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ډاﮐ ﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ زﻣﺎﻧﯽ

دﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ ﻟﻮﻣ ﻧﯥ ﻗﺎﻧﻮن او ﻟﻮﻣ ﻧ
)دﻫﻴﻮاد د ﺧﭙﻠﻮاﮐ

ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ

د ﮔ ﻠﻮ د ۹۷ﻳﻤﻲ ﮐﻠﻴﺰې ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ(

د ﻏﺎزي اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﻟﻮﻣ ﻧ 45ﺳﺘﻪ راوړﻧﯥ او ﺳﺘﺮ ﺳﻴﺎ; :ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮﺑﻮﻧﻪ دﺧﭙﻠﻮاﮐ ﮔ ﻞ او ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﺗﻪ د ﻫﻐﯥ
ور ﭘﻴﮋﻧﺪل وو .ﺗﺮ ﻫﻐﯥ وروﺳــﺘﻪ داﻣﺎﻧﯥ ﻧﻬﻀــﺖ ﺳــﺘﺮ اﻫﺪاف د ﻣﻠﻲ ﻳﻮواﻟﻲ او وﺣﺪت ﺗﺎﻣﻴﻦ او د ﻫﻴﻮاد ﺗﺮﻗﻲ
او ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ و .ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﺳﻴﺎ; ،:اداري ،اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻧﻈﺎﻣﻲ ،ﮐﻠﺘﻮري او Jﻮﻟﻨﻴﺰ اﺻ4Hﺣﺎت ﭘﻴﻞ ﺷﻮل .
د ﭘUــﺘﻮ ژﺑﯥ د وﺗﻠﻲ ﻣﻌﺎRــ QﺷــﺎﻋﺮP ،ــﺎﻏﻠﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ» ،د اﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐﯥ ﺑﻪ ﻫﻴ XﻣWــ Qﭘﻪ دﻏﻪ
اﻧﺪازه ﻟﻪ ﺧﭙﻞ اوﻟﺲ او د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺗﺮﻗ ;ــQه دوﻧﻪ ژوره ،ﺻــﻤﻴﻤﺎﻧﻪ او ﺻــﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻟﻴﻮﻧ ﻣﻴﻨﻪ ﻧﻪ وي Pــﻮدﻟﻲ .د
اﻓﻐﺎن اوﻟﺲ د ﻧﻴﮑﻤﺮﻏﻪ ﮐﻮﻟﻮ ،ﻋ ^Qي ﮐﻮﻟﻮ او ﭘﺮﻣﺦ ﺑﻴﻮﻟﻮ ;Qه د اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﻣﻴﻨﻪ د ﻳﻮه ﭘﺎﭼﺎ ﻣﻴﻨﻪ ﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﯥ د
ﻳﻮه ﺷـــﺎﻋﺮ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ او ﻧﻘﺎش ﻣﻴﻨﻪ وه ،ﭼﯥ زﻳﺎﺗﺮه ﭘﻪ اﺣﺴـــﺎس اﻓﺎده ﮐﻴﺪﻟﻪ ،ﺧﻮ ﻟﮑﻪ bﺮﻧﮕﻪ ﭼﯥ ﺑﻴﺪه اوﻟﺴـــﻮﻧﻪ د
ﺧﭙﻠﻮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻮ او ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ د اﺣﺴﺎس ﭘﻪ ژﺑﻪ ډﻳﺮ ﻧﺎوﺧﺘﻪ ﭘﻮﻫﻴgي ،دﻏﻪ راز د ﺧﭙﻞ دې وﻃﻦ ﭘﺎﻟﻮﻧﮑﻲ ﭘﺎﭼﺎ ﭘﻪ ﻧﻴﮑﻮ
اﺣﺴــﺎﺳــﺎﺗﻮ او ﺳــﭙﻴhﻠﯥ ﻣﻴﻨﻲ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ وﭘﻮﻫﻴﺪل  ،او ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻳﯥ دارﻣﺎن او اﻓﺴــﻮس اوPــﮑﯥ ﭘﺴــﯥ
ﺗﻮﻳﻮﻟﯥ ،ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ددوې او د ﺧﭙﻞ ﮔﺮان ﻫﻴﻮاد ﻟﻪ ﺗﻮدې ﻏﻴgې bﺨﻪ ،ﭼﯥ ده د ﺟﻨﻮن ﺗﺮ ;ــــــQﺣﺪه ﻣﻴﻨﻪ ور;ــــــQه
درﻟﻮدﻟﻪ ،ډﻳﺮ ﻟﺮې ﺗﻠﻠﯽ و او ﻧﻮر ﻳﯥ د ﺑﻴﺮﺗﻪ راﺳــــــﺘﻨﻴﺪو اﻣﮑﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻪ و .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ژوﻧﺪ د ﺧﭙﻞ اوﻟﺲ دﭘﺎره ﻣ
ﺷﻮی و او ﻫﻐﻪ ژﺑﯥ ،ﭼﯥ دده ﭘﻪ ﻳﺎد وﮔ ﻳﺪﻟﯥ ،وار ﭘﻪ وار ﻏﻮbﯥ ﺷﻮې «1 .
ﻏﺎزي اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن وﻳﻞ ﭼﯥ »د ﺧﺪاې ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ او ﻣﺮﺣﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺳﯥ ﺣﮑﻮﻣﺖ دا ﺳﯥ ا ﺻ4Hﺣﺎت ﺗﺠﻮﻳﺰ ﮐ ي
ﭼﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﺧﻠﮑﻮ دﭘﺎره ﮔ ﻮر وي ،ﺗﺮbﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻠﺖ او ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﯥ ﻧ ۍ ﮐﯥ ﺷﻬﺮت او ﻧﻮم
او ﻧUﺎن وﮔ ﻲ ،او د ﻧ ۍ د ﻣﺘﻤﺪﻧﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻴﮑﻪ ﮐﯥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻗﻒ او ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﺮ 45ﺳﻪ ﮐ ي «.
د اﻣﺎﻧﻲ ﻧﻬﻀــﺖ اﺻــ4Hﺣﺎت ،د ﻫﻴﻮاد د ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ دﭘﺎره د ﻣWــQوﻃﻪ ﻏﻮPــﺘﻮﻧﮑﻮ ﻫﻴﻮادﭘﺎﻟﻮ د آرﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻋﻤﻠﻲ ﮐﻮل
وو ،او ﭘﻪ دﻏﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﮐﻠﺘﻮري او Jﻮﻟﻨﻴﺰو اﺻــــــ4Hﺣﺎﺗﻮ ﺧﺎص ﻣﻘﺎم درﻟﻮد  .ﭘﺪې ﺗﺮڅ ﮐﯥ Pــــــﻮوﻧﯥ او روزﻧﯥ ﺗﻪ
uﺎﻧﮕ ې ﺗﻮﺟﻪ وﺷﻮه .
د ﻋ^Qي Pﻮوﻧﯥ او ﻣﻌﺎرف ﭘﻴﻞ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ
د ﻏﺎزي اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﭘﻪ واﮐﻤﻨ ﮐﯥ د ﻟﻮﻣ ي uﻞ دﭘﺎره ﻟﻮﻣ ﻧ زده ﮐ ې وړﻳﺎ او اﺟﺒﺎري ﺷـــــﻮی  .د Pـــــﻮوﻧﮑﻮ
ﺗﺮﺑﻴﯥ ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺷﻮه او داراﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺗﻪ وده ورﮐ ل ﺷﻮه .د ﻧﻮرو ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ;Qه ﮐﻠﺘﻮري اړﻳﮑﻲ Jﻴﻨﮓ ﺷﻮل ،او
دPﻮوﻧvﻴﻮ دﭘﺎره ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺮوﻓﻴQwان راوﺑﻠﻞ ﺷﻮل .
د اﻣﺎﻧﻲ او اﻣﺎﻧﻴﻪ ﻟﻴﺴــــــﻮ ،د ﻫﺮات د داراﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ،د ﻗﻨﺪﻫﺎر ،ﻣWــــــQﻗﯽ ،ﺑﻠﺦ ،ﻫﺮات ،ﭘﮑﺘﻴﺎ او ﻗﻄﻐﻦ د رﺷــــــﺪﻳﻪ
Pــﻮﻧvﻴﻮ ،د ﺗﻠﮕﺮاف ،رﺳــﺎﻣ  ،ﻧﺠﺎرۍ ،ﻣﻌﻤﺎرۍ ،زراﻋﺖ ،داراﻟﻌﻠﻮم ،ﻣﺴــﺘﻮراﺗﻮ ،ﺣﺮﺑﻲ او ﭘﻮﻟﻴﺴــﻮ ،ﻣﻮزﻳﮏ ،ﻏﺎﻟ
اوﺑﺪﻟﻮ ،ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻨﺰل او ﻃﺒﻴﻪ ﻣﺴـــــﻠﮑﻲ Pـــــﻮوﻧvﻴﻮ ﭘﻪ ﮔyون ﭘﻪ و45ﻳﺎﺗﻮ ﮐﯥ د P ۳۲۳ـــــﻮوﻧvﻴﻮ ﺟﻮړول ،ﺗﺮ اوﻳﺎ زرو
) (۷۰۰۰۰زﻳﺎت زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ،اوه ﺳﻮه ﭘﻨvﻮس )P (۷۵۰ﻮوﻧﮑﻲ ،د ﺗﺎﻟﻴﻒ او ﺗﺮﺟﻤﯥ د Jﻮﻟﻨﻮ ﺟﻮړول ،د  ۱۳۲ﻋﻨﻮاﻧﻪ
در;ــــــ :ﮐﺘـﺎﺑﻮﻧﻮ ﺧﭙﺮول ،او د ﻋﻠﻤﻲ ﮐـﺪروﻧﻮ د روزﻧﯥ ﭘـﻪ ﻣﻮﺧـﻪ د ﻟﻮړو زده ﮐ و دﭘـﺎره ﺗﺮﮐﻴﯥ ،ﺟﺮﻣﻨﻲ ،اﻳ ـﺎﻟﻴـﺎ،
ﻓﺮاﻧﺴﯥ او ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﺗﻪ د ﻣﺤﺼﻠﻴﻨﻮ اﺳﺘﻮل د دﻏﻪ دورې روPﺎﻧﻪ 45ﺳﺘﻪ راوړﻧﯥ دي .
د ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ ﻟﻮﻣ ﻧﯥ ﻗﺎﻧﻮن

 . 1ﻏﺎزى اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﭙﻠﻮاﮐ
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ﻏﺎزي اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ډﻳﺮه ﻫhﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻴﻮاد ﮐﯥ د ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻣﻨ„ ﺗﻪ راƒــــــ . :ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ ﻳﯥ د
ژوﻧﺪاﻧﻪ د Jﻮﻟﻮ Jﻮﻟﻨﻴﺰو ،اﻗﺘﺼـﺎدي او ﮐﻠﺘﻮري ﭼﺎرو ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﯥ او ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻨ„ ﺗﻪ راوړل  .ﭘﻪ دﻏﻪ ﻟ ﮐﯥ ﭘﻪ
ﻫﻴﻮاد ﮐﯥ د ﻟﻮﻣ ې uﻞ دﭘﺎره د ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ داﺳـــﯥ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړ ﺷـــﻮ ،ﭼﯥ د ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ او وﻳﻨﺎ آزادي
ﻳﯥ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮐﻮﻟﻪ ،او ﭘﻪ اﻳﺸﻴﺎ او ﺷﺎوﺧﻮا ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ ﺳﺎرې ﻧﻪ درﻟﻮد.
bﺮﻧﮕﻪ ﭼﯥ د ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ آزادي د دﻳﻤﻮﮐﺮا;ــ‡ bﻠﻮرم اﺻــﻞ ﮔ†ﻞ ﮐﻴgي ،ﻧﻮ ﭘﻪ اﻣﺎﻧﻲ دورې ﮐﯥ ورﺗﻪ ﺧﺎﺻــﻪ ﺗﻮﺟﻪ
وﺷﻮه  ،او ﻳﻮه ﺳﺘﺮه ﻣﺮﮐﺰي ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﺟﻮړه ﺷﻮه .
د اﻣﺎﻧﻲ دورې ﻧQWات
ﭘﻪ اﻣﺎﻧﻲ دورې ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ او و45ﻳﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﺗﺮ دروﻳﺸـــــﺘﻮ )(۲۳
زﻳــﺎﺗﯥ ورuﭙــﺎˆﻲ ،اوﻧﻴﺰې او ﻣﺠﻠﯽ ﺧﭙﺮﻳــﺪﻟﯥ  .آزادې ﺧﭙﺮوﻧﯥ
ددې دورې ﻳﻮه ﺧﺎﺻـــﻪ uﺎﻧﮕ ﺗﻴﺎ وه .ﭘﻪ ﻫﻴﻮاد ﮐﯥ د ﻟﻮﻣ ي uﻞ
دﭘــﺎره آزادو او ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﺧﭙﺮوﻧﻮ ﺗــﻪ اﺟــﺎزه ورﮐ ﺷــــــﻮه  .د
ارواPــــــﺎد ﻣﺤﯽ ا ﻟﺪﻳﻦ اﻧﻴﺲ ﺗﺮ ﻣﺴــــــﺌﻮﻟ ﻴﺖ  45ﻧﺪې د اﻧﻴﺲ
ورuﭙـﺎˆـﻪ د ﻫﻴﻮاد د ﻣﻄﺒﻮﻋـﺎﺗﻮ ﭘـﻪ ﺗـﺎرﻳﺦ ﮐﯥ ﻟﻮﻣ ﻧ آزاده او
ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﺧﭙﺮوﻧﻪ وه  .دا ﺧﭙﺮوﻧﻪ ورو ﺳﺘﻪ د ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎدرﺷﺎه د
واﮐﻤﻨ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ دوﻟﺘﻲ ﺷــــﻮه او 45ﺗﺮ اوﺳــــﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ
ﮐﯥ ﺧﭙﺮﻳgي .ﭘﺮ اﻧﻴﺲ ;ـــQﺑﻴﺮه د ﻧﺴـــﻴﻢ ﺳـــﺤﺮ او ﻧﻮروز ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ
آزادو ﺟﺮﻳﺪو ﻫﻢ ﺧﭙﺮوﻧﯥ ﭘﻴﻞ ﮐ ې .
ﭘــﻪ ﻧﻮرو ﺧﭙﺮوﻧﻮ ﮐﯥ د اﻣــﺎن اﻓﻐــﺎن ،اﺑHــ4غ ،ﺣﻘﻴﻘــﺖ ،او اﺗﺤــﺎد
ﻣWــــــQﻗﻲ ،ﻧﯿ4Hب  ،اﻓﻐﺎن  ،اﺗﺤﺎد و اﺑ4Hغ  ،اﺗﺤﺎد ،آﯾﯿﻨﻪ ﻋﺮﻓﺎن،
ﻏﺎزی  ،آواز ،اﺗﺤﺎد اﺳــــــ4Hم ،ﺑﻴﺪار او ﭘﺸــــــﺘﻮن ژغ ﺧﭙﺮوﻧﯥ ﻫﻢ
ﺷـــﺎﻣﻠﯥ وي  .ﭘﻪ و45ﻳﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﻫﻢ اوﻧﻴﺰو ﭘﻪ ﺧﭙﺮﻳﺪو ﭘﻴﻞ وﮐ  .ﭘﻪ
ﭘﮑﺘﻴﺎ ﮐﯥ ﻏﺎزي ،ﭘﻪ ﻫﺮات ﮐﯥ اﺗﻔﺎق اﺳ4Hم ،ﭘﻪ ﭘﺮوان ﮐﯥ ﺳﺘﺎرۀ
اﻓﻐﺎن ،ﭘﻪ ﻗﻄﻐﻦ ﮐﯥ اﺻـــــ4Hح ،ﭘﻪ ﻗﻨﺪﻫﺎر ﮐﯥ ﻃﻠﻮع اﻓﻐﺎن او
ﻧﻮرو ﺧﭙﺮوﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳﺎدوﻟﯥ ﺷــﻮ  .د Pــvﻮ دﭘﺎره ﻫﻢ د ارﺷــﺎد اﻟﻨﺴــﻮان ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اوﻧﻴﺰې ﺧﭙﺮوﻧﯥ ﭘﻴﻞ ﮐ ی ،ﭼﯥ د
ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﭼﺎرې ﻳﯥ د ارواPﺎد ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺮزي ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻴﻮﻟﯥ .
د اﻣﺎﻧﻲ دورې ﭘﻪ ﻧWــQاﺗﻮ ﮐﯥ ﻣﺴــﻠﮑﯥ ﺧﭙﺮوﻧﯥ ﻫﻢ ﺷــﺎﻣﻠﯥ وي ،ﻟﮑﻪ د Pــﻮوﻧﯥ دﭘﺎره د ﻣﻌﺮف ﻣﻌﺎرف ،د اردو
دﭘﺎره ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻋﺴﮑﺮي ،د روﻏﺘﻴﺎ دﭘﺎره ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺻﺤﯽ ،د اﻗﺘﺼﺎد دﭘﺎره ﺛﺮوت ،د ﮐﺮﻫﻨﯥ دﭘﺎره زراﻋﺖ .2
د ﻟﻮﻣ ي uﻞ دﭘﺎره ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯥ ﻳﻮه ﮐﻮﭼﻨ راډﻳﻮ ،او ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻮ و45ﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻣﻌﺎرف ﻣﻄﺒﻌﯥ ﻓﻌﺎﻟﯥ ﺷـــﻮې او د
ﺧــﺎرﺟﻲ ﮐﺘــﺎﺑﻮﻧﻮ د ژﺑــﺎړې دﭘــﺎره د داراﻟﺘﺮﺟﻤﻮ ﺟﻮړول ﻫﻢ د ﻫﻴﻮاد ددﻏــﻪ ﻃHــ4ﺋﯽ دورې ﻫﻐــﻪ ﻫhﯥ وي ﭼﯥ د
ﻋ^Qي ﻣﻌﺎرف او ﮐﻠﺘﻮري او ادﺑﻲ اﺛﺎرو د ﺗﺨﻠﻴﻖ دﭘﺎره ﺗﺮ;Qه ﮐﻴﺪی .
دﺑﻴﺎن د آزادۍ او ﻟﻮﻣ ﻧ

ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﻣﺤﺎﮐﻤﯥ داﺳﺘﺎن

دﻟﺘﻪ د ﻣﺤﺘﺮﻣﻮ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑﻮ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ دﭘﺎره د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻐﯥ ﻟﻮﻣ ﻧ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯥ ﻣﺤﺎﮐﻤﯥ ﺗﻪ اﺷﺎره
ﮐﻮم ،ﭼﯥ ﻫﻢ داﻣﺎﻧﻲ دورې د ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ د آزادۍ bﺮﮔﻨﺪوﻳﻪ ده ،او ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ ﮐﯥ د ﻗﺎﻧﻮن
د ﭘﻠﯥ ﮐﻮﻟﻮ ﻧUﻪ .

•
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د ﻏﺎزي اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن دواﮐﻤﻨ ﭘﻪ دوره ﮐﯥ د  ۱۳۰۷ﮐﺎل د ﺣﻤﻞ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ  ۲۳ﻧﻴ ﻪ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د bﺎﻧﮕﯥ ﻟﺨﻮا
د اﻧﻴﺲ ﻳﻮه ﮔ†ﻪ ﻣﺼــــــﺎدره او د ﺧﭙﺮوﻧﯥ دﻓﺘﺮ uﮑﻪ وﺗ ل ﺷــــــﻮ ﭼﯥ د »ﭘﺎﺳــــــﺒﺎن ﺑﻴﺪار ﺧﻮاب« ﻳﺎ »دزدان ﭼﺮاغ
ﺑﺪﺳﺖ« ﺗﺮ ﻋﻨﻮان 45ﻧﺪې د »س  .دﻳﻦ« ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﻮه ﻟﻴﮑﻮال ﻳﻮ ﻟﻴﮏ ﻳﯥ ﺧﭙﻮر ﮐ ې وو.
دوه ورuﯥ وروﺳــﺘﻪ ﻫﻢ د ﭘﻮﻟﻴﺴــﻮ د ﻳﻮه ﻣﺎﻣﻮر »ﻣﺪد ﺧﺎن« د ﻋﺮﻳﻀــﯥ ﭘﻪ اﺳــﺎس د ﺧﭙﺮوﻧﯥ ﻣﺆﺳــﺲ اوﻧﺎƒــ،Q
ﻏ4Hم ﻣﺤﯽ اﻟﺪﻳﻦ اﻧﻴﺲ ﻫﻢ ﻣﺤﮑﻤﯥ ﺗﻪ وﻏﻮPﺘﻞ ﺷﻮ .ﻣﺪد ﺧﺎن ادﻋﺎ ﮐ ې وه ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻮر ﺷﻮي ﻣﻀﻤﻮن ﮐﯥ
ﭘﻪ ﮐﺎر ﮐﯥ د ﻫﻐﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﺗﻪ ﮔﻮﺗﻪ ﻧﻴﻮل ﺷﻮې او ﭘﺪې ﺗﻮﮔﻪ ﻳﯥ ﺗﻮﻫﻴﻦ او ﺳﭙﮑﺎوې ﺷﻮې دئ .
ﭘﺪې وﺧﺖ ﮐﯥ ﻏﺎزی اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﻧﻪ وو او د ﺳــــــﻠﻄﻨﺖ د ﻣﻘﺎم وﮐﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪ وﻟﯽ ﺧﺎن دروازی وو.
وﻳﻞ ﮐﻴgي ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺤﮑﻤﯥ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﯥ او دا ﺟﺮﻳﺎن ﻳﯥ ﻟﻪ ﻧﮋدې bﺨﻪ bﺎره .
"ﭘﺎﺳــﺒﺎن ﺑﻴﺪار ﺧﻮاب" ﭼﯥ د ﺧﻮﻧﺨﻮارو ﻏﻠﻮ او ﺳــﻴﻤﯥ د ;ــQخ ﭘﻮﺷــﻪ ﻗﻤﺎرﺑﺎزاﻧﻮ د ƒــQارت bﺨﻪ "ﺣﻀـﻮر واﻫﺐ
اﻟﻌﻄﻴﺎت" ﺗﻪ ﭘﻨﺎه ﻏﻮPــــــﺘﻠﯥ وه ،د اﻧﻴﺲ ﺧﭙﺮوﻧﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻟﻴﮏ ﮐﯥ ﻟﻴﮑﻠﻲ وو ﭼﯥ » ﺧﺪاﻳﻪ ! ﭘﺮوردﮔﺎره ! ﺗﻪ
ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻮﻫﻴgي ﭼﯥ د ﮐﺎﺑﻞ دﺗﻮﭘﭽﻲ ﺑﺎغ ﺳﻴﻤﻪ ﻇﺎﻟﻤﻮ ﻏﻠﻮ او ﺟﻮارﮔﺮو ﺗﺮ ﺑﻤﺒﺎرۍ 45ﻧﺪې ﻧﻴﻮﻟﯥ او او ﺳﻴﺪوﻧﮑﻲ ﻳﯥ
ﺗﺮ ﺗﺒﺎه ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺣﻤﻠﻮ 45ﻧﺪې راوﺳﺘﻠﻲ ،د ورuﯥ ﻟﺨﻮا  ....او دﺷﭙﯥ ﻟﺨﻮ د ﻫﻐﻮ ﺧﻮاراﻧﻮ ﻣﺎﻟﻮﻧﻪ او ﺷﻴﺎن ﻟﻮJﻮي .«...
ددﻏﻪ ﻟﻴﮏ ﭘﻪ ﺧﭙﺮﻳﺪو د ﺳـــﻴﻤﯥ د ﭘﻮﻟﻴﺴـــﻮ ﻣﺎﻣﻮر uﮑﻪ ﺷـــﮑﺎﻳﺖ وﮐ ﭼﯥ د ﺳـــﻴﻤﯥ د ﭘﻮﻟﻴﺴـــﻮ د ﺟﺎﻣﻮ رﻧﮓ ﻫﻢ
ﺳﻮر وو .ﺧﻮ د ﻣﺤﯽ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻲ او ﭘﻪ ا ﺳﻨﺎدو و45ړ ې دﻓﺎﻋﻴﯥ د ﻗﺎ ¡ او ﻣﻨ ﺼﻔﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺣﺎ ﺻﻞ او
ﻧQWﻳﯥ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﺮﻳﺪو ﭘﻴﻞ وﮐ .
ﻣﺤﯽ اﻟﺪﻳﻦ اﻧﻴﺲ ،ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﮔ ¢ﺷﻤﻴﺮ ﺧﻠﮏ ددﻏﻪ ﺑﯥ ﺳﺎری ﻣﺤﮑﻤﯥ اورﻳﺪو ﺗﻪ ﺣﺎ¡ Qﺷﻮي وو،
د ﻟﻴﮑﻞ ﺷﻮي ﻣﻄﻠﺐ د ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ او واﻗﻌﻴﺖ د ﺛﺒﻮت دﭘﺎره د ﻣﺆﺛﻘﻮ اﺳﻨﺎدو او ﺷﺎﻫﺪاﻧﻮ د وړاﻧﺪې ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ
د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺒﺮو ﭘﻪ ﻳﻮې ﺑﺮﺧﯥ ﮐﯥ ووﻳﻞ ﭼﯥ »د ﻟﻴﮏ ﺧﭙﺮول د اﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن د دوﻟﺖ او ﻣﻠﺖ د ﮔ ﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ وو ،ﻧﻪ د
ﮐﻮﻣﯥ ﺷــﺨ^ــ :ﻋﻘﺪې او ﻳﺎ ﻓﺮدي ﮔ ﯥ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ .د"ﭘﺎﺳــﺒﺎن ﺑﻴﺪار ﺧﻮاب" ﻟﻴﮏ ﻣﻮ د ﻣﻠﻲ او وﻃﻨﻲ وﻇﻴﻔﯥ ﭘﻪ
اﺳﺎس ﺧﭙﻮر ﮐ ﻳﺪئ«...
ﭘﻪ ﻫﻴﻮاد ﮐﯥ د ﻟﻮﻣ ﻧ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﻣﺤﮑﻤﯥ د ﺟﻮړﻳﺪو ددﻏﻪ ﻣﻀــــــﻤﻮن ﻟﻴﮑﻮﻧﮑﯥ ﺳــــــﻌﺪاﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎن ﺑﻬﺎ ،ﻫﻐﻪ
ﺷﺎﻋﺮ ،ﻟﻴﮑﻮال او ﻣQWوﻃﻪ ﻏﻮPﺘﻮﻧﮑﯥ وو ﭼﯥ ﭘﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻳﯥ اﻧﮕﻠﻴ :wادﺑﻴﺎت ﻟﻮﺳﺘﻲ وو.
ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻏﺎزي اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن د اروﭘﺎ د ﺳﻔﺮ bﺨﻪ راﺳﺘﻮن ﺷﻮ ،ﻧﻮ uﻴﻨﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﮐﻮ £Pوﮐ ﭼﯥ دا ﻣﻀﻤﻮن ﻫﻐﻪ
ﺗﻪ وړاﻧﺪې او د ﭘﺎﭼﺎ bﺨﻪ د ﺗﮑﻔﻴﺮ ﺣﮑﻢ ﺗﺮ45ﺳــــــﻪ ﮐ ي  .ﺧﻮ ﻏﺎزى اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن د ﺗﮑﻔﻴﺮ ﮐﺎﻏﺬ JﻮJﯥ JﻮJﯥ ﮐ او
و ﻳﯥ وﻳﻞ » د اروﭘﺎ د ﺳﻔﺮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﭘﻪ ﻓﺮاﻧﺴﯥ ﮐﯥ ﻳﻮه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﭘﺮ ﻣﺎ ﻧﻴﻮﮐﻪ وﮐ ه او ووﻳﻞ ﭼﯥ وﻟﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﭘﻪ ﻧWــQاﺗﻮ ﮐﯥ اﻧﺘﻘﺎد ﻧﻪ ﻟﻴﺪل ﮐﻴgي؟ ﺳــﺘﺎﺳــﯥ ﭘﻪ Jﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ اﻧﺘﻘﺎد ﺗﻪ اﺟﺎزه ﻧﺸــﺘﻪ ،او ﮐﻪ ﺳــﺘﺎ اﺳــﺘﺒﺪاد د اﻧﺘﻘﺎد
ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺧﻮﻟﻪ ﺗ ﻟﻴﺪه؟
ﻣﺎ ﭼﯥ د ﻗﻨﺎﻋﺖ وړ uﻮاب ﻧﻪ درﻟﻮد ﻧﻮ ﻟﻪ ﺑﺪې ورuﯥ ﻣﯥ ﺧﺼــﻮRــ :ﺧﭙﺮوﻧﻮ ﺗﻪ اﺷــﺎره وﮐ ه او ووﻳﻞ ﭼﯥ "اﻣﺎن
اﻓﻐﺎن" ﻳﻮه دوﻟﺘﻲ ﻧQWﻳﻪ ده ،او ﭘﺮ دوﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻮ45ې ﻧ ، :Wﺗﺎﺳﯥ 45ړ  §ƒاو ﺷﺨ^ :ﺟﺮاﻳﺪ وﻟﻮﻟﺊ  ،او وﮔﻮرئ
ﭼﯥ ﻣﻮﻧ gاﻧﺘﻘﺎد ﭼﺎﭘﻮو او ﮐﻪ ﻧﻪ؟
bﻪ ﻣﻮده وروﺳــــــﺘﻪ ﻫﻐﻪ ﻓﺮاﻧﺴــــــﻮي ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر زه وﻟﻴﺪم او دا uﻞ ﻳﯥ د اﻧﻴﺲ ﻫﻤﺪا ﮔ†ﻪ ﭘﻪ 45س ﮐﯥ وه ،او د
"ﭘﺎﺳﺒﺎن ﺑﻴﺪار ﺧﻮاب" ﻣﻀﻤﻮن ﻳﯥ د ﺑﻴﻠﮕﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ راPﮑﺎره ﮐ  .زه ﭼﯥ ﻳﻮ دﻳﻤﻮﮐﺮات ﺣﺎﮐﻢ ﻳﻢ ،او د ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ
ﭘﺮ آزادئ ﻋﻘﻴﺪه ﻟﺮم ،ﺧﭙﻠﻪ ﻗﻀــﺎوت وﮐ ئ ﭼﯥ ددﻏﻪ ;ــ¨ي ﻣﺤﮑﻮﻣﻮل ﺑﻪ د ﻧﺴــﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې زﻣﺎ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺪل ﻧﻪ
وي؟
اوس ﭼﯥ د ﻏ4Hم ﻣﺤﯽ اﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎن اﻧﻴﺲ او ﻣﺮﺣﻮم ﺳـــﻌﺪاﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎن ﺑﻬﺎ ﻳﺎدوﻧﻪ وﺷـــﻮه ،ﺑﺪه ﺑﻪ ﻧﻪ وي ﭼﯥ د وﻳﻨﺎ
د آزادۍ او ﺳـــــﺎﻧﺴـــــﻮر ﭘﻪ اړوﻧﺪ د دوو ﻧﻮرو ﻧﻤﻮﻧﻮ ﻳﺎدوﻧﻪ ﻫﻢ وﮐ و ﭼﯥ ﺗﺮ اﻣﺎﻧﻲ دورې وروﺳـــــﺘﻪ ﭘﻪ ﺧﺎﻧﺪاﻧﻲ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯥ د ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ د آزادئ bﺮﻧﮕﻮاﻟﯥ bﺮﮔﻨﺪوي :
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 .1ﺗﺮ اﻣﺎﻧﻲ دورې وروﺳــــــﺘﻪ د اﻣﺎﻧﻲ دورې ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د ﻟﻴﮑﻠﻮ اﺟﺎزه او اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﻪ وو .د ارواPــــــﺎد ﻣﺤﯽ اﻟﺪﻳﻦ
اﻧﻴﺲ د »ﺑﺤﺮان او ﻧﺠﺎت« ﮐﺘﺎب ﭼﯥ ﭘﻪ  ۱۳۰۹ﮐﺎل ﮐﯥ ﻟﻴﮑﻞ ﺷﻮې وو ،ﺗﺮ bﻮ uﻞ ﺳﺎﻧﺴﻮر وروﺳﺘﻪ ﭼﺎپ ﺷﻮ،
ﺧﻮ د ﻫﻐﻪ د ﻣﺘﻦ ﻳﻮه ډﻳﺮه زﻳﺎﺗﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻫﻢ د رPـــﺘﻴﺎ ﭘﺮ uﺎې ﻣﺼـــﻠﺤﺘﻲ وه .ﺧﭙﻠﻪ اﻧﻴﺲ زﻧﺪان ﺗﻪ واﺳـــﺘﻮل
ﺷــﻮ ،د اﺧﺒﺎر اﻣﺘﻴﺎز ﺗﺮې واﺧﻴﺴــﺘﻞ ﺷــﻮ ،او اﺧﺒﺎر ﻳﯥ ﭘﻪ دوﻟﺘﻲ اﺧﺒﺎر ﺑﺪل ﺷــﻮ .ﭘﻪ زﻧﺪان ﮐﯥ د ﺳــﻞ ﭘﻪ ﻣﺮض
اﺧﺘﻪ ﺷﻮ ،او د ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن د ﺻﺪارت ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﺗﺮ ﻣﺮﮔﻪ ﭘﻪ زﻧﺪان ﮐﯥ وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻮ ،ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﻣ ی ﻫﻢ ﮐﻮرﻧ
ﺗﻪ ورﻧﮑ ﺷــــﻮ ،او ﭘﻪ ﮐﻮم ﭘ¬ uﺎې ﺧﺎوروﺗﻪ وﺳــــﭙﺎرل ﺷــــﻮ .ﻳﻮ uﻮې او ﻳﻮه ﻟﻮر ﻳﯥ ﻫﻢ د ﻣﮑﺘﺐ او ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﻪ
ﻣﺤﺮوﻣﻪ وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻮل.
 .2ﺗﺮ اﻣﺎﻧﻲ دورې وروﺳﺘﻪ ﻣﻨﻮرﻳﻦ ﺗﺮ ﮔﻮاښ ،ﺗﻬﺪﻳﺪ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ ،ﺑﻨﺪ ،ﺷﮑﻨﺠﯥ ،اﻋﺪام او ﺣﺘﯽ د ﺧﭙﻠﻮ Jﻮﻟﯥ
ﮐﻮرﻧ د ورﮐﻴﺪو ;Qه ﻣﺨﺎﻣﺦ وو .ﺧﭙﺮوﻧﯥ او د ﺑﻴﺎن آزادي ﻧﻪ وه .دوې ﺑﻪ د ﺣﺎﮐﻢ رژﻳﻢ او اﻧﮕﺮﻳﺰي اﺳﺘﻌﻤﺎر
د ﭘﺎﻟﻴﺴﻴﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺷﻔﺎﻫﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻮ او ﺷﺒﻨﺎﻣﻮ bﺨﻪ ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺖ  .ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ واﮐﺪاراﻧﻮ ﺑﻪ ددﻏﻪ ډول آﺛﺎرو
ﻟﻴﮑﻞ bﻪ ﭼﯥ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻫﻢ ﻣﻠﻲ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺑﺎﻟﻪ ،او د زﻧﺪان او ﮐ اووﻧﻮ او ﺷﮑﻨﺠﻮ ;®ا ﺑﻪ ﻳﯥ ورﮐﻮﻟﻪ  .ﺳﻌﺪاﻟﺪﻳﻦ
ﺧﺎن ﺑﻬﺎ 3ﻫﻢ د ﻳﻮه ﺷﻌﺮ د ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ درې uﻞ ﭘﻪ ﮐﻮﺗﮑﻮ ووﻫﻞ ﺷﻮ ،ﻳﻮ uﻞ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺗﺨﺮﮔﻮﻧﻮ ﮐﯥ د
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اوﺳﭙﻨﯥ ;Qې ﺷﻮې ﮔﻮﻟ وﻧﻴﻮل ﺷﻮې ،او دﻳﺎرﻟﺲ ﮐﺎﻟﻪ ﭘﻪ زﻧﺪان ﮐﯥ واﭼﻮل ﺷﻮ.
)ﭘﺎی(

 . 3ﺟﻠﺪ دوم "ﺑﺮﮔﻰ ﭼﻨﺪ از ﻧﻬﻔﺘﻪ ﻫﺎى ﺗﺎرﻳﺦ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن" ،ص .٤١٦
 . 4ﻏﺒﺎر ،ﻣﻴﺮ ﻏ4Hم ﻣﺤﻤﺪ ) .(١٩٩٩اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ  .دوم ﭼﺎپ  ،ﭘﺸﺎور ١٣٣ ،ﻣﺦ.
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