمتباران خود را دارند، ستانيزی ميگويد چونکه د. تجزيۀ افغانستان اند

که سايراقوام افغانستان بخاطرع!يق قومی درکشور ھای ھمسايه شمال وغرب ، قابليت پيوستن به 



ستاتنيزی برای . آن کشورھا را دارند،مگر پشتونھا چنين ع!يقی برای پيوستن با ھمسايه را ندارند
ی ميان تھی خود ھيچ سند و برگه ای ارائه نميداد، ولی سعی ميکرد، ع!يق وانگيزه اثبات اين ادعا

ھای قومی را در ميان اقوام با ھم برادر افغانستان ،تحريک نمايد تا ھريک خود را جدا از ساير اقوام 
زھر اين سخنان آقای ستانيزی مثل . افغانستان تصور نمايند و از ھرگونه وحدت با ھمديگر بپرھيزند

کشنده ايست که افتراق قومی را در افغانستان دامن ميزند و زميۀ تجزيه و نابودی افغانستان را ھرچه 
پس لعنت باد برچنين پشتون بی وجدان که نه تنھا به استق!ل افغانستان اھانت . زودتر فراھم ميکند

  . ميکند، بلکه برای تفرقه وجدای اقوام افغانستان مزبوحانه ت!ش ميکند

  دامه داردا

  

  :مآخذ
١
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ًسليمان خيل ھا، عمدتا از .  قبيله غلجی ميباشدبه  مربوطسليمانخيل    وخيلستانيزی، شاخه ای از طايفۀ سليمان-٢

پيروان ومريدان حضرات شوربازار کابل اند وھنگامی که شاه امان هللا در رأس قوتھای قندھاری برای فتح مجدد کابل 
.  برجای گذاشتبسوی غزنی پيش می آمدند، درنزديکی غزنی مورد  حم!ت شديد اقوام سليمانخيل واقع شد وتلفاتی

وچون شاه نميتوانست ناظرخون ريزی افغانھا برای تاج وتخت خود باشد،عساکر ورجال معيتی خود را مخاطب ساخته 
. بعد از سخنرانی کوتاھی آنھا را از جنگ کردن منع نمود وازغزنی دوباره به قندھار برگشت واز کشورخارج شد

زی را ناشی از خصومت ذاتی وتاريخی قبيلۀ سليمان خيل با شاه امان بنابرين بعضيھا، سخنان تخريش گر  داکتر ستاني
اما من منشاء سخنان او را  توطئه سازمان ھای مخفی پاکستان وانگليس . هللا ودر محموع حاکميت درانی ھا ميدانند

 .تصورميکنم

  

 


