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 مولف مقدمه
 

 توانستم،کرونامرض  آغشته شدن بهس ازدوماه پخوشوقتم که 

قشرآگاه افغانستان » دوباره به کارهای فرهنگی خودبپردازم.

سیاسی واجتماعی مسایل درمختلف مقاله 40 مجموعۀ «رادریابید!

ملی رجال وشخصیت های وهویت ملی استقالل وودفاع از وتاریخی 

پاسخ به آنهایی است که  ازاین مقاالت برخی .فرهنگی کشوراستو

علیه شخصیت های ملی وتاریخی افغانستان چون : احمدشاه بابا وشاه 

امان هللا وماللی میوند ونازوانا وعالمه حبیبی دانشمند بزرگ قرن 

د و به بهانه های مختلف خواسته اند آنها نوده ابیستم افغانستان دهن آل

 را تخریب کنند تا دل دشمنان تاریخی وطن را شاد سازند.

 نقش آب وآبیاری مصنوعی  دربرخی از مقاالت در بارۀ 
ایجاد تمدنها وشهرها دردلتای رودخانه های است که در مشرق زمین 

یق طبیعی واحداث نهرها و کانالهای مصنوعی  وسدها وبندها از طر
اهمیت حیاتی  کار عمومی ونظارت دولت درتوزیع آب به کشاورزان

وهمچنان ازهجوم و تحریب شبکه های آبیاری ونابود کردن  داشت
شهرها در کشورهای آسیای میانه، افغانستان وایران بحث تاریخی 

 صورت گرفته است. 
بهانه جوئی میکنند که من از آنهای که خود را افغان نمیدانند و

ازاین ، و استکشورپشتونها بمعنی عنی  پشتون وافغانستان یافغان 

 را تغییر نام کشور اندازند ومی تفرقه درمیان مردم افغانستان طریق 

ه دارم گالیه ندارم ،بلکه از آنهای گالی میکنند مطرح و« خراسان»به 

د، ومی بینم تیشه نستنیز اوتحصیل کرده می دانند که خود را پشتون 

 وفرهنگ وافتخارات خود میزنند! بریشه تاریخ 

اینها را چی باید نامید؟ اینهای که از پول مالیات بیوه زنان 

مکتب رفته وتا سطح دکتورا تحصیل کرده اند، بجای ه وپیرمردان ب

از هستی وموجودیت  اینکه برزخم های این ملت مرهم بگذارند و

شتون را تاریخ خود دفاع کنند، تاریخ وهویت ملی قوم پ کشور خود و
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 رهبران وشخصیت های ملی وتاریخ ساز و تخریب میکنند و

دانشمندان قوم پشتون را به تمسخر میگیرند وحرف های پوچ وسبکی 

به آدرس بزرگان تاریخ وفرهنگ پشتون میزند تا دل دشمنان وطن را 

اس ،صاحب دکتورا در خوشحال شاد کنند. منجمله آقای داکتر ناشن

بل در رونمائی  کتابی که خودش را بیش ولی دوسال قاست، شناسی

از هرکسی دیگر رسوا وبی ابروساخته است، در مصاحبه با 

خبرنگاران، برزبان پشتو تاخت وکتاب  پته خزانه را که تذکره 

شعرای پشتون است،یک اثر خود ساخته وجعل استاد عالمه حبیبی 

چون شمرد وگفت: زبان پشتو این توانائی را نداشته ویا ندارد که 

له ما اتل نسته.پرهند وسند په )امیرکرود سوری شعربسراید وبگوید:

واز آن روز به بعد  (کابل نسته،بل په زابل نست، له ما اتل نست ...!

شور وهیجان زیادی درمیان نویسندگان پشتون ایجاد کرد وهرپشتونی 

نوشت وبدست تا جایی که میتوانست درجواب داکتر ناشناس دالیلی 

 نداو را بخطای که مرتکب شده بود، ملتفت ساخت و نی دادندمیدای جها

نشاناس درمصاحبه با نطاق بی بی سی داوداعظمی تا آنجا که 

سخنانش را پس گرفت واز گفته هایش معذرت خواست. اعترافات 

ناشناس دریوتیوب ورسانه های مجازی  قابل دسترسی است.من نیز 

 این مجموعه آمده است.مقاله بجواب ناشناس نوشته ام که درچند 

 دیگر پشتون، بنام داکتر ستانیزی، های تحصیل کردهاز ییک

 :ضدیت ومخالفت خود را با تجلیل از روز استقالل چنین بیان میکند

مثل » میکنند، ادمانیآنانی که در جشن استرداد استقالل افغانستان ش»

د عالوه میکنستانیزی  ؟؟؟؟«اینست که در عروسی مادر خود برقصند

امان هللا خان با امضای قرار داد راولپندی، خاک افغانستان را :»که 

 ؟؟ «برای همیشه فروخت!

 9/5/2021 پایان
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 مقاله اول
 

 

 قشرآگاه وطن،افغانستان را دریابید!

(۵ /9 /2019) 

 

 از  نه که یدر حالافغانستان روزگار سختی را میگذراند،  و

 قبل ازچهل سال ملی مانندوحدت یک  از و نهقوی یک حکومت 

از یک طرف با  تشدید عملیات انتحاری طالبان ، اخیربرخوردار است

با شدت  برمحالت مزدحم شهرکابل و والیات کشور،  از طرفی

حمالت توپخانه نظامیان پاکستان بروالیت کنر، وپکتیا وزابل واز 

سویی با رقابت های انتخاباتی روبرو است که وقت وانرژی بسیار 

یاد  نیروهای امنیتی ودفاعی کشور را می بلعد. این مشکالت در ز

کنار عدم توجه امریکا به تعهدات پیمان امنیتی خود با دولت افغانستان 

و کنارآمدن با طالبان وپاکستان اوضاع وشرایطی را  برکشور تحمیل 

کرده که امنیت و سالمت  مردم و تمامیت ارضی کشور را با خطر 

 ت. مواجه نموده اس

یکی از دشمنان بنیادی و تاریخی افغانستان، پاکستان و سازمان 

جمهوریت  زماناستخباراتی آنکشور )آی اس آی( است که از

از هیچگونه خرابکاری وضربه زدن به پیکر تا امروز داودخان 

و نظامی افغانستان دریغ نورزیده و برعکس تا  اقتصادی و اجتماعی

 زوده است.توانسته بر قدرت نظامی خود اف

وصاحب قلم بدستان  قشرآگاه کشور شامل دانشمندان،متاسفانه 

افغان حتی در مسئلۀ نظران وتحلیلگران  ورهبران احزاب سیاسی 

تجاوز پاکستان به خاک افغانستان بسیارکم سهم میگیرند.گوئی که این 
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سیاسی وفرهنگی و  مسئله مهم را پائین تر از شأن ومقام علمی و

می پندارند،لهذا بدان دلچسپی نشان نمیدهند، ووقتی خود روشنفکری 

آنگاه جلسه  ،دیخدای نخواسته بخشی ازکشور به اشغال بیگانه در آ

آنگاه ولی باید دانست که میدهند داد سخن  و میکنندوکنفرانس تدویر 

 دیگر دیر شده  وکنفرانس ومیتنگ شان  بی وقت وبی اثر خواهد بود.

 
 

مدارس دینی پاکستان تعطیل شده و شاگردان این مدارس برای جنگ به 

مدرسه در پاکستان سوم حصه آن  23۶00از جمله اند افغانستان فرستاده شده

 ...در کراچی، پشاور، قبایل و بلوچستان موققیت دارند

 

این عدم عالقمندی به موقع در مسایل ملی از سوی نویسندگان 

مملکت در داخل وخارج،به این معنی نیست وخبره گان ودانشمندان 

که آنها وطن خود را دوست ندارند و یا خدای نخواسته به تجاوز 

بیگانه برکشورخوشحال استند، بلکه ما طوری تربیت وبزرگ شده ایم 

همه که متاسفانه حس میهن پرستی و روحیه ملت خواهی در وجود 

ت و به همین ریشه نگرفته و ضعیف اس الزم  رشد نکرده و در حد

علت منافع خصوصی وشخصی را بر منافع ملی وعلیای کشور 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsayhoon.com%2Fpost%2F1211%2Fpersian%3Ffbclid%3DIwAR2_cPthkCWrm29HBec7yvFZZ0JrNtLOB5F9pHYX1qpiJ8kq4ylxe8coeOY&h=AT1sll0Dd854kcmPulLRU20B_b-Pa9Z5c7RPP_xgSDRxBpSVCjwmOU9s0c_8tR55d9OR4_SEnLgvSj6Ma6pR9zvLs2yS5e32qtKGNJciS_BA1DvycX5aBdvlFbBEdzQDX7B0fVsu9MxLVKQunK_7t2NMOE0Zy68doE8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsayhoon.com%2Fpost%2F1211%2Fpersian%3Ffbclid%3DIwAR2_cPthkCWrm29HBec7yvFZZ0JrNtLOB5F9pHYX1qpiJ8kq4ylxe8coeOY&h=AT1sll0Dd854kcmPulLRU20B_b-Pa9Z5c7RPP_xgSDRxBpSVCjwmOU9s0c_8tR55d9OR4_SEnLgvSj6Ma6pR9zvLs2yS5e32qtKGNJciS_BA1DvycX5aBdvlFbBEdzQDX7B0fVsu9MxLVKQunK_7t2NMOE0Zy68doE8
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ترجیح میدهیم.غم وطن ودرد مملکت را درد خود نمیدانیم وعواقب 

ناگوار راکت پرانی وفیرتوپ های تباهکن دشمن را بریک گوشۀ دور 

افتادۀ کشور، مصیبت وماتم خود نمی شماریم ویک نوعی فرهنگ 

 واج یافته است.در میان ما ر« بمه چی؟»

به ارتباط راکت  2011: درماه سپتمبر/آورم یک مثال می

پاکستان  بروالیات کنر وننگرهار و زابل سه  ظامیاننپرانی 

چهارمقاله  نوشتم واز طریق همین پورتال به نشر سپردم وآنگاه که 

به عنوان قوماندان سرحدی  زون شرقی برسم  جنرال امرخیل

نسبت به این مسئله ملی از کرزی لت اعتراض  بر بی تفاوتی دو

داد، من باردیگرمقالتی نوشتم و درآن توجه ی ش استعفوظیفه ا

« شخصیت های ملی،احزاب سیاسی ودانشمندان و میدیای افغانی»

را به این موضوع حیاتی جلب نمودم تا خرد ودانش سیاسی خود را 

ار در راه افشای دسایس دشمن وبی تفاوتی دولت مردان افغان بک

گیرند و صدای اعتراض خود را از طریق نوشته، مصاحبه وتبصره 

 ها وتحلیل های سیاسی بگوش مجامع بین المللی برسانند. 

ً آن مقاله در دریچۀ نظرخواهی پورتال افغان جرمن نیز  اتفاقا

گذاشته شد و سه هفته منتظر نظریات ودیدگاه های هموطنان باقی 

ز پانزده نظر بیشتر در محکومیت ماند، ولی متاسفانه دراین مدت ا

پاکستان مواصلت نکرد درحالیکه صدها نویسنده وصاحب نظرافغان 

مقیم خارج هرشب شاهد گزارش های حمالت توپخانۀ اردوی پاکستان 

بعد از  بردهات وقصبات والیات شرقی وجنوب شرقی کشور بودند و

کتی شب رسانه های ملی از حمالت راهر  امسالآن هرچندگاهی مثل 

ند واز دولت افغانستان انتظار عکس العمل ادپاکستانی ها گزارش مید

ند، اما)بجزتنی چند ازگردانندگان رسانه های گروهی شتبالمثل را دا

پارلمان افغانستان و از روشنفکران وقلم بدستان  افغانها( از دولت و

افغان صدایی بلند نمیشد،گوئی که هیچ حادثۀ ناگواری ورجال سیاسی 
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نیست. عالوتاً در هیچ یک از نبود وسوی دشمن متوجه این کشور از 

شهرها وهیچیک از مراکز تحصیلی واز سوی هیچ نهاد سیاسی 

عکس العملی در تقبیح این تجاوز صریح وآشکار پاکستان به نظر 

نمیخورد که البته مایۀ تاسف است ومؤید فقدان فرهنگ سهم گیری در 

 مسایل ملی  ومیهنی ماست.

باید از می وطن پرستی  ومردم دوستی وبشرخواهی را  روحیه

مدرسه و مکتب خانواده و به کودکان آموخت ودر وران کودکید

وپوهنتون رشد وتقویت داد و از طریق رسانه های جمعی درگوش 

جان مردم فروچکاند. باید کانونهای تعلیمی وتحصیلی وپوهنتون ها 

پوهنتون کابل در دهۀ را به گهوارۀ وطن پرستی مبدل ساخت. همین 

بمثابۀ قلب پرتپش جنبش های سیاسی درحرکت بود قرن گذشته ۶0

 وتحوالت سالهای بعدی، پیامد جنب وجوش همان دوره است. 

پوهنتون های امروزی افغانستان که باید مثل گذشته بحیث مغز 

متفکر وقلب پرتپش جامعه خود عمل کنند، در برابرحوادث جاری و 

وپکتیا وزابل  اکستان بر والیات کنر ونورستانتجاوزات آشکار پ

چنان بی تفاوت وبی حرکت مانده اند که هیچ واکنش  وقندهار وهلمند

مادروطن از  مدنی مبتنی بروطن دوستی وتقبیح تجاوز همسایگان بر

ونویسندگان واهل مطبوعات و ژورنالیستان سوی محصالن پوهنتونها 

شاید حمالت ).کمتر دیده میشود وطن دیده نمیشود و یا هوشیار وآگاه 

انتحاری دلیل عدم تظاهرات شمرده شود، اما چگونه است که  بخاطر تغییر مسیر 

لین برق از بامیان تظاهراتی  به اشتراک بیش ازنیم میلیون نفردر کابل برگذار 

 شد ؟(

افراطی طالبان  های از سوی گروهدر حال حاضر که کشور 

بسوی نابودی سوق تنظیمی مافیائی ، ئی با گروهای نوادر هموداعش 

خود والیت کنر را  اکستان هم با حمالت توپخانه ایپوداده میشود،

ات در مقایسه با تجاوزدیگر ،هر اقدام رفته استگزیر آتش راکت 
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اصلی وظیفۀ زیرا پاکستان در درجه دوم اهمیت قرار میگیرد.  علنی 

ن  دفاع از واز جمله دولت جمهوری افغانستاوطن پرستان همه 

برآنهاست تا تمام فهم   .استتمامیت ارضی وحراست از نوامیس ملی 

وتجاوزات علنی خود را بکار گیرند ونیروی فزیکی  سیاسی خرد و

را بر جغرافیای سیاسی افغانستان عقیم سازند و اهداف تجاوز اکستان پ

کارانه پاکستان وسازمانهای جاسوسی وایادی آن را با شهامت مثل 

را در  ملیوحدت  روحیه محکوم وافشا نمایند و  امرهللا صالحاقای 

هم نقش وطن پرستانۀ خود را در دفاع از مادر مردم تقویت بخشند تا 

چنگ دشمن وطن در گوشه ای از از سقوط و هم  وطن ایفا کنند

 جلوگیری نمایند. 

 

  پایان    
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 ممقاله دو

 

فغانستان چيست؟هدف پاکستان از تشديد حمالت برا  

 

(۲۰17 اپريل ۲9)    
 

، خونین ترین ماه برای اردو ومردم  افغانستان 2017ماه اپریل

از سوی استخبارات  بود. دراین ماه دو حمله تروریستی سازمان یافته 

نیروهای امنیتی افغان، زیرکنترول نظامی پاکستان بر دو محل بشدت 

صورت ارشریف( مز 209بستر اردو وقول اردوی  400)شفاخانه 

فراوانی را بهمراه داشت. بررسی های ابتدائی  گرفت که تلفات جانی 

کارمندان امور امنیتی افغانستان نشان داد که نقشه های حمالت 

استخبارات  ستروقول اردوی شاهین بلخ، توسطبرشفاخانه چهارصد ب

 ( در کویتۀ پاکستان طراحی شده بودند.ISIنظامی پاکستان)

عشی آی .اس .آی در شفاخانه چهارصد بستر تروریستان دا

ساعت مشغول آدم کشی وترور مریضان وداکتران و   7 -6مدت

در این  وابستگان مریضان وعمله وکارکنان طبی بودند. گفته میشود

تن مریض و مریضدار ونرس وطبیب را به  200از  حمله  بیش 

اخانه  وتشناب های شف مسلسل بستند و دهلیزها و اتاقهای مریضان 

رابا خون مریضان ومریضداران وپرسونل شفاخانه شستند و بعد 

 تروریست ها نابود شدند.  خود

بدینسان مأمون ترین محل مریضان اردوی افغانستان به محل 

  نا امن و نا مطمئنی مبدل گردید.
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هنوز تحقیقات در مورد پیدا کردن سرنخ این فاجعه اکمال 

دهشت افگن طالبان  ار از سوی گروه نیافته بود که دومین حمله مرگب

ماه  شاهین بلخ انجام گرفت. روز جمعه، اول 209بر قول اردوی 

بعداز ظهر، گروهی ازطالبان  ماه می( حوالی ساعت یک  21ثور)

شاهین  209سوار بردو موترپیکپ مسلح با ماشیندار بر قول اردوی 

وری بیش در داخل مسجد و داخل صالون طعام خ بلخ، حمله کردند و 

  سرباز دیگر را مجروح کردند. 70سرباز را کشتتند و  150از 

غنی شخصا از مجروحین این حادثه   رئیس جمهوراشرف

روزعزای عمومی  درمزارشریف عیادت نمود و روز یکشنبه را 

در بلخ یکی از مرگبارترین  209اعالم کرد. حمله به قول اردوی 

ردوی ملی افغانستان وارد جنایات تروریستی بود که بر نیروهای ا

  شد.

ای از انتقادها را علیه  تروریستی که موج گسترده تاین حمال

داشت، وسبب  استعفای وزیر دفاع  های امنیتی کشور به دنبال  مقام

شد، نیزاز سوی سازمان استخبارات  وزارت دفاعملی ولوی درستیز

  .اردوی افغانستان عملی گردید و بر یحانظامی  پاکستان طر 

زاد )سابق سفیرآمریکا در افغانستان و عراق( پس  خلیل  زلمی

بستر شهید داودخان،  400ازحمله تروریستی گروه داعش برشفاخانه 

مادر تمامی مشکالت »  درمصاحبه تلویزیونی در واشنگتن گفت: 

های تروريسم است که درپاکستان موقعيت  افغانستان موضوع النه

 وز()فيسبوک/آريانا ني«.  دارد

او تصریح کرد که دولت پاکستان باید تحت فشار شدید قرار 

مخالفان مسلح دولت  های تروریستی و  گیرد تا دست از حمایت گروه

تواند افغانستان را به  افغانستان بردارد.  وی تاکید کرد که آمریکا نمی

عراق و سوریه  حال خودش رها کند زیرا داعش پس از شکست در 

کند.  خلیلزاد اظهارداشت  ر در افغانستان تالش میحاال برای استقرا
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مشاور امنیت ملی آمریکا در دیدار از « مک مستر»که ژنرال 

ها  های امن تروریست  نباید وجود پناهگاه افغانستان، پاکستان و هند 

با  در پاکستان را به عنوان امری طبیعی قبول کند و این موضوع را 

 اند. آباد برس صراحت به دولت اسالم

سیاست کنونی پاکستان در قبال افغانستان، درواقع همان 

است که بر زعمای  19پیشروی انگلیسها در قرن  سیاست تهدید و

 توانستند بخشی از قلمروباالخره افغانستان تحمیل میگردید تا  

یکر کشور جدا گندمک و دیورند از پ افغانستان را توسط معاهدات  

   یند.نماملحق وبه هند برتانوی 

وسایل وابزاری که پاکستان  میخواهد به اهداف سیاسی 

 واقتصادی خود دست یابد عبارتند از:

واعزام منسوب به مال عمرحمایت ، تربیت وتجهیزگروه  طالبان -1

 شان به داخل افغانستان برای عملیات تخریبی.

حمایت ، تربیت وتجهیز طالبان منسوب به مولوی حقانی، واعزام  -2

 داخل افغانستان برای عملیات تخریبی. شان به

حمایت، تربیت  وتجهیز گروه حزب اسالمی برهبری گلبدین  -۳

  .حکمتیار، واعزام شان به داخل افغانستان برای عملیات تخریبی

حمایت رهبران شش حزب بنیادگرای اسالمی موسوم به )مجلس  -۴

دم در صد مر ۸0متحده عمل( تحت رهبری موالنا فضل الرحمن،که

جنگ برضد دولت  برایق قبایلی را بدنیال خود میکشند،مناط

 ونیروهای خارجی درافغانستان.

پاکستان،در مقامات بلند دولتی ،  جابجائی اجنت های مؤثر وفعال -۵

شورای عالی مصالحه ملی در وزارت دفاع وامنیت ملی و حتی در 

 ریاست جمهوری.در بیخ گوش 
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رقی رودخانه کنردر ولسوالی های  تطمیع بزرگان اقوام ساحل ش -۶ 

بریکوت،  ناری، اسمار، دانگام، مروری، سرکانو، خاص کنر و 

 منطقه استرتیژیک یعقوبی  ولسوالی لعل پور ننگرهار. 

از طریق دادن امتیازات مادی و مواجب و تا دارد  تالش پاکستان 

 ، آنها را تحت نفوذ خودولغمانکنر وننگرهاردرمعاش به سران اقوام 

در آورد وعند الموقع از نیروی جنگی وشهامت افغانی شان برضد 

 هند در کشمیر ودولت افغانستان استفاده نماید.

های هم مرز با پاکستان در کنر  تهدید باشندگان ولسوالی -7

وننگرهار و نورستان، از طریق حمالت توپخانه یا فیر راکت 

اکستانی. برمحالت مسکونی مردم  جهت گرفتن تذکره تابعیت پ

اقوامی که در ساحل شرقی رودخانه کنرمسکون اند عبارتند از: 

ساالرزی، مومند، اتمانخیل، باجوری، صافی، شینواری وگوجر. در 

ولسوالیهای سرحدی لعل پور وگوشته ننگرهار اقوام : مومند، صافی 

 وشینواری بود و باش دارند.

ات شرقی و برحریم سیاسی کشور در والی پاکستانتجاوز آشکار -۸

برپا کردن پوسته های امنیتی در نقاط سوق الجیشی در داخل خاک 

 افغانستان.

منع انتقال اموال تجارتی افغانی از بنادر پاکستان به داخل  -9

حتی از کشوروعدم اجازۀ صدورمیوه جات تازه افغانی به هندوستان 

  راه هوایی.

ی بخاطر دامن زدن به مسایل قومی و زبانی ونژادی ومذهب -10

 .افغانی برهم زدن وحدت ملی  وتضعیف روحیه ناسیونالیزم

رایج کردن کلدار پاکستانی بجای پول افغانی در والیات شرقی  -11

و جنوبی وترویج فرهنگ پاکستانی در میان ادارات دولتی از نوع  

فساد اداری ، رشوتخوری واختالس و اختطاف وقاچاق مواد مخدر و 

و گسترش فحشا ،توسط  اجنتان و گماشتگان  آدم ربائی وباج گیری
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در جامعه افغانی که روز تا روز بر وخامت اوضاع    یپاکستان

 .وده استافز

سال اخیر پاکستان ضربات مرگبار وخسارات وچهاردرچهل 

وارد  جانی ومالی و عمرانی وفرهنگی جبران ناپذیر بر افغانستان 

بیشتر به نفع  رویهادرمقابل شو روژه جهاد افغانهانموده است. پ

 وتخریب کامل افغانستان تمام گردید.اکستان پ

پروژه طالبان نیز از برنامه های تخریبی پاکستان برضد 

استقرار صلح وثبات وسوق دادن فرزندان افغانستان بسوی افراطیت 

 وجنگ افغان علیه افغان میباشد.

پاکستان بافشارهای گونه گون خود چه از طریق حمالت 

توپخانه ثقیل برنقاط مرزی حمالت طالبان وچه بوسیلۀ  انتحاری

ی صحکشور وچه از راه سازماندهی حمالت تروریستی برمراکز 

، وایجاد نا راقبتمتحت وشفاخانه ها وحتی قول اردوهای بشدت 

امنی درشهرها وقصبات وانسداد راه های زمینی وهوائی خود بر 

را طوری مسدود  روی افغانستان،همه امکانات نجات افغانستان 

امیرعبدالرحمن زمان ساخته است که شرایط خیلی بدتر از شرایط 

خان را برای قبول معاهده دیورند، برحکومت ومردم افغانستان 

فراهم کرده است. این درحالی است که گروهی از رهبران جهادی 

دولت مرکزی به الهوردعوت تضعیف را برای افغانستان نوکرمنش 

دستور میدهد تا بالفاصله بعد از برگشت به افغانستان میکند و به آنها 

با راه اندازی تظاهرات وسیع در ستودیم ملی برارگ ریاست 

این اجیران  جمهوری  یورش ببرند ودولت را با سقوط  مواجه کنند.

جهادی این کار را کردند، ومردم افغانستان شاهد وناظراین دسایس 

 ه نشست.دشمن بودند ولی این دسایس به ثمر ن

ستراتیژیست های نظامی پاکستان، بخوبی میدانند که افغانستان 

اکنون در بحران عمیق بی امنیتی، فساد گستردۀ اداری، فقدان وحدت 
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 بی نظمی اجتماعی قرار دارد و کشور شدید اقتصادی و ملی، فقر

بتدریج از افغانستان خارج می گردند، بنابرین منافع  های خارجی هم

 نکشور را در بی ثباتی ونا امنی  افغانستان جستجو میستراتیژیک آ

نمایند و باور دارند که عناصر وطن فروش داخلی منجمله رهبران 

پاکستان در تبانی وهمدستی با وطن فروشان افغان  تنظیم های ساخت

 مقیم پاکستان آن کشور را در برآوردن نیاتش یاری میکنند. 

ن تا مدتی طالباامریکا  پس از سقوط طالبان بوسیله پاکستان 

رهبر القاعده در النه های امن خود نگهداشت  را درپهلوی محافظت

را موقتاً بروی پاکستان بست، آنها  و همینکه امریکا دهن جوال دالر

تا آنکه این دو  افغان بکار انداخت   را علیه نیروهای ناتو وامریکا و

اسالم اباد افشاء  بن الدن در ایبت اباد نزدیکقتل روئی پاکستان با 

 شد. 

( حمالت راکتی پاکستان 2011می در ) مرگ بن الدناز بعد

برخاک افغانستان همراه با اعمار پوسته های سرحدی آغاز شد تا 

اما  افغانستان را برای تشخیص وتثبیت خط دیورند فرا خوانده باشد.

دستوری صادر پاکستان  علیه ی ناتوان تر از آن بود که دولت کرز

بلکه برای خوش خدمتی به پاکستان باری در پاسخ پرسش یک  کند

خبرنگار خارجی گفت: اگر میان پاکستان وهند جنگی صورت 

 . بگیرد، او درکنار پاکستان قرارخواهد گرفت

اشرف غنی، به نفس  با آنکه  در دوران حکومت )وحدت ملی(

د خویش تا قرارگاه راحیل شریف)لوی درستیزپاکستان( در اسالم آبا

رفت، ولی  حمالت پاکستان برخاک افغانستان همچنان ادامه یافت و 

 توقف نکرد. 

بر والیات شرقی کشور  2017این حمالت و تجاوزات درسال 

شدت یافته وسبب نگرانی جدی مردم ما وساکنین والیات شرقی هم 

 سرحد با پاکستان شده است.
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درچنین وضعیتی  که جسم وطن از ضربات وارده دشمن 

ت دارد، لطیف پدرام رضرومرهم است و به وخون چکان ی زخم

عضوولسی جرگه افغانستان با استفاده از موقف پارلمانی خود  

کنگره »  مجلسی تدویر داد واعالم نمود که حزب او موسوم به 

موضوع خط دیورند را برسمیت می شناسد. این سخنرانی « ملی؟

احساسات مردم  لطیف پدرام مثل نمک بر زخم ملت اثر کرد و 

افغانستان واز جمله  پشتونها را بشدت جریحه دار وعلیه خود 

  برانگیخت. 

پدرام با استفاده از جنگ خانمانسوز تحمیلی و حمالت سازمان یافته 

نقاط مختلف کشور،  شبکه های تروریستی طالبان و داعش بر 

میخواهد دل پاکستان ودیگر دشمنان افغانستان را خوشحال کند  و 

  مساعد سازد.درشمال کشورمینه را برای یک جنگ داخلی ز

 
 لطيف پدرام درحال مصافحه با گيالنی صدراعظم پاکستان

 

خوشبختانه هنوزعناصر ملی درولسی جرگه سخنان پدرام را 

های حاکمیت ملی وتمامیت ارضی کشور معیارمنافع وخالف  

ی را بجرم که و ارزیابی کردند ویکی از وکال با صراحت ابراز کرد 



 21 چهل مقالۀ سیستانی

این موقفش سنگسارخواهد نمود. این موضع گیرها چنان ترسی در 

رسانه های وابسته آوازه انداخت  دل لطیف پدرام انداخت که توسط 

که استخبارات هند درهمکاری امنیت ملی در صدد ترور وی اند؟؟؟ 

  مصرف داخلی داشت. حرفی که فقط 

با این یا آن  لطیف پدرام هنوز برای دفاع از موضعگیری خود

تلویزیون مصروف تبلیغات بود که حامیان خارجی اش حمله دیگری 

شاهین در بلخ اجرا کردند تا هم  موضعگیری  209برقول اردوی 

پدرام را در قبال خط دیورند تقویت کرده باشند و هم توجه رسانه ها 

از لطیف پدرام، بسوی یک فاجعه تروریستی  ومردم را بجای انزجار

از گونه لطیف پدرام درمیان  زیادی  وطن فروشانگردانند.تازه بر

که حلقه غالمی پاکستان را بر یافت میشوند  پشتونها وغیر پشتونها

  گردن خویش افتخار میدانند.

 وسیاسی گروهی از سرکردگان جهادی 2019ماه جون  22در

به در الهور ی خود را وفادارافغانستان به پاکستان رفتند وسوگند 

 رجۀ پاکستان تجدید کردند. وزیرخا

 
، خليلی،حکمتيار، پيرگيالنی،اتمرروهی از وطن فروشان ذاتی:گ

 عطانور،محقق درکناروزيرخارجه پاکستان
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در میان آنها چهره های کریه گلبدین حکمتیار وپیرگیالنی وخلیلی 

جلب توجه وپدرام وسیدمنصورنادری ومحقق وعطانوروحنیف اتمر

بل نکوهش وشماتت اند ومردم افغانستان باید میکند که از هر لحاظ قا

پاکستان که دست شان به خون مردم  یاز این نوکران استخبارات

بیگناه این وطن آلوده است  واز راه وطن فروشی وجنایت وخیانت و 

فساد واختالس ودزدی وغصب زمین های دولتی وشخصی ، صاحب 

 .حمایت نکنند ثروت قارونی شده اند

 دستورنوکرمنشی وبا اطمینان از  پاکستان  به نظرمیرسدکه

شناختن خط  هباکنون پذیری همین رهبران تنظیمی و اجنتان داخلی 

 بلکه  خواهد کردقناعت ن بحیث خط مرزی بین دوکشور دیورند

 می طلبد. است هرفتجغرافیایی بیشتر از آنچه در معاهده دیورند ذکر

کش دست باالیی پاکستان برای رسیدن به خواسته های استراتیژی

بیشترو آب رودخانۀ کابل زمین وخاک درافغانستان دارد و خواهان 

 . استومخالف هرگونه بند وپروژۀ ابیاری بر رودخانۀ کنر

پاکستان دشمن محیل وخطرناکی است و در دشمنی با مردم 

 از هیچ گونه ظلم وتعدی ودهشت و سال اخیر 40درافغانستان 

ط دیورند دریغ نورزیده وحشت درحق پشتونهای دو سوی خ

ونمیورزد. باید این دشمن را بدرستی شناخت و فریب رهبران 

که عمر ننگین خود را در خدمت  درا نخور تنظیمهای وطنفروش

استخبارات پاکستان سپری کرده و بدستور آن کشوراز عهد داودخان 

 تا همین حاال  کمر به نابودی وطن ما بسته اند.

شک کرده نمیتواند، اما  خانودبه وطن پرستی داهیچکسی 

زمانی که خطرات  از جانب پاکستان  منافع علیای کشور را تهدید 

یک گام به پیش،دوگام به عقب  بگذارد بجای  میکرد ، ناگزیر شد،

تا تمامیت ارضی واستقالل کشور را حفظ کرده باشد. داودخان وقتی 

ز عناصر دید که پاکستان، این دشمن خطرناک به اجیرکردن برخی ا
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افغان پرداخته وقصد دارد توسط خود افغانها  فروخته  خود

،افغانستان را تباه کند، صالح در آن دید تا با جانب پاکستان از در 

مدارا پیش آید و در مورد خط دیورند ومسئله پشتونستان به توافقی  

 برسد  که اگر عملي میشد ،دست مداخله پاکستان تا این حد درکشور

 نمی گردید. در از  ما

دن وادارکرپاکستان برافغانستان حمالت  هدف اصلی خالصه 

حذف  -« خط ديورند»برسميت شناختن   :دولت افغانستان برای 

دخانه های کنر وکابل  و تسلط بر رو -نقش هند از افغانستان

  .قتصادی افغانستان -داشتن نقش کليدی در مسايل سياسی  باالخره

 پايان
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 قاله سومم

 

 برایخواسته های پاکستان آيا 

 قابل قبول است؟افغانها  

 
 افغانستان، در،حذف نقش هند « خط ديورند»اختن برسميت شن

 سياستدر های کنر وکابل  و داشتن نقش کليدیآبتسلط بر 

 !قتصادی افغانستانا خارجی  و

 

عملی کردن چنين خواسته هايی مغاير استقالل وآزادی 

ت وافغانستان نميتواند به دوران  قبل ازاستقالل افغانستان اس

  ارد.گذپاکستان ب خود را در اختيار بط خارجی راوابرگردد، و ر

می افغانستان يک کشورمستقل است وپاکستان بايد بداند که 

اری يا با هرکشوری که منافع او را تامين ميکند رابطه تجبايد 

 فرهنگی وسياسی برقرارکند.

برابر این همه  می باید درافغانستان ردم ومدولت بنابرین 

ی وراکت نفشارهای سیاسی ،نظامی واستخباراتی وتجاوزات عل

اجازه ندهد تا پاکستان برسیاست پرانی پاکستان ایستادگی کند و 

خارجی  وسیاست اقتصادی کشور کنترول داشته باشد، ولی در مورد 

به نفع مردمان ،میتواند برای یافتن یک راه حل عادالنه دیورندخط 

  هردو طرف این خط  با پاکستان مذاکره کند. 
 

 19۴7در شزمان ظهورازپاکستان این نطفۀ استعمارانگلیس 

عین همان پالیسی را بکار می برد  وخط دیورند،در مقابل افغانستان 
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 آنرا به مقابل امیرعبدالرحمن خان بکار می 19که انگلیس در قرن 

 برد. 

را با   انگلیس نزدیکی روسیه 19همانگونه که درقرن

هندوستان می پنداشت، اکنون هم  رایمرزهای افغانستان خطری ب

روابط حسنۀ کشورمقتدرهند با افغانستان، مایۀ نگرانی پاکستان شده 

عالوه برصدمات  به اینسو 57از کودتای ثوراست، واین کشور 

مهلکى که بر پیکراقتصادى ونظامی وسیاسی وفرهنگی افغانستان 

سپتمبر با اخالل  امنیت وثبات سیاسی وبرهم  11ده است، بعد ازز

زدن امکانات بازسازی واستقرار نظام دموکراسی درکشور، 

حذف نقش هند در برحکومت افغانستان فشار وارد میکند تا عالوه بر

ازمنابع طبیعى واقتصادی   برسمیت شناختن خط دیورند،افغانستان و

 باشد. داشتهسهم بیشتری افغانستان  

اقتصادی در   خواستار نقش کلیدی ترسیاسی و همچنان پاکستان 

حکومت افغانستان میخواهد که در استخراج  افغانستان است و از 

   اولویت داده شود. پاکستانی حق  معادن افغانستان به شرکت های 

پاکستان در افغانستان عامل اصلی  وجود منافع استراتژیک 

پاکستان   تخباراتسادگران وطالبان بدستور آتوسط جه تباهی کشور ما

 است. 

احمدرشید ،نویسنده وژورنالیست نامدار پاکستانی ، در 

مصاحبه با خبرگزاری فارس در الهوراظهار داشت که سیاست 

خارجی پاکستان توسط اردوی پاکستان رهبری ودیکته میشود، با 

هد،اما آنکه معلوم نیست اردوی پاکستان از افغانستان چه میخوا

برسمیت شناختن خط دیورند بحیث مرز رسمی وحذف نقش 

هندوستان در افغانستان از اولویت های سیاست خارجی  پاکستان با 

 افغانستان است." 
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هیچ مذاکره ای با پاکستان کارساز نخواهد افتاد تا مذاکره در 

زنگ فرجام نرسیده باشد. ه بارۀ حل معضلۀ خط دیورند با پاکستان ب

مسالۀ خط   که همیشه دولتمردان پاکستان را بلرزه می اندازد،خطری  

دیورند است. دولتمردان پاکستان بخوبی میدانند که به محض اینکه 

قدرتمند در  افغانستان بر روی پای خود بایستد و به عنوان دولتی 

منطقه جای مناسب خود را دریابد ، خط دیورند دیگر خط قابل 

وادعای ارضی  عنوان یک مسئله  مهم نخواهد بود و به  اغماض 

مطرح خواهد شد و پاکستان با خطر از دست دادن تخمین پنجاه 

بخاطر حفظ درصد از خاک خود مواجه خواهد گشت، لذا پاکستان 

 آتش نا در را تا افغانستان منافع استراتیژیک خود تالش میورزد 

افته از گروه طالبان وداعشیان سازمان ی امنی وبی ثباتی  بوسیلۀ 

  ( بسوزد. ISI )سوی 

هند برای افغانستان وکمک های مالی  وهمکاریدوستی 

میلیارد دالر  2مبلغ 2014تا  2001هند از سال  اهمیت دارد.بسیار

و خود را به یکی از مهمترین کمک کرده بازسازی افغانستان  رایب

هند بعد از ده است. نمویگران در عرصۀ افغانستان تبدیل باز

دالرام را در نیمروز  -ه های شهر زرنج وشاهراه زرنج جاد2001

با وجود ایجاد موانع از سوی پاکستان وترورانجیران هندی اسفالت 

به مردم  میلیون دالر تکمیل نمود و ۳00بند سلما را با صرف نمود و

  هرات برای  بهره برداری سپرد.

میالدی  2014هند برای بازسازی افغانستان بعد از سال  

هند به اعمار بند  نموده است.وعده ملیارد دالر را نیز  دو اختپرد

)باغ دره( در کاپیسا و بند دوم "سروبی" در کابل ابراز آمادگی کرده 

.آصف غفوری رئیس روابط عامه وزارت انرژی و آب  است

ها گفت، هند پیشنهاد اعمار این سه بند افغانستان در کابل به رسانه 

 است.ز جزئیات این سرمایه گذاری ارائه نشدهرا کرده، اما تا هنو
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شود های پنجشیر و غوربند اعمار می  روی دریا بند )باغ دره (

شود، ظرفیت تولید سه صد میگاوات انرژی برق را و گفته می 

شود که بند دوم سروبی حدود صد خواهد داشت.تخمین زده می 

یو آزادی  میگاوات انرژی برق تولید خواهد کرد. )منبع : راد

4/19/201۸) 

موضع هند در مورد همكاري استراتژیك با افغانستان  بنابرین 

بازیگر فعال  كامال مثبت است، زیرا از این طریق دهلي نو به یک 

در عرصه افغانستان تبدیل مي شود . افغانستان با گسترش همكاري 

 یك فرصت براي دهلي نو تبدیل میشود. هاي امنیتي خود با هند، به 

بنابراین افزایش همكاري هاي امنیتي هند و افغانستان از طریق 

 آموزش نیروهاي نظامي افغان سبب رفع دغدغۀ امنیتي هند و 

كه  افغانستان مي گردد. صدراعظم هند در اظهارات خود اعالم كرد 

اگر دولت افغانستان تعهدات بیشتري را در عرصه امنیتي بپذیرد "

 "را با این كشور گسترش دهد.   هاي خود هند آماده است تا همكاري 

دوستی وهمکاری امنیتی واقتصادی هند با افغانستان میتواند 

پاکستان را در برآوردن پالیسی عمق استرتیژیک آن ناکام ونا امید 

سازد، زیرا اسالم آباد به نوعي خود را در محاصرۀ اتحاد هند و 

–استراتژیك هندافغانستان خواهد دید . امریكا نسبت به توافق 

افغانستان خوشبین و آنرا تائید کرده است زیرا نمي خواهد پس از 

 افغانستان، اسالم آباد یا چین جاي این كشور را پر كنند .      خروج از

 

 :حمالت پاکستان در قبالمريکا اموضعگيری 

که سربازان شان هر روز و هرهفته   یچرا کشورهای غرب

جلو تاازند بر پاکستان فشار نمی آورند در جنگ با طالبان جان می ب

صدور این طالبان را بگیرد؟ شکی نیست که کشورهاي غربی به 

حکومت پاکستان گوشزد کرده اند که مانع عبور ومرور تروریستان 
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وطالبان به افغانستان شود، مگر پاکستان در عین حالی که میلیاردها 

گرفته ومیگیرد،  دالر پول وامتیازات نظامی از امریکا وانگلستان

ولی آنطور که می باید ومی شاید جلو طالبان وتروریستان را به 

 افغانستان نمیگیرد ؟ 

درمدت زمانی که حمالت راکتی پاکستان به داخل افغانستان 

جریان داشته است، قوماندان عمومی امریکائی در افغانستان چندین 

ن  سازمان بار به اسالم آباد رفته و مذاکرات متعددی بامسئولی

و مقامهای ارشد امنیتی « آی اس آی»استخبارات نظامی این کشور 

آن کشور کرده است، ولی نه دیدگاه امریکایی ها نسبت به این راکت 

و نه تالشی از سوی آنها برای مقابله با این بودپرانی پاکستان روشن 

اکنون باید احزاب سیاسی وطن خواه  فته است.حمالت صورت گر

آگاه ودلسوز افغانستان متوجه موضع گیریهای احساساتی ونیروهای 

شخصیتها ودولت مردانی باشند که میخواهند با سخنان پوچ وبی 

معنی خود کشور را با خطر یک جنگ تمام عیار روبرو سازند و 

افغانستان عزیز را فدای رؤیاهای سازند که تا پاکستان زنده باشد، 

 هرگز به حقیقت مبدل  نخواهد شد.

ظران سیاسي  وافغانستان شناسان  امریکائي بدین باورند که نا

اساسي ترین مشکل میان دو کشور در واقع خط دیورند است، چیزي 

کتمان شده اما همیشه بر روابط دو کشور سایه داشته  که تاکنون عمدا  

تلویزیون طلوع ازکابل گزارش دادکه :دنیس كوك و كارل   .است

مریكا در جنوب آسیا در گزارشي در مورد فورد، دو دیپلمات پیشین ا

بحران افغانستان نوشتند كه امریكا و متحدانش ، كابل را متقاعد كنند 

كه خط دیورند را به عنوان مرز با پاكستان به رسمیت بشناسد. این 

دو دپیلمات سابق امریكا خواستند كه به حكومت كرزي فشار وارد 

درباره نفوذ هند درنظر بگیرد. آباد را  هاي اسالم  كنند تا حساسیت 

کوك  و فورد گفتند كه از سازمان ملل خواسته شود تا در یك نشست 
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جهاني با حضور همسایگان افغانستان، مرزهاي بین دو كشور را 

تعیین كنند و متعهد شوند تا در امور داخلي همدیگر مداخله نكنند. این 

هاي میان كابل و  دو دیپلمات هشدار دادند اگر جامعه جهاني به تنش

اسالم آباد توجه جدي نكند، ماموریت آنان در افغانستان با شكست 

 مواجه خواهد شد. 

در  اکستانپامریکا در امورافغانستان و هنماینده ویژ گروسمن

گفت: کشور متبوعش، خط « 1»یک گفتگوی ویژه با تلویزیون 

خارجه در داند. وزارت  دیورند را مرز میان افغانستان و پاکستان می

جواب مارک گروسمن گفته است: حکومت افغانستان، اظهار نظر 

که باشد،  در مورد وضعیت حقوقی خط دیورند را از سوی هر کسی

خارجه افغانستان به همین رد کردن اکتفا کرده و  کند. وزارت  رد می

حل معقول وعادالنه ای   برای حل معضله خط دیورند هیچگونه راه 

واکنش  وزارت خارجه افغانستان به مصاحبۀ  .ارایه نکرده است

در مسایل افغانستان « مارک گروسمن»نمایندۀ خاص امریکا 

وپاکستان،خطر تشدید حمالت پاکستان را بروالیات شرقی وجنوبی 

 افغانستان  بیشتر خواهد ساخت.

سیاست افغانستان با پاکستان در نیمه دوم قرن بیستم برسرحقوق 

خط دیورند به دلیل مشترکات تاریخی سیاسی مردمان آنسوی 

مبتنی بر حق تعيين وجغرافیائی و نژادی وزبانی وفرهنگی، 

و  سرنوشت يا حق خود اراديت برادران پشتون وبلوچ بوده است،

را به نمایندگی « ږدا پشتونستان زمون»کم از کم مدت چهل سال دهل 

ید از مردم آنسوی خط  به صدا در آورده بود، ولی اعالمیۀ جد

وزارت خارجه که خط دیورند را به عنوان مرز مشترک با پاکستان 

مناطق شرقی  ساخته و ، پاکستان را خشمگینبرسمیت نمی شناسد

اشغال قسمت  هتا ب ه استدرک  حمالت راکتیکشور را مواجه با خطر

  .بپردازدهای بیشتر خاک های شرقی و جنوبی کشور 
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درشرق وجنوب ارداری که پاکستان با کشیدن سیم خشرایطدر 

محلی وزد وخوردهای فزیکی های باشندگان مخالفت  کشور با وجود

بجلو کیلومتر بداخل خاک ما مرزخود را چندین  با نیروهای پاکستانی

بدتر از وضعیت امیر  شرایط در ، آیا دولت افغانستانآورده میرود

عبدالرحمن خان تحت فشار پاکستان قرارنگرفته است؟ معلومدار که 

حت فشار یک جنگ اعالم نشده با تلفات انسانی وخسارات ت

زیاد اقتصادی و روانی قرارگرفته است. مردم امنیت میخواهند بسیار

ودسایس گونه گون همسایه ها توان تامین امنیت ولت براثر توطئه ود

 را ندارد. 

 را انگلیسها از دسایس  یتاریخدر اینجا الزم است تا یک مثال 

 .بیان کنم حمن خانامیرعبدالرعلیه 

 

 ورندید ۀمعاهد لیزمان تحم یاسیبروضع س یمکث

 کشور یبا وضع فعل 

 

اوضاع را در طول  ورند،ید ۀمعاهد یقبل از امضا سهایانگل

 یاریبس یها یزیسرحدات افغانستان مغشوش ساختند و باعث خون ر 

اسباب ( 1892-1891.در داخل کشور شورش هزاره جات)دندیگرد

 فراهم کرده بود. راریام یشانیپر

مردم ودولت  فیتضع یبرا سهایانگل:» شودکهیمتذکر م غبار

تا مقاومت در  دندیورز ینم غیدر یوتوطئه ئ سهیدس جیافغانستان از ه

سبب بود که حکومت هند  نیها معدوم گردد، به هم سیبرابر انگل

 یفساد برا ۀانیرا آش رایطرف پشاور وکاکرستان و ت کیاز  یبرتانو

ساخته بود و گماشته گان خود  ستانافغان یاغتشاش برا دیتول

 رمحمدیسردار پ ،یمحمدخان الت ی)سردارنورمحمدخان پسرسردار ول
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 فیسردارمحمد شر ۀسرداربازمحمدخان نواس ،یالت ۀبرادر زاد خان

 یفتح خان،و سعدو ریوز ۀخان، سردار محمدحسن خان نواس

ً در دااشتهار ( را با پول واسلحه ورهیوغ لیکروخ ً فوقتا  خلات وقتا

شورش  دولت  دیو تول کیتا با تحر فرستادیافغانستان م یحدود شرق

 سهایانگل گرینگهدارند. از طرف د فیرا مشغول وضع یمرکز

به اغتشاش  کیاز مرکز را در داخل افغانستان تحر زندهیگر یوالهایف

خان را از حکومت  وبیسردار محمدا سهای. باالخره انگلکردندیم

عبدالرحمن   ریساختند و ام میالهور مق درمحبوس خواستند و  رانیا

 خ،یتار ری)غبار، درمس« قرار دادند. یگ شهیهم دیخان را تحت تهد

 (۶82ص

:" حکومت هندوستان در موقع دیگویم خیتاج التوار ردریام

که هزاره جات به شورش برخاسته بود و  یهنگام یعنی ،ینازک اریبس

 یو خوف شورش عموم دیگردیمنه دار تر مشورش هر روز دا نیا

که از  یکمک یموقع نیمن شده بود، در چن یشانیدر مملکت باعث پر

دولت »مضمون که:  نیبه ا دبو یماتومیالت دیهندوستان بمن رس

 یمبهم  و نامعلوم شما برا یبه جهت وعده ها تواندیهندوستان نم

لهذا الرد به کابل، انتظار بکشد،  سیدعوت نمودن سفارت انگل

جهت محافظت او به  یادیرابرتس سپهساالر هندوستان با لشکر ز

 ." شودیکابل فرستاده م

وقت مشغول جنگ با هزاره ها  نیکه : "من در ا دیافزا یرمیام

 یخوش ۀکه مردم افغانستان از جنرال رابرتس خاطر دانستمیبودم و م

درد  میبرا دایکه آمدن جنرال رابرتس با لشکر ز دمیترس یندارند و م

است و با شخص  یچون شخص نظام  یشود و از طرف نیسر آفر

پس بهتر دانستم که  ست،یاز اشکال ن یخال دنیبه توافق رس ینظام

مواجه باشم.  یبا شخص دپلومات یانجام مذاکرات سرحد یبرا

نوشتم و درآن تذکر دادم  سرایبه و یی[ فوراً مراسله ماتومی]بجواب الت
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 یسیانگل نیاز مستخدم یکی" )Sir Salter Pyne"نیکه سرسالتر پا

باب سفارت مذکور  رتا د دیآ یخانه کابل( به مالقات شما م نیدر ماش

حال از فرمانفرما خواهش  نیالزم را صورت بدهد و درع باتیترت

 میبرا کندیرا مشخص م یرا که خطوط سرحد ینمودم تا نقشه ا

بود که حکومت  نیمراسله ا نیبفرستد. مقصود من از ارسال ا

. " ) اوردیبه عمل ب یباب اقدامات بزرگ نیهندوستان را نگذارم درا

 (۴1۶-۴1۵، ص2خ، جیتاج التوار

من فرستاد،  یفرمان فرما برا کهیدر نقشه ا: »دیگویم ریام

 لیو بلند خ یراه آهن آنجا و چغائ ۀو چمن نو و استانس یریوز تیوال

آنها واقع است، همه  نیکه ب یاتیو مومند و اسمار و چترال و تمام وال

به  یرا جزء هندوستان مشخص نموده بودند. لهذا مکتوب مفصل

 یشیاظهارات مآل اند یسرحد فیطوا ابفرمانفرما نوشته در ب

مرا  نی. دولت هندوستان ماموررفتندیمرا نپذ حتینص ینمودم. ول

گفتند که و وانه و ژوب اخراج نمودند. آنها  لیاز بلندخ دیعنفاً وبه تهد

شما را مجبوراً  د،یاگر تا فالن ساعت ]از محال مذکور[ حرکت ننمائ

بجنگم و  سیدولت انگل باخواستم  ینمود. چون نم میخواه رونیب

 نیخود، دستور دادم که بعد از وصول ا نیدشمن شوم، به تمام مامور

، ص 2ج خ،ی." ) تاج التوارندیاطالع فوراً از محال مذکور حرکت نما

۴17-۴18 ) 

روز بروز  یبا حکومت هند برتانو ریببعد روابط ام نیا از

 .دیبه قطع روابط انجام 1892خراب شده رفت تا آنکه در سال 

گرفتن اسمار وکنر اقدام کرد اگرچه  یهنگام  برا نیدر هم ریام

جنرال غالم  یول دیروبروگرد یبا مخالفت اقوام صاف ریسپاه ام

راه عساکر را بازکرد و باسرعت    یاقوام صاف یباسرکوب درخانیح

تصرف اسمار  یاسمار وکنر را متصرف شد وتالش شاه چترال برا

 سیانگل یقبل ازدست انداز اکرد.وسپس کافرستان ر یرا خنث
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جزو قلمرو   یبطور رسم  ورندیمعاهده د یمتصرف شد وهنگام امضا

 افغانستان شناخته شد.

و  سیبل و به انواع دسااز مدتها ق ریکه ام شودیم دهیسان د نیبد

 یتحت فشار قرار گرفته بود تا اورا برا سیتوطئه ها از طرف انگل

 انیجنگ با شورش نیدرع ریآماده کند و چون  ام ورندید ۀقبول معاهد

 نیدر ا وبیهواداران سردار ا ۀلیبوس سیهزاره که دست انگل

ار به را نداشت، به ناچ سیمقابله با انگل ینائبود، توا لیشورشها دخ

موافقت کرد تا  ورندیمردیسرت یبه سرکردگ سیانگل ئتیآمدن ه

 . دیایغرض مذاکره  به کابل ب

: "عالوه براین، دولت روس، در باب والیت سدینویم ریام

من بود. به  یروشان و شغنان، مشغول فراهم آوردن اشکاالت برا

را  یجهت قطع و فصل تمام همین مناقشات و زحمات بود که سفارت

 یسیانگل ئتیریاست سرمارتیموردورند به کابل دعوت نمودم.ه به

و  دیکش شیرا پ هیبا روس نافغانستا یسرحد شمال شرق ۀنخست مسئل

 دهیقبالً به موافقه رس سیاظهار داشت که چون دو دولت روس و انگل

 یقسمت سرحد شمال نی( در اایعل یپنج )آمو ۀاند که رودخان

پنج  ۀرا که در شمال رودخان یمناطق دیبا ریافغانستان شناخته شود، ام

 کهیاظهار داشت درصورت ریکند. ام هیدر تصرف خود دارد، تخل

روسها مناطق درواز واقع در سمت چپ رودخانه آمو را به افغانستان 

و موضوع  رفتیشرط را پذ نیا ورندی. دکندیکنند آنرا قبول م میتسل

  .افتی لیتسج 1893نومبر  12 ۀتوسط موافقتنام

افغانستان وهند را  نیسرحد ب نییموضوع تع ئتیسپس ه 

 رفتیم شیپ یو بدگمان یمذاکرات که با کند ۀجیمطرح ساخت. نت

و  ینومبر در مورد سرحد شرق 12مورخ  ۀسرانجام به موافقنام

 ورندیکه بنام خط د دیانجام رانیافغانستان از واخان تا سرحد ا یجنوب

از مناطق سوات،باجور،  ریام هامموافقت ن نی. بموجب اافتیشهرت 
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 ۀدر  سیوچمن صرف نظرکرد و در مقابل  انگل رستانیچترال، وز

 قیراجزء افغانستان تصد  رستانیبرمل در وز ۀکنر تا اسمار وعالق

 ئتیدر خود محل توسط ه یموافقت نمودند تا حد بخش نینمود. طرف

 ،۴21 -۴20، ص2.) )تاج التواریخ ،جردیمختلط صورت بگ یها

 (2۶2-2۶1، ص3خ،جیالتوار راجس

مقاصد  سیبود که انگل ییدهایفشارها وتهد نیبا واردکردن چن 

عبدالرحمن خان  ریکرد وام لیخان  تحم رعبدالرحمنیخود را بر ام

خود با  یکشوروعدم توازن قوا یاسیبا نظرداشت اوضاع س زین

درواقع  ورند،یخط د یمناطق آنسو یبا واگذار ه،یو روس سیانگل

و روس نجات  سیانگل شتریب وزفغانستان موجوده را از خطر تجاا

 داد.

 دیبا کردیرا امضا نم ورندیمعاهده د ریاگر  ام  گریکالم د به

 نیاسترداد سرزم یکه زورش  برا یو درجنگ درحال کردیجنگ م

ممکن بود که قندهار تا جالل آباد  یلیخ دیرسینم سیمتصرفه انگل یها

کرد تا  یکار ریاز دست بدهد. بنابربن اموکنر ونورستان را هم 

 .دیحفظ نما سیانگل  شتریب خطراتافغانستان موجوده را از 

 یمقاومت در برابر فشارها ی،توانائیدولت داکتراشرف غن ایآ 

 تجاوزگرانه پاکستان را خواهد داشت؟

وتجاوز خود را  یببعد عمالً  تخط 2011از سال  پاکستان

 اتیو در وال ی،باحمالت توپخانه ازام طالبانافغانستان عالوه بر اعبر

 میس دنیو زابل آغاز نمود و با کش ایکنر وننگرها وپکت یسرحد

متعلق به  یو روستا هیننگرهار وکنر ده ها قر اتیخاردار در وال

 30از پنج  تا ورندیخط د یو از نقطه صفر هافغانستان را اشغال نمود

ه و سرحد خود را  به رود کنر بداخل خاک افغانستان بجلوآمد لومتریک

سازد. مردم  کیوصل کرده است تا در آب رودخانه کنر خود را شر

بگوش مسئوالن  ونیزیتلو قیتجاوز آشکار پاکستان را ازطر نیکنر ا
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دولت  افغانستان بعلت  یول رساندندیکشور وقتاً فوقتاً م یتیوامن یدفاع

مردم کنر توجه  تایآنها به شکا  یتفاوت یناتو و ب یروهایحضور ن

 کرده نتواست. 

دولت در برابر تخطی وتجاوزات آشکار پاکستان این  بی تفاوتی

ادعای داکتر فاروق وردک را قرین حقیقت میسازد که باری در 

من اسنادی در دست دارم که ثابت میکند »تلویزیون بصراحت گفت:

سیم سه مقام عالی دولت افغانستان از پاکستان در بدل توافق کشیدن 

میلیون دالر در دوبی  گرفته اند. وردک  70خاردار برخط دیورند 

عالوه کرد که حاضراست  این اسناد را در یک محکمه علنی ارائه  

 وردکفاروق  لینک  )«وادعای خود را ثابت کند.

.facebook.com/https://www11452۸766962970/videos/

6۸7۳24۳551۸1210/)  

با واردکردن این اتهام ،تنگ دولتمداران سست گردید ودولت 

بجای اینکه موضوع را به مراجع عدلی ارجاع نماید تا صحت وسقم 

ادعای داکتر فاروق رامعلوم کند، ودر صورتیکه مدعی نتواند 

ات نماید، با دادن پست  وزارت ادعایش را ثابت نماید  او را مجاز

دولت به آقای وردک دهن او را بست وپاکستان هم به تمدید سیم 

خاردار خود از هرجای که میخواست ادامه داد ودر هرنقطه ایکه 

 الزم بود دروازه های گمرکی تعیین کرد.

اقدام  نیخود در برابرا فهیافغان برحسب وظ  یسرحد یروهاین

 نیریش یراه  جانها نیل نشان دادند و دراپاکستان بشدت عکس العم

وزارت خارجه افغانستان با ارسال  یکرده اند ول یخود را قربان

 کرده رفت. یبه جانب پاکستان وقت کش کیپلوماتید  یامهایپ

وخوست وقندهار وهلمند بدون  ایکنرو ننگرها وپکت مردمان

مان آغاز انتظار به اقدامات دولت  در برابر تجاوزات پاکستان از ه

https://www.facebook.com/114528766962970/videos/687324355181210/
https://www.facebook.com/114528766962970/videos/687324355181210/
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کشوربرخاستند  یارض تیآن کشور به دفاع از تمام یتجاوز وتخط

 . شوندیخاردار  پاکستان شده وم میس دیمانع ت مد یوباجان باز

از  یحمالت طالبان وسقوط برخ یریپس از اوج گ نکیا

و  یارض تیدفاع ازتمام ی، دولت مجبور شده است تا برا هایولسوال

 یتیامن یروهایاز ن تیاهد تا  به حماعزت وناموس وطن از مردم بخو

. در رندیکشورکمر ببندند وجلوطالبان اعزام شده از پاکستان  را بگ

 یفوق العاده مثبت ریتاث یدولت یروهایمردم ازن تیحما یکنون تیوضع

  یکشور دارد و بزود یتیوامن ینظام یومورال قوتها اتیبر روح

 خواهد کرد.روبرو  زیدشمنان وطن را با شکست افتضاح آم

شکي نیست که مردم افغانستان مردمان دلیر و آزادي دوستي   

اند و همانگونه که در  برابراتحاد  شوروي با هم  متحد شدند و چون 

مشت کوبنده در دهـن شورویها کوبیدند، و آنها را از کشور بیرون 

 انداختند، اگر بازهم متحد شوند توانائي آنرا دارند که بر دهـن پاکستان

نیز بکوبند و آنرا از مرکب بلند پروازیهایش به زیر بکشند، اما  

حلقه به  حنتانینوکران وا ریسال اخ ۴۴متاسفانه که پاکستان در 

هفتگانه جهادي دردوران اقامت شان در آن  یمهایگوشي ازمیان تنظ

کشور براي خود تربیت کرده است، که ممکن است توسط همان 

رادر برابر طالبان   نستانت مردم افغانوکران زرخرید بتواند وحد

دوباره  70را درکشور مثل دهه  یداخل یبرهم زند وآتش جنگها

 . دینیات شوم خود را بر ما تحمیل نما قیطر نیمشتعل کند وازا

 2021/ ۶/ 2۴ انیپا      
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 مچهارمقاله 

 

 

 ناقلين شمالمکثی براخطار لطيف پدرام به 

 

 شمال کيها اند؟ناقلين 

ستند که هپشتون ها وهزاره وبلوچهای های ناقلین شمال ، بخشی از 

امیرعبدالرحمن خان آنها را بر اثر شورشها وبغاوتهای شان از 

جنوب هندوکش به شمال هندوکش تبعید ودر زمین های دولتی جابجا 

 20درحدود  1920است.پس از استقالل افغانستان،درسال کرده 

افغانستان هجرت کردند ودولت  هزار از مسلمانان هند نیز به

افغانستان آنها را خوش آمدید گفت ودرکابل وپروان وبغالن وقطغن 

وبدخشان به آنها اسکان داد و زمین وگندم برای کشتتکاری داد، چون 

روال مهاجرین هندی روبه افزونی بود، دولت با پخش اعالمیه ای 

 ذشت که از پذیرفتن بیشتر مهاجرین معذرت خواست.اما دیری نگ

مهاجرین هندی اسکان داده شده از آمدن به افغانستان پشیمان شدند 

ودوباره به هند برگشتند ولی برخی از مهاجرین پشتون تبار که 

دروالیت بغالن وقندز وبدخشان برسر زمینهای خود زحمت کشیده 

بودند، باقی ماندند وبه هند برنگشتند وهنوزهم دروالیات بدخشان 

  تونهای آمده از آنسوی خط دیورند زندگی میکنند .قندز پشووتخار 

بدنبال مهاجرین هندوستانی،موج عظیمی از مهاجرین پارا دریائی 

سرازیرشدند ودولت  1920دریا[ نیز به افغانستان درسال آنسوی آمو]

افغانستان با وجود امکانات محدود آنها را پذیرفت و دروالیات شمال 
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در خشان وقطغن وبغالن اسکان داد.چون مزار ومیمنه وشبرغان وبد

ان (آقای داکتر زیرکیار زیرعنو 201۸می 1۸روز)درمقاله ایکه 

در پورتال افغان جرمن به نشر رسانده ...« ملیت، ملت ،ملی ستم »

از قول "واسلی متروخین"جاسوس )کی. جی. بی( مولف کتاب "کا 

مشرۍ  کې د لینن په 1917پـه »جی .بی درافغانستان" مینویسد که: 

په روسیه کې بلشـویک/کمـونیستي نظام د پخـوانی تـزاري نظـام 

کمیونیستي واکمني په مرکزي اسیا کې  جای ونیو. کله چې بلشویک/

(تــاجکـانـو،  7۵0000بـرالسې شـوه، گنشـمیـر)اووه نـیـم لـکـه= 

ازبـکـانـو، تـرکمـنانـو، او کـرغــیـزیـانـو افـغـانـستان ته پناه 

واشنگنتن، ډي.  .) واسیلي میتروخین،کې جي بي په افغانستان کې.« ویـوړه

 مخ( 17،په انگریزي ژبه:  2009.تجدید  2002سي. ،

خود)افغانستان ته له محققانه درمقاله  زین یلڅزاده  ینورالحق نب

 900کدوال( از  مهاجرت  یترکستان سخه راغل ینابیاوچ یروس

قرن 20به افغانستان درهه  ینیوچ یهزار از باشندگان ترکستان روس

 یوترک یوجاپان یکیآنها جاسوسان بلشو انیدرم دهدکهیخبر م  ستمیب

 (201۸اکتوبر9 یلڅزاده  ینورالحق نب سبوکی) فوجود داشتند. زین

هزارترکمن هاوازبیک ها 750شامل به این حساب ناقلین شمال،  

ها در که بعد از اشغال بخارا توسط روس میشود وقرغیزها وتاجکهای

اکثراین فراریان  مجبور به فرار به افغانستان شده بودند.1920

درکنار ازبکهای جا خوش کردند که از قرن شانزدهم با استیالی 

با شیبانی ها در افغانستان آمده وباقی مانده بودند. اما تاجیکهای که 

له داران گدریا( همراه با پارا دریا=فراموج فراریان ماوراء النهر)

ترکمن و قرغیز ها وارد افغانستان شدند برخی خود را به  ازبک و

درۀ  پنجشیر رساندند وسکنا  گزیدند ودولت افغانستان هم با وجود 

امکانات محدود خود به آنها پناه داد تا از گزند کمونیزم در امان 

بمانند، اما متاسفانه که در جمله ناقلین ومهاجرین بخارائی تعدادی از 
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شویک نیز وارد شدند وتخم نفاق و شقاق وستمی جواسیس دولت بل

  گری را کاشتند.

محقق امریکایی ریه تالی استوارت درکتاب آتش درافغانستان 

بلشویک ها بخارا و خیوا را اشغال  1920در سپتامبر »مینویسد: 

کردند و امان هللا خان بر این عمل بلشویک ها اعتراض کرد و اجازه 

لیغات خود را در کابل برعلیه انگلیس ها نداد که بلشویکها مرکز تب

تاسیس نمایند. در نخستین معاهده دوستى افغان و اتحادشوروى که 

عقد شده بود، شرط اساسى دوستى با آن دولت 1921نومبر  2۸در

آزادى کشور بخارا و خیوا با طرز حکومتى که مردم آن دیار 

افغانستان بخواهند، همراه با پرداخت ساالنه یک میلیون روبل به 

درج گردیده بود، در مقابل افغانستان به روسها وعد داد تا 

قونسلگري هاى شانرا درپنج شهرافغانستان بشمول دومنطقه در 

سرحدات هند بریتانوى )قندهارو غزنى( تاسیس کنند، ولى بعد از 

امضاى معاهده مذکور بلشویک ها عمالً بخارا را مورد حمله خویش 

غانى را که بکمک بخارا رفته بودند با سه واگون قراردادند و قوای اف

طال که پادشاه بخارا با خود حمل میکرد دستگیر و در بازار ها به 

 مردم نشان دادند.

شاه امان هللا مجلس وزراء را دایر کرد وگفت که بلشویک ها قطعا  

)ریه ً تالی « قابل اعتماد نیستند و به وعده هاى شان وفا نکردند.

تش درافغانستان،ترجمه یارمحمدکوهسارکابلی،انتشارات میوند، استوارت، آ

  ) ۳2،ص 1۳۸0پشاور،

ناقلین سمت شمال اعم هم برتعداد  از امان هللا خانحکومت های بعد

افزود و به متقاعدین نظامی ومامورین بلند از پشتونها وغیر پشتونها 

رتبه ملکی بعوض معاش تقاعد شان در شمال کشور به آنها زمین 

  .میداد تا در آبادانی و عمران کشور سهم موثر گرفته بتوانند
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آقای مصطفی عمرزی در مورد مهاجرین و ناقلین بخارا؛ مقالت 

جالبی دارد که نقل قسمت هایی از آن برای تکمیل بحث موجود 

،تحول عظیمی در  1917کمک میکند.او مینویسد:" با انقالب اکتوبر

امارت نشین فاسد بخارا  .ما می شودهمسایه گی شمالی افغانستان رون

سقوط می کند و روسان با اشغال این منطقه، قلمرو فسق و فساد را 

بخار می کنند. قبل از این رویداد و پس از آن، هزاران تن از اتباع 

بخارا به افغانستان فرار می کنند. گسترده گی این مهاجرت ها به 

وش می شود مبادا جایی می رسد که دولت آن زمان افغانستان مش

ترکیب قومی شمال افغانستان، به ویژه شمال شرق در تناقض با 

در سلطنت اعلی  شرایط سیاسی و طبیعی افغانستان، قرار گیرد.

حضرت شاه امان هللا، نشر نظامنامه ها، از موارد بسیار مهم در 

جهت قانون مندی جامعه به شمار می رود. بنابراین، ده ها نظامنامه 

نظامنامه ی ناقلین به »ل مختلف نوشته و نشر می شوند.در مسای

( رهنمودی بود تا جلو 192۸«) 1۳07قوس  9 -سمت قطغن

عوارضی گرفته شود که گمان می شد در وجود مهاجران مسلح، 

 -امنیت صفحات شمال را تهدید می کنند. بر این اساس، دولت

چند از مکلفیت می یابد اهالی بومی را به مناطقی بفرستد که هر

گذشته نیز در آن جا همتبار داشتند، اما کثرت مهاجرین و ناقلین 

  .جدیدالورود، باعث بی ثباتی منطقه شده بود

نگرانی حکومت بی جا نبود. با اغتشاش ارتجاع اول )سقوی(، 

شماری از فراریان آسیای میانه، زود نمک دان شکستند و سر و کله 

می آید. ابراهیم بیگ لقی در ی شان در میان رهروان سقوی به چشم 

جرگه ی حبیب هللا کلکانی، قبل از ورود به کابل، سهم می گیرد و 

افرادی که در سمت شمال اقامت کرده بودند، در حالی که کشور 

آبایی را برای بیگانه گان رها می کنند، در روز های دشوار افغانان 

را جایی  که در هرج و مرج اجتماعی تضعیف شده بودند، افغانستان
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می یابند که در خصوصیات فرهنگی، قومی و زبانی، فرصت 

 «دیگری بود تا در کشور همسایه، میزبان شوند.

آقای عمرزی از کتاب خاطرات استاد خلیلی نکات جالبی نقل میکند  

مشهور به خلیفه قزل آیاق... و مال  -عابد نظر مخدوم" :ومینویسد

ر تحکیم سلطنت حبیب هللا خان آدینه... این دو نفر، سهم بزرگتری د

داشتند. این خلیفه قزل آیاق، کسی بود که بعد از حمله ی روس ها به 

بخارا، با صد ها نفر از اعضای فامیل اش به افغانستان، پناه آورده 

بود. او در شبرغان، خیمه و خرگاه زده بود و از راه تجارت قالین و 

ً در ح دود ده هزار عسکر پرورش اسپ، زنده گی می کرد. تقریبا

 "مسلح در خیمه های او، همیشه به صورت آماده باش می بودند

ابراهیم بیگ بخارایی ]معروف به لقی و باسمه چی[ نیز همراه سید »

حسین بود. او چندین بار با روس ها جنگ کرده، به تکتیک های 

ابراهیم بیگ با خود پنجصد نفر « ... جنگی روس ها، آشنا بود.

هرچه بود، با کوتاه شدن دست مرتجعان « راه داشت.بخارایی هم

داخلی از مقدرات مردم، شماری از اوباش بخارایی، به شمول 

ابراهیم بیگ لقی، دوباره به آن سوی آمو فرار می کنند و اما 

هزاران تن دیگر در افغانستان می مانند. جناب عمرزی ادامه 

ارایی، در شمار سال ها پس از آن همه ماجرا، فراریان بخ»میدهد:

کسانی که ماندند و به کشور نو، احترام گذاشتند، هموطنان شریف و 

محترم ما شمرده می شوند ؛ اما ذهنیت قبلی از کشور آبایی، در 

مسیر بحرانی که به افغانستان تحمیل شد، گروهی از مردم بخارا را 

معروف می کند که به گمان اغلب، گروهک فرهنگ ستیز ستمی، از 

تهاجم شوروی به افغانستان و راه  .ی آنان به شمار رفته استبقایا

یافتن افغان ستیزان به تار و پود مقدرات ما، سال ها پس از ختم 

غایله، در وجود جریان هایی که ثبات اجتماعی را تهدید می کنند، 

نشان می دهد بی ریشه گان فراری از آسیای میانه، بیش از همه 
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...به هر صورت، تعداد بی شمار ناقلین برای این کشور  مضر اند.

در شمال افغانستان، بر اثر حکومات قبل و بعد امانی نیز معزز و 

محترم می مانند و دولت های افغانی، مالکیت مفت آنان بر هزاران 

جریب زمین را به نام مهمانان همسایه و مسلمان، نادیده می 

:"هدف ما از ارایه آقای عمرزی درپایان مقاله خود میگوید .....گیرد

ی چنین روشنگری هایی، سفارش به بازگشت کسی نیست، بل در 

پرتو این روشنایی، حد و سطح کسانی معلوم می شود که هیاهو و 

هلهله می کنند و در هر نوبت حضور خارجی، یادشان می رود صد 

سال قبل که آبا و اجدادشان به این وطن آمده بودند، نیز نام این جا 

برای دریافت  .ن بود و مردم اش افغان نامیده می شدندافغانستا

بخارای »معلومات بیشتر از اوضاع سرزمینی که بخار شد، نوشتار 

از این قلم را هم بخوانید. آگاهی پیرامون گذشته ی مردمانی « مفلوک

که بقایای ناخلف شان، ما را در خانه ی خود ما، اما در برابر بیگانه 

 ،۲4")رک: دعوت ميديا .استتوهین می کنند، جالب 

-http://www.dawatmedia24.com/wp)لینک؛ 

content/uploads/2017/12/russia-in-1910-1.jpg   
 

در دهه دموکراسی درجمله احزاب مختلف سیاسی گروهی با اندیشه 

برسرزبانها افتاد که رهبری اش « ستم ملی؟»های افغان ستیزی بنام 

دموکراتیک خلق بشمارمیرفت ، ولی درظاهر از بنیان گذاران حزب 

در باطن هدفش ستیزه با بخش بزرگی از جامعه افغانستان بخصوص 

پشتونها بود.پس از کودتای ثور وتوأم با تجاوز اتحاد شوروی بر 

افغانستان، این ویروس خیلی سریع رشد نمود و به هرسو بیخ و 

ب ریشه دوانید و بحیث گروه های مسلح ضد پشتون دست به تحری

وکشتارهای هولناکی زدند. داستان مولوی قره ونسل کشی پشتونها 

در فاریاب در دوران اقتدار پرچمیان، مو براندام خواننده راست 

  .میکند
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 مقاله ای  «مخالفان تنها میمانند» مصطفی عمرزی، زیرعنوان

اشاره به اخطار  به نشر رسانده ودر آندرپورتال افغان جرمن آنالین،

کرده است. از به ناقلین سمت شمال،لطیف پدرام  از جانب های

که پدرام به ناقلین شمال اخطار استنباط میشودچنین  خواندن مقاله 

که اگر از قبول کلمه افغان و افغانستان منصرف نشوند، و است داده 

تذکره بگیرند؛ آنگاه که او با کمک کشورهای خارجی موفق به 

یل کند، آنوقت آنها را از شمال تجزیه افغانستان گردد وخراسانی تشک

  .کشور اخراج خواهد نمود

باید بدانند که امیر آهنین امیر عبدالرحمن خان چنان پدرامها  ولی

داده است که هیچ قدرتی نمیتواند این سمت شمال بافتی به جامعه 

ساختار را درهم شکند و افغانستان را دچار تجزیه کند. پدرامها 

وتشکیل خراسان را با خود بگور خواهد آرزوی تجزیه افغانستان 

  برد.
 

 :یداشت ضرور ادي

از رسانه های جمعی  دراین شب وروزها بازسروکله لطیف پدرام 

بچشم میخورد واین بار باپشتاره ای از قراردادهای درخارج از کشور

 بدون امضای اقوام غیر پشتون.

تان بود به عضو پارلمان افغانس یوقتهنوز ازیاد ما نرفته است که او 

پاکستان وعده سپرد که  اگر او  رخارجهیپاکستان سفرکرد و به وز

 شناسد  یم تیرا برسم ورندیدرافغانستان بقدرت برسد،نه تنها خط د
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افغانستان را به پاکستان خواهد  نیپشتون نش ینهایبلکه تمام سرزم

افغانستان خواهد  یو درشمال هندوکش کشورخراسان را بجا   دیبخش

 هیهمسا یکشورها یجنتیاکنون مهر درشت  ا نیکه هم یکس ت.ساخ

 را پشتون یزعماهمه که  دهدیدارد، چطور بخود حق م یشانیرا برپ

شاهان پشتون با  کهیقرارداد 20که در  دیو بگوخاین خطاب کند 

افغانستان رابدشمن داده  یوروسها امضا کرده اند وخاک ها سهایانگل

 یبلوچ ونورستان ایوهزاره  کیاوزب ،  کیتاج کیچیه یاند، امضا

که در افغانستان پشتونها  نستیکالم ا نیا یوجود ندارد، معن رهیوغ

 ؟دوست وصادق به این کشورپشتونها  وطن  ریوطن فروش اند و غ

کشور  نیساز درا خیتار یگروپ قوم کیبزرگ به  نیتوه کی نیا

 است.

معاهده  رحمنرعبدالیام یپدرام بپرسم که وقت فیاز لط خواهمیم

 د؟احتماالً یقرار داشت خیتار یشما درکجا کرد،یرا امضا م ورندید

 امدهی"   به افغانستان نایتان هنوز از"پارادر یپدران وپدرکالنها

 هیقر کیملک  ایاردل و یسپاه کیبجز  دیبودند واگر آمده باشند شا

 یتا درپا دینبود یشما کاره ا یموقف  نیدرچن د،ینبوده باش شیب

 .شدیشما گرفته م یامضا یادادقر
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 داشتیکشورحضور نم نیکه اگر قوم پشتون در ا نستیا تیواقع

دولت  ایو رانیا هیسلطه دولت صفو ریاز ز آزادیخواهی اصلن فکر 

خطور  انگریماوراء النهر در اذهان د یبانیشدولت هند و یمغول

مذکوربر  یکشورها ۀدر طول دوصد سال سلط راکهی. زکردینم

کشور کدام حرکت  زا یگوشه ا چیدره (1707تا 1۵10تان)ازافغانس

 نشده است. دهید نیبجز از مناطق پشتون نش گانهیضد سلطه ب

پشتون بود  کی شیاند یمل تیشخص نینخست یخان هوتک سیرویم

 یاجنب ۀسلط وغیو  کرد  امیدرقندهار ق رانیا هیکه برضد سلطه صفو

  قندهار برانداخت طراف اتیرا از گردن مردم قندهار و ووال

 رانیتا قلب ا نانشیوجانش(.1707واستقالل قندهار را اعالم کرد)

 ابران سلطنت راندند. عمدهتاختند وده سال هم بربخش  شیپ

 یمل تیشخص نیدوم ،یاحمدشاه ابدال ،یخان هوتک سیرویاز م پس

 جادیواستقالل طلب بازهم پشتون و از قندهار بود که بفکر ا شیاند

افغانستان  کیافناد و در قندهار اساس  یستقل افغاندولت م کی

ودرغرب تا  دیرسیم یبزرگ را گذاشت که وسعتش درشرق تا دهل

 . دیرسیامو ودرجنوب بحرهند م دو در شمال تا رو  نیکسپ رهیبح

در قرن نوزدهم  یدو ابرقدرت استعمار یونطام یاسیس یرقابتها

 هیبا توط ایور وتا با ز دیدرشمال وجنوب افغانستان سبب گرد

 کریاز پ ییقسمتها ریکب یایتانیوبر  یتزار هیروس یکشورها

 .ردیدوابرقدرت قراربگ نیا رنفوذیز افغانستان جدا گردد و

معروف به  رعبدالرحمنیام تیو درا ریتدب راثیموجوده م افغانستان

تجاوز  نیافغانستان پارچه پارچه براثر دوم کهیریاست. ام نیاهن ریام

کردو از آن کشورواحد  میباهم لئ ریا دوباره با زور شمشر سیانگل

 افغانستان را ساخت.  هیوعبرقابل تجز

،کار  رشدهیمخالفان اج یافغانستان از سو یقبل یبرزعما انتقادکردن

سرنوشت افغانستان با  ینشان داد که وقت خیتار یول  است یاسان
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 ی)ربانپدرام  فیپاکستان بدست همتباران لط یها هیوتوط کمک 

بلکه  را منحل کردند، یمل یومسعود( افتاد ، انها نه تنها اردو

دالر ارزش  اردیلیدوصدساله کشوررا که صدها م ینظام زاتیتجه

را که  یتجاوز شورو یغرامات جنگ یداشت،هم بدشمن دادند وحت

زنان شان داده  وهیبه فرزندان وب دیجهاد گران افغان بود وبا یخونبها

 .دندیبخش هیفدرت خود به روس یابخاطر ابق شدیم

 یبرا یپشتون تبار خدمتگاران صادق یکه همه  زعما میگویمن نم 

همتبار  یزعما انیاز م  تواندیپدرام نم یآقا یکشور بوده اند،ول نیا

 یپشتون برتر میزع نیرا بما نشان بدهدکه از بدتر یخود چهره ا

 داشته باشد؟

خود بجز قتل عام مردم   تیومسعود درمدت چهارسال حاکم یربان

 شهر کابل بشمول قصر یدر صد ساختماها 70 بیافشار وتخر

 گریود نیهزار باشنده کابل در رقابت با گلبد 65داراالمان  وکشتار

 توانمینکردند،م یوفرهنگ یمدن دیکار مف چی، ه یجهاد یها میتنظ

پل  در  کیباب مکتب و کیا ی ،یصح کینیکل کی یکه حت میبگو

 انستان نساختند. تمام افغ

اسفالت شده   یشاهراه ها دنی:  کشلیدرافغانستان از قب یاثار مدن تمام

 یو طرح پروژه ها یاریبرق وآب یوبندها یهوائ یدانهایو اعمارم

بزرگ ، اعمار  یوشفاخانه ها یدیتول کاتیفابر جادیوا یانکشاف

آثار  فرهنگ وتمدن معاصر  ریوهوتل ها وپارکها وسا یقصرها

 فکر ودماغ شاهان پشتون است. داختهور  همه ساخته وپردرکش

ودادن   یونظام یملک یپوهنتونها جادیو ا  یمکاتب عصر سیتاس

 یها تیشان درفعال یریزنان وسهمگ یوحق کار برا لیحق تحص

 یبرالوچی ومهمتراز همه حق انتخاب لباس و رو یاسیوس یاجتماع

 پشتون داده شده است.  یزنان از طرف زعما

  ايانپ
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 پنجممقاله 

 

 هدف از رونمائی کتاب ناشناس،
 ؟او تجلیل از ناشناس است یا تذلیل

(3/۴ /2019) 
 

 

 
637714489997797https://www.facebook.com/watch/?v= 

 

را که دوستان " اس نیستناشن ناشناس  " من ویدیوی رونمایی کتاب     

آنچه برای من حایزاهمیت بود،  .زیادی برایم فرستاده بودند دیدم

معرفی کتاب خود ناشناس در مورد هنر موسیقی درافغانستان است که 

پس چرا . برای جوانان عالقمند به موسیقی خیلی با ارزش تلقی میشود

در  از این کتاب هنری رونمائی صورت نگرفت وکسی از اهل مجلس

بارۀ آن صحبتی نکرد ونظری ابراز ننمود، مگر از کتاب سیاه سنگ 

در بارۀ ناشناس که در درجه دوم اهمیت قرار دارد، با شور وهیجان 

https://www.facebook.com/watch/?v=637714489997797
https://www.facebook.com/watch/?v=637714489997797
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در لندن و هالند وآلمان محافل رونمای برگزارگردید و دراستکهلم 

 سویدن برای آن آمادگی گرفته میشود ؟
ناشناس، هنرمندی  علتش به نظرم این است که میخواهند توسط

شناخته شده از جامعه پشتون، به دانشمند سترگ پشتون عالمه حبیبی 

اتهاماتی را وارد کنند که خود جرأت بیان آنرا دریک چنین محفلی 

ند وآقای ناشناس باوجود ادعای خود آگاهی، سخنان غیر مست. نداشتند

آرزوی وفرهنگ پشتونها اظهارکرد که  ونا آگاهانه ای در مورد تاریخ

 .دیرینه دشمنان این زبان وفرهنگ را برآورده ساخت

دراین رونمائی ها، هدف اساسی تخریب بزرگترین دانشمند پشتونها 

گناه .یعنی عالمه حبیبی توسط یکی از بستگان آن یعنی ناشناس است

حبیبی اینست که چرا او تاریخ زبان وادب پشتو را توسط نشرکتاب 

 یخ ادبیات فارسی نشان داده است؟پټه خزانه قدیمی تر از تار
ایرانی ها همواره سعی داشته ودارند تا نشان بدهند که تنها زبان 

فارسی دراین منطقه توانایی آفرینش یک شهکار چون شاهنامه 

فردوسی را داشته ودارد و غیر از فارسی هیچ زبان دیگری به آن 

ر زبان پختگی نرسیده بود که گویندگانش توانایی سرودن شعر را د

چون در پته خزانه شاعری بنام امیرکرود پسر .  خویش داشته باشند

امیر فوالد مقیم غور در قرن نهم میالدی سراغ داده شده است که در 

سرودن اشعار حماسی قبل از فردوسی دسترسی داشته است ویک 

زه یم زمری پر دی نری له ما اتل ) نمونه آن همان شعر معروف 

  (ند وپه کابل بل په زابل نسته؛له ما اتل نستهپه هند و س/ نسته 

از اینجاست که بعد از پخش این شعر به حواله پته خزانه، .می باشد

فارسی زبان افغانی همه درپی تردید  نویسندگان ایرانی ونویسندگان 

پته خزانه وتخریب عبدالحی حبیبی افتادند وتا امروز این تالش ها 

با جعل خواندن کتاب پته غیرآگاهانه  ناشناس نیزبصورت. ادامه دارد

در آسیاب دشمنان تاریخ وفرهنگ خزانه از سوی مرحوم حبیبی 

طوریکه در . پشتونها آب می ریزد ودل دشمنان پشتون را شاد میسازد

پختگی این شعر واز قدمت آن ناراض است ویدیو دیده میشود او از

ادبیات  وشاهنامه را شهکارراضی زبان وادبیات فارسی  ولی از
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فارسی میشمارد ولی از خوشحال خان ختک وحمید ماشوخیل شاعر 

 .نازک خیال پشتو یاد نمیکند
کتاب پته خزانه یک تذکره است، که توسط محمدهوتک سوانح 

اینکه کتاب . ده استشپشتون دریک دفترتدوین ( زن ومرد)شاعران 

محمد هوتک یک اثرعلمی است یا نیست، مطمع نظرمنتقدین نیست، 

بلکه هدف انکار توانائی زبان پشتو در تخلیق شعر وشاعری است 

وبنابرین جناب ناشناس باوجودیکه از وجود محمدهوتک در دربار 

شاه حسین هوتکی انکارنمیکند، ولی برپختگی شعر امیر کروړ تردید 

ناشناس نمیداندکه .میداندساخته ذهن پوهاند حبیبی دارد وآنرا جعل و

از سوی مخالفان  خزانه تا کنون ده ها مقاله وکتاباز زمان انتشار پته 

حبیبی  درتردید پته خزانه درکابل وپشاور نوشته شده است مگر 

و عالمه رشاد کتابی .همگی این انتقادات با دالیل علمی رد شده اند

 .درمورد فرهنگ زبان  پته خزانه نوشته اند
را چنان وآنکرده  جعل خود روایتی را تعجب اینجاست که ناشناس 

حالوت بیان میکند که گوئی خود حاضر وناظر صحنه گفت وگوئی 

سال  61درحالی که حبیبی . الفنستون انگلیسی، با حبیبی بوده است

به این نوشته آقای داکتر لطیف . بعد از مرگ النفستون متولد شده است

 :یاد توجه کنید که امروز در فیسبوک خود به نشر رسانده است
میالدي / زیږدیز 1779الفنسټن انګریزي مورخ دمونټ سټوارټ »

زیږدیز کال دنوامبر  18۵9کال داکتوبر په شپږمه نیټه زیږیدلی و او د

زیږیزکال کې تر الفنسټن  1910عالمه حبیبي په . نیته مړ شو  20په 

ناشناس صیب وایی چې عالمه . کلونه وروسته زیږیدلی دی ۶1

ه اړوند یې ورسره خبرې حبیبی ورسره لیدلي و او دپټې خزانې پ

 «ایا په قبر کې یې ورسره خبرې کړې وې؟.کړې وې 
Latif Yad ( 2019. 04. 03فیسبوک )  

ازاین گفته های ناشناس معلوم میشود که اونوشته های مخالفان حبیبی 

درحالی که برای نقد .جلب کند خوانی میکرد تا باور مردم رابازرا 

که به اندازه خود حبیبی دانش  آثار حبیبی کسی باید قدم بجلونهد

وتجربه علمی داشته باشد، نه ناشناس که هیچ اثرعلمی وتحقیق 

 .درزمینه زبان شناسی وتاریخ ندارد
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 !عزیزان گخوانند

چون کتاب پټه خزانه، زیربنای تاریخ ادبیات پشتونها را میسازد، و 

 در آن از مادران مرد پرور پشتون چون نازو انا مادرمیرویس نیکه

وزرغونه انا مادر احمدشاه با یاد دهانی شده است که عالوه برتربیت 

فزندان برومند در سرودن شعرنیز دسترسی داشته اند ونیز در آن 

کتاب سابقه شعر پشتو قدیم تر از زبان فارسی نشان داده شده است ، 

به این خاطر دشمنان این کتاب واین فرهنگ میخواهند از نقطه های 

خود خود برتر بین استفاده کنند و با تجلیل وتذلیل  ضعف انسانهای

 .آنان میخواهند اهداف خود را تبلیغ کنند
 

سیاه سنگ، نویسنده هوشیاروزرنگی است که وقتی بخواهد ازکسی 

انتقام بگیرد، به بدگوئی مستقیم او نمی پردازد، بلکه ازدردیگری پیش 

قبل یکی از سال 8-7سیاه سنگ تا . می آید و به او خنجر میزند

 ت زیادی درمدافعین سر سخت زبان وفرهنگ پشتونها بود و مقاال

دفاع از زبان پشتو و شعرای پشتون از قبیل حمید ماشوخیل و سایل 

وملنگ جان ورحمان بابا وغیره مینوشت ولی وقتی دید که نوشته 

هایش از سوی نویسندگان پشتون مورد تقدیر قرار نمیگیرد؛ یک باره 

ضد فرهنگ وزبان پشتو جهت داد ؛ ابتدا رحمان بابا را قلمش را بر

دزد اشعار وافکار حافظ معرفی نمود وسپس در یک محفلمرکب از 

افغانهای اروپائی درشهر استکهلم سویدن، اشعار عبدالباری جهانی 

رامورد نقد تند خود قرار داد و ترجمه رباعیات عمرخیام به زبان 

واینک .  و بی ارزش ارزیابی نمودپشتو از سوی باری جهانی را خام 

نوبت سرنگونی ناشناس هنرمند شناخته شده پشتون ها رسیده است که 

 .وی را توسط خود پشتونها نابود میکند
ناشناس فکرمیکند که سیاه سنگ با نوشتن این کتاب، مقامش را 

درجامعه افغانی بلند برده است، درحالی که سیاه سنگ، ناشناس را 

( آی اس آی) ش بگیر استخبارات نظامی پاکستان در سطح یک معا
در قطار افرادی چون گلبدین حکمتیار وشهنواز تنی قرارداده وبحیث 
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یک عنصر جاسوس ووطن فروش به جامعه افغانی معرفی کرده 

 . است
 :توجه کنید" ناشناس ناشناس نیست" به این نقل قول از کتاب

 به شما پول میداد؟ ISIآیا : سیاسنگ»
سر از ماه . بلی، در شروع مرا ماهانه ده هزار کلدار میدادند :فطرت

وقتی پرسیدم که چرا دو . سوم این مبلغ به هشت هزار کلدار رسید

به گلبدین حکمتیار و شهنواز تنی هم همین : هزار کم شده است، گفتند

 .«مبلغ پرداخته میشود
ابن الوقت ) خاصیت اپورتونیستی  زیر در نقل قولسیاسنگ 

 : ناشناس را در برابر رژیم های سیاسی کشورنشان داده است(نبود
با همه بیزاری که میگویید از سیاست دارید، چنان : سیاسنگ»

نماید که سرگذشت و سرنوشت شما بیشتر از هر هنرمند دیگر  می

با سیاست ، به ویژه خواندن آهنگهای سیاسی  -وشاید آسیا -افغانستان 

 در این زمینه چه گفتنی دارید؟.تدر هر رژیم ، گره خورده اس
 آیا اشاره تان به سرود ملی است؟.درست متوجه نشدم : فطرت

 :هدفم خواندن هفت آهنگ زیرین است: سیاسنگ
پس از زوال سلطنت در نخستین ..." آن دیو شب که پرده ظلمت ( " 1

 .سالگرد جمهوری
فردای سرنگونی رژیم " ای د آزادی خاوری تاته موسالم دی( "2

 .داوؤد وآغاز کودتای ثور
درماه سوم " سرنگون باد دشمنان خلق/ سربلند باد دوستان خلق( " 3

 کودتای ثور
درماه سوم مرحله نوین وتکاملی انقالب " دا دمستو پسرلی دی( " 4

 .شکوهمند ثور
در آستانه فروپاشی حاکمیت حزب " جهاد این جابهار( " 5

 .دموکراتیک خلق افغانستان
در آغاز شکست حاکمیت جهادی " دهار دزمرو وطنهزما کن( " 6

 .وپیرزوی طالبان
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پس از نابودی امارت طالبان در آغاز " داوطن افغانستان دی( " 7

 .«روزگار حامدکرزی
یاد کرد نکته های فوق در کتاب مذکور هیچ معنی ومنظوردیگری 

نمیتواند داشته باشد بجز بی آبروساختن ناشناس تا سطح یک جاسوس 

(ISI ) پاکستان وابن الوقت بودن اودر تمام رژیم های سیاسی در

 .سال اخیر70
شخصی که خودرا معاشخوار سازمان سخنان هیچکسی به بنابرین 

چنین الطایالتی هرگزجاسوسی پاکستان معرفی کند، گوش نمیکند و 

 .قرار نخواهد گرفتمورد قبول کسی تاریخ وفرهنگ پشتونها علیه 
 2019/ ۴/ 3پایان 

 
  :د داشتیا

چون ازاین خصلت ناشناس امروز از طریق فیسبوک مطلع شده ام 

حکایت )بنابرین من سخنانی را که در وصف آقای ناشناس در مقاله

نوشته و درپورتال  2007در جوالی ( ناشناس وپروژه سیاه سنگ

افغان جرمن آنالین به نشر رسانده ام، پس میگیرم زیرا ایشان 

 2019/ ۴/ 3 .درا نزدم از دست داده انداعتبار واحترام قبلی خو
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 مقاله ششم

 

 جناب ناشناس! 

 د؟یریگیپاکستان پول م ISIهم از   اهنوزیآ

(1۴ /۴ /2019) 

 
 یپهلو کهیپردازم. در صفحه ا یمقدمه به اصل موضوع م بدون

شده است.  یدرچوکات خط سرخ نشان یعکس شما قراردارد ، سطور

سنگ شما را درجمله معاشخوران  اهیس یصفحه  آقا نیدرا

ISIکرده است ،و شما هم  به گرفتن ده هزارکلدار در هرماه  یمعرف

 خواهمی. مدیکرده ا رافپاکستان اعت یاز سازمان استخبارات نظام

 یپاکستان) آ ینظام یهنوز هم شما  ازسازمان جاسوس ایبدانم که آ

حساس  یروزها نیاچرا در  د،یریگیاگر نم د؟ویریگی( پول میاس آ

شده است، شما  یجد یکه مذاکرات صلح با طالبان وارد مرحله ا

و زبان  خیتار هیرا بدورخود جمع کرده عل یوآنجا افراد نجایا

که خود را پشتون هم  ید،درحالیکنیسوء م غاتیپشتونها تبل هنگوفر

 د؟یشماریم

 شغل  نیکه در فرهنگ پشتونها "جاسوس"پست تر دیدانیشما نم ایآ

 یخاطرانسانها نیدشنام است .وبه هم نیبد تر  یواطالق آن به کس

مرگ قرار داشته باشند،  یوحت یسخت اقتصاد یولودر تنگنا  فیشر

شغل  نیچن رفتنیاز پذ یول سازندیخودم یوگرسنگ یبا فقر وندار
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ً . لطفندیجو یم یبدنام دور سنگ توجه  اهیمصاحبه خود با س نیبه ا ا

 دیبار آنرا بخوان کیتا  کنمینقل م نجایدرا ! من آن سطور رادیکن

 !دیسطورجواب بده نیوبخوانندگان ا

 داد؟یبه شما پول م ISI ای: آاسنگیس»

. سر از ماه دادندیدر شروع مرا ماهانه ده هزار کلدار م ،ی: بلفطرت

که چرا دو  دمیپرس ی. وقتدیمبلغ به هشت هزار کلدار رس نیسوم ا

هم  یو شهنواز تن اریحکمت نیه گلبدهزار کم شده است، گفتند: ب

 .«شودیمبلغ پرداخته م نیهم

 یکارها نیتر فیاحمق ونادان و کودن باشد که  کث یلیخ دیبا آدم

 کند؟ کیشر یگریخود را با د

   
 ناشناس ودو صفحه از کتابش

 

که در برنامه پنجره اروپا  راویاخ یویدیناشناس در و یها یگوئ اوهی

 در مورد شاه امان هللا واحمدشاه  دیفغان پخش گردا امیپ ونیزیاز تلو
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کشور در سطح   خیتار لیدر مسا  یکه فهم و دهدینشان م ،یدران

که ازسخنان  یمتعلم صنف ششم مکتب است .  وآنها کیمعلومات 

 اتیبخاطر جفنگ کنندیوکته انداز استقبال م یضآدم ار خود را نیا

دانش واطالعات   پشتونهاست نه بخاطر یخیاوبرضد مفاخرتار

 پراکنده  اش.

بدسترس رسانه  کهیدوصفحه ا  یتمام دانش ناشناس را از رو توانیم

 ها قرارگرفته است  خوب تر درک نمود.

 یناشناس  در صفحات منضمه توجه کند،م یانسان به سخنان آقا یوقت

باالتر  گرانیسروگردن از د کیکه همواره خود را  یهنرمند ندیب

به قدرتمندان کشور را داشت، چگونه در  نیعدم تمک یوادعا گرفتیم

عناصر  نینتری،در قطار خاISIپاکستان  یخدمت استخبارات نظام

 یده هزار کلدا از آن سازمان جهنم ماهانهوطن فروش  قرارگرفته و 

 . ردیگیم

جناب داکترفطرت ناشناس به گرفتن معاش ده هزارکلدار از  اعتراف

هر روزخون  ریان که در چهل سال اخپاکست ینظام یدستگاه جاسوس

 نیاثبات خا یاست، برا ختهیر نیصدها جوان وکودک افغان را بزم

است که هر افغان با وجدان شما را محکوم  یبودن شما سند معتبر

 ریبه وطن ،تعب انتین اعتراف بجز خیکه ا رایز کند،یم نیونفر

ما ثابت دشمن غدارکشور کیندارد و خدمات شما را ب یگرید لیوتأو

 یکه بدون خدمات اجنتور ستیاحمق ن ISIسازد. سازمان مخوف  یم

 مفت پول بدهد! یبکس

مستند خود، هم به زبان  ریمسئوالنه وغ ریبا اظهارات غ شما

 ونهایلیم یوهم  احساسات و غرورمل دیکرد نیوفرهنگ پشتونها توه

 تجربه ایو یسند علم چی. شما بدون ه دیدار ساخت حهیپشتون راجر

 کیصرف  به تحر ،یزبان شناس  ایو یخیتار قاتیدرتحق یعمل

پشتون  یعلم تیشخص نیبزرگتر،بر  دیخواهیدشمنان افغانستان م
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 یمیتهمت عظ  نی. وادیوارد نمائ ی( تهمت جعلکاریبی)عالمه حب

 اتیوادب خیتار یاست که در عرصه ها یدرحق کس یوگناه نابخشودن

 130از  شیدمان کشورما بوفرهنگ مر نیوآئ نیوهنر وزبان ود

نوشته و از خود بجا گذاشته است،  یقیمقاله تحق 800از  شیکتاب وب

نیمقرن با ترانه های ناشناس( خجالت نامه) کیکه از شما بجز یدرحال

 گار نخواهد ماند.  ادیبه  یگرید یزیچ یآوازخوان ید یوچند س

خود  عکسه وبعد ب دیدرکنار آثارش نگاه کن یبیعکس عالمه حب به

 !یفرو رو نیوبزم یوآثارخود نظرافگن تا از خجلت آب گرد

بنام )نیم  یک اثرتنها درعمرخود شما 

در مورد  قرن با ترانه های ناشناس(

که  ید ترانه وآهنگ های خود نوشته ا

مملو از اغالط امالئی وانشائی 

ومسایل بی ربط وغیرضروری وفاقد 

است. وبقول  اصول نویسندگی وتحقیق

عمروردک،این تنها اثر تان بیش آقای 

مورد غلطهای فاحش دارد  170از 

واز لحاظ محتوا فاقد ارزش هنری 

 است .

تحقیقی اثر  130درحالی که حبیبی 

امالئی  اشتباه 130چاپ شده دارد که درمجموع آنها وتخلیقی 

 حبیبی درکنار آثار چاپ شده اش.ندارد

 170با  آنراخته واندا شما کتاب محمدعمر وردک، نگاهی برآقای 

 . داردهفت توصیه بشما مورد غلطی امالئی وانشائی 

  "نگاهی به کتاب "نیم قرن با ترانه های ناشناس»

در این اواخر کتاب " نیم قرن با ترانه های ناشناس " از این هنرمند »

خوش آواز و سرشناس به دست نشر سپرده شد که این عمل در نفس 
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ر امیدواریم که هنرمندان با سواد دیگ خود کاری مثبت و مثمر است.

آوری اشعاری کنند که در طول سالهای  ما نیز بتوانند اقدام به جمع ِ

آشنا  دآواز خوبا  را نقمنداالشنوندگان و عخویش هنری فعالیت 

ساخته اند. همچنان تا جاییکه ممکن باشد بتوانند کمپوزیتورهای آن 

ایشان کاپی آهنگهای دیگران آهنگها را معرفی کنند. اگر سروده های 

است نیز امانت را رعایت کرده و آهنگهای اصلی را از هر کسی و 

ح چاپهای بعدی این البرای اص . هر کشوری که باشد ، بشناسانند

 :فتگانٔه آتی را قابل ذکر میدانیمکتاب نکات ه

تا جائیکه از محتویات یادداشتهای ناشناس به نظر میرسد این اثر  -1 

ولین تجربٔه نوشتاری جناب ایشان در آفریدن یک کتاب باشد به شاید ا

همین سبب ناهماهنگی های زیادی در متن آن به مشاهده میرسد تا به 

حدی که نام کتاب با محتویات آن مناسبتی چندانی نمی یابد زیرا در 

قدم اول تجربٔه فعالیتهای هنری ناشناس در بخش سرودن ترانه ها به 

میرسد و در قدم دوم ناشناس در این کتاب نه تنها  بیش از نیم قرن

ترانه های خود را آورده است بلکه وی مطالب پراکنده و یادداشتهای 

سرسری را در این مجموعٔه نا متجانس جمع آورده که در طی 

سالهای حیاتش برای خودش از کتابهای مختلف اقتباس کرده است. 

ناهماهنگ و پریشان پی  برای اینکه به تنوع موضوعات این مجموعهٔ 

 :ببریم به برخی مطالب نامرتبط ذکر شده در این کتاب توجه کنید

، آفرینش و نظریٔه رشد و تکامل انسان ، (تقدیر)انسان و سرنوشت 

آن، آفرینش عالم و آدم از نظر علمی و عقلی، سرنوشت انسان در قر

آفرینش  سفه و عرفای اسالم از مقام انسان ، داستانالبرداشت های ف

انسان در تورات، آفرینش انسان نخستین به عقیدٔە آریائیان سرزمین 

یح بعضی هند، تصوف و عرفان چیست؟ بحث وحدت الوجود ، توض

م صوفیانه ، ادبیات صوفیانه و زبان الحات متداول در کاز اصطال

شعر عرفانی ، سیر های مستطیل و مستدیر، چطور میتوان انسان 

م ، آشنایی با الیراث صوفیه و اهل عرفان در اسی مکامل شد؟ ارزیاب

ل حکایت موسی و شبان از مثنوی علم بدیع و بیان، انواع شعر، نق

نا ، داستان شیرین و فرهاد ، لندی های متفرقٔه پشتو ، رباعیات المو
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رنگارنگ از هر کس ، دوبیتی ها یا چهار بیتی های متفرق، دوبیتی 

یتی های از سمیع حامد که نامهای های از خانم نادیه فضل، چهار ب

هوری ، الرا در بر دارد ، رباعیات اقبال  اماکن معروف شهر کابل

اشعار و بیت های که جناب ناشناس برای سرودن قوالی مناسب 

تشخیص داده اند ، ضرب المثل های منظوم ، شاه بیتها و اشعار 

آیین، متفرقه ، منظومٔه شمسی، فلک، گنج قارون، دین مذهب کیش و 

تفسیر قرآن، افکار بزرگان، تبریکی نوروز و سال نو و مطالبی 

اگر جناب ایشان نام کتاب خویش را "  ...نامرتبط دیگر از این قبیل

یادداشتهای پراکنده " و یا " افکار پریشان " میگذاشتند ، قسمیکه در 

متن کتاب خودش این دو ترکیب را به کار برده است ، مناسب نام این 

  ی بود.ماثر

را طی سالهای متمادی جناب ناشناس که این نوشته های پراگنده  - 2

ت مختلف یادداشت نموده است، با وجود آن هم در الاز کتب و مج

بیان آنچه خودش میخواهد به خوانندٔە کتاب القاء کند از صراحت 

ب دورافتاده از هم کنایات ِ توهمی مبهم، مطالبرخوردار نیست. وی با 

شکول اش جمع آوری کرده است. در بیشتر موارد، فضای را در ک

سانسوری بر نوشته هایش سایه افگنده و  -نویسنده و خود  قاختنا

 .یادداشتهای وی را مبهم و بی مناسبت گردانیده است

 یک قسمت حجم این کتاب را مجموعٔه از عکسهای گرفته شده از  - 3

ناسبت چندانی با متن ویبسایت ها " انترنت " اشغال کرده است که م

 .کتاب ندارد و بیمورد بر حجم صفحات کتاب افزوده است

اگر جناب ناشناس میخواستند که در عالم سرشناسی بیشتر شناخته  - ۴

شوند، میتوانستند که به جای چاپ انگاره هایش در سراسر کتاب، 

  .تمامی آنرا به قسمت آخر کتاب انتقال بدهند

باید ویراستاری میگردید. اگر این یادداشتها  این کتاب قبل از چاپ - ۵

قل از االان یا تایپست محترم خوانده میشد یکبار با دقت از جانب ایش

ط مکِرر الِ اگرافها ، تکرار برخی اشعار و اغچاپ مکرر برخی پار

ئی آن جلوگیری به عمل می آمد. همچنان برخی از اشعار به غلط الام

اند. در این یادداشتهای پراگندٔە به شاعران دیگر نسبت داده شده 



 59 چهل مقالۀ سیستانی

ناشناس، ادعا های بسیاری بدون ارایٔه دلیل و یا نسبت های بحث بر 

انگیز آمده است که برخی نادرست و قسمتی هم قابل مناقشٔه فراوان 

داشت مورد از چنین موارد ذکر شده را یاد170میباشند. بنده بیش از 

ح در اینجا بر الابل اصط و مطالب قالکرده ام که آوردن اینهمه اغ

و شرح و ر ّد تفصیلی آن همه حجم این نوشتٔه مختصر خواهد افزود 

ب بحث برانگیز و ادعا های نادرست، خود نیاز به کتاب مستقلی مطالِ 

به نظر میرسد که آقای اسحق نگارگر نیز با وجود نوشتن  . دارد

م متوجٔه تقریظ بر این اثر، این کتاب را یا به دقت نخوانده و یا ه

اینهمه تناقضات، اشتباهات و پراکنده گیهای مندرج در متن آن نشده 

است. قابل یادآوری است که جناب نگارگر نیز در تقریظ خود در 

این کتاب ، در ذکر مزار علی هجویری ملقب به " دادا  10صفحٔه 

گنج بخش " دچار خطا شده و محل دفن وی را اجمیر شریف در 

است در حالیکه مقبرٔە این عارف بزرگ و  هندوستان ذکر کرده

هور زیارتگاه الب معروف " کشف المحجوب " در شهر صاحب کتا

 .خاص و عام است

اگر ناشناس بر مجموعٔه اشعار سروده شدٔە خود تمرکز میکرد و  - ۶

به جای چاپ اشعاری که شامل ترانه های او نبودند، غزل های کامل 

فقط به آوردن مصرعهای شامل سروده های خویش را می آورد و 

ترانه اکتفا نمیکرد ، خوانندٔە کتاب به حسن انتخاب او بهتر پی میبرد. 

ها  اگر وی میتوانست که دلیل انتخاب آن غزلها و دلیل انتخاب مصرع

و شاه بیت ها برای ترانٔه خود در آن ها را توضیح دهد ، کتابش به 

 . مراتب یکدست و مرتبط به موضوع میبود

ناشناس همانگونه که از اولین تجربٔه هنری اش در این کتاب  - 7

سخن گفته است، اگر میتوانست که انعکاسات مرتبط به هر آهنگش را 

در حاشیٔه ترانه هایش درج کند، خوانندٔە کتاب بیشتر با فضای آن 

در این نکته شکی وجود ندارد که اشعار برخی  . عصر آشنا میگردید

ی و اجتماعی همان عصر ، بنا در فضای سیاساز آهنگهای ناشناس 

خاصی انتخاب گردیده بود و پیامهای از جانب ایشان را در  یلالبر د

برداشت. اگر نویسندٔە کتاب بتواند که حکایت هر سروده اش را 
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صادقانه با خوانندگان " نیم قرن با ترانه های ناشناس " در میان 

در اخیر  . ندنی تر میگرددبگذارد، این اثر به مراتب هماهنگ و خوا

باز هم نشر این کتاب را به جناب ایشان تبریک میگوئیم و امیدواریم 

نسجم و یکدست و که ناشناس در چاپهای بعدی بتواند این کتاب را م

 (22/10/2019آنالین،افغان جرمن ) .«ط بگرداندالخالی از آنهمه اغ

در  راشما فهمو رکاز نقد فوق انسان میتواند سطح د          

،حبیبی کجا بداندحبیبی بر را شما اعتراض عقده مندانهیسندگی ونو

، معلومدار کنید او را کشفات اشتباهوشما کجا ؟! تا آثار او را نقد و 

این سخنان را کسی دیگری در دهن تان گذاشته است تا بگوئید وخود 

 را مثل پسته بی مغز رسوا بسازید.

انان وقلم بدستان پشتون از سطح است که امروز جو یخوشبخت یجا 

 سندگانیاز جامعه نو یعیوس فیبرخوردار اند و ط یآگاه یباال

 یاز خود عکس العمل نشان دادند تا جائشماپشتون در برابر سخنان 

ندامت ]که  نی.مگرادیشد مانیخود نادم وپش یاز گفته ها یکه بزود

ن پشتون [، از انزجار جوانادهدیم نشانشما را  ینیعقب نش ینوع

خود ادامه داده  باتینسبت به شما نکاسته است. چون هنوز به تخر

       .دیرویم
که خودرا معاشخوار  یبه سخنان شخص یچکسیکه ه باوردارم

 نیو هرگزچن کندیکند، گوش نم یپاکستان معرف یسازمان جاسوس

قرار  یوفرهنگ پشتونها مورد قبول کس خیتار هیعل یالتیالطا

        نخواهد گرفت.
از هواداران شما بودم و در دفاع ازشما قلم زده ام ،  یروزگار منکه

مقابل  چیکاش با تو ه یا»اعترافات تان با خود گفتم: نیا دنیبا د

 .رمیگی!  وتمام سخنان خود را در فاع از شما پس م«شدمینم

 ی( را که در جوالاسنگیناشناس وپروژه س تیبخصوص مقاله)حکا

 به نشر سپرده بودم. نیجرمن آنال نغادرپورتال اف  2007

 2019/ ۴/ 1۴ انیپا  
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 متمقاله هف
 

 

 شهادت غلط ناشناس بر احمدشاه درانی
(6 /4 /2019) 

 
ناشناس درمصاحبه اش با بی بی سی دری که از وی پرسیده شد 

دالیل انتقاد شما براحمدشاه بابا چیست؟او ازاین شکایت داشت که چرا 

وغارت رکشی میکرد وبعد از فتح شهرها احمدشاه به هرسو لشک

مردم دوباره به افغانستان برمیگشت ولی و وکشت وکشتارعساکر

شاهان مغولی هند که از افغانستان برهند حمله کردند، همانجا ماندند 

ومدنیت ایجاد کردند ولی احمدشاه چنین 

نکرد، وبعد اظهارداشت که احمد شاه از 

ار سالگی در خدمت نادرافش 1۴یا  13

 بوده است.

این سخن ناشناس یعنی قرار گرفتن 

سالګی 1۴یا  13احمدشاه در سن

درخدمت نادرافشار سبب تعبیرهای 

 تتوهین آمیز درمحافل مخالفین سلطن

وشاید بسیاری  احمدشاه درانی شده است

از ما آنرا شنیده وخندیده باشیم.  دراین 

 ونادرست یید گفته های نابجایتکرار آن از زبان ناشناس تاجا 

بنابرین کنند. اه را توهین و تمسخرشکسانی است که میخواهند احمد

 من دراین مورد کمی روشنی می اندازم.

برادر با ساله بود که  9 ،1731در سال 1722احمدشاه درانی متولد 

بزرگ خود ذوالفقار خان بعد از شکست از نادرافشار از فراه به 

ی هردو برادر زندانی شدند. قندهار آمد و از طرف شاه حسین هوتک
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نادر افشار وقتی  1738سال درزندان باقی ماند. در سال  8ومدت 

سالگی  1۶ذوالفقارخان واحمدخان را که سنش به  ،قندهار را فتح کرد

 14یا  13بنابرین احمدخان دررسیده بود به مازندران تبعید نمود.

افشار هنوز سالگی در زندان شاه حسین هوتکی در قندهار بود، ونادر

نادرافشارموفق به فتح  1738قندهار را فتح نکرده بود.درسال 

عبدلغنی خان الکوزایی مامای احمدشاه را بحیث والی وقندهارگردید.

قندهار گماشت و خود به فتح هند جانب کابل حرکت نمود. دوسال بعد 

نادرشاه از هند به مشهد و نیشاپور برگشت و فتوحات خود  17۴0در

رفت. در این هنگام ذوالفقار خان برادر بزرگ احمدشاه را جشن گ

 18بدستور نادرافشار مسموم شده بود واحمد شاه که اکنون جوان 

ساله بود به دیدن این جشن وشادمانی لشکریان نادر به نیشاپور 

. چون جوان و روحیه اشتراک در معرکه ها را از  ومشهد آمده بود

به نور مخمد خان علیزی مشهور  پدر وبرادر خود به ارث برده بود.

به میر افغان قوماندان گارد محافظ نادرشاه رجوع نمود و آمادگی خود 

. نور محمدخان علیزایی تقاضای  را برای خدمت سر بازی ابراز نمود

او را به نادرشاه افشار عرض و منظوری گرفت. از این تاریخ ببعد 

افشار قرار کرفت احمدخان ابدالی جزو سربازان گارد محافظ نادر

در لشکرکشی های نادر افشار در غرب ایران  17۴7تا  17۴0واز 

برای الحاق مجدد نواحی اشغال شده ایران توسط ترکها و روسها 

شرکت ورزید. وبه حیث یک سر باز شجاع وفدا کار توجه نادر را 

وبعد از  . بخود جلب کرد چنانکه نادر به او لقب" د ر د ران" را بخشید

 .نامید" درانی"س دولت معاصر افعانستان خود را یتاس

اس وامثالش را چنین داده نخود جواب ناش عالمه حبیبی قبل از مرگ

 است:

» مرحوم عالمه حبیبى ، درتاریخ مختصر افغانستان مینویسد: 

احمدشاه مردى متشرع و پابند احکام دینى و حنفى مذهب عالم وبا 

حصارکى هللا خویش ، شاه فقیرسوادى بود. او بدو نفر عرفاى عصر 

جالل آبادى ، مدفون درشکارپور و میامحمد عمرپشاورى ) متوفى 

ق ( ارادت داشت .اما احمدشاه در سیاست همواره طرفدار 1190
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مالیمت و دوستى واخوت اسالمى بود. در دهلى و بخارا و خراسان و 

بلوچستان و سند با امراء معاصر خود با وجود اقتدار عسکرى و 

ت شاهنشاهى ، همهء آنانرا مکررا" در اعمال سرکشى عفو کرد عظم

وتاج بخشى ها نمود، که حتى دیده وران این وسعت نظر و تاج بخشى 

دهلوى ، این هللا هاى او رابه دیده تعجب دیده اند. وبقول شاه وولى 

احمدشاه با « به حساب امور این دنیاى مادى نبود.» رویه شاه ابدالى 

ز خون ریزى مسلمانان خود دارى میکرد. در وجود جهانگیرى، ا

امورجهاندارى با عدالت وانصاف رفتار مینمود ومردم را مانند 

گویند « بابا»فرزندان خویش میشمرد و ازاین روست که افغانان او را

و این لقبى است که جز او ومیرویس و رحمان ، نصیب دیگرى نشده 

 است.

ى از تمام فتوحات و اعمال والبته احمدشاه جنگجو و فاتح بود، ول

عسکرى او ظاهر است که جهانگیر غارتگر مخرب ستم کیش و 

مظلوم کشى نبودو اگر کارى بصلح و مسالمت پیش میرفت ، 

بامسلمانان دست به جنگ نمى برد و شمشیر بروى برادر نمیکشید 

احمدشاه بحیث مؤسس افغانستان کنونى و مجدد عظمت مردم 0

رنده یک مملکت متحد و ملت واحد در تاریخ افغانستان ، بوجود آو

 ملى ما مقام بلندى دارد. او بقول عالمه اقبال الهورى : 

 ازدل ودست گهر ریزى که داشت

 سلطنت ها برد وبى پروا گذاشت

و از همین ناحیت برخى نویسندگان بر او خرده میگیرند که چرا 

مکتوبات سلطنت دهلى را به زمام داران ناالیق گذاشت ؟ ولى اگر 

دهلوى ) امام الهند( و دیگر امراء و رجال مسلمان هندى هللا شاه ولى 

مالحظه شود، بوضوح مى پیوندد که احمدشاه در آن وقت براى جهان 

گیرى و غارت و چپاول به هند نرفته بود،بلکه یگانه هدف او نجات 

مسلمانان آنجابود که از او استرحام کرده بودندو هم وى نمى خواست 

کزقوت ملى خود یعنى افغانستان را گذاشته و مانند شاهان که مر

خاندانهاى دیگرافغان ) خلجیان، سوریان ، لودیان و غیره ( در هند 

هللا مستهلک ونابودگردد. ویا این خدمت خالص دینى وجهاد فى سبیل 
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را به آالیش هاى دنیوى و ضبط شاهى دهلى و آز جهانگیرى بیاالید، 

امکرراً با امراى دیگرهمسایه افغانستان، چنانچه عین همین رویه ر

 دربخارا وخراسان و سند وبلوچستان نیز تعقیب کرده بود.

احمدشاه حدود طبیعى افغانستان را همواره در نظر داشت و اگر شرقاً 

اراضى پنجاب و کشمیر رادر تحت اداره میگرفت، براى حفظ 

خود مملکت او بود. وى میدانست که منبع قدرت و سلطنت او، 

« پانى پت» سرزمین افغانستان ومردم آنست . بنابراین اگر براى فتح 

و گرفتن دهلى مرکز قدرت وسلطنت خود را ترک میکرد و قواى 

انسانى وفکرى و ادارى خود را در سرزمین وسیع هند مستهلک 

مینمود، ممکن بود که وطن او ، افغانستان از نعمت مرکزیت سلطنت 

ه او هم همان سرنوشت دودمانهاى افغانى محروم میماند، وخانواد

 هندى شده را میدید که بکلى نابودشده اند.

بنابراین سیاست او چنین بود که امراى همسایه خود را در تحت رایت 

شاهنشاهى با وضعى دوستانه وپدرانه نگهدارد وخود را غاصب مقام 

)حبیبی؛تاریخ مختصر « وجهانگیرى آزمند و قهارقرار ندهد.

 (270-2۶9ستان ،صصافغان

باید گفت که اعتراض ناشناس وامثال او، برسیاست نظامى وفتوحات 

سال که خوب وبد قضایا بر اثرگذشت  270احمدشاه پس از گذشت 

زمان و ارزیابى دانشمندان سیاست روشن شده است ، یک قضاوت 

غیر وا قعبینانه و غیر منصفانه است . قضاوت بر رخدادهاى سیاسى 

، با محکها ومعیار هاى امروزى ، کارى نو ودرخور مهم گذشته 

پذیرش نیست ، چرا که هر رخداد تاریخى مي بایستى مطابق شرایط 

و اوضاع همان زمان وظرفیت و امکانات همان عصروهمان 

 روزگار مورد ارزیابى وقضاوت قرار گیرد.

دانشمند ومحقق نامورانگلیس، الفنستون سیاست با تدبیر و میانه 

مدشاه را براى فرمانروائى بر مردمان جنگجو وآزادمنش روى اح

افغانستان، جزئى از نبوغ طبیعى او میشمارد و فتح پانى پت را نتیجه 

پس از فتح » معقولیت و دور اندیشى احمدشاه دانسته نوشته مى کند: 

پانى پت ، چنین مینمود که تمام هنوستان در تصرف احمدشاه قرار 
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یعنى به همان  0نخستین برنامه اش رفتار کرددارد ، ولى او بر طبق 

بخشى که نخست به او واگذار شده بودند، قناعت نمود ودیگربخش ها 

را به طیب خاطر به رئیسان محلى که او رایارى کرده بودندبخشید... 

احمدشاه با دور اندیشى و معقولیت درک مى کرد که چنان متصرفات 

الفنستون، افغانان،ترجمه ) «نگهدارد...دورافتاده اى را نمیتواند به آسانى 

  (494آصف فکرت،ص
خدشه دار کردن حیثیت و شخصیت احمدشاه بابا در نظردیگران و 

نسل های آینده بمنزله خرد ساختن و بی عرضه کردن تاریخ 

افغانستان است. زیرا این احمدشاه بابا بودکه برای ما هویت ملی و 

در زیر چکمه های استبداد  تاریخی و سیاسی بخشید، ورنه ملت ما

شاهان و سالطین بیگانه هند یا ایران و ماوراءالنهر، هویت ملی خود 

احمدشاه بابا، جز سعاد ت و سر بلندی و استقالل 0را از دست میداد

مردم افغانستان آرزوئی نداشت و با تحمل رنج سفرهای طوال نی و 

رهبر و قبول خطرات گونه گون حیاتی و حیثیتی، به عنوان یک 

پیشوای فدا کار و شجاع افغان و فاتح میدانهای نبرد های سرنوشت 

ساز، برای افغانها افتخار آفرید. و هر گز به وطن خود خیانت نکرد و 

هموطنان خود را خوار و حقیر نشمرد.هرگز خود را باالتر و 

بیشتراز هموطنان خود به حساب نگرفت. هرگز تن آسائی ننمودوبه 

اخت. هرگز از کدام قدرت خارجی د ستور نگر فت عیش ونوش نپرد

و بر فرق ملت خود نکوفت. احمدشاه با آنکه تاج می گرفت و تاج می 

بخشید، هر گز بر سر خود تاج ننهاد. بلکه مثل سایر هموطنان خود 

دستار می بست و با آنان بر زمین مفروش می نمشست و به درد دل 

یر سید. و مثل یک پدرمهربان آنهاگوش فرا می داد وبداد مظلومان م

« بابا»باهموطنان خودبرخورد می کرد و ازهمین جهت مردم او را 

 میگفتند.

پس احمد شاه بابا را باید احترام گذاشت، و از او بخاطر خدمات مهم 

سیاسی اش سپاس گزار بود و به فرزندان وطن درس سپاسگزاری از 

 مردان بزرگ و شخصیت های ملی را آموخت .

 نپایا
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    مقاله هشتم

                                                           

 !«ای کاش باتو هیچ مقابل نمی شدم»
 

 )مطلع آهنگ ناشناس(
 

که افغانستان دچار بحران سیاسی ونا امنی دهه به اینسو چند از

بوسیله ومذهبی نیز تفرقه های قومی وزبانی وسمتی شده، 

دامن زده  تبشدوفرامنطقه، در میان مردم ما  استخبارات منطقه

دشمنان تاریخ وجغرافیا وهویت ملی وسیاسی ما در تبانی با  .دوشمی

زادی دموکراسی وآعناصر وابسته به بیگانه با استفاده از فضای 

رهبران وشخصیت های وطن پرست علیه ، پیوسته  بیان

معی تبلیغات پشتون تبار از طریق رسانه های ج وخدمتگزاران فداکار

براه انداخته اند ، وهریک از زعمای ملی  یزهرآگین و ناروا

دست نشاندگان را با تاپٔه فاشیست وقومگرا و قبیله ساالریا وتاریخی 

انگلیس و روس و بی فرهنگ تخریب میکنند. هرشب ما در برنامه 

های سیاسی تلویزیونهای داخل چنین تبلیغات واتهامات ناروا ومملو 

روغ وتعصب وفتنه انگیزی را علیه صادق ترین ووطن ازکذب ود

می شنویم. تاریخ معاصرپرست ترین شخصیت های ملی وازخودگذر 

اما هیچ مرجعی که جلویاوه پراگنی این افراد مشکوک وگماشته شده 

  .را بگیرد، وجود ندارد

باعث گمراهی نسل جوان گونه آزادی بیان لجام گسیخته ، این  ۀادام

کدام یک ازاین سخن که  حیران وپریشان خواهند شدها میگردد و آن

درست است وکدام یک نادرست.  سخنرانان وتحلیلگران]کارشناسان[

اگرنمیتواند پاسداران تاریخ وفرهنگ ملی  مسئوالن و الزم است تا

برای دفاع از جلو گفتار چنین افراد را کنترول کند، اما میتواند 

 سیمنار ا تدویرکانفرانس ها وتاریخی بملی وارزشهای اجتماعی و
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تاریخی تجلیل بعمل ملی و های  از شخصیت های ملی وبین المللی،

آورند و نسل جوان را در شناختن تاریخ راستین وچهره های تابناک 

  .رسانندوکمک یاری  هاونیک نام گذشته افغان
بحران به دلیل بحران نا امنی وگاری مراجع مسئول دولت نسهل ا

وابسته به  جهادیحکومت از سوی زورگویان آسیب پذیری 

منطقه  یاستخباراتسازمانهای تا است سبب شده استخبارات منطقه، 

ان خود برای تخریب حکومت اشرف غنی اجیرعالوه بر فعال کردن 

 را اجیرکند تا ،اکنون درمیان افغانهای خارج کشورنیز اشخاصی

نستان به برای تضعیف دولت، برضد ارزشهای ملی وتاریخی افغا

 . بهانه های مختلف تبلیغ کنند

به او بچشم  افغانها هفته قبل اکثریت یکی از این اشخاص که تا دو

داکتر فطرت ناشناس است که همزمان با  احترام می نگریستند،

چهرۀ  )نوشته صبور سیاه سنگ(معرفی کتاب"ناشناس ناشناس نیست"

ت نظامی وابستگی اش به سازمان استخبارااصلی اش برمال و 

 گردید. افشا پاکستان 

درمقابل  «ناشناس ناشناس نیست» آقای ناشناس پس از معرفی کتاب

تاریخی واجتماعی های کمره های تلویزیون قرارگرفت و بر ارزش 

وفرهنگی قوم پشتون که خودش نیز منسوب به این قوم است، اتهامات 

 کرد.وارد  ناروایی 

در برابر سخنان  تبار پشتون سندگانیاز نو یعیوس فیط انهخوشبخت 
بی پایه وغیر علمی ناشناس دست به عکس العمل زدند وبا پخش 
ویدیوهاوکامنت های شدید فیسبوکی ونشر مقاالت پراهمیت تاریخی 
وتدویر میز گردهای تحلیلی در سایت های انترنتی ورسانه های 

 تا معتبرتلویزیونی انزجار ونفرت خود را از ناشناس ابراز کردند،
ناشناس بزودی درمصاحبه باآقای داود اعظمی گوینده رادیو جا که آن

BBC و رویاروئی با یکی از اهل خبرۀ زبان وادبیات پشتو)آقای ،
پته »سنگر وال( در تلویزیون هستی،به نا آگاهی خود درمورد 

 ،وپاسخ های که قبل از این به منتقدان این کتاب داده شده ،« خزانه
ندامت   نیمگرا شد. مانیخود نادم وپش یته هاگفاعتراف نمود واز 
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 زیرانکاسته است.  ناشناس  پشتون نسبت بهخبرگان از انزجار 
به ناشناس بعد ازاین ندامت بازهم ویدیوئی پخش نمود ودر آن 

ب از شخصیتهای بزرگ تاریخ کشور یعنی احمدشاه بابا وشاه یتخر
 امان هللا وماللی میوند پرداخت. 

 یویدیدر و یناس در مورد شاه امان هللا واحمدشاه درانناش یگوئ اوهی
پخش از تلویزیون پیام افغان که در برنامه پنجره اروپا  او ریاخ

اطالعات کشورفاقد  خیتار لیدر مسا یکه و دهدینشان م ، دیگرد
است وفهم او از تاریخ معاصر کشوربیش تراز یک متعلم  الزم

           . صنف ششم مکتب نیست
 کهکتابش  دوصفحه یدانش ناشناس را از رو توانیم         

 .خوب تر درک نمود ،ا قرارگرفته استه انهبدسترس رس

   
 ناشناس ودو صفحه از کتابش 

را درجمله ناشناس آقای سیاه سنگ  سمت چپ صفحه در

هم به گرفتن ده ناشناس معرفی کرده است و ISIمعاشخوران 

استخبارات نظامی پاکستان اعتراف هزارکلدار در هرماه از سازمان 

 . ستکرده ا
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 داد؟یبه شما پول م ISI ای: آاسنگیس»

. سر از ماه دادندیدر شروع مرا ماهانه ده هزار کلدار م ،ی: بلفطرت
که چرا دو  دمیپرس ی. وقتدیمبلغ به هشت هزار کلدار رس نیسوم ا

 هم یو شهنواز تن اریحکمت نیهزار کم شده است، گفتند: به گلبد
 .«شودیمبلغ پرداخته م نیهم

 

دربرش ذیل که آقای شیرحسنی آن را درکامنت خود گذاشته چنین 

 میخوانیم : 

 
توجه  ات فوق ناشناس در صفح یآقا اعترافاتانسان به  یوقت

 گرانید  سروگردن از کیکه همواره خود را  یهنرمند ندیب یکند،م
شور را داشت، به قدرتمندان ک نیعدم تمک یوادعا گرفتیباالتر م

 نی،در قطار خاISIپاکستان  یچگونه در خدمت استخبارات نظام
گرفته و ماهانه ده هزار کلدا از آن  عناصر وطن فروش قرار نیتر

 . فته استگریم یسازمان جهنم
ازسازمان جاسوسی جناب ناشناس میخواهم بدانم که آیا هنوز هم 

یگیرید، چرا در نظامی پاکستان) آی اس آی( پول میگیرید؟و اگر نم
این روزهای حساس که مذاکرات صلح با طالبان وارد مرحله ای 

شده است، شما اینجا وآنجا افرادی را بدورخود جمع کرده  تریجدی
علیه تاریخ و زبان وفرهنگ پشتونها تبلیغات سوء میکنید،درحالی که 

  خود را پشتون هم میشمارید؟
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ه در فرهنگ پشتونها نمیدانید کآقای ناشناس مگرشما          

پست ترین شغل واطالق آن به کسی بد ترین دشنام است  "ی"جاسوس

های شریف ولودر تنگنای سخت اقتصادی  .وبه همین خاطرانسان

 می وحتی مرگ قرار داشته باشند، با فقر ونداری وگرسنگی خود

 سازند ولی از پذیرفتن چنین شغل بدنام دوری می جویند. 

افزون برخانه  ایکه در ده هزارکلدار ماهانه تن به گرف شما  اعتراف
 یجاسوسهزارکلداربرای نشمین شما  از سوی سازمان  90بدل 
هر روزخون صدها جوان  ریکه در چهل سال اخ ]پاکستان ینظام

شما بودن  نیاثبات خا ی، برا[است ختهیر نیوکودک افغان را بزم
 نیوم ونفراست که هر افغان با وجدان شما را محک یسند معتبر

 لیوتأو ریبه وطن ،تعب انتین اعتراف بجز خیکه ا رایز کند،یم
 یدشمن غدارکشورما ثابت م کیندارد و خدمات شما را ب یگرید

 احمق نیست که بدون خدمات اجنتوری  ISIسازمان مخوف سازد.
شما درمقابل این پول وامتیازات از آی اس  بکسی مفت پول بدهد!

هم درکتاب مستند خود،  ریوالنه وغمسئ ریبا اظهارات غ آی،
 نیبه زبان وفرهنگ پشتونها توهخاطرات وهم درمصاحبه های خود 

دار  حهیپشتون راجر ونهایلیم یوهم احساسات و غرورمل یدکرد
  . یدساخت

 یمعاشخوار سازمان جاسوسیک به سخنان  یچکسیکه ه باوردارم
وفرهنگ  خیارت هیعل یالتیالطا نیچن و هرگز کندیپاکستان، گوش نم

                قرار نخواهد گرفت. یپشتونها مورد قبول کس
از هواداران شما بودم و در دفاع ازشما قلم زده ام  یروزگار منکه

 چیکاش با تو ه یا»م:میگویاعترافات تان با خود  نیا دنی، با د
 !«شدمیمقابل نم

ت بنابرین من تمام سخنانی را که در وصف  شما در مقاله)حکای
نوشته و درپورتال  2007ناشناس وپروژه سیاه سنگ( در جوالی 

افغان جرمن آنالین به نشر رسانده ام، پس میگیرم زیرا شما آقای 
 ناشناس دیگراعتبار واحترام قبلی خودرا نزدم از دست داده اید.                           
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 هممقاله ن

 

 حکايت ناشناس و پروژۀ سياه سنگ

          
 صادق ناشناس       صبورسياه سنگ         

 (۲۰۰7/ 7/ 8)نشر شده درافغان جرمن آنالين در 

 

 

 چرا این نوشته را دوباره اینجا گذاشتم؟
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های من تصورمیکنند که  بین من  برخی از خوانندگان انتقاد

وناشناس از سابق مخالفت ودشمنی وجود داشته واکنون که دربارۀ 

انتشار یافته «ناشناس ،ناشناس نیست»او کتابی تحت عنوان 

،دشمنان ناشناس وازجمله آقای سیستانی میخواهند به شخصیت  

ناشناس لطمه بزنند. حاالنکه واقعیت جنین نیست .پس از آنکه 

اس درمصاحبه های تلویزیونی خود برتاریخ وفرهنگ  پشتونها ناشن

بیباکانه جمله ورگردید، وآثارکتبی در زبان پشتو را جعلی خواند 

وبرموسس افغانستان احمدشاه درانی ومحصل استقالل شاه امان هللا 

اتهام های ناصوابی وارد نمود و واقعیت وجودی وتاریخی  نازوانا 

ال برد ودشمنان افغانستان ودشمنان وماللی میوند را زیر سو

پشتونها را شادنمود، من مانند ده های نویسنده دیگر پشتون تبار 

ً مکلف به تردید الطایالت ناشناس دانستیم و سخنان  خود را وجدانا

واتهامات او را که از روی نا آگاهی اظهارکرده بود،برویت اسناد و 

یک گفت وگوی رو در شواهد رد نمودیم. خود ناشناس نیز وقتی در 

روی در تلویزیون هستی با سواالت نویسندگان پشتون تبار 

و پوهاند « پته خزانه»قرارگرفت، به نافهمی  خود در مورد کتاب 

 حبیبی اظهار ندامت وپشیمانی نمود.

 

منکه روزگاری از هواداران ناشناس بودم و در دفاع از وی قلم زده 

« ناشناس ،ناشناس نیست»بودم ،وقتی برنامه رونمائی کتاب 

ومصاحبه او را از تلویزیونها شنیدم بحیرت فرورفتم وتصور 

نمیکردم که او اینقدر عقل باخته باشد که تیشه بریشه خودو قوم 

وتبار وتاریخ وفرهنگ پشتون بزند.از همان لحظه خوش بینی 

ایکاش با تو :»واخالصم نسبت به ناشناس ختم شد وبا خود گفتم 

حکایت ناشناس »وایکاش در بارۀ تو مقاله«! یشدمهیچ مقابل نم
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را نمی نوشتم ودرپورتال افغان جرمن آنالین « وپروژه سیاسنگ

 نشر نمیکردم.

ناشناس »برای آنکه فهمیده شود که من قبل از انتشار کتاب 

واظهارات نابخردانه او در باره تاریخ وفرهنگ «،ناشناس نیست

ده ام، مقاله ذیل را بحیث سند وزبان پشتونها یکی ازهواداراناو بو

 در دید قضاوت شما خواننده گرامی میگذارم.

 

 حکایت ناشناس و پروژۀ سیاه سنگ:

پیش ازاینکه به حکایت ناشناس بپردازم،میخواهم چندخاطره از 

 چندتماس تلفونی با نویسندۀ سرگذشت ناشناس یعنی سیاه سنگ بنویسم.

ً دوسالی از دوستی وآشنائی من با جناب سیاه سنگ  در غربت تقریبا

میگذرد)میگذشت(، ولی با نوشته های متین وبا وزن وی از سالها قبل 

آشنا بودم. احترام وعالقمندی من به دوستی با وی زمانی بیشترشد که 

دیدم در راستای احساس شریف وفاق ملی وجانبداری ازحقیقت ، در 

عوامل نا پژوهشی در گسترهء زبان و نقدی بر »نقدی مفصل برکتاب 

به سامانی آن در افغانستان" تالیف ساالر عزیز پور، تحت عنوان 

چند پرسش راچنین « گناه پوهنتون و بیگناهی دانشگاه!»فرعی 

 مطرح کرده بود:

"آقای عزیزپور! آیا گاهی اندیشیده اید که در هفتاد سال زندگی 

% 99پوهنتون کابل، "زبان و ادبیات" در پوهنتون کابل در بیشتر از

حاالت همیشه یک معنا داشت: زبان و ادبیات فارسی؟...هزاران دانش 

آموز]پشتوزبان[ پوهنتون کابل، هفتاد سال آزگار، آموزش هرچه 

زودتر فارسی را با جان و دل پذیرفته اند، و شما حتا نام "پوهنتون" 

 را نمیپذیرید! گناهش چیست؟ روشن است: "پشتو" بودن!

هء "پوهنتون" روشنتر از آفتاب است: در چشم عزیزپور گناه واژ

"پشتوبودن" و نه "بیگانه بودن". اگر چنین نیست، چرا نمیخواهد یا 
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نمیتواند با واژه های غیرفارسی زیرین نیز آشتی ناپذیر باشد: رادیو، 

تلفون، تلویزیون، ایمیل، انترنت، فکس، بانک، موتر و ...؟ شاید 

ند. خیلی خوب! از آنها میگذریم؛ بگویند اینها واژه های پرهیزناپذیر ا

آیا نامبرده با این واژه های بیگانه نیز آشتی ناپذیر است: عشق، شعر، 

غزل، مصراع، خطر، حرف، جامعه؟ آنهم هیچ، دور نه نزدیک، چرا 

ساالر عزیزپور این واژه های آشناتر از فارسی ولی غیرفارسی را 

و ادبیات فارسی  مانند "بم دستیهای زبان پشتو" از گسترهء زبان

برون نمی اندازد؟ خانم، جنگل، هندوانه، میز، اتاق، خان و چند هزار 

 «واژهء دیگر؟ چرا؟

بخاطر این بیان وطن پرستانه داکتر صبور سیاه سنگ بود که به وی 

 در ایمیلی تبریک گفتم و بعد از آن از راه تلیفون به وی سالم میکردم.

 گفت: وروزی در تلیفون بمن 

جناب سیستانی صاحب! من بجای شعله ورکردن آتش نفاق  میدانی

ملی، که متاسفانه برخی از روشنفکران ما سخت به آن مصروف اند، 

پروژۀ بزرگی روی دست دارم وبدین وسیله میخواهم برای ایجاد 

تفاهم و وفاق ملی و نزدیک کردن اقوام پشتون و تاجیک 

ار رجال وشخصیت ودیگران،کاری کنم.بنابرین در صدد استم تا آث

های فرهنگی پشتون را یکی پی دیگر از پشتو به فارسی ترجمه کنم و 

در دید قضاوت خوانندگان فارسی زبان بگذارم تا مردم فارسی زبان 

با اندیشه ها وافکار فرهنگیان پشتون بیشتر آشنا شوند و از این طریق 

لی دست دوستی و برادری بهم بدهند. دیدم که داکتر سیاه سنگ خی

عالی تر از ما می اندیشد، گفتم سیاه سنگ عزیز! پیشنهاد میکنم در 

این پروژه نامهای عبدالباری جهانی وداکترناشناس وزرین انخوررا 

هم شامل بسازید، زیرا که هرکدام از این افراد درغنامندی فرهنگ 

وادب وهنر پشتو، بسیار خدمت کرده اند و در میان پشتونها از عزت 

ی برخوردارند.جواب داد: بسیار تشکر که یاد دهانی کردید، ومقام بلند



 75 چهل مقالۀ سیستانی

مگر در مورد داکتر ناشناس چیزهای شنیده ام که مرا از او دلسرد 

ساخته است. گفتم بهتر است یک بار با خودش صحبت کنی،بعد هر 

تصمیم که در موردش گرفتی با شما موافقم، وافزودم: بگذار در مورد 

سال قبل از زبان دوست خود شنیده ام، ناشناس حکایتی را که چهل 

 برایت بگویم ،بعد روی آن فکرکن.آن حکایت چنین است:

 

 حکایت  ناشناس :

شنیده ام ودر ذهن وخاطر من [2007این حکایت را چهل سال قبل ]از

تا هنوز مثل یک حکایت دیروزه تازه و ماندگار است.دوستی دارم 

از فراه که سخت به هم  ازدوران پوهنتون کابل بنام رحیم گلستانی

او روزی برای من حکایت کرد که ناشناس دلبسته و پیوسته بودیم.

دعوت شاه را برای یک محفل عروسی ردکرد وبه فرستاده شاه چنین 

به حضور اعلیحضرت سالم مرا بگو وبگو که مدتهاست  پیغام داد:

 ناشناس خرابات را ترک گفته وبگوشۀ مناجات نشسته ، و بنابراین از

آمدن به محفل شما معذرت میخواهد. فرستاده با نوع تمناگفت: ناشناس 

صاحب شما چه میگین؟ ملکه صاحب هم آواز تانه خوش داره، شما 

ً تشریف بیارین! اما ناشناس که متوجه شد سردارجوان معنی  حتما

حرف او را نفهمیده است ،افزود:برادر من سازندگی را بس کرده ام 

ته نمیتوانم.ولی فرستاده باز اصرارکرد واین به عروسی هیچکسی رف

بارناشناس گفت: الزم نمی بینم گپ خود را تکرار کنم وبعد بدون خدا 

حافظی ، دروازه را بروی فرستاده شاه بست. من و آن مرد هک 

وپک ماندیم وبعد از رد و بدل کردن نگاه های ما به یکدیگر، او به 

فتم وخطاب به ناشناس موترش نشست و رفت و من بدرون خانه ر

گفتم : هی بچۀ اوغان! این چه جوابی بود که به پاد شاه دادی؟ آیا از 

عاقبت کارخود نمیترسی؟ جواب داد: هرگز نه، آخربگذار بدانند که ما 

هم از خود عزت وغرور داریم. این مرد میخواست با بردن نام شاه 
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ً و بدون عذر به مح فل شان بروم، مرا زیر تاثیر قرار بدهد تا حتما

مگر هرگز سربه آستان زورمندان فرونخواهم کرد.بسیار که بکنند، 

مرا از کار برکنار خواهند کرد،چیزدیگری کرده نمیتوانند. گفتم پس 

خدا حافظ! از آنجا پیاده به رادیو آمدم ودر تمام راه باخود به این 

شجاعت ناشناس آفرین میگفتم. با شنیدن این حکایت از آن روز 

عد،من در درون خود نسبت به ناشناس احترام عمیق قایل شدم و این بب

احترام تاهنوز که از آن ماجرا چهل سال میگذرد،بقوت خود در من 

 باقی است.

نیز بی اهمیت تلقی ان این حکایت برای سیاه سنگ باور دارم که بی

نگردید و اینک چندی قبل فراخوانی از سیاه سنگ خواندم که در 

برگ نوشته اند  300ناشناس) صادق فطرت( بیش از  مورد داکتر

ومیخواهند با جمع آوری اطالعات دیگری در مورد وی، اتمام حجت 

کنند وکتابی در باره این شخصیت محبوب فرهنگی وهنری کشور 

 ومنطقه بدست نشر بسپارند.

دراینجا میخواهم از صمیم قلب ازداکتر سیاه سنگ عزیز که چنین کار 

را بسر آورده اند، تشکر کنم، و به هموطنان پشتون  سترگ وماندنی

خود این پیام اساسی نویسنده را برسانم که روشنفکران وقلم بدستان 

پشتون نیز می بایستی از این نویسندۀ گرامی تاجیک تبار بیاموزند 

وبتاسی از وی ، آنهاهم همت کنند و در معرفی چهره های نامدار 

از راه ترجمه آثار شان به زبان ملی  تاجیک تبار وفارسی زبان کشور

پشتو به مردم پشتوزبان اقدام نمایند، تابدین وسیله با احترام گذاشتن به 

زبان وفرهنگ یک دیگر، تفاهم ملی فراهم آید و اختالفات زبانی 

وقومی از ریشه خشک گردد ومردم افغانستان همه باهم برادر وار به 

 ران بپردازند.کار اعمار افغانستان زخم دیده و وی

 2007/ 7/ 8پایان، سوئد 

 تبصره:
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 یو  با نوشتن مقالت ستادیموقفش نه ا نیبرا ریسنگ تا اخ اهیاما س

( ناشناس را ستیبرضد رحمان بابا و نوشتن کتاب )ناشناس ناشناس ن

او هم که نمیتوانست ازاین کرد و  تیجاسوس پاکستان تثب ثیبح

 چون اخت.پرد ییگو اوهی بهاعتراف خود منکرشود،درتلویزیونها 

پاکستان اعتراف  یناشناس خود به گرفتن معاش از استخبارات نظان

ناشناس  تیسخنان خود را درمقالت )حکا هم من نینموده است بنابر

 .رمیگیسنگ( پس م اهیوپروژه س

اطالعات وفرهنگ(  ری) سابق وز نیره دمخدومیداکترس شیروز پ دو

درسال  ISI ین ناشناس را از سوگرفتود معاش خواسته ب یدرکامنت

بجوابش نوشتم  د،ینما هیمهاجرت افغانها به پاکستان توج نیآغاز یها

 صاحب! نیره جناب:

درسال  یعنیهللا  بیداکتر نج رحکومتیاخ یدر سال ها ناشناس

بود از  ادی مناریبه پاکستان رفت. در ختم س یالدیم90 ای 1989

 یمن و داکتر اکرم عثمان خدا حافظافغانستان با  ویموالنا درتاالر راد

او آنقدر بما اعتماد داشت که رفتن خود را از افغانستان به  یعنینمود. 

 ادیهمکاران خود از رفتنش  ای ینکرد. وما هم بکس هانپاکستان پن

او درپاکستان چگونه  نکهینکردبم تا بمنزل مقصود خود برسد. ا

از چاپ کتاب )ناشناس  بعد نکی. امینداشت یداشته است اطالع یزندگ

که جناب  میشویمطلع م2019سنگ در  اهیازقلم س ست؛یناشناس( ن

 است . شدهیاعاشه واباته م ISI یناشناس از سو

که استخبارات پاکستان ناشناس را بخاطر  میاگر قبول کن حال

 یمورد سو ورندید یلیخط تحم یآنسو یپشتونها انیدر م تشیمحبوب

که اظهارات  دیکنیفکر نم ایآ یصورت نیدر چن استفاده قرار داده باشد؛

مرحوم  یبیپوهاند حب هیکتاب پته خزانه و عل هیسبکسراته ناشناس عل

پشتون هنرمند و پر  کیپستونها از زبان  هنگوفر خیتار هیو عل

( ISIاستخبارات نظلمی پاکستان) یهایاز باز زیکرده ن لیآوازه وتحص
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ثانیاً کند و  ریپشتون را تحق یونیلیپنجاه م نیقوم تخم اوالً یکباشد تا

 نیتوه نی. اگر ادینما انیداکتر پشتون ب کیرا هم از زبان  ریتحق نیا

داده  یتیالبته که به آن اهم دیگردیم انیپشتون ب ریغ کیاز زبان 

از زبان  یول دیگردیهم روبرو نم یبا عکس العمل دیوشا شدینم

فرق  اریدارد بس یانوادگو خ یخون وندیپ یبیناشناس که با مرحوم حب

  .کندیم

پاکستان معاش  ISIهنوز هم از  ایجناب ناشناس آ»نوشته 

 داینکته متمرکز است تا سر کالوه را پ نیهم یدرست رو «د؟یریگیم

معاشخوار استخبارات پاکستان که  کی سخنانکه  وبدست بدهم

وفرهنگ  خیوشناخته شده  پشتونهاست درمورد  تار هنیریدشمن د

 !  ندارد یها نزد ما ارزش واعتبارپشتون
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 دهممقاله 
 

 رد اتهام سياف بر شاه امان هللا ؟

 

 
 سياف پس از تعهد به استخبارات پاکستان ،

 را ندارد! ISIجرأت چشم بچشم شدن با رئيس 

 
بين  »در سایت ]گزارشنامه افغانستان[ تحت عنوان رزاق مامون 

با گذاشتن عکس رسول سیاف با «  جهاد وجاسوسی مرزی نيست!

حمیدگل رئیس استخبارات نظامی پاکستان )آی اس آی( ، شرحی 

نوشته واز استخدام آسان سیاف برای خدمت در سازمان مرکزی 
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جاسوسی امریکا)سیا(  از قول "گری شرون " یکی ازمدیران "سی 

 آی ای" مینویسد:

رون آورده و ام بی پشتی ی صد هزاردالری از کوله یک بسته »...

روی میز مقابل استاد سیاف گذاشتم و او هم به طور غیرارادی آن 

را برداشت. برخالف پولی که به ایتالف شمال پرداختم، این پول را 

رنگ تحویل وی دادم، تا  بندی اصلی آن در پالستیک بی در بسته

سیاف بتواند محتوای آن را ببیند. سیاف بسته را یکی دو ثانیه نگه 

و به آن نگاه کرد، گویا سردرگم بود که چیزی را در دست داشت 

الجثه  هایش فراخ شد و به سوی دستیار عظیم خود دارد. سپس چشم

خود رو کرد. او بسته پول را تقریبا به سوی مرد پرتاب کرد، گویا 

 اندازد. یک کچالوی داغ را دور می

لین این او»سپس چشمانش تنگ شده و به سوی من نگاه کرد:      

بار است که من پول نقد را به صورت مستقیم از کسی قبول 

یی حرکت داد که گویا فریب خورده  سر خود را به گونه« ام. کرده

رنگی بر لب داشت، مرا به دقت نگاه  است، و در حالی که لبخند کم

که قبول کرده بود به دولت  کرد. ما برخواستیم و از او برای این

کردیم و هر کدام ما برای خداحافظی دست امریکا کمک کند، تشکر 

)از کتاب ماموریت سقوط، نوشته گری شرون، ترجمه " ... وی را فشردیم

 اسدهللا شفایی( 

قتل عام کابل ازخاطره هیچ کسی روفته نشده » مامون عالوه میکند:

است. درطول تاریخ افغانستان تا به این اندازه، باالی زنان، کودکان 

زنان باردار تجاوز حشری نشده است که از دختر وپسر و حتی 

دست اهالی جهاد یا تحت الحمایه های شان شده است. قیادی ها یک 

بار به خیابان های کابل پیاده گردش کنند که لشکر های ژولیده مو و 
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جنده لباس و خالیق گرسنه و درهم شکسته، ازکودک وزن وپیره 

  1«مرد ها بازمانده های چه کسانی هستند؟
 

 

رسول سیاف با چنین چهره بدنام ویکی از جنگ ساالران مهیب 

در ویرانی کابل وآدم کشی  محله افشار کابل نقش   وخشن جهادی که

ت تمام اعدام قاضی حبسزای داشت، در یکی از خطابه هایش ، با وقا

مال وموذن را جمع آوری  400عبدالرحمن پغمانی راکه با امضای 

ت برده بود ومردم خوشت او را کرده وبرای اغوای مردم خوس

دستگیرکرده به حکومت تسلیم داده بودند وحکومت هم به دیوان 

حرب سپرده بود،بدون شرم از مردم وترس ازخدا میگوید شاه امان 

هللا او را در قصر دلکشا باتفنگچه خود بقتل آرود. وآن شاه روؤف 

که  ومهربان  را از عینک جنایات خود می بیند ومیگوید:هنگامی

قاضی عبدالرحمن وارد قصر دلکشاه شد ومیخواست  از پله های 

قصر باالبرود درحالی که  قرآن را بر روی سینه خود محکم گرفته 

بود، شاه امان هللا ،او را مخاطب قرار داده وبا تفنگچه  براو فیرکرد 

 ]لعنت هللا علی الکاذبين![ وقاضی را به شهادت رسانید ؟؟!!

 

اولین حرکتی که قبل از ظهور » نین مینویسد:غبار حقیقت را چ

اغتشاشات والیات ننگرهارو کاپیسا و پروان درکابل بشکل طلیعه 

سپاه اغتشاش بعمل آمد، همانا فرار روحانیون بزرگ کابل در پکتیا 

بود. گفته میشد که یکی از حلقه های مخفی و منظم کابل حلقه 

گ  و مخصوص حضرات مجددی بشمول بعضی سرداران بزر

روحانیون مشهور بود. از آنجمله حضرت محمدصادق مجددی برادر 

کهتر شمس المشایخ با قاضی عبدالرحمن پغمانی، قاضی فضل الحق 

                                                 
  سایت "گزارشنامه افغانستان،زیرعنوان بین جهاد وجاسوسی مرزی نیست! - 1
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خان، قاضی عبدالقادرخان پغمانی ، عبدالحنان خان و محمد حیان 

خان پسران قاضی عبدالرحمن خان نهانی از کابل به والیت پکتیا 

در این سفربرادر زاده جوان خود  رفتند. محمد صادق مجددی

ساله شمس المشایخ ( را  22)حضرت محمد معصوم مجددی پسر 

نیز همراه داشت تا در کابل مورد فشار حکومت قرارنگیرد. وقتی 

که این جمعیت در پکتیا رسیدند در خانه عزیز خان جاجی در عالقه 

عت جاجی مسکن گزیدند و بمردم گفتند که پروگرام شاه مخالف شری

و بضرر ملت افغان است و وقتی ما این نظر خود را بشاه عرض 

کردیم جوابی نداد، پس ما اینجا آمده ایم تا به اتفاق مردم پکتیا 

پیشنهادات خود را بشاه بفرستیم و مانع خرابی افغانستان گردیم. 

مردم این پیشنهادات حضرات را نپذیرفتند، ولی گفتند اگر حضرات 

افغانستان باشند، آنها را محفوظ از سرحد کشور  مایل بخارج شدن از

حضرات برای اخذ تصمیم تا بدست دولت نیفتند. عبورخواهند داد

دراین مجلس قاضی عبدالرحمن . نهایی مجلس مشورتی تشکیل کردند

درآنصورت ، هند ه یش روی ما دو راه بیشتر نیست یا فراربپفت: گ

ولی برای ما که  ،تذیرفپخواهند اعزازلیس ما را با گحکومت ان

راه دوم تسلیم  ،بهتراز این اعزاز اجنبی است گمسلمان و افغانیم مر

آیا رفقا چه  .مت افغانستان ودست از جان برداشتن استوشدن بحک

د وفتند ما شق دوم را ولو بفدا شدن جان ما تمام شگویند؟ همه گمی

س همه برخاستند  ودر قلعه نظامی جاجی نزد .سپترجیح میدهیم

. سرخابی( رفتند وتسلیم شدند خان وماندان نظامی دولت )عبدالغنیق

فرستاد وتا آنوقت موترها از  ردیزگرا تحت الحفظ به  نقوماندان آنا

 .غمان منتقل ساختپکابل رسیده وایشان را مستقیما  به 

جدا شب بودکه شاه هریک را جدا  ۀبج 12غمان بود(پ)شاه در      

گاه همه را تسلیم دیوان حرب وزارت وآن دپذیرفت ومذاکره نمو

جنگ نمود. اعضای مجلس دیوان حرب )عبدالعزیزخان وزیر 
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محمودسامی قوماندان قول اردوی مرکز،فضل احمدخان فرقه  حربیه،

مشر، سید شریف خان کندک مشر وسید عبدهللا خان کندکمشر( بعد 

 از یک ماه استنطاق وتحقیق حضرات را که از قول وفعل خود انکار

نکرده بودند، به اعدام محکوم نمود. عبدالعزیزخان وزیر وسید 

شریف خان کندک مشر درتطبیق حکم اعدام پافشاری بیشتر 

میکردند. درنتیجه قاضی عبدالرحمن خان پغمانی با دامادش قاضی 

فضل الحق دریک روز وقاضی عبدالقادر خان با قاضی عبدالحنان 

دیگر درموضع سیاه سنگ خان پسر قاضی عبدالرحمن خان در روز 

گلوله باران شدند. واما شاه محمدصادق المجددی ومحمدمعصوم 

مجددی برادر وپسر شمس المشایخ را به پاس خدمات شمس المشایخ 

  ۲ «از کشتن معاف دانست وبه حبس ایشان اکتفا نمود.

ازشرح مطالب فوق معلوم ميشود که محرک اصلی توطئه           

ازهم حضرات شوربازار بودند که ميخواستند يک عليه رژيم امانی ب

بدهند. اما اين بار  بار ديگر مردم پکتيا را درمقابل حکومت قرار

مردم جاجی باهوشياری رهبران توطئه را بدولت تسليم دادند و آنها 

بعد ازيک ماه تحقيق واقرار متهمين به براندازی حکومت، از طرف 

م  برآنها در محل سياه ديوان حرب محکوم به اعدام شدند وحک

 .  سنگ کابل تطبيق گرديد

 پایان

 

 

 

 

                                                 
 818-817، ص 1غبار،ج - ۲
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 میازدهمقاله 
 

 است  یمل نید کی یخیتار  یها تیدفاع از شخص

(۵  /۶ /2020) 

 

 
 تصویر وزیراکبرخان

کشورما،  خیزتاریاز بزرگ مردان افتخار برانگ یکی

(، قهرمان سربکف  جنگ اول افغان 18۴۶-181۶)راکبرخانیوز

 خان است.  ندهیمحمدخان بن سردارپا ردوستیفرزند ام س،یوانگل

مبارزات  خیتابناک ومشعشع تار یماهایاز زمره آن س راکبرخان،یوز

 سیمردم کابل برضد انگل امیق یابیوکام یمردم ما است که دررهبر
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 راکبرخانیکرده است. وز یباز ارسازندهیها نقش وطن پرستانه وبس

 حون ومملو ازافتخار داشت .  سال(، مگر مش 30کوتاه) اریعمربس

نواب محمدزمان خان حکمران  ،یدر رأس قشون یسالگ 18در   او

ً شاه  رگرفتیمتمرد جالل آباد را بعد از مقاومت کوتاه اس ومتعاقبا

 یبه سخت ییاروینبرد رو کیرادر قندهار در یشجاع  سدوزائ

 .رگرفتیرا زخم زد واس یسیبشکست وجنرال کمپبل انگل

 

 
 گ وزیراکبرخان با هری سینگ در جنگ جمرودتصویرجن

 (نقاش حامدنوید)
 

 کهایپشاور برضد س یکیدر جنگ جمرود در نزد یسالگ20 در

را کشت  کهایسنگ سپهساالر س ینبرد تن بتن هر کیو در دیجنگ

 ولشکرش شکسته شد .

از قشون مشترک شاه شجاع  یریجلوگ یبرا یسالگل 22 در

تاخت، مگرقبل از مقابله با  شیپ بریخ ۀتا در کیس تیورنج

متجاوز،از طرف دشمنان وطن به او زهر خورانده شد،  یروهاین
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 ردوستیبه نزد ام بریاز خ یچهارپائ یجانش را رو میوجسد ن

نجات  یحتم گاز مر یمحمدخان درسنگر ارغنده آوردند که با سخت

 ومتعاقباً به بخارا رفت وبه زندان شاه بخارا افتاد. افتی

مردم  امیق یاز زندان شاه بخارا،رهبر یبعد از رهائ یگسال 2۴ در

از مکناتن،  یاری( و با هوش18۴1نومبر 2۵کابل را برعهده گرفت)

دست  یونفاق افگن ریکه در تزو ایتانیفوق العاده بر  ندهیرونمایسف

 ییخودسند محرمانه  ندهیرا از پشت بسته بود، توسط نما طانیش

 کردیسبت به سران افغان برمال مرا ن  یو یبدست آورد که دوروئ

را وادار به اخراج  سهایو انگل  ستیمکناتن را سربه ن نیوبنابر

افتضاح بزرگتراز آن را  سیانگل خیاز کابل نمود که در تار یفور

 توان سراغ کرد.  ینم

او دوبار از عقب هدف  ینظام -یاسیس یها تیفعال نیا انیدرجر

کشته نشد.  یول دیگرد یوزخم قرارگرفت سهایگلوله گماشتگان انگل

شده  یشاه بخارا بشدت زخم انیبود که درجنگ با سپاه یدرحال نیا

 ودو سال سوز وساخت زندان ارگ بخارا راپشت سر گذاشته بود.

عمرش را با افتخار  میسال عمر خود،ن30در طول  راکبرخان،یوز

ودفاع جانبازانه از  یروزیوپ یومشحون از جانباز یوسربلند

 نیبا متجاوز ریناپذ یآشت تیکشور،ضد یارض تیوتمام یمل تیحاکم

با دشمنان  کاریهمواره آماده پ رآخته،یپرستان، با شمش گانهیوب

او دراذهان وقلوب هم  جاعتوش یرمردی. وخاطره دلستیوطن  ز

 سهایمردشجاع ودشمن سرسخت انگل یغاز کیوطنانش به عنوان 

 امیق یروزیه بعد از پساخت که بالفاصل یچنان او رابزرگ وگرام

 یها وحماسه ها ،رزمنامهیالدیم 18۴2 -18۴1 یکابل در سالها

سروده  ،یریکشم دیبه نام اکبرنامه )از حم کاراویمنظوم از کار وپ

) یم(و ظفرنامه اکبر18۴3/ مطابق  یهجر 12۶0) درشده 

برابر 18۴۶/یهجر 12۶3در یباشنده آگره دهل یقاسم عل شیسرا
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 کی( سروده شد ونامش را به عنوان خانراکبریسال فوت وز

 جاودانه تر ساخت. یسیضد انگل امیدر ق یقهرمان مل

وشجاعت وعلو همت واحساس پاک  یریمشحون از دل سرگذشت

 یم یریودل یبه انسان، روح مردانگ راکبرخانیوز یوطن پرست

نام  ضیمردم ما در برابر تعو یعکس العملها یاصل زهیبخشد.  انگ

مردم وجوانان  قیعم یاز عالقمند یمد اکبرخان ناشمح ریمسجد وز

سال پس 17۴ نکیااست ، که  یسترگ مل تیشخص نینسبت به ا

 .دارندیم یرا ونامش را گرام ادشیازمرگ او، 

 گربایبار د کیکشورخود را  خیتار یستیونسل بالنده کشوربا جوانان

طول  در زمایحاصل کنند که وطن عز یدقت مطالعه کنند تا بهتر آگاه

در دامان  یمعاصر چنان مردان بزرگ خیوبخصوص در تار خیتار

شان افتخار  یپرورش داده که وطن به نام و کارنامه ها شیپاک خو

 .کندیم

دهند که  یاجازه نم یحق شناس وبا پاس، هرگز به کس یافغانها

خون  ختنیو ر یآنها را که با جان فشان یومل یخیتار یها تیشخص

 یگهداشته و به ما ارمغان کرده اند، مورد بوطن را ن نیخود، ا

مختلف  یبخواهند نامشان را به بهانه ها ایو رندیقرارگ یاحترام

 نابود کند.

شهروندان خود را نداشته  اتیح تیامن نیتام ۀکه عرض یحکومت

کند و  یکشور باز نیا یخیتار یوداشته ها خیباشد، حق ندارد با تار

دهد ، ما جداً خواهان  بیدم را فرمعقول مر ریغ یها یبا نامگذار

نهاد  کی تواندی.حکومت م میعجوالنه هست میتصم نینظر برا دیتجد

 یبنامد ول یازیرا بنام دکتورن یک پوهنزیاز جمله  یگرید ینید

کرونا    یمسجد مثل حمله ناگهان کی یمردم  را با نامگذار  دینبا

 2020/ ۶/  ۵ انیپا      کند. تیو اذ یشکنجه روح

 



 88 چهل مقالۀ سیستانی

 
 

 ازدهمدومقاله 
 

 

 يک ترانۀ حماسی برای معارف نيمروز !
 

( ی)زرنج یرانوریعبدالقد مروز،جنابیوحماسه پرداز ن شاعرنقاد

سروده که به دلها  یشعر مروزیوبا وقار ن ریخطاب به جوانان دل

وتازه  دهدیم قلیرا ص اریوروح و روان انسان آن د زندیچنگ م

 یسروده که برپوسته ها یا زمانحماسه ر نیا ی. جناب انورسازدیم

صورت گرفت ودر آن  یستیحمله ترور کیبندکمال خان  یتیامن

 . دیگرد یقربان  مروزیحادثه هفت تن از فرزندان ن

مردم در  یعموم جیبس یبرا دمدیدر آن م یشعرکه روح حماس نیا

 دیفرزندان خود شان سروده شده است. با ندهیآب و آ تیدفاع از مالک

 یرساتر و بلند ترخواند و بصدا یهنیسرود م کی ثیا بحشعر ر نیا

 مبدل ساخت. مروزیتمام مردم ن

را زنده ساخته  ستانیمردان س ریشعر خاطره دل نیدرا یزرنح یآقا

 اندازد. یم ستانیس نیرادمردان حماسه آفر ادیو خواننده را به 

ازدوبار خواندم  وبا خود  شیرا ب یشعر دلکش جناب زرنج نیا من

ترانه  کی ثیبه ح مروزیمعارف ن یایشعر را اول نیتم اگر اگف

 ایوهر روز در آغاز دروس  نندیشاگردان خود برگز یبرا یحماس

درختم دروس آنرا بگوش شاگردان برسانند، باوردارم که شور و 

 توانیم نگونهیو بد کندیم جادیرا درذهن شاگردان ا   یبیشوق عج

ساخت وآنها  یجار ستانیان سرا در تن وکالبد فرزند یروح حماس

 نمود. جیزادگاه شان بس یعمران وآباد یرا برا
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 فهیوظ اریبند کمال به مثابه ضامن سعادت مردم آن د یونگهدار حفظ

 یاست. بعد از هفتصد سال خراب مروزیفرد فرد باشندگان ن یمل

لنگ باالخره  موریتوسط ت رمندیآب ه یبندها یرانیبراثر و ستانیس

 دیتا بحال مردم هردم شه افتیولت افغانستان فرصت د 21درقرن 

 یخیتار یها یبند کمال خان جلو بدبخت ستنتوجه بکند وبا ب مروزین

 گذارندینم مروزیدشمنان سعادت مردم ن یول ردیرا بگ مروزیمردم ن

از  مروزیخود مردم ن دیمردم ماگردد. با بینص یسعادت نیتا چن

 زندیان خود بدفاع برخوسعادت فرزند یحقوق خود واز زندگ

بند  یتیامن یروهایاز ن تیرا تنها نگذارند وبحما یتیامن یروهایون

 .رندیجلو تجاوز دشمن را بگ

 آن شعر: نستیا
 

 حماسه يعقوب)ابن ليث (
 

 ای جوانان دلیر و با وقار سیستان
 وارثان خطه ی پرافتخار سیستان
 مرزداران و یالن نامدار سیستان

 انتظارسیستان؟چیست میدانید ازما 
 

 باردیگرزنده راه و رسم عیاری کنیم
 این دیارخسته و محروم را یاری کنیم

 

 خیز تا امید را بار دگــر باورکنیم
 قصه ی حماسه ی یعقوب را ازسرکنیم
 ماسه های داغ را تبدیل برسنگرکنیم

 خصم خونخوار زبون را خاک وخاکستر کنیم
 

 ندتابدانند اینکه رستم های دوران زنده ا
 وارثان زال وهم سام نریمان زنده اند
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 اجنبی برجان ما قصد شبیخون میکند
 مرزداران وطن را غرق درخون میکند
 مادری را درغم فرزند محزون میکند
 بس ستمها برمن وتو دشمن دون میکند

 

 خیزتا براین رذیالن محشری برپاکنیم
 درکمالخان این سگان را غرق در دریاکنیم

 

 م هرفاسد و جاسوس راخیزتا گردن زنی
 تاجران آب وخاک و عزت و ناموس را
 محوسازیم از وطن بنیاد این ویروس را  
 این جراثیم فساد و فاسق ومنحوس را 

 

 خیزتا بندکمالخان را به خون احیا کنیم
 سیستانم را گدام غله ی دنیاکنیم

 

 در دِل دشِت جهنم گلشنی  ایجاد کن 
 کن دشت مهرآباد را بامهر خود آباد

 ازقالفتح تاچگینی طرح نو بنیاد کن
 چهره ی آشفته ی گود زره راشادکن

 

 باردیگر زنده کن شأن وشکوه ساروتار
 تا که نامت دردل تاریخ ماند ماندگار 

 

 افکارنو نسل نو برخیز با اندیشه و
 طرح نو ایجادکن اعمارکن دیوارنو

 معیارنو سیستانت راگلستان ساز با
 تو اشعارنو تازرنجی سردهد در مدح

 

 خیز برکش ازدل تاریخ این گنجینه را
 ت پارینه راــتا بیابی  بار دیگر شوک

 ) زرنجی(
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 همزدسيمقاله 

 

 

  ،افغانستانسه رنگ بیرق ملی  

 غازی هللاشاه امان  ابتکار
 

 مقدمه :

بیرق ملی، سمبول استقالل  وسمبول وحدت ملی وسمبول حاکمیت ]

یرق ملی، سمبول جان بازی ها ملی وهویت ملی یک کشوراست. ب

وفداکاریهای یک ملت است که در راه کسب آزادی واستقالل خود از 

جان مایه گذاشته اند وبا برافراشتن آن ، شهامت وجان بازی های 

ملتی را نمایش میدهد.این سمبول بوسیله سربازان اردوی ملی 

ت از آن درواقع ونیروهای امنیتی کشورصیانت میشود وگرامیداش

نهای ریخته شده پدران و برادران وخواهران ،گرامیداشت از خو

در راه برافراشتن آن ریخته اند وآنرا برزمین ومادرانی است که 

اسد بحیث روز بیرق ملی شناخته  7درافغانستان روز نگذاشته اند.

این تجلیل یک پیام بزرگ به د.بعمل می آیتجلیل هرسال شده واز آن 

 ملت از نیروهای دفاعی کشوراست. همراه دارد وآن حمایت 

سه رنگ سیاه افغانستان )با بیرق ملی جالبی که درمورد از مقاالت 

دومقاله از قلم دو دانشمند افغان یکی من خوانده ام  (وسرخ وسبز

استاد بیشیرمومن  است که اهمیت بیرق ملی را از دید جامعه شناسی 

له محققانه داکتر مورد مطالعه وتحلیل قرار داده است ودیگری مقا

در باره طرح بیرق ملی با رنگهای سه گانه وتوجیه سیدعبدهللا کاظم 

هردو مقاله  درپورتال افغان جرمن آنالین به  هریکی از رنگهاست. 
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دست اول نشر رسیده اند. چون مقاله جناب داکترکاظم مستند به منابع 

رکامل ، من آنرا دراینجا بطواستشده  جریده امان افغان نگاشته 

 ببرند.بهره جوانان کشورنیز از آن فیض آن عام ترگردد وبرگزیدم تا 

 سیستانی[

 

در کشور امسال مثل همیشه مردم از »:مینویسدداکترسید عبدهللا کاظم 

این روز با افراشتن بیرقهای سه رنگ ملی با شور و شعف زیاد در 

ا با سرتاسر کشوراستقبال شایان کردند و این احساسات ملی خویش ر

حضور در جاده ها و اهتزار بیرق ملی در دست هریک به نمایش 

گذاشتند و این روز را تجلیل کردند. به همین مناسبت رسانه های 

افغانی در داخل و خارج کشور برنامه ها خاص را به نشر سپردند و 

مقاالت در زمینه به نشر رسانیدند که همه در خور توجه بودند، 

شیر مؤمن در مقاله مبسوط خود تحت عنوان چنانچه محترم آقای ب

ی الجو 27شره افغان جرمن انالن)مورخ "جامعه شناسی بیرق" ـ منت

» ( با اشاره به اهمیت بیرق ملی بطور عموم چنین نوشت: 2021

مردمان جهان با افراشتن بیرق خود سربلندی، آزادگی و افتخار و در 

مینگرند.... بیرق سرنگونی آن شکست، بردگی و ستم بیگانگان را 

عنصر جدا نشدنی حماسه هاست و ضمن پیوند رویداد ها با ملتها، از 

آنها حماسه میسازد. زیرا رویداد های سیاسی، اجتماعی، نظامی و 

ورزشی تنها در صورت اتصال به منافع و هویت ملتها تبدیل به 

حماسه می شوند و بیرق به عنوان میثاق ملی هر ملتی، این پیوند 

او از قول حبیب هللا رفیع در مورد « یی را برقرار میکند.معنا

رنگ های بیرق »تاریخچه بیرق ملی سه رنگ افغانستان می افزاید: 

هجری  1307فعلی افغانستان در لویٔه جرگٔه پغمان که در سال 

به عوض بیرق هللا خورشیدی برگزار شده بود، از سوی شاه امان 

یشنهاد گردید و تصویب شد. او در ال وجود داشت، پسیاه رنگی که قب
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مورد منطق انتخاب این رنگ ها می گوید که رنگ سیاه این بیرق، 

نمادی از تاریخ و یا "دوران سیاه استعمار"، رنگ سرخ آن نماد 

"مبارزٔە مردم افغانستان در برابر استعمارگران" و رنگ سبز نماد 

  «"آزادی و سرسبزی" کشور است.

 1307بیرق ملی سه رنگ که در لویه جرگه از آنجائیکه درمورد 

زم میدانم تا در عصر امانی مطالبی مشرح به نشر نرسیده است، ال

زمینه به استناد یک سند تاریخی منتشره شماره فوق العاده "امان 

 6افغان" که گزارشات مختصر جریان لویه جرگه را از روز شروع )

به نشر سپرده م( الی ختم آن 1928آگست  9مطابق  1307سنبله 

است، و متن آنرا پوهاند محمد کاظم آهنگ در ضمیمه چهارم کتاب 

خود"سیر ژورنالیزم در افغانستان" و نیز مطالبی برگرفته از کتاب 

زنده یاد  "روابط خارجی افغانستان در نیمه اول قرن بیست" تألیف

 قمندان تقدیم دارم . ال"لودویک آدامک" خدمت ع

نشر رویداد های مکمل این لویه جرگه ،  متأسفانه باید گفت که

در یک کتاب قطور به نشر رسید، در  1303طوریکه در لویه جرگه 

دست نیست و شاید به دلیل اینکه این لویه جرگه درحالی برگزار شد 

که کشور در یک نوع آرامش قبل از طوفان قرار داشت و جریان 

ز یکطرف و لویه جرگه و سپس تدویر کنفرانس ها در قصر ستور ا

نارضایتی نمایندگان و حلقات محافظه کار مذهبی ازطرف دیگر 

فرصت تدوین و نشر رویداد را میسر نساخت و اگر اسنادی هم در 

دست بود، با وقوع اغتشاش سقوی و سقوط سلطنت امانی ازبین برده 

شدند. وقتی درچندین کتاب و مأخذ نظر انداختم، جزمطالب مختصر و 

ین لویه جرگه چیزی بیشتر از آن در دستم نرسید، همسان دربارٔە ا

یک نویسنده با کمی که مأخذ البته با این تفاوت  اینک توجه را به دو

ً خ  انتقادی ابراز نظر کرده بودند. وشبینی و دیگری با شیوه ای نسبتا

به تفصیل در کتاب "مختصری  2018ال در سال جلب میدارم که قب
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ا در افغانستان" در زمینه از این قلم به دربارٔە تاریخچه لویه جرگه ه

نشر سپرده بودم: در گزارش جریده"امان افغان" در مورد بیرق چنین 

سنبله پنجمین روز جرگه بود، جرگه در  10روز یکشنبه » آمده است:

وقت معینه در حضوراعلیحضرت آغاز گردید و نخست مسئلٔه تعدیل 

بیرق بیک اصول رنگ  »بیرق مطرح شد و ایشان فرمودند که :

ل ح شود که رنگ سیاه را ]که درجهاد استقالموزون طوری اصال

برافراشته شده بود ـ کاظم[ ترک کنیم، زیرا آن رنگ ماتمی در زمانی 

بود که ما تحت الحمایه بوده حیات ما لکه دار بود و هم رنگ و 

مت بیرق افغانستان ]باید[ طوری باشد که به بیرق های دول الع

بهت نداشته باشد. لهذا قراریکه من بیرق های ممالک اجنبی اجنبی مشا

را دیده ام، یک بیرقی بطور نقشه در کاغذ طرح کرده ام و اینک 

 «بشما ارائه میکنم، اگر مناسب دیدید آنرا تصویب کنید.

نقشه بیرق بعموم ارائه شد؛ رنگ بیرق سه نوع به سه حصه اتخاذ  

مت کوه سبز. در وسط بیرق عالشده بود: اول سیاه، دوم سرخ و سوم 

های افغانستان و در راس همه اسم مبارک "هللا " باالتر از آن نوشته 

شده و دور طلوع آفتاب نشان داده شده، کوه ها به خوشه های گندم 

مزین شده بود. دراین موقع اعلیحضرت در زمینه چنین توضیح دادند: 

ودیت وطن خود را دراین بیرق اساسی تنها اسم مبارک "هللا " موج»

نوشته ام، زیرا ما تنها رضای خدای خود و ترقیات وطن خود را 

میخواهیم. در حصٔه اول بیرق که رنگ سیاه طرح شده گویا یکنوع از 

تاریخ افغانستان نمایندگی میکند، زیرا رنگ سیاه عالمت اینست که 

بود. افغانستان استقالل نداشت، حیات ملت افغانستان داغدار و ماتمدار 

رنگ سرخ نشانٔه خونریزی ها و جان سپاری ملت افغان است که 

خون خود را و جان خود را در راه حصول استقالل مملکت خود نثار 

کردند و استقالل مملکت خود را با هزاران جان سپاری بکف آوردند. 

اینست که افغانستان جوان بعد از دارا شدن نعمت  هرنگ سبز نمون
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ی ترقی و تعالی گذاشته و بگام های تند و سریع ل رو به واداستقال

بسوی ارتقاء کامل می شتابد و امروز ازهر حیث این مملکت جوان 

فوق العاده ترقی کرده هرگوشه و کنار مملکت به نباتات علوم و فنون 

مت و سیر تکامل خویش سبز و شاداب گردیده است. کوهها عال

ت و طلوع آفتاب از اینست که مملکت ما یک مملکت کوهستانی اس

ل و اقبال افغانستان طلوع کرده و راست آنها نشان میدهد که جال

مملکت ما جزو ممالک شرق است و از دنیای شرق بشمار میرویم. 

اینهم از آن معلومات میشود. خوشه های گندم دلیل اینست که مملکت 

ما یک مملکت زراعتی و یک مملکت حاصلداری است. پس اگر شما 

 ق را تصویب میکنید، بفرمائید.این بیر

بیرق مذکور ازطرف عموم »در گزارش " امان افغان" آمده است: » 

اینقدر پیشنهاد شد که نام  التصویب شد و ازطرف بعضی وک الوک

" به بیرق نوشته و زیاد شود. این هللا "محمد" نیز بعد از نام پاک "

م فکر ازطرف اعلیحضرت منظور شد و خود ذات همایونی اس

"محمد" را به بیرق رسم نمودند. بعد از آن اعلیحضرت فرمودند: 

و  هللا هرکسی که این بیرق را تصویب کرده و بزیر این بیرق و نام 

محمد فداکاری میکند و در راه ترقیات مملکت خود خدمت مینماید و 

ل مملکت خود جان سپاری مینماید، به آواز بلند در حفاظت استقال

بر". دراین موقع با یک هیجان و هلهله شادمانی اک هللابگویئد "

ازطرف شاملین جرگه نعره "هللا اکبر یا محمد" بلند شده و با کف 

زدنها و گریه چنان اظهار احساسات شروع گردید که تا پنج دقیقه 

همین نعره هللا اکبر و کف زدنها و گریه در بین حضار دوام داشت. 

وم تصویب و احترام شد، بعد از آنکه بیرق مذکور از طرف عم

اعلیحضرت فرمودند: این بیرق را همیشه احترام کنید و استقالل 

رین ترین چیزهای حیات خود بدانید و نگذارید یمملکت خود را از ش

)برای شرح مزید دیده شود « دست اجنبی در مملکت شما دراز باشد.
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اپ ـ آهنگ، پوهاند محمد کاظم: "سیر ژورنالیزم در افغانستان"، چ

،به نقل از: جریده امان  288ـ  277،صفحه  1378دوم، پشاور، 

 (در پغمان 1307افغان، شماره فوق العاده از جریان لویه جرگه سوم 

 
 

 بیان رویداد لویه جرگه برگرفته از کتاب "لودویک آدامک":

 

بصورت فشرده و  1307مأخذ دیگری که بر رویدادهای لویه جرگه 

ه، کتاب "روابط خارجی افغانستان درنیمه اول اما جامع روشنی انداخت

قرن بیست"، اثرافغانستان شناس معروف امریکائی ـ اطریشی 

 "لودویک آدامک" است که اقتباس میدارم: 

دریک قسمت فصل چهارم زیرعنوان "سفر و شکست امان هللا " 

وقتی اعلیحضرت پس ازسفر اقتباس میکنم.مطالبی دارد که اهم آنرا 

کشور که بیش از هفت ماه بطول انجامید، از راه قندهار به به دوازده 

کابل مواصلت کرد، مردم کابل برای سه روز بازگشت او را جشن 

استقبال کردند. آدامک می گرفتند و از او و هیئت معیتی او به گرمی 

بعد ازآن امان هللا برای استراحت چندروز به پغمان رفت. »نویسد: 
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نی غیرفعال باشد، زیرا الت برای مدت طوانسپادشاه افغانستان نمیتو

او امر داده بود تا لویه جرگه دایر شود.... یک هزار نماینده از سران 

قبایل، اشخاص برجستٔه قراء و اعضای علمای دینی گردهم جمع آمده 

بودند. آنها مجبور ساخته شدند تا دستارها و لباسهای عنعنوی و محلی 

و پیراهن سفید و رتی و پطلون سیاه خود عوض کنند و به پوشیدن ک

ه شپوه نرم و سیاه وادار شدند. این لباس بطور تحفه النکتائی سیاه و ک

 ازطرف دولت برای نمایندگان ملت تهیه گردیده و درهمه اوقاتیکه در

 «پغمان بودند، آنرا می پوشیدند.

قابل ذکر است که قبل از تشکیل این لویه جرگه جراید نیمه رسمی 

ت به تبلیغات آغاز نموده و به مردم توصیه کردند که بجای پایتخ

شخصیت های محافظه کار و متعصب دینی ـ مذهبی، باید اشخاص 

خبره و میانه رو را به نمایندگی خویش انتخاب دارند. )نوید، 

سنزل:"واکنش های مذهبی و تحوالت اجتماعی در افغانستان...."، 

به استناد  173،صفحه  1388مترجم: محمد نعیم مجددی، هرات، 

 ( 1928آگست  5جوالی و  27جریده انیس، مورخ 

برطبق نظامنامه  1303لویه جرگه تحت همان نظم که در لویه جرگه 

خاص دایر شده بود، بار دیگر به همان شکل و نظم برای پنج روز در 

ش[ آغاز 1307سنبله  6] 1928آگست  29پغمان ادامه یافت و بروز 

جلسه اول را چنان افتتاح کرد شاه امان هللا »ی نویسد: گردید. آدامک م

که در آن وانمود ساخت که او به حیث زمامدار افغانستان حرف نمی 

زند و آنها را به قبول پیشنهادهای خود مجبور نمیسازد. برای آنها 

گفت که وظیفٔه شان است تا آزادانه دربارٔە کشور خود تبادل افکار 

مگر اصرار ورزید که به فیصله ای که توسط کنند و صحبت نمایند، 

احترام کرد و به آن پایدار ماند و بایداکثریت آراء گرفته میشود، 

مخالفت نمایندگان ملت را به تصامیم اکثریت آراء خیانت به خود، به 

 قرار گذاشت خانواده، به ملت و به پیغمبر )ص( تلقی کرد. امان هللا
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اشته باشد، نمیتواند مورد بحث قرار م مغایرت دالکه هرچه با دین اس

سنبله مطابق  11در روز اخیر اجالس لویه جرگه )مورخه  «گیرد.

دوم سپتمبر( اعلیحضرت از لویه جرگه تقاضا کرد تا بیرق ملی جدید 

افغانستان را تصویب نمایند. او گفت که: یکی از الوان رنگ بیرق 

آزاد نبود، افغانستان کامال باید سیاه باشد تا دورٔە ماتم و بدبختی را که 

همچنان به اساس پیشنهاد او بیرق کشور حاوی سه رنگ .بیاد آورد

سیاه، سرخ و سبز باشد که در آن سمبول آفتاب سرکشیده از قله های 

پربرف و به دوطرف آن خوشه های از گندم و در وسط آن نام "هللا" 

مان هللا نقل  به حیث نشان بیرق ثبت شود. آدامک دراین بارٔە از شاه

قول میکند که رنگهای بیرق و نشان آنرا چنین تعبیر کرده است: 

رنگ سیاه را رنگ ماتم و زمانیکه افغانستان تحت حمایت غیر بود، »

رنگ سرخ ـ رنگ قطرات خونی است که برای کسب آزادی ریختانده 

شده است و از آن نمایندگی میکند که آزادی خون بهای ما است و 

رنگ امیدواری، نوید، آزادی و پیشرفتهایی است که در  رنگ سبز ـ

آینده نصیب مان میشود. کوه ها ممثل افغانستان است وطلوع آفتاب 

پیشرفت و انکشاف افغانستان را به نمایش میگذارد، خوشه گندم 

بر سر  1747عالمٔه است که احمد شاه بابا آنرا در تاجپوشی درسال 

)آدامک، « دیگر ضرورت ندارم.خود نهاد و گفت که من به تاج 

 )فغانستان در نیمٔه اول قرن بیست"لودویک: "روابط خارجی ا

 1377مترجم: پوهاند محمد فاضل صاحبزاده، چاپ دوم، پشاور، 

 (193تا  189،صفحات 

این بیرق سه رنگ تا زمان جمهوریت شهید محمد داؤد با تغییراتی  

در نشان بیرق پابرجا  در مورد عمودی و افقی بودن رنگها با تفاوت

ماند و از آن به بعد در دوره خلق و پرچم در زمان تره کی و ببرک 

کارمل و هم تا یک مدتی در دوران داکتر نجیب بیرق ملی بزعم 

پیروی از رنگ سرح که در کشور های بالک شرق بخصوص 



 99 چهل مقالۀ سیستانی

شوروی و چین نشانه انقالب کارگری و دهقانی بود، تغییر رنگ و 

ر نجیب با تحوالت ظاهری که در دست گرفت باردیگر شکل داد. داکت

به بیرق سه رنگ رجوع کرد، البته با تفاوت نشان بیرق. در دوره 

حکومت مجاهدین اعم از حضرت صبغت هللا مجددی و برهان الدین 

ربانی و نیز در دوره امارت اسالمی طالبان بار دیگر بیرق تغییر 

نظام جدید بیرق سه سیاه ـ رنگ داد. پس از سقوط طالبان و ایجاد 

سرخ و سبز با تغییرکم در نشان داخل بیرق بار دیگر به بیرق ملی 

 «افغانستان مبدل گردید.
 -http://www.afghan

DF/kazem_sa_history_of_loya_jergagerman.net/upload/Tahlilha_P

23.pdf 

 

      ( http://www.afghan-

german.net/upload/Tahlilha_PDF/SAKazem_black_red_green_natio

nalflag.pdf)  
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 دهمچهار مقاله

 

 درگذشت پروفیسرمیرحسین شاه، ضایعۀ

 بزرگ علمی برای افغانستان 
(26 /5 /2020) 

 

 
خ(1399 -1303رحسین شاه)پروفیسر می  

 

وهنځی خبردرگذشت پوهاندمیرحسین شاه ،سابق استاد ورئیس پ

،نه تنها خانواده آن دانشی وهنتون کابل پادبیات وعلوم اجتماعی 

آن مرد را غرق ماتم کرد، بلکه تمام دوستان وشاگردان وارادتمندان 

ً متاثر ساخت. برای این شخصیت نیکوسرشت جنت  دانشمند را قلبا
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تمنا وند فردوس وبرای خانواده وارادتمندانش صبر جمیل از خدا

 دارم.

 

درشرح  اوصاف این دانشمند ارجمند افغانستان، بخشی از 

پیام خود را می آورم که پنج سال قبل برای سیمنار بزرگداشت از 

 سالگی استاد میرحسین شاه درکابل فرستاده بودم.90

 

 فرهنگیان عزیز و دانشمندان گرامی !

تجلیل وقدردانی از شخصیت های اجتماعی،علمی  و هنری 

وادبی وفرهنگی یک جامعه در حیات شان، کار درخور ستایش 

فراوان است، زیرا این قدرشناسی درزندگی یک شخصیت علمی، به 

قدر شناسی ای است که بعد از  مراتب بهتر و شایسته تر از آن

ی قلب یک درگذشت آن شخصیت صورت بگیرد، زیرا درصورت اول

او را شخصیت علمی شادمان ومملو از سرور وخوشحالی میشود، و 

، مگردر صورت  انرژی می بخشدکارهای بهتر و بیشتر در انجام

دومی، فقط بازماندگان شخصیت متوفی را خوشحال خواهد نمود و 

 به حال خودش هیچ تاثیری نخواهد داشت.

ً قدر شناسی  و تقدیر از خدمات وکارکرده ای علمی عالوتا

وفرهنگی دانشمندان، استادان و آموزگاران ومحققان و مؤلفان 

کشور، بدون تردید درس های سودمندی اند تا نسل های جوان ما از 

عرصه های دانش وفرهنگ و نهضت  انروش وکارکردهای بزرگ

 های اجتماعی وطن خود بیاموزند و شخصیت خود را تکامل ببخشند.

همیت است که می باید احساس این کارازاین جهت نیز با ا

قدرشناسی وتقدیر ازبزرگان عرصه های علم و ادب وهنر وقلم 

وتحقیق را در نسل های کنونی، پویاتر ازگذشته،تقویت کنیم  وآنرا 

به یک فرهنگ پسندیده مبدل سازیم.  جای خوشحالی است که امروز 

د هم در داخل و هم درخارج از کشور جوانان هوشیار وبا درکی وجو

دارند که خدمتگزاران صدیق و آینده سازان نیک نام وطن را 

تشخیص میدهند و از آنها با تدویرکنفرانس های علمی وسیمنارهای 
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بحث انگیز یاد میکنند  و کارنامه های علمی و فرهنگی و اجتماعی 

شان را برمی شمارند و به نسل های بعد از خود انتقال میدهند. تاثیر 

ل برای فرزندان ونسل های جوان ما اینست تا از آنی این گونه محاف

فضایل اجتماعی وفرهنگی این شخصیت ها بیاموزند و با تاًسی از 

آنها، شخصیت خود را کامل تر کنند و به مدارج بهتر وعالی تر گام 

 نهند.

وجناب پوهاندصاحب میرحسین شاه، پژوهشگر، مترجم 

وم بشری پوهنتون ادبیات وعلپوهنځی واستاد تاریخ افغانستان در

کابل،  نیز یکی از آن شخصیت های واالی فرهنگی  وعلمی 

تربیت نسل  کشورماست که بهترین ایام عمر خود را در راه تعلیم و

با استعداد ودانش دوست  هزاران شاگرد جوان کشور صرف کرده و

 خدمتگزاری به افغانستان تقدیم کرده اند.  را برای

خار شاگردی  پروفیسر میرحسین خوشبختانه اینجانب نیز افت

مدیون راهنمائی های بزرگوارانۀ همواره خود را  شاه را دارم و

 میدانم . جغرافیای تاریخی تاریخی و  در عرصۀ پژوهش هایایشان 

از دوران تحصیل  و دوران کار در اکادمی علوم افغانستان، 

 اینقدر دریافته ام که استاد میر حسین شاه در شهرقندهار دریک

متولد شده است و  خورشیدی 1303 سال درخانوادۀ منور روحانی 

بعد از فراگیری  دروس ابتدائی وثانوی درقندهار، فاکولتۀ ادبیات را 

در کابل تمام نموده وسپس برای تحصیالت عالی عازم کشور 

هندوستان شده ودردانشگاه لکنهو تحصیل کرده است. بعد به 

ی سال درفاکولته ادبیات وعلوم افغانستان بازگشته و بیشتر از س

اجتماعی کابل بحیث استاد تاریخ افغانستان ومدتی را بحیث رئیس آن 

 فاکولته خدمت کرده است.

استاد میرحسین شاه، شخصیت دانشمند، فاضل، مهربان 

ند و پیش آمد متواضعانه بودوخوش برخورد وخوش صحبت 

تسلط وشریفانۀ او با مردم  و بخصوص شاگردانش، وهمچنان 

ً تاریخ قرون وسطای  واحاطۀ اش  بر تاریخ عمومی و مخصوصا

افغانستان ومنطقه، او را در نظر شاگردانش چنان بزرگ و با عظمت 
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ساخته بود که من در دوران تحصیلم با خود فکر میکردم اگر همه 

مردم ما و بخصوص استادان ومعلمان کشورچون  او صاحب دانش 

می بودند، بدون تردید  جامعه   وفضیلت و اخالق و بزرگ منشی

 خوشبختی می داشتیم. 

استاد میرحسین شاه همواره برای من، هم از لحاظ کرکتر و 

، خویش شخصیت متواضع خود وهم از جهت شیوۀ تحقیقات تاریخی

سعی کرده ام حتی االمکان همواره الگویی قابل تقلید بوده وهست، و

ام فضل وتواضع  ودانش راه او را دنبال نمایم. اما رسیدن به مق

استاد میرحسین شاه، استعداد ولیاقت میخواهد که من یکی، عاری از 

هردوی آنم. در اینجا من بحیث یک شاگرد مخلص شان، جزاینکه 

سرتعظیم در برابرعظمت استاد خم کنم، شرمنده ام که خدمت دیگری 

د کرده نمیتوانم وحتی کلماتی که بتواند حق این انسان بزرگ و استا

برحق را ادا کند، در ذهنم خطورنمیکند تا نثار قدمهای این شخصیت 

  واالی فرهنگی وعلمی کشورنمایم.

ابراز نظر پیرامون شخصیت علمی و کارنامه های فرهنگی 

وآموزشی استاد میرحسین شاه ، برای من درعالم هجرت کارآسانی 

به نیست. استاد میرحسین شاه، از جمله معدود استادانی است که 

منظور تربیت و تقویت شعورعلمی  شاگران خود، خواب خوش و 

راحت جان را برخود حرام ساخته و تا نیمه های شب برای تهیۀ متن 

تحقیقی،  -های دقیق درسی و نوشتن مقاله ها و رساله های علمی

بیدار مانده اند  و مسئولیت خود را به حیث یک استاد دانشمند 

یق تدریس بلکه از راه تحقیق وتألیف و ودلسوز وطن، نه تنها از طر

ترجمۀ  کتابهای سودمند در عرصه های تاریخ و جغرافیای تاریخی 

ودیگرمسائل اجتماعی کشور بدرستی ایفا کرده اند. بدون شک تاریخ 

نام چنین استادان دانشمند و زحمتکش و پرکار را با خطوط زرین 

 ثبت  اوراق خود خواهد کرد. 

شاه ازچهره های اکادمیک افغانستان پروفیسر میر حسین 

است که در ده ها سیمنار وکنفرانس  علمی وتاریخی افغانستان و 

کشورهای منطقه وحتی اروپا وامریکا،اشتراک نموده و در عرصۀ 
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تاریخ و جغرافیای تاریخی شهرهای افغانستان مقاالت ارزشمندی 

و خوانده است و از این طریق با اکثر دانشمندان شرق شناس 

افغانستان شناسان خارجی آشنائی  حاصل کرده است. مقاالت پوهاند 

میرحسین شاه درمجالت معتبر داخلی مثل: آریانا،  مجلۀ 

افغانستان،مجلۀ کابل و غیره به نشر رسیده و برخی از  مقاالتش در 

در هندوستان و روسیه و انگستان  کشور،مجالت معتبر خارج از 

 ز به چاپ رسیده اند. وایتالیا وغیره  کشورها نی

از آثار مهم استاد میرحسین شاه ترجمه کتاب گرانسنگ حدود 

العالم من المشرق ال المغرب،از متن انگلیسی تهیه شده توسط 

مینورسکی است، احوال و آثار امیر علی شیر نوائی، تاریخ 

افغانستان در عصر مغول و افغانستان و انگلستان  وتاریخ هند در 

 صد ها مقالۀ تحقیقی وعلمی  دیگر می باشد.  قرون وسطی، و

پوهاند میرحسین شاه افزون برتألیف و ترجمۀ کتب معتبر، قبل 

از مهاجرت، بحیث استاد رهنما، بسیاری از استادان تاریخ پوهنتون  

کابل واکادمی علوم افغانستان را در پیشبرد تحقیقات علمی شان ، 

علمی  آماده کرده اند. استاد ده وآنها را برای ترفیعات نمورهنمائی 

مجبور شد کشور را ترک کنند وبه امریکا  مهاجرت  1988در سال 

 «نمایند وحاال مقیم شهر سانفرانسیسکوی امریکا استند. 

بنابر خبری که از طرف پوهاند رسول  ، 2020ماه می  26امروز 

باوری معین وزارت اطالعات وکلتوراز طریق فیسبوکش منتشر شد، 

 فروبست. جهانچشم از ی گسال 9۵به عمر میرحسین شاه استاد 

درگذشت پوهاند میرحسین شاه را به تمام وابستگانش وپسرشان 

سید طیب جواد که مثل پدرخویش  دانشمند بزرگی اند تسلیت 

  .میگویم

 2020/ 5/ 26پایان
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 مدهمقاله پانز
 

  درگذشت یک قهرمان،داکترسهیال صدیق!

(۴ /12 /2020) 

 

ا دریغ و تاسف اطالع یافتیم که یکی از قهرمانان طبابت نظامی کشور ب

 ۴دگرجنرال پوهاند دکتور سهیال صدیق به نسبت مریضی ای العالج  امروز

 ۴0سالگی در شفاخانه شهید داودخان درگذشت.او مدت  72دسمبر به عمر 

بستر)شهیدداودخان(کارکرد و تمام دوران  ۴00سال شب و روز در شفاخانه 

وحشت ودهشت کابل را دید ولی از وطن خارج نگردید ودرکابل باقی ماند تا  

 سرانجام در کابل جان سپرد.

عساکر اردوی ملی همه او را مثل مادرخود دوست داشتند و او هم همه  

اردوفداکار وطن را فرزندان خود تصورمیکرد وشب و روز در فکر نجات  

ستان بود. او  عمر عزیز خود را جان عساکر زخمی و مریضان  اردوی افغان

وقف صحت وسالمت و شفابخشی اردوی غیور وطن نمود. شنیده بودم که 
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بستر اردو مصروف تداوی  ۴00شبها  نیز  او بخانه نمیرفت و در شفاخانه 

 مریضان می بود . 

درگذشت این طبیب حاذق را به همه منسوبین اردو وخانواده و وابستگانش 

 ۴/12/2020انی تسلیت میگویم. سیست

 

 نثار احمد صدیقی :  

 زندگینامه پوهاند داکتر سهیال صدیق

 
خورشیدی، در ساحه  1327حوت سال  20سهیال صدیق بتاریخ 

باغ نواب شهر کهنه کابل قدیم در دامان یک فامیل منور و نامور 

والیت کندهار چشم به دنیا گشود. پدرش محمد صدیق خان، سالیانی 

ه و هرات بود. مدتی ریاست سره میاشت و سمت والی قندهار، فرا

 شاروالی کابل را نیز به عهده داشت. 

مادرش که در مکتب امانیه درس خوانده بود، دخترانش را درس 

می داد و به فراگیری هنر برادر خویش، استاد برشنا، نقاش چیره 

دست، هنرمند و کمپوزیتور کشور، عشق می ورزید. این خانم 

اق خانواده خویش شش شمع به نام های ذکیه، روشنفکر در رو

فهیمه، مستوره، سهیال، صدیقه و آمنه روشن کرد. محمد صدیق به 

آرزوی پسر بود، پسر را وارث نام و نشان و ادامه دهنده راه و 

رسم پدر میدانست. ولی، خداوند بازهم چلچراغی را به کلبه و 

دند. سهیال مایه فخر و کاشانه آنها عنایت کرد که او را سهیال نام نها

مباهات پدر شد، نام پدر را تخلص برگزید و منحیث انسان نیکوکار 

چنان زیست و به درد و آالم مردم شتافت که والدینش همواره دعای 

 خیر و آمرزش بردند.

سهیال صدیق بعد از فراغت از لیسه ماللی شهر کابل بدرجه عالی، 

دوسال تحصیل درفاکولته  به فاکولته طب کابل راه یافت و بعد از

طب کابل با استفاده از یک بورس تحصیلی بخارج کشور رهسپار 

گردید. بعد از فراغت از انستیتیوت دو لتی طب نمبر یک ماسکو 

شامل دوره تحصیالت اسپیرانتوری گردید که در ماه عقرب سال 

با اخذ دیپلوم پی اچ دی در رشته جراحی عمومی فارغ  1354
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کشورش بازگشت و کمر خدمت بوطنو مردمش التحصیل و به 

بست.هنگامیکه او به افغانستان برگشت، زمان زمامداری داوود 

خان بود. وزارت صحت عامه وقت او را بنابر ضرورت و لزوم 

دید مقامات بطور خدمتی به شفاخانه شهید محمد داود خان ) اکادمی 

رای علوم طبی اردو/ چهارصد بستر( معرفی نمودند. او در اج

وظایف محوله از خود چنان شایستگی، لیاقت و کفایت کاری تبارز 

داد که طرف توجه رهبری شفاخانه متذکره قرارگرفت. ریاست 

شفاخانه از طریق وزارت دفاع ملی خواستار ادامه کار او شد. 

سهیال صدیق حسب تعدیل رتبه از ملکی به نظامی با رتبه 

 نظامی شد. جگتورنی، خدمتگار دایمی مردم در بخش

در سرویس جراحی عمومی  1357پوهاند سهیال صدیق تا سال 

بحیث آمر سرویس عملیاتخانه  1357توظیف و در در سال 

 شفاخانه مرکزی اردو تفرر حاصل نمود. 

او منحیث داکتر متخصص جراحی، پله های نردبان نظامی را یکی 

پی دیگری باال رفت و سرانجام در زمان حکومت جمهوری 

نستان به رتبه برید جنرالی ارتقا کرد. به پاس خدمات شایسته افغا

اش، حایز تقدیرنامه ها، نشانها و مدال های ستوری درجه اول، 

ستوری درجه دوم ، ستوری درجه سوم، شه خدمت، شجاعت، 

نشان عالی سید جمال الدین افغان و ... گردید. پوهاند سهیال صدیق 

زنان افغانستان را در  مدتی وظیفه معاونیت شوراى سراسرى

 کارنامه خود دارد.

او در بدترین شرایط خونین که غریو راکتها از بام تا شام دلهای 

شهروندان کابل را به لرزه می انداخت، در و دیوار و برج و تعمیر 

شهر را می کوفت و ویرانه می ساخت، هرکس با کوله باری از 

کنار مردمی که جز این شهر فرار میکرد، شجاعانه و عاشقانه در 

صبر دیگر هیچ راه و چاره نداشتند، با استواری و متانت ایستاد. 

مدعیان دروغین خدمت به بشر، شهروندان را با خمپاره ها دریدند. 

سهیال صدیق، زخمی های تکه و پاره را می دوخت و مرهم می 

نهاد. او وسیله حیات دوباره بود. بدون احساس خستگی از پشت 
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داشته های علمی خودرا در خدمت مجروحین و  میز عملیات

 مریضان قرار داد. 

بحیث  1373بحیث سرجراح شفاخانه و در سال  1372در سال 

 قوماندان اکادمی علوم طبی ایفای وظیفه نموده است.

دسپلین پذیری و کرکتر سختگیرانه وی در مقابل آنعده از 

را مراعات  دوکتورانیکه قوانین عام طبابت جراحی و عملیاتخانه

 نمیکردند زبانزد جامعه طبی افغانستان است. 

سهیال صدیق متخصص جراحی عمومی که رتبه علمی پوهاندی 

عملیات مختلف  2000دارد، طی مدت کارخویش در بیش از 

جراحی بطنی فعاالنه سهم گرفه و در بخش جراحی حرب تجربه و 

است. کار اندوخته های علمی خودرا به شاگردان خود آموزش داده 

اختصاصی او دوختن طحال )تلی( است که دراین کار ید طوال و 

قابلیت بی همتا دارد. با جرأت مسلکی و عشق به حیات انسان کار 

کرده، با کارد های تیز جراحی، حیات صدها انسان را از خطر 

مرگ نجات بخشیده است. پوهاند سهیال صدیق در زمان طالبان 

 محصلین طب عالی بود. آمر سرویس اناثیه و استاد

خورشیدی  1380پوهاند سهیال صدیق به مناسبت هشتم مارچ سال 

 به رتبه دگر جنرالی ارتقا نمود. 

پوهاند داکتر سهیال صدیق یکی از دو دگرجنرال اناث در اردوی 

کشورهای منطقه است که به این قله شامخ نظامی رسیده و با همت 

ات پوسیده که زنان مخلوق و درایت عالی توانسته بر این تلقین

عاجز و ناتوان اند، خط بطالن بکشد. او یگانه پوهاند زن در 

مسلک صحیه در بخش نظامی بود، شانه های او مزین با کرچ و 

به عنوان وزیر صحت عامه عضو  1381شمشیر بود. در سال 

کشور شد و چهار سال در این سمت کار کرد و در سال   کابینه

 اور در امور صحی ج.ا.ا پذیرفته شد.بحیث وزیر مش 1384

هنگامیکه یکی از ژورنالستان از بابت تهیه مصاحبه به سراغ 

جنرال سهیال به شفاخانه اکادمی علوم طبی رفت، او را با کاله و 

چپن سفید که سمبول صلح و صفا، صداقت و شفقت است، ملبس 
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یافت. او برای عملیات آماده گی می گرفت و در تکاپوی نجات 

انسان از هیوالی مرگ بود. از ناگزیری وعده به فردا نهاد. 

ژورنالست دید که تیغ ها و کارد های تیز و بران در صورتی که 

در دست قاتل و قصاب و جالد نباشد، وسیله نجات انسان شده می 

 تواند.

او به کار خود می بالد و نجات دادن انسان را از عذاب دردها در 

نماید. او می گوید که: من اولین عملیات  زمره عبادات محسوب می

خود را از اپندکتومی آغاز کردم، در کار خود هرگز به مسایل 

سیاسی، تعصب و تبعیض تمایل نداشتم و ندارم. وصایای والدین به 

خصوص پدرم هنوز در گوشم طنین دارد که به همه افغانستان 

 تعلق دارید، افغانی فکر کنید. افغانی کار کنید.

ال سهیال صدیق در پاسخ به این سوال که موقف و مقام زن در جنر

نظام موجود چگونه است؟ توضیح داد: انصافاً که حاال زن، خیلی 

قابل قدر شده، به مقامات رهبری و تصمیم گیری راه یافته، دولت 

در صدد ارتقای توانمندی و ظرفیت های زنان است. زنان را در 

گذارند و قدر میدهند. روی  صفوف اردوی ج.ا.ا خیلی ارج می

همرفته زمینه ها و فرصت های خوب برای رشد و رفاه زنان 

فراهم شده است. حاال دیگر وقت آن است که زنان با حضور و 

مشارکت فعال خویش در همه عرصه های زندگی نقش خویش را 

ایفا نمایند. دیگر منتظر کمک های سخاوتنمدانه نباشند، متکی به 

و احساس اعتماد و اطمینان به خویشتن را در  خود شوند. درک

 خود بپرورانند.

از خاطرات خود میگوید: وقتی من از مسکو دیپلوم تخصص خود 

را آوردم، مادرم بمن یک قاب ساعت بخشش داد که هرگز یادم 

نمی رود. خداوند او را بیامرزد، مقام روح و روان او جنت 

با اهمیت، باالتر ازهر  فردوس باشد، تحفه او برایم خیلی مشوق و

 تقدیرنامه و مدال بود. 

بنابر گرفتاری های زیاد تحصیلی و اشتغال،]داکترسهیال صدیق[ 

 ازدواج نکرد. 
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او به زبانهای فارسی دری، پشتو و روسی تسلط دارد. به اکثر 

والیات کشور سفر نموده، با مردم و کشور خود آشنایی دارد. به 

یکا، روسیه، چین، عربستان صعودی، کشور های ایاالت متحده امر

ایران، اندونیزیا، آلمان و هنگری سفر های رسمی کاری و 

 تحصیلی نموده، یک شخص جهان دیده است.

طی یک 1368جنرال سهیال صدیق سی و یکسال قبل، در سال 

مصاحبه با خانم لیالی لیدا خبرنگار مجله وزین سباوون گفته بود: 

هنوز خود را پیرنمی دانم ، در کار با  } پیر و کرکری شده ام، ولی

دیگران مسابقه میدهم{. او در پاسخ به سوال دیگر لیدا که چند سال 

دیگر به همین توانمندی کار خواهید توانست، گفته بود: }من 

ناشکن هستم، دو سال دیگر خوب کار می توانم، بعد از آن خدا 

اران نزدیک مهربان است{. پوهاند سهیال صدیق در رابطه با همک

خود از داکتر صاحبان محترم اسلم رامکی، موسی وردک، 

عبدالرزاق سیاووش، نثار احمد صدیقی، نورهللا یعقوبی و احمد شاه 

 طغیان نام برد.

سه دهه گذشت و جنرال سهیال اکنون همان سهیالیی نیست که دیده 

بودیم: قامت رسا، چشمان نافذ، دستان گرم، سالم و کالم خوش، 

بود   جاذبه کار در دل ندارد. سهیال صدیق، ازدواج نکرده جوش و

 و از نزدیکانش هم کسی در کابل نیست.

متاسفانه از مدت شش سال بدینسو او به مریضی زوال حافظه یا 

الزایمر گرفتار شده است. بعد از ظهور عالیم ابتدایی الزایمر که 

پوهاند یادفراموشی و تغییر کرکتر است، چون هیچ یک از اقارب 

صاحب در افغانستان زندگی نمیکرد، ضمنن نرسنگ فامیلی و 

سناتوریم کهنساالن در کشور وجود ندارد ، رییس جمهور 

افغانستان هدایت داد که : بپاس خدمات شایسته و سابقه این زن 

شجاع نظامی و دوکتورمهربان، تمام شرایط تداوی، زندگی عادی 

یال صدیق را شفاخانه سردار و مراقبت دوامدار پوهاند دوکتور سه

محمد داوود بدون محدودیت زمانی بعهده داشته باشد که از همان 
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زمان تا کنون در بستر مریضی درین شفاخانه تحت مراقبت طبی و 

 نرسنگ قرار داشت. 

بپاس خدمات شایسته پوهاند داکتر سهیال صدیق بتاریخ نهم ماه 

ادمی علوم طبی بنام شفاخانه نسایی والدی در اک 1398میزان سال 

 سهیال صدیق توسط رییس جمهور افغانستان افتتاح گردید.

خواهران سهیال صدیق: ذکیه جان معاون لیسه ماللی و فهیمه جان 

معلم لیسه زرغونه شهر کابل حاال در ایاالت متحده امریکا با 

 خانواده های خویش زنده گی دارند.

 -ر رشته نساییمستوره عزیز سلطان دارنده تحصیالت عالی د

والدی و استاد فاکولته طب کابل، فعالً در امریکا زندگی میکند. ) 

اکنون در مورد ذکیه جان، فهیمه جان و مستوره جان معلومات 

دقیق نداریم (. صدیقه جان که دارنده دیپلوم عالی انجنیری استاد 

دیپارتمنت ساختمانی انستیتیوت پولی تخنیک کابل بود، از اثر 

 ه عاید حالش گردید، سال های قبل در کابل فوت نمود. مریضی ک

 آمنه، خواهر خوردش با خانواده خویش در آسترالیا زندگی دارد. 

در مراسم تجلیل از هشت مارچ  1393قابل ذکر است که در سال

)روز جهانی زن( که در وزارت صحت عامه برگزار شده بود 

اکتر سهیال صدیق نیز تاالر کنفرانس جدید بنام دگر جنرال پوهاند د

 افتتاح شد.

وزیر صحت عامه در هنگام افتتاح این تاالر گفت : خانم داکتر 

سهیال صدیق اولین زنی بود که بعد از سقوط رژیم طالبان به 

عنوان وزیر صحت عامه شروع به کار کرد، وزیر صحت عامه 

افزود: داکتر سهیال صدیق اولین وزیر وزارت صحت عامه بود که 

ز زمان طالبان افتخار احیاء و بازنگری سیستم صحی و ایجاد بعد ا

ای در  های خدمات اساسی صحی و خدمات اساسی شفاخانه برنامه

 «گردد. کشور به او بر می

 برگرفته از برگۀ فیسبوک آقای صدیقی 

 پایان
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 مانزدهمقال ش

                   

 محمدرسول پشتون یبر بُعد ادب یمکث
(   23/2/2010) 

 

 
 ش(13۶1-1279)محمدرسول پشتون

(  انیزلم شیگذار نهضت و انیمحمدرسول پشتون )بن مرحوم

را در  13۴2تا  1331است که از سال یمشهور یاسیس تیشخص

 یادیز یاش آثار یاسیاو ومبارزات س ۀزندان گذشتانده است.در بار

موجود اند،  یوانترنت یچاپ ینوشته شده است که در رسانه ها

 تیشخص نیا یوفرهنگ یهدف من مکث بربُعد ادب جانیدرا

 منوراست.

را بازنمودم، در صفحه  «ندارهیا یپشتون مل» تیقبل وبسا یچند

 یالیکه با نازک خ یبس عال یپارچه شعر تیوبسا نیاول ا

شده بود، توجهم را بخود  انیب یشعر یبایز باتیوترک هاتیوتشب

پشتون  گرمرحومیعد دشعر من متوجه بُ  نیجلب نمود. با خواندن ا
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وبعد به  میخوانیبار با هم م کی رااو شدم. آن یوفرهنگ یبُعد ادب یعنی

 .دهمیتبصره ام ادامه م

 میبحر هم طوفان  هم

           می انیرېکه ملکه که پ میانسان  ېچ مېږپوه نه

 میعنوان  ېپر خلقـت باند یکلیجلي قـلم ل په

            یوتېپر مهیخــزان  ای یسو نیش ـمهیچمن  ای

 می لستانګپه خــپــلــه  ای لوګد  مـهی مهږو ای

             میپه خپلـه جانانه  ـای می نهید مخ آئ ـارید  ای

 می انیع ولوډ ولوډپه  ـمیننداره  ښېوګهر  د

             مینه دغـه، هسي خـوشي بهانه  ـمیهـغـه  نه

 می داستان ولوټد ېسم چ هڅال به  می هڅ ورئګ

            یالــوتـل می مینه نس یدلړېغـو می لګسور  نه

 مید هغه باغ باغبان  میپا یې ېباند یپه بو ېچ

            مړېږکـ ېچ می ڼنه پـتـ مګېږل ــمهی ــوهډې نه

 میپر جهان  یـوتلېپــر میآشنا د مخ شغـله  د

            می تیښنه په خپله نما می ستیاښهنداره د  نه

 می انیب خهڅد بله  ېچ یسو ړجو مهی ریتعم وی

         وګد در می ړیزخمي ک وګد ستر یېپه غشو  ېچ

 میهم بحر هم طوفان  ېچ می البېس نویو دهغو

 ش( 1321 -کابل مجله  تونښ)محمدرسول پ

شده و به تمام  کجای بایبکر و کلمات ز باتیوترک هاتیشعربا تشب نیا

ارائه شده است.بکالم  انهشاعر یالیمعنا هنرمندانه ومملو ازنازک خ

 است. ریلحاظ مضمون خود کم نظازوهم  شکلهم از لحاظ  گرشعرید

از  یندارم ول یدسترس زین یودر شعر وشاعر ستمیخود شاعر ن من

که هم  یبرم ، بخصوص اشعار یاشعارخوب لذت م دنیخواندن و شن

حمل  یرسائداشته باشد وهم معنا را با  ییبایکلمات ز بیاز لحاظ ترک

 قیاز طر ی. گاهدهدیبمن دست م یکند ، از خواندنش احساس خوب

که  نمیب یبه آواز هنرمندان م دنوگوش دا یریتصو یرسانه ها

پرجاذبه است  امیوپ یچنان مضمون عال یازاشعار پشتو دارا یبرخ
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وطنه![ با آواز  هڅیږ. مثل شعر]پاکندیراست م یکه مو براندام آدم

دوست چون نفس  هنیشنونده با احساس ومهر ی، برا لیامرخ

 روح بخشا است. حایمس

آمد، درذهنم  یم انیبه م یازمرحوم پشتون ذکر یوقت ن،یاز ا قبل

با نظام حاکمه  تیکه درضد شدیمجسم م یاسیس تیشخص کی

 شیاست و جنبش و دهیبوده وشکنجه ها د یافغانستان سالها زندان

 نیشعر دلنش نیا دنیبا د ی، ولگذاشته بود ادیرادر قندهار بن انیزلم

بُعد  یاسیعالوه بربُعد س پشتونکه مرحوم محمدرسول  نمیب یم

 یداشته و درشعر وشاعر زین یو ذوق ادب یبُعد معنو یعنی یگرید

 نیهم یداشته است. از رو یفوق العاده ا یاستعداد وتوانائ

ادب وسخن  ۀگفت که آن مرحوم درعرص توانیشعرمرحوم پشتون م

وگل پاچا الفت  نوایاز شاعران مشهورعصرخود چون: ب ینیآفر

 چینبوده باشد، عقب ترکه به ه شتریاگر پ رهیوغ نیورشتوخادم 

 نبوده است. یعنوان

استعداد شعری وداشتن   نیبا چن یعراکه ش می کنم تعجب 

 دیتقل وچرا مورد استقبال وتأمل های شورانگیز وپرداز بایزاشعار

قرارنگرفته است؟  روزگارش گریزبان دشاعران وسخنواران پشتو

همواره  یاسیس تیشخص کی ثیحمنبخاطر نام شاعر ]که  ایآ

 غیآن در دیوتقل لیمغضوب نظام حاکمه بوده است[، از تبصره وتحل

 کرده اند؟

بحث تأمل و قابلزیمرحوم محمدرسول پشتون ن تیبُعد از شخص نیا

این بعد  بر زبان پشتو بانیشاعران وادمی باید واست وفحص 

را به  اوکه حق او ست  یآنطورشخصیت وی نیز مکث نمایند و

آنطور که از سوانحش برمی  .معرفی کنندجوانان وعالقمندان شعر او

پشتون درسن شش سالگی درحدود پنجهزار قطعه  شعرپشتو اید 

وآنها را درمحافل کرده بود  حفظ به تشویق  مادرخود ودری را 

کومه قندهارسردارعثمان خان  در آن ومجالسی ادبی که نایب الح

حضورداشت با فصاحت از برمیخواند ومورد تحسین اهل مجلس 

 قرارمیگرفت.
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 در پشتون» میشودکه گفته پشتون مرحوم قلمی اثار لیست دراخیر

 ،یمل یرمانها ا به دنیرس راه در و بود یمل مبارز کی نکهیا یپهلو

 عدول چگاهیه شیوخ اصول از شد، متقبل را زندانها و تیمحروم

 حافظه کی داشتن با او .بردیم پناه هم نظم و اشعار به بعضا نکرد،

 حدود در یسالگ شش سن در تا توانست مادرش مراقبت تحت یقو

 بایز چنان را اشعار کنند. حفظ را یدر و پشتو اشعار قطعه هزار پنج

 قندهار یالحکومگ بینا دربار به اکثرا که کردندیم قرائت ریدلپذ و

 هم شان شخص که محمدعثمان سردار الحکومه بینا حضور به

 و دهیگرد دعوت بزرگش والد تیمع به بودند، یخوب شاعر

 مراقبت تحت خود التیتحص به پشتون مرحوم .کردندیم ییشعرسرا

 با که داده ادامه قندهار ریشه یعلما نظر تحت هم بعدا و نشیوالد

 را ن قرا و حاصل تام فتمعر یاسالم یعلم یها دهیا و شرع قوانین

 «نمودند. حفظ هم

  :پشتون مرحوم وتالیفاتثارآ

 محمدرسول یاجتماع و یمل مبارز تیشخص یزندگ ادیز قسمت»

 است. دهیگرد یسپر زندانها و یاسیس یها تیفعال در پشتون خان

 باره نیدر شهیهم و بودند لیتحصو میتعل سرسخت عاشق گرچه

 و ثار ا به نکرد. دایپ وقت یادیز ثار ا نوشتن به اما گفتند،یم سخن

 :گرددیم اشاره الیذ صاحب پشتون مرحوم ۀشد نوشته فاتیتال

 ناچاپ. دار،یب جوانان ۀخچیتار خلص -

 ناچاپ. ،یدر به یسالم ابوشکور دیعقا ۀترجم -

 ده و یاخالق ،یاجتماع ،یفلسف ،یاسیس مقاالت یحاو ها: شهیاند -

 ناچاپ. ز،یوجا ها

 ناچاپ. جهان، ۀخچیتار صیتلخ -

 جلد. شش در صاتیتلخ -

 .یامان عصر نسوان نهضت ۀرسال -

  ناچاپ. من: یایخولیمال -

 سییر امر به که بود پشتون مرحوم یفلسف افکار نگراینما کتاب نیا

 یمدت یبرا و ماند باز چاپ از !لیدل کدام بدون دولتی ۀمطبع وقت
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 کتاب نیا یاصل خهنس پشتون وفات از بعد روز چند .دیگرد مفقود

 بدمعاشان توسط اسناد و ها نوشته و گرید مهم یکتابها با کجای

 مرحوم منزل از افگن هراس شب مهین یتالش کی یط در «خاد»

 پشتون .دندیگرد مفقوداالثر شیهم یبرا و شده برده رونیب پشتون

 تفکرات، مطالعه، دوران در شهیهم وبودند مطالعه حدیب مند عالقه

 در یکیهر که یکوچک یها کتابچه در را شیخو ینقدها و ها تبصره

 نیا یبزرگ مجموعه .نوشتندیم ، داشت صفحه چهارصد تا سه حدود

 زین بودند، دهیگرد یور ا جمع یمتماد یسالها یط که ها کتابچه

 شد. برده غمای به “خاد” بدمعاشان توسط

 فغان،ا طلوع انگار، کابل، ۀمجل در متعدد اشعار و نثر مقاالت، -

 اند. دهیرس نشر به و چاپ گرید دیجرا و افغانملت کاروان،

 افغان، طلوع انگار، کابل، ۀمجل در متعدد اشعار و نثر مقاالت، -

 به پشتوناند. دهیرس نشر به و چاپ گرید دیجرا و افغانملت کاروان،

 سال یجوال چهارم بابرابر یشمس 13۶1 سال سرطان13 خیتار

 کیلب را اجل یداع کابل شهر در یسالگ82 عمر به یالدیم 8119

 شان مغفرت خداوندج .دیگرد دفن کابل نیصالح یشهدا در و گفت

 (pashtoon.net رک:)«.ندینما

 نمونه دیگرشعر مرحوم پشتون را که توسط فرزند برومند  یک من 
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شان نصیرپشتون خطاطی شده نیز ازوبسایت )پشتون ملی اینداره( 

ارم تا اهل شعر وادبیات پشتو نظری به آنها کاپی گرفته اینجا میگذ

 بیندازند و سوز وگداز درونی شاعر را حس کنند.

 

خود را وقف  یمرحوم محمدرسول پشتون که زندگوروان   روح

 ادشانینمود، شاد و یتحقق عدالت درجامعه افغان یمبارزه برا

 پایان   باد. یهمواره گرام
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                  م  مقاله هفده

 

 است یاتیافغانها مثل تنفس، ح یصلح  برا

(1۴  /3 /2020) 

که نظرم در  ه از من سوال نمود دیتوح دیبنام نو مروزیاز ن یجوان

 نوشتم که : شیبرا ست؟یطالب چ انیزندان یصلح ورهائ ۀبار

مردم افغانستان مثل تنفس با ارزش است. تمام افغانها   یصلح  برا 

 ی( خواهان صلح اند. ول  نندیب یکه نفع خود را در جنگ م ین)بجز آنا

تجارت پر در  کیجنگ    یجهاد یاز گروه ها یبرخ یبدبختانه برا

را غصب  یکه با جنگ توانسته اند قدرت دولت یآمد است. گروه ها

 یدالر ودم ودستگاه وزندگ ونهایلیصاحب م قیرط نیکنند واز ا

چونکه با ختم  ابدیا جنگ خاتمه ت خواهندیشوند هرگز نم یاشراف

 .ابدی یخاتمه م زیجنگ اقندار شان ن

بلکه  ست،یجنگ در افغانستان جنگ طالب با دولت ن گریاز جانب د 

ابرقدرتها در افغانستان  یمنطقه و باز یجنگ استخبارات کشورها

 است.

ساختن  ی.اما راض کندیآوردن صلح  تالش م یافغانستان برا دولت

 11بزرگ در افغانستان )بعد از حادثه  یشامل باز یهمه کشور ها

 .ستینبوده ون یسپتمبر(  کار آسان

.  رقابت ستیهم پوره ن کایچون امر یاز عهده ابرقدرت یکار حت نیا

 استیطرف و تقابل س کیاز  رانیوا نیو چ هیبا روس کایامر یها

 یطالبان با گروه ها تیو ضد  گرید یهند وپاکستان از سو یها

در افغانستان  کایامر تیمخالف طالبان درافغانستان که با حما یجنگ

 دهیچنگ انداخته وابقا گرد یدولت یدیکل قاماتوبر م دندیبه قدرت رس
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درکشور  شده  یاند  که سبب   بحران جار یاند  هرکدام  کورگره ها

 است.

 یریخم ینیب کیشدن خود از افغانستان  رونیب یبرا  کایکه امر حال

 ییپنج هزار طالب را  رها فهیخل بین درست کرده  واز جبا طالبا

 جینتا یها یکه دولت افغانستان با دشوار رسدیداده است به نظرم

را در برابر  کایامر یمجبور خواهد بود تا آبرو یانتخابات جنجال

 طالبان بدهد. انیزندان ییبه رها نحفظ کند وت شیرقبا

مراه با کاهش خشونت ازجانب ه دیطالب با انیزندان  ینظرم  آزاد به

 نانیاطم دیباشد. همچنان با یاالفغان نیطالبان وآغاز مذاکرات صلح ب

 یروهایدوباره   برضد ن  ییپس از رها انیحاصل شود که زندان

 پردازند. یبه جنگ نم یدولت

نکاهد   یدولت یروهایحمالت برن زانیطالب از م انیزندان ییرها اگر

همچنان ادامه داشته باشد  صلح به کشور بر  وتلفات مردم افغانستان 

نخواهد گشت و دولت مجبور خواهد بود در  دفاع ازمردم تحت قلمرو 

بجگد که طالب به آتش بس تن  دردهد  یخود با طالبان تا وقت تیحاکم

. 

بلکه شامل گروه  ستندیگروه واحد ن کیطالبان  شودیم دهیکه د ییتاجا

و  رانیچون پاکستان  و ا یکشورها  تیاند که مورد حما یمختلف یها

 نیاز ا یکیفارس قرارداراند. هر جیحوزه خل یوکشورها هیروس

خود آتش بس را  انیبدستور کشور حام توانندیگروه ها هر لحظه م

 .نندنفض وصلح را اخالل ک

همه  رایکنم ز سهیرا با عبدهللا عبدهللا مقا یندارم اشرف غن قصد

 یاز قوماندانان جنگ یکیعبدهللا عبدهللا که  میدانیوماهم م دانندیم

شده  یجنگ اتیدرکابل مرتکب جنا 70نظار است که در دهه  یشورا

مردم هزاره افشار کابل  ۶000و  یهرار کابل 70و دستانش درکشتار 

 هیعل تیوجنا یجنگ میجرا نیبه ع زین مشیت یضاآلوده است و اع
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به  ین اشرف غنکه دستا یکابل متهم اند درحال یرانیو و تیبشر

متهم به فساد  یاشرف غن نینبست. افزون برا نیخون مردم کابل رنگ

 یها تیوملک یدولت یها نیوقاچاق مواد مخدر وغصب زم یادار

 . ستین یخارج یبکشورها یوجاسوس  یسخص

که  نستیمحاسبه شود  ا یاشرف غن دتیدر کر دیکه با یگرید نکته

 : مینیب یم

 است؛ یمخالف اشرف غن پاکستان

 است ؛ یمخالف اشرف غن رانیا

 است؛ یمخالف اشرف غن هیروس

 است؛ یمخالف اشرف غن هیترک

 است؛ یمخالف اشرف غن کایامر یحت

داده اند مخالف   لیرا تشک یثبات یب میکه ت یجنگ ساالران داخل تمام

 فوق الذکرباداکتر عبدهللا سر یهمه  دولتها  یاند  ول   یاشرف غن

 است؟  نید چرا چنجنبانن یموافق م

را  یو دانشمند است ومنافع مل یمل تیشخص یاشرف غن نکهیا یبرا

 .کندینم یمنافع شخص یفدا

 یوطن را با احداث بندها  یآب رودحانه ها  کندیم یسع نکهیا یبرا 

 آب مهار کند و در خدمت استفاده هموطنان خود قرار دهد . 

کند  وکشور  انتیتان  صافغانس  یعیاز منابع طب خواهدیم نکهیا یبرا

 .دیخود کفا نما یزراعت داتیوتول یرا از لحاظ اقتصاد

را جستجو  لیبد یتیترانز یوتوانسته است راه ها خواهدیم نکهیا یبرا

تجارومردم افغنستان کاهش  یشانه ها یکند وفشار پاکستان را از رو

 نیچ یدهد و تجارت را از انحصار پاکستان نجات داده  به کشور ها

 واروپا انکشاف دهد.  هیترک یفارس وحت جیو عرب حوزه خل
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 یریاو به حقوق ونقش زنان درانکشاف جامعه وسهمگ نکهیا یبرا

 لیقا  یجهاد ینسبت به رقبا یادیز یتیجوانان در امور دولت اهم

 را درعمل به اثبات رسانده است. نیاست وا

ور جمه سیرئ کیمذکور وجود  یخاطراست که کشورها نیبه هم 

 را درافِغانستان خوش ندارند. شیاند یآگاه ومل

 ونیسیکم صلهیدرحال حاضر برطبق ف هایناسازگار نیا یهمه   با

مردم برنده  ی٪ آرا  ۵0/ ۶۴باکسب یمستقل انتخابات اشرف غن

 یقوا ندگانیدرحضور نما 2020مارچ  9اعالن  شد و  در روز 

بشمول   یخارجکشور  3۵   یوسفرا یدولت ومهمانان خارج ۀثالث

 فیافغانستان مراسم تحل یورجمه استیناتو درارگ ر یقوماندان قوا

افغانستان حلف  یجهمور سیرئ ثیبح یبجا آورده شد واشرف غن

مقدس اسالم  نیاز د انتیوص یارض تیودفاع از تمام یخدمت گزار

 القضات افغانستان انجام داد. یدرحضور قاض  یرامطابق قانون اساس

 
 تیاز جنگ ساالران جمع یبیبا ترک یاشرف غن بیرق میاما ت 

 یبرهبر یو محقق وحزب جنبش اسالم یلیوحدت خل ،حزبیاسالم

 یحکومت مواز  یخارج یکشورها یبرخ تیجنرال دوستم با حما

 ی. معنادندیاعالم کردند ونام حکومت خود را حکومت همه شمول نام
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ً یهمه شمول را تقر   گریبارد کیکه  یعنی ؟یچ یعنیکه  میدانیهمه م با

وغارتگران  رانگرانیو تکارانیو آدمکشان وجنا  یقوماندانان جهاد

 بکشند.  چارهیکابل  شامل حکومت شوند ودمار از روزگار مردم ب

ً یدرمدت تقر میت نیافراد ا چون سال اقتدار خود درکشور مصدر  20 با

  یخاص قوم ۀبه نفع ملت وکشور بجز خود وحلق یخدمت چگونهیه

 نیازا یکیکه در حکومت گذشته  هر ید نشده اند،  اشرف غنخو

چهره ها را دوباره در  نیا ستیشناسد، حاضر ن یاشخاص وافراد رام

 یثبات ساز یب میکه ت نستیازا د،یاکشور مقررنم یدیمقامات کل

 جادیهر روز درد سر ا یدولت اشرف غن یعبدهللا عبدهللا برا یبرهبر

سوق دهد. به  یجنگ داخل کیران و بح یتا کشور را بسو کندیم

دوباره  70دهه  دیاند که نبا یخاطراست که مردم دچارنگران نیهم

عبدهللا عبدهللا  دچار تقابل  است بلکه  میتکرار شود. دولت نه تنها با ت

شان وهمچنان با فشار   یپنج هزار  زندان یرهائ یبا طالبان برا

تحقق  یاع واحوال کنونجهت  در اوض نیروبرو است، بد زین کایامر

  یکه به  زود دیآ یومغلق به نظرم دهیچیپ  ۀپروس کیصلح درکشور 

 . شودیمردم افغانستان نم بینص

 2020/ 3/  1۴ انیپا
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 ممقاله هجده

 

 نفاق ، خطرناکتر از ویروس کرونا!
 

نفاق پدیده ی شومی است که همزمان با تشکیل دولت ها در دامن 

شیرازۀ یک  نفاقراز قدرت بظهور پیوسته است.دولت وبرای اح

 مملکت را از هم می پاشد. 

 را رو به زوال برد.  درانی مد شاهکه امپراتوری اح نفاق بود

که پسران تیمورشاه را بجان هم انداخت تا برادر چشم  نفاق بود

برادر را از حدقه برون بکشد. نفاق بود که زمانشاه بخاطر عقب 

هزاده محمود، والیت خراسان را به دولت راندن برادر خود ش

 قاجاری ایران رشوت داد تا مانع تحریکات برادرش گردد. 

که شاه محمود و شهزاده کامران، بهترین وشجاع ترین  نفاق بود

مدافع حاکمیت سدوزائی )وزیرفتح خان( را ابتدا کور کردند و دو ماه 

  بعد او را مثل گوسفند بند از بند جدا کرده کشتند.

که سلطنت را از خاندان سدوزائی به خاندان محمد زائی  نفاق بود

بود که افغانستان را بدست برادران  نفاقمنتقل کرد و بازهم 

بارکزائی ضعیف وضعیف تر ساخت تا آنکه ابتدا سیکها کشمیر و 

پشاور و بعد انگلیسها سند و بلوچستان را از پیکرش جدا کردند و در 

یگری را قدرت های استعماری روس و بخش های د19اخیر قرن 

انگیس در شمال و جنوب از بدنۀ افغانستان بریدند و آنرا بعنوان یک 

 "بفرستیت"، محاط به خشکه ساختند.

که سلطنت قرین به آرامش و ثبات ظاهر شاه را برای  نفاق بود

 همیش نابود کرد. 
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و  که رژیم مورد حمایت شوروی را از درون متالشی نمود نفاق بود

زمینه را برای تنظیمهای هفت گانۀ ساخت پاکستان مساعد ساخت و 

را چون گرگان گرسنه  ستبازهم نفاق بود که تنظیم های اسالمی

بجان هم انداخت و شهر دو میلیون جمعیتی کابل را به ویرانه مبدل 

 کرد. 

خالصه بازهم نفاق بود که طالبان را برمملکت حاکم ساخت و این 

ز همه چیز بی خبر زندگی را برای مردم ما بدتر گروه متحجر و ا

از جهنم نمودند. اکنون هم کشنده ترین سالح بجان مردم ما همین 

نفاق است که محبت و صفا و همدلی را از مردم ما سلب کرده است. 

برجسته ساختن سعی میکنند با بیگانه انسانهای خود فروخته و مزدور

میخواهند میان اقوام این  مسایل قومی و زبانی و مذهبی و سمتی

سرزمین  نفاق وفاصله  ایجاد کنند و سپس کشور را از هم متالشی 

 نمایند.

نفاق از دیدگاه آموزه های دینی نیز کار زشت و ناروا است و 

همواره در ارشادات مذهبی از آن بحیث عمل شیطان یاد میگردد  و 

و نفاق گرفته به آن لعنت فرستاده میشود. پس باید دانست که  تا جل

نشود، هرگز به وحدت ملی دست نخواهیم یافت. میبایست برضد 

نفاق ونفاق افگنان مبارزه نمود، زیرا همین نفاق افگنان اند که وطن 

  .را به این روز سیاه نشانده اند

 

چون ویروس کشنده ملت ها را از است که  ، تفرقهنفاق  دیگر معنای

و عقل را کوربصیرت را نفاق درون میخورد واز هم فرو می پاشد، 

ند. انگلیسها از این حربه  در میان ملل تحت سیطرۀ خود میکزایل 

بحد اعلی استفاده کردند و مردمان کشورهای زیر سلطۀ خود را 

در جوامع عقب مانده سالها بجان هم انداختند و خود از آن سود بردند.
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کرده فاده سالحی است که استعمار بیشتر از آن استخطرناک ترنفاق 

 مردم را به تباهی ونابودی می کشاند.ا میکندوو

" تفرقه بینداز و حکومت  تئوریخطرناک استعماروسایل یکی از 

که  برای به اسارت کشیدن جوامع عقب مانده آسیا وافریقا است کن" 

و امریکای التین ساخته شده وآنرا در میان  جوامع مذکور 

 بطوروسیعی بکاربرده است.

زود ثمر  یاز سیاست ها ی، یک«ینداز وحکومت کنب تفرقه»

 است. درافغانستان با تجاوز اشغال استعمارگران درمیان ملل تحت

 یاول انگلیس این سیاست بکارگرفته شد و هنگام قیام مردم برا

قشون بیگانه از کشور، انگلیس ها آنرا با توزیع پول  اخراج

رهبر قیام  یند، ولبرد بکار یاز میان بردن سران مل یوامتیازبرا

ومشورت دوستان  یساله،باهمدل 25جوان  ،سرداراکبرخانیمل

وسردار سلطان جان  یمحمدشاه خان بابکرخیل غلزائ خود، جانباز

یا سپردن نائب امین :  بردن خود آن توطئه را که از بین یپسرعمو

از بین بردن نائب  یکرد و بجا یبه انگلیس بود،خنث یخان لوگر

 یخودمکناتن را ازمیان برد و سپس اردو ،یوگر: خان ل امین

پراز برف ماه  یروزها در انگلیس را مجبور ساخت تا افغانستان را

 یمتجاوز به استثنا یترک گویند ودر نتیجه تمام اردو1۸42 یجنور

ل آباد تلف الج -در طول راه کابل  یبنام داکتربرایدن ، همگ نفر یک

 شدند.

کابل بخاطر حمایت از شاه شجاع  یفات سران قومالت واختالمشک

ماه پس از خروج دشمن از کشور  چند ویا مخالفت با او در ظرف

 محمدخان با برگشت مجدد امیر دوست یحل گردید و گلیم نفاق مل

هم  یفالدوباره اش برچیده شد. از آن پس اگر اخت یبکابل و پادشاه
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وایف قدرت بود، نه میان اقوام وط برسر بود، میان پسران امیر

 مختلف تاجیک وپشتون واوزبک و هزاره وغیره.

وهمچنان در  (19۸9-1979)دوران تجاوز شوروی برافغانستان در 

 (1996-1992)مجاهدین وبخصوص حکومت ربانیحاکمیت دورۀ 

این ویروس منتج به جنگهای خطرناک قومی گردید  که ازکوبیدن  

شکم دریدن  انچه برفرق افراد قوم دیگر ومثله زدن و  ۶میخهای 

انسانها وآویزان کردن شان در چنگک قصابی دریغ نکردند.این 

 می نامیدند. « شر و فساد»دوران را طالبان بنام دوران 

 ال هندوکش اقداماتی برای تصفیه در همان دوره بودکه در شم

یعنی کوچ دادن اجباری پشتونهای مسکون در شمال آغاز پشتونها 

، به مرگ او خانواده اش منجر تعلل میورزیدگردید واگرکسی 

 میگردید.

پشتون ستیزی لطیف پدرام، تا کنون دوبار  غاتیتبل ۀجینتدر بدبختانه

قوماندانان  یپشتونها در شمال کشور از سو یقوم یۀصفسیاست ت

اعمال دوستم  دیرش یاسالم  - یو جنبش مل یاسالم تیجمع سوادیب

کار آمدن  ین با روهمزما ستمیقرن ب 90بار اول در دهه  شده است.

دوستم در شمال  دیو سر برآوردن رش برهان الدین ربانی  حکومت

اقوام پشتون از  یبر اخراج اجبار یمبن یقوم هیتصف استیکشور، س

. داستان مولوی قره ونسل  .دست گرفته شد یصفحات شمال رو

کشی پشتونها در فاریاب در دردوران تجاوز شورویها مو براندام 

 رجوع شود( 1۸)به مقاله ت میکند. خواننده راس

 (52B)  یبار دوم با سقوط حکومت طالبان توسط بمباردمان ها

 یهمکار ۀو به بهان یشمال کشور بجرم همزبان یپشتونها ،یکائیامر

و بلخ و قندوز و تخار و بدخشان و بغالن  ابیفار اتیبا طالبان در وال
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 یروهایجاوز نو ت یو هرات مورد ظلم و تعد سیو سمنگان و بادغ

شان به غارت  یخانه ها و مال و دارائ تند،ائتالف شمال قرار گرف

 برده شد و بر زنان و ناموس شان تجاوز صورت گرفت. 

هزار نفر از  80در حدود  2002در سال  ،یس یب یب بگزارش

خود را از دست داده  ملکیتمام ما کهیشمال کشور در حال یپشتونها

ن خود را تا جالل آباد و هلمند و قندهار بودند، تنهاخود و فرزندا

تا  یپناه گرفتند و حت یشدگان داخل جایب یرساندند و در کمپ ها

 رایخود باز نگشته اند، ز یاصل سکونتامروز هم دوباره به محل 

قوماندانان ائتالف شمال  یشان از سو ینهایخانه و سرپناه و زم

شده است و دولت  قباله  یو بنام افراد زورمند محل دهیغصب گرد

قانون و رساندن حق به حقدار را  قیتطب یتوانائ یواشرف غن  یکرز

 نداشتند.  اتیوال نیدر ا

 

 در فارياب: یقوم یتصفيه هامثالی از

سیاه چرده بنام  ییت فاریاب مردالدروآتش: یخبرگزار بگزارش

 یتگاب شرین زنده گ یولسوال غفور که در کوه صیاد یمولو

ر نداشت که افراد تحصیل کرده مسلمان باشند. میکرد، ... باو

 یبه چنگ مولو یبه مطلق افراد مکتب خوانده وقت قریب اکثریت

 رسیدند . یافتادند، به قتل م یموصوف م

قره)سیاه ( شهرت یافت از  یبه مولو یغفور که بزود یمولو

از داواطلبان  یعظیم لشکر مردم استفاده نموده یاحساسات مذهب

غفور)قره ( ... تصمیم گرفت که ولوی م نمود.جمع هم جنگ را گرد 

نقاط  و مناطق شوردریا، غلبله ، خوجه گوهر، لنگر، مین درخت

 یدیگر پشتون نشین فاریاب زمین را از وجود باشنده گان آن پاکساز

 را آغاز نمود. یقوم یجنگها نماید. و با این هدف
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قره  یمولو یجنگ یها یصادق دریور که وظیفه انتقال نیرو محمد

را چنین بیان نمود :" درماه سنبله  خود را عهده دار بود خاطرات

شد  شروع قره یخونین با پشتون ها توسط مولو یجنگها 1۳59سال

و در یکروز تا صد نفر کشته را من حساب کردم وبه ده ها نفر اسیر 

 به قتل رسانده میشدند." اسیران شد که اکثر یگرفته م

قره پرسیدم که شما  یمن از مولو یمود که بارصادق حکایت ن یآقا

( را آغاز نموده بودید و حال اینهمه  مقدس با روسها جهاد) جنگ

نمود  یمکث قره الچیست؟ م یجنگ با این مردم مسلمان]پشتونها[ برا

که با  یرسانند و در عهد یم یوبعد گفت که این مردم کافران را یار

 یتوضیح نداده که این عهد چ یولوکرده اند]م یبیوفای من بسته بودند

را چرا از  عهدشکن بوده که به آن وفا نشده است وآنگاه کفاره گناه

مردم بیگناه گرفت؟[ و حال باید پشتون ها در سمت شمال نابود 

 یشوند.هزاران تن ازپشتون ها  یمتوار جنوب گردند و یا بطرف

هزاران تن  و اطراف فاریاب در نتیجه این جنگها قتل عام گردیدند

 شدند. یدیگربا خانه و کاشانه شان تا ظهور طالبان متوار

عساکر قره در  یخان باشنده قریه شور دریا فاریاب میگوید :"وقت آدم

بریدند؛  یرا سر م یمیکرد تعداد حمله مناطق مردمان پشتو زبان

 تجاوز افتادند مورد یزنان و دختران که به اسارت قوماندانها او م

به غارت برده میشد و اموال منقول تا  یمیگرفتند؛ مواشقرار  یجنس

ها و خانه ها به آتش  ییافت و غژد یم آنجا که ممکن بود انتقال

 کشیده میشد."

از عاملین این نوع جنایات، از  یخان مدعیست که تعداد کثیر آدم

میباشند ودر مناطق خود، صاحب  زنده قره هنوز یجمله افراد مولو

و  محاکمه م هم شده اند و بدون کوچکترین دغدغه ازمال و جاه و مقا

قره  یمولو یمیکنند. قوماندانها یبه اعمال گذشته زنده گ یپاسخگوی

 ،یپهلوان فیض آباد ،رسولیگرزیوان هر یک امان پهلوان
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 بیگ جمعه ،شرابیتگاب یبیرد ،حقیقیصار یعبدالروف ثور

هر کدام بعد ها  و چند قوماندان دیگربودند که دیگربودند که یبازار

آدم خان لشکر  یگردیدند . آقا کشور فرماندهان نامدار سمت شمال

 شمال یپشتون ها یقره را سر آغاز تباه یمولو یها و جنگها یکش

 وانمود کرد. ...

بیگناه که منسوب به قوم پشتون بودند و توسط  یدقیق انسانها ارقام

انتشار  یو منبعاند از طرف هیچ مرجع  گردیده لشکریان قره نابود

 یقوم یها یکش داده نشده است و هنوز که هنوز است در باره نسل

در افغانستان پژوهش و تحقیق درست و منظم صورت نگرفته 

از هللا بعد از سقوط داکتر نجیب  یو قوم پرست یقوم یاست.نسل کش

برهان الدین  یجمهور وبا آغاز ریاست 1۳71اریکه قدرت در سال 

حزب سیاف پشتون و حزب  ید رسید که جنگهابه اوج خو یربان

مشهور آنست و زبانزد عام خاص  یاز جمله نمونه ها هزاره وحدت

 (یبخش مسایل سیاس ،یسایت آریائ«) میباشد.

قره نتیجه تبلیغات وزارت ملیتها  یمولو یاقدامات نسل کش متاسفانه

 یومحل یبوم یدر میان توده ها یشورو واقوام در دوران تجاوز

از  «ستمیها» . واین شخص درتحت تاثیر تبلیغات خطرناکاست

یا  یملک یهموطنان پشتون خود که در تبعید خود وغصب اراض

اند، وهرکدام شان بیشتر از یک صد سال  نداشته یهیچ نقش یدولت

را داشته  خود یزمین ها یبر رو یو زحمت کش یزندگ ه  سابق

از آن  یند که شمه اودارند، سخت مورد خشونت وانتقام قرارگرفته ا

 (2017/ 2/ 25 پایان)دیم.وخوان دیدیم را در فوق
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 مقالۀ نزدهم

 

 لوتپیومحمدعمر خان رهاشمیمی فداکاریادی از 
 

  
 محمدعمر پيلوت                ميرهاشم خان وزيرماليه عهدامانی

 
پدرکالن  ( 1929-1920از) یعهد امان یۀرمالیخان، وز رهاشمیم

ازشاه امان هللا  یکه به گناه هوادار یعبدهللا کاظم،بود، مرد دیداکتر س

 . دیبه شهادت رس ینادرشاه بطورمرموز ینیبه تخت نش یدر فردا

محمد نادرخان :»من از قلم داکتر کاظم خوانده بودم که   نیازا قبل

و  دی( به قصر چهلستون رسای)پکتلیخ یازعل زانیم 23 خیبتار یوقت

او رفتند و  داریاز بزرگان شهر به د ید،تعدادیشب را درآنجا گذران

دوره  نیاو موضوع سلطنت را مطرح کرد، سه نفر ازاراک یوقت

 سیخان رئ راحمدیسلطنت، ش لیخان وک یمحمد ول کیهر یامان

بهتراست »کردند که:  شنهادیبه او پ هیرمالیخان وز رهاشمیشورا و م

به  یع پادشاهسلطنت شناخته شود وموضو لیوک ثیسپهساالر به ح
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خودش  کهی، اما محمدنادرخان باوجود.«جرگه موکول گردد  هیلو

 یعل مانیپ زدریموضوع اشاره کرده و ن نیخود به ا اناتیبارها در ب

 نیبود، ا نمودهامضاء دیکالم هللا مج هیبه آن تعهد سپرده و درحاش لیخ

 تیماآن به ح یرا که سالها به آرزو یگرفته و راه دهیرا ناد شنهادیپ

 نیپورتال  افغان جرمن آنال.«)گرفت شیبود، در پ کرده تالش سهایانگل

بخش «)خان ییحیمختصر به سقوط و عروج خانواده سردار  ینگاه»،مقاله 

 هفتادم(. 

 

 ۀبچ یبود که وقت یوحاضر جواب یخان همان مرد شجاع رهاشمیم

 زانیپا آو کیبه درخت از  یسقاو حاکم کوهستان را در ارگ شاه

 خان گفت: رهاشمیرده بود،خطاب به مک

 ! ی")کافر( بزرگ هستیتو"الت 

 . دهستمیوس یقیبلکه مسلمان حق ستم،یداد:  من کافرن جواب

  ؟یرا ساخت جهیکه بود یستی:  مگر توهمان ندیدوباره پرس پسرسقاو

 میقد ستمیس کی ست،یلفظ کفرن کی جهی،بودیگفت، بل ردرپاسخیم

 دینام جد کی جهیدارند.بود جهیمه بودحساب است. درخانه، دکان ه

پاسخ معقول خود، دهن شاه  نیا ربایاست که به محاسبه داده اند. م

سقاو او را به صرف  ۀوبعد بچ افتیرا بست و از مرگ نجات  سوادیب

 ( 117،ص  درافغانستانغذا دعوت نمود. )آتش 

 یها کتاب "آتش درافغانستان" از کارنامه ۀسندینو وارت،یست یتال هیر

 ادکردهی گرید یشاه امان هللا درجا هیرمالیخان وز رهاشمیم ۀشجاعان

که  یاز شاگردان یکیپیلوت را) ه،عمریرمالیوز رهاشمیم:» سدینویم

وقت فرستاده  یبه شورو یلوتیآموختن پ یرا برا یشاه امان هللا و

کیسه طالرا پیش روى وى نهاد وگفت: این  کیخود برد و هبود( بخان

ماست، بشرطیکه طیاره را بقندهار ببرى! عمر پیلوت با طالمال ش

کمال شهامت کیسه طال را به میرهاشم خان مسترد نمود وصرف یک 
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خان درآن حک شده بودگرفت و روز بعد  هللاسکه را که نام امان 

بنزین نداشت، طیاره  زنىدرحالیکه طیاره بیش از رفت و برگشت غ

خت به میدان هوائى قندهار را آنقدر ارتفاع داد که وى را قادر سا

خان استقبال شد. شاه امان هللا  هللافرود آید و از طرف هواداران امان 

پخش نمود. "  یرا برفرازغزن خود یغاتیاوراق تبل ارهیط نیتوسط ا

 (1۶۴،ص اثر )همان

 از کامنت گذاران نوشته است: یکی میدابراهیوح

اشاره کرد که   دیمعلومات تان جهان سپاس اما با از جناب سیستانی،»

 یمال ستمیگزاران س انیمحمد هاشم خان بطور خاص از بن ریجانب م

 دات،یبر عا اتیبار مال نیاول یافغانستان هستند که برا یعصر

کنترول  ستمیو س یمحاسبو یکتاب دار ،یمحصوالت گمرک

و انتقال  یبانک هبار مفکور نیاول یرا رونق دادند و برا یمحاسبو

محض منحصر  دیردند. پس شهرت و خدمات شان نباپول را بوجود آو

 «باشد. لوتیشان به جناب محمد عمر خان پ تیبه هدا

هرچند هدف این نوشته معرفی ابعاد مختلف شخصیت میرهاشم خان 

نیست، بلکه بیان شجاعت ووفاداری میرهاشم خان به شاه امان هللا 

د که سیستم میباشد، اما ازاین اشارت کامنت گذار محترم معلوم میشو

بودیجه سازی دروزارت مالیه نیز باید از ابتکارات میرهاشم خان 

 بوده باشد.

حمایت وطرفداری از شاه امان هللا  طیآن زمان ودر آن شرا در

شجاع  یلیخ دیآدم با ،یکار نیانجام چن یبراکارخطرناکی بود و

رهبر  کیکمک به  یخود را برا ۀونترس باشد تا سرخود وخانواد

خان  رهاشمیرا م یواز خودگذر یفداکار نیوابرکف گذارد. یاسیس

نواسه  نیدر رگها و شرائ یمرد نیچن خوندرحق شاه امان هللا کرد. 

 ستیتعجب آورن نیدارد وبنابر انیزجریعبدهللا کاظم ن دیاش ، داکتر س

 یدر گفتار ونوشته ها شود،یم ادی یامان ۀاز استقالل و دور یاگر وقت
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نسبت به آن دوره و آن شاه  یو احترام خاص ینیخوش ب ینوع شانیا

 . دیشومدیده  یمترق

 باد. یگرام ادشانیشاد و خواهیآندومردان حق پرست وترق یروانها

 

 :از داکترکاطم: تکمله

شب قبل از اعالم  کی) هیمال ریخان وز رهاشمیشهادت م یاصل لیدل

 جز  ۀزیسلطنت محمدنادرشاه( انگ

 ینبود و در آنوقت کس گرید یزی چاو به شاه امان هللا یوفادار

 زیشهادت او ن یبرا دیو با دیبکشا قتیحق انیزبان به ب توانستینم

 یبنام "مسجد اناظر و راننده موتر او ر یشد و حت یم دهیتراش یلیدل

کردند. پدر مرحومم  یسه سال زندان یقاتل برا ثیخان" بردند به ح

ال جرأت کرد و با ارائه چون از اصل موضوع آگاه بود، بعد از سه س

، راننده و ناظر وفادار پدر خود را از زندان رها  یابراء خط رسم

در کتاب  یکرد. شرح حال موضوع را مرحوم عبدالصبور غفور

خان  یقلعه ارگ" از زبان مسجد انیزندان ایمرگ  یکشت نانی"سرنش

محمد کتاب در  ضیکرده است. عالمه ف انیبود، ب یکه در آنجا زندان

کتاب "تذکر االنقالب" درچند جا از تماس محمدنادرخان و ارسال 

با او گزارش داده است که  یبه همکار یخان مبن رهاشمینامه به م

 رهاشمیشده م یافتاد و موجب زندان اه ینامه بدست سقو نیاز ا یکی

که به شاه  یخان با صداقت رهاشمی. مدیخان تا سقوط کابل کابل گرد

او به سلطنت ابا  دنیبا نادر خان جهت رس یهمکار امان هللا داشت از

مطلب را در حضور همه در قصر چهلستون خان   نیا یو حت دیورز

خان  راحمدیش رخان و سردا یمحمد ول دیبا نظر شه یبا همنوائ

 اتیکرد و لذا محمدنادرخان ادامه ح انیشوهر خواهر محمدنادرخان ب

 اتینجات ح یخان برا رهاشمیبا آنکه م د،یاور از همان اول الزم ند

خان و سردار اسدهللا خان از مرگ در زندان خدمت کرد،  شاهیعل
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در کتاب خود تحت عنوان  یمبسوط یاسدهللا خان شرح کهیطور

" تذکر داده دیمحمدنادرشاه شه حضرتیاعل یمهم زندگ یدادهای"رو

فرموده اند،  میابراه دیوح یلذا آنچه اقا(. 98تا  92است )صفحه 

 لینادرشاه در آنوقت انتشار دادند تا دل انیاست که حام یزه هاآوا

موضوع  کیاو به  یاسیخان را از موقف س رهاشمیشهادت م یاصل

 .«ندینما فیتحر یشخص

6 /9 /2022 

 : نوت

و  قدرت  نیجان حص یلیومحترمه ه محمود لوفرجانیمحترمه ن از

 :)نام دوقهرمان گماین  یعکسهایک ساختن بخاطر شر ړهللا اند

 .کنمیتشکر م  (لوتیخان ومحمدعمرپ رهاشمیمرحوم م
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 مقاله بیستم

 

 آن یومعن  یلقب سردار

(29 /10 /2019) 

 
کلمه "سردار"  یوقت یخصوص ای یاواخر درمحافل عموم نیهم  تا

  یمحمدزائ ۀفیبود که منظور طا نیا یتصور عموم شد،یبکار برده م

که  ی، درحال گریاز اقوام د یت است  نه کسسلطن نیاز منسوب  ای

 یکیدر   مروزیاز سرداران بلوچ  ن ی. چنانکه در مطلبستین نیچن

مورد  نیدرا یکوچک یحیاگر توض کنمیکردم ، فکرم ادیدو روز قبل  

 نخواهد بود. یاز دلچسپ  یارائه کنم خال

 در قندهار 17۴7دولت افغانستان معاصر را در یوقت یدران احمدشاه

از سران  یدولت خود به برخ یها هیاستحکام پا یگذاشت، برا انیبن

 کرد.   ضیتفو یخود رتبه  جنرال یو لشکر ینظام

احمدشاه   یگاه اصل هیدر مورد تک یسیمورخ ودپلومات انگل الفنستون

 نیاز عمده تر یو الکوزائ یو پوپل زائ یبارکزائ: »  سدینویم  یدران

گاه  هیارتباط دارند. تک رکیاشند که به زب یم یدران لیقبا یشاخه ها

 تینموده بود که از لحاظ کم لیتشک یبارکزائ ۀلیاحمدشاه را قب یاصل

بوده و در زمان احمدشاه  شتریب یدران ۀلیقب یبه تمام واحدها تنسب

 یبارکزائ فیتضع ی. براگشتیم نیهزار خانواده تخم 30در حدود 

 یمیکرد و زع رونیرا ب ها یشان ، اچکزائ انیها احمدشاه از م

 (3۵8 -3۵۶افغانان،ترجمه فکرت ، ص .«)دیبرآنها برگز
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اشاره کرده که من  تا  یارجالبیبس  ۀدرکتاب خود به نکت الفنستون

سران :»دیگویزمان مطالعه آن مفهوم آنرا درک نکرده بودم .او م

که  یدرحال شوند،ی"سردار" )ژنرال( خوانده م یقوم دران ۀشاخ

 نامند.  یرا "خان" م گراقوامید یهاشاخه  سیرئ

 ،ی[ شاهانه است ولقب خانیمتعلق به ارتش ]اردو یسردار لقب

 است. یمنصب موروث کی

 کیرا  یدران لهیهرشاخه قب» بنابر گزارش الفنستون 

خانواده  کیشاه از لهیکه به وس کندی"سردار")جنرال( اداره م

انان" اداره را "خ یکوچکتر قوم ی. بخشهاشودیبزرگ انتخاب م

. ملکان کندی. خان را سردار از خانواده معتبر بخش انتخاب مکنندیم

ً کوچک تر را  ی( بخش هاسانیومشران) رئ مردم از  غالبا

اما  کند،یم دیوسردار،آنان را تائ نندیگز یسرشناس برم یخانوادها

 .  گردندیمردم انتخاب م یرضا تیتوسط سردار با رعا شتریآنان هم ب

 ایملک  ۀدارد وهر محله تحت ادار یتا محله اروس هربخش

چنانکه در  -محله ها نیب یواختالف کنندیم یمشر]خان[ خود زندگ

 کی یوجود ندارد. همه مانند اعضا -موجود است انیوسفزی انیم

فکرت، ص  ۀ. )افغانان،ترجمکندیم یزندگ یخانواده با همآهنگ

363 ) 

جمالخان  یحاج مورد خ،دریمحمدکاتب مولف سراج التوار ضیف

از چهارده تن  یکیجمالخان،  یمتذکر شده که:حاج یبارکزائ

ورتبه  یبرتر هیاست که  نزد نادرشاه افشار پا یسرداران دران

برداشته و  یکه احمدشاه را به پادشاه یداشتند و اول کس یسردار

او  یرویبه پ گرانیود بود،جمالخان(  یکرد، او)حاج عتیاطاعت وب

سلطنت  یرایداشت، پذ یت قوم ومکنت از همه برترکه نظر به اکثر

 احسان او را خطاب نیاحمدشاه شدند واحمدشاه به  پاس ا

هللا مشرف گشت، معروف به  تی" داد و چون به طواف بی"سردار
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طبع  خ،ی)سراج التوار «نشد. ادی" یجمال شد و به اسم"سردار یحاج

 (19۶، ص 2کابل، ج

 گریبعد د یکیخان و پسرانش  ندهیجمالحان سردارپا یحاجفرزند یول

که سلطنت از خاندان احمدشاه  یشدند و زمان دهیبلقب سردار نام

همه  افت،یانتقال  یبارکزائ ندخانیبه فزرزندان سردار پا یدرائ

 دهیهم نداشتند به لقب سردار نام یخاندان  ولو شغل نظام نیا نیمنسوب

 نیا یمحسوس ریغمحمدخان ببعد بطور  ردوستیامشدند.  از سلطنت 

اند،  یاز درخت بزرگ بارکزائ ییکه شاخه  یمحمدزائ ۀفیلقب به  طا

 شدند.  ادیبنام سردار فهیطا نیو همه افراد ا  افتیانتقال 

لقب  یسردار ۀرتب یهللا خان و امان هللا خان به جا بیحب ریام درعهد

شد. و در عهد صدارت داودخان  جیرا یساالر بیسپهساالر و نا

 دیبا درجات متفاوت از بر ینظام دیافغانستان القاب جد یاردو یبرا

 یکس گریو د دیبزبان پشتو وضع ومعمول گرد یتا ستر جنرال یجنرال

 نشد.  لینا یدارلقب سر ایبرتبه 

 یدر دوره  سلطنت محمدزائ یوجنرال  ینماند که لقب سردار ناگفته

ان سردارکمالخان مثالً: بلوچها مانندخاند یدران ریازرجال غ یبه برخ

از  یمحمدخان( وبرخ ردوستی)درعهد ام یوسردارامام خان سنجران

هزاره )در  خانیرعلیرجال وسران قوم هزاره مانند سردار ش

 ریهزاره درعهد ام نیاز خوان گرید یرخ(  وب خانیرعلیرشیعهدام

 یتصور محمدزائ یعبدالرحمن داده شده بود، مگربا استعمال آن کس

 ۀفیلقب برکل طا نیحال ا نیودر ع کندیا نکرده و نمبودن را برآنه

 .گرددیاطالق نم زیشان ن

 2019/ 10/ 29انیپا
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 مقاله  بیست ویکم

 

 واحددرساختن افغانستان  نیرآهنینقش ام
 

 یبخوب یخان زمان رعبدالرحمنین،امیرآهنیوطن پرستانه ام نقش

، نقشه ها ثورتا امروز یپس از کودتا مینیب یکه م گرددیبرجسته م

دشمنان آن طرح  یافغانستان از سو یۀتجز یبرا یادیز ییوپالن ها

شده است، اما بخاطر بافت 

اقوام  یکیاتن -یاجتماع

افغانستان در شمال وغرب 

طراح آن  هوجنوب کشور،ک

 نیا یبوده است، همگ ریام

 پالنها نقش برآب شده است.

:"  هر آخوند و سدینویم ریام 

و قلعه  هفیهر طا ۀمال، سرکرد

خود را پادشاه باالستقالل 

و از مدت دو صد  دانستندیم

 شتریب یو خود سر یسال آزاد

آخوندها و مالها را  نیاز ا

ترکستان و  یها ریحکمرانان سابق افغانستان متعرض نشده بودند. م

افغانستان  یاز امرا بهبالنس یغلجائ یهزاره و سرکرده ها یرهایم

 توانستیآنها حکمران بودند، پادشاه نم کهیتر بودند.  و تا زمان یقو

بود که قطاع  نیکار من ا نی. لهذا نخستدیدر مملکت عدالت نما

. میرا تمام نما یکاذب و پادشاهان جعل یو ابنا  نیوسارق قانیالطر
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 ایکردم  دیتبع ااز آنها ر ینبود، بعض یکار آسان نیکه ا مینمایاذعان م

 (228 -217 خ،صیرتاج التوا«) عازم سفر آخرت شدند.

 یمل تیآوردن ثبات واستقرار حاکم یعبدالرحمن خان برا ریام

 یریجلو گ یبرا یکشور وحت  ۀوحدت دوبار نیوتأم  یعموم تیوامن

کارگرفت و « استبداد هدفمند» استی، از س ندهیآن در آ یۀاز تجز

از درخشونت وشدت عمل  یکه با مردم واقوام شورش یحال نیدرع

جنوب  ،یمرکز اتیاز وال یرشاقوام شو دیه تبعآمد، ب یم شیپ

پرداخت تا هم جلو شورش ها و  یوشرق وغرب به شمال کشور م

را گرفته باشد وهم اقوام سلحشورجنوب را در  یبعد  یانهایطغ

 یدر برابر تجاوز احتمال یجادسدیکشور، بخاطرا یشمال یمرزها

 ریآن ام یشیدکه از برکت دور ان نستیروسها، جابجا کرده باشد. ازا

غرب  ایافغانستان را به شمال وجنوب  تواندینم چکسیه است،یکبا 

 کند.  هیوشرق تجز

خود از افغانستان تکه  ۀعبدالرحمن خان بنابر شناخت وتجرب ریام

 یافغانستان  واحد و متمرکز کی، سیتکه دراثر تجاوز دوم انگل

 هی)روس وقت یدو ابر قدرت استعمار یبوجود آورد تا از دست دراز

کشور مستقل شناخته  کی ثی( درامان باشد ودر جهان به حسیوانگل

از  نیرا وادار به تمک زیمرکز گر یهاکه  قدرت  یشود. اوهنگام

دولت[  -]ملت ۀنمود، به منظور ساختن پروس یم یدولت مرکز

سران  یو خانواده ها کرد،یرا سرکوب م انیمخالفان وشورش

وآنان را  در  کردیشمال کشور مدر  دیرا محکوم به تبع یشورش

 یقدرت چیه ندهینمود تا در آمی جابجا  یطور هیبه مرز روس کینزد

سال بعد از  کصدی. چنانکه فتدیافغانستان ب یۀدر فکر تجز اندنتو

 یۀتجز یکه برا یتمام نقشه ها ر،یام ۀنقش یۀافغانستان برپا لیتشک

،در زمان  تمسیقرن ب 90و 80افغانستان به شمال وجنوب در دهه 

 -یدرعهد حکومت ربان زیون یاتحادشورو یاشغال کشور از سو
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شدنش را  یامکان عمل رای،ز دندنقش برآب ش د،یمسعود طرح گرد

 ۴۴با اتحاد کایامر ۀاز حمل زپسین کمیو ستی. در آغاز قرن بافتندین

 یسه بار نقشه ها یکرز تیکشور جهان برافغانستان، درعهد حاکم

بازهم  یول د،یطرح گرد هیمتخصصان تجز یاز سو افغانستان یۀتجز

خجالت   یکائیوامر یسیآن درماندند وطراحان انگل قیدر راه تطب

 .دندیزده پشت گردن خود را خار

 استیکل عقل س ۀبه انداز نیرآهنیام ۀخرمندان ینیشبیپ نیهم تنها

بودند  ستمیقرن ب ریکشور در اخ یۀاست که در صدد تجز یمداران

 یاسیخرد س نیبرچن ی. زهتوانستندینم افتهیآنرا  یملشکل ع یول

افضل،  ۀبچ شکیب»کابل گفت: یمثل کاکه ها دی! که بانیرآهنیام

 «کمت!

 یهرگز بکس نیو بنابر دانست،یم نیرا معمار افغانستان نو رخودیام

که  یو آنان د،یوارد نما یکشور خلل نیتا در کار اعمار ا دادیاجازه نم

و از  شدندیرو برو م ریبا خشم و خشونت امقصد اخالل داشتند 

 گریکس د چیبه ه ریکه ام نستی. از ادندیگرد یمحو م یصحنه زندگ

همه روزه از  یتا جزئ یتمام امور مملکت را از کل و کردیاعتماد نم

در رفع آن  دیدیم یو کاست یکم یو اگر در جائ گذشتاندینظر م

 یرا به سزا یگنهکار و خاط ایو اشخاص غفلت کار  دیکوشیم

مسلح  یقوتها تیحال توجه به تقو نی. درعدیرسان یاعمالش م

 شهیوهممملکت که همه جا  یعموم تیامن نیکشور بخاطر تأم

 یاجتماع یها فورمیر قیداشت،  و تطب انیها جر یبغاوتها و سرکش

کردن کشور  زهیدر مدرن یسع ،یو قضائ یو ادار یو مال یو اقتصاد

معاصر از اروپا و توجه به رونق تجارت و  یژبا وارد کردن تکنالو

 یدرحال نی. اگرفتیرا م ریام یرویوقت و ن نیشتریب رهیوغ عیصنا

از گوشه و  یو خواندن هزاران راپور استخبارات یدگیبود که رس

حکومت و چه در مورد اشخاص  نیکنار مملکت چه در مورد مامور
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 نیاز ا یکیگرفتن در مورد هر میو افراد مخالف دولت و تصم

 برد.  یم لیرا کامالً  به تحل ریام یراپورها طاقت و انرژ

خودم که  یایرعا ی" اکثر مواقع به سبب بدرفتار دیگویم رخودیام

 یگرمیکدی یبرا ینیودعوا واسباب چ یگر یاغیمشغول  شهیهم

 اریبس رسانند،یدروغ به من م یخبرها گریباشند و به مخالفت همد

صحت مطلب  قیبه جهت تحق دیوقت باشوم. آن  یدل شکسته م

به  شود،ینصف وقت من م عییفقره اسباب تض نیوا مینما یدگیرس

قدم بزنم، آنها مرا عقب  یرو به ترق مینمایم یکه هرچه سع یمعن نیا

 کنمیم الیاوقات خ یشوم. بعض یخسته م یلیجهت خ نیازا کشند،یم

 نیب است ازاخو کنمی. . . و فکر م ستین ریپذ رییحالت تغ نیکه ا

 وآسوده  یزندگ یگرید یپرغصه و زحمت کناره گرفته جا یزندگ

 ( 3۵۵،ص 2ج خ،ی. ...") تاج التوارمینما اریاخت یآرام

عقب مانده با مردمان  یکشور یاتیح یبه تمام عرصه ها پرداختن

با سطح نازل  گرید کیو در بسا موارد دشمن  یاغیاکثراً سرکش و 

ً از  رونیشخص ولو از فوالد باشد ب کیتوان  سواد و دانش، واقعا

در مورد  اریکار و تفکر بس حدیلحاظ است که  فشار ب نیاست، به هم

را از پا  ریمردم افغانستان ام یو تمام نشدن نگوناگو یحل پرابلم ها

افغانستان از عمر  رانینسبت به تمام شاهان و ام ریدر آورد. ام

 یلیعمر خ کی نیرکرد و اسال عم 55برخوردار شد. او فقط  یکمتر

 است.  یعیطب ریوغ نیپائ

 2021/ 2/ 1۶ انیپا
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 بیست ودوممقاله 
 

 سيستانیمحمداعظم کارکردهای فرهنگی 

 عبدالقديرزرنجیتقديرآن از جانب و

 

 

 سيستانیکانديد اکادميسين 
 

خورشیدی در روستائی ( 19۳۸) 1۳17سیستانی درآغاز سال 

وز،دریک خانواده زمین دار متوسط بنام دورافتاده  دروالیت نیمر

شیراحمد فرزند محمدیوسف بارکزی پا به هستی گذاشت. 

فراه « نوده»محمدیوسف بارکزی، پدر بزرگ سیستانی ازروستای 

بودکه  در عهد امیر عبدالرحمن به عنوان سرحد دار نیمروزتعیین 
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ودر رأس یکصد سوار از اقوام خود به نیمروز رفت و در همانجا 

اندگارشد وزمین خرید و روستای محمدیوسف را درولسوالی کنگ م

نزدیک تهانه ماککی آباد نمود که اعقاب وی تا هنوز درآن روستا 

 زندگی دارند.

سیستانی پس ازفراگیری تعلیمات مقدماتی دروالیت نیمروز به 

کابل رفت وشامل دارالمعلمین وبعد شامل فاکولته ادبیات گردید وپس 

در لیسه نادریه شامل  19۶۶ن فاکولته درآغاز سال از فراغت ازآ

شغل معلمی گردید.سپس بحیث مدیر لیسه ابوداودسجستانی در 

نیمروز مقررگردید وسه سال بعد بحیث معاون معارف نیمروز 

وسپس معاون معارف والیت هلمند وآزان پس بحیث مدیر اداری در 

 وزارت زراعت کارکرد. 

بدلیل عدم وابستگی به  1۳۵7سیستانی پس ازکودتای ثور 

ماه را در بست های پایین تر از  1۸حزب دموکرتیک خلق، مدت 

در وزارت زراعت، اطالعات رتبه اصلی خود با سرگردانی زیادی 

ماه را بحیث  7روبرو بوده و مدت وفرهنگ و وزارت مخابرات 

 مامورپوسته خانه خیرخانه خدمت کرده است.

 

م افغانستان ، درانستیتوت م دراکادمی علو19۸0در اواخر 

.درسال متاریخ واتنوگرافی بعد ازسپری کردن امتحان  پذیرفته شد

اکادمی علوم افغانستان ازدانشمندان پوهنتون کابل، اکادمی 19۸۶

علوم ودیگرمؤسسات علمی کشور،تقاضا نمود تاهرکه آثار مستقل 

ات چاپی در عرصه علوم طبیعی یا اجتماعی دارد برای ارتقا به درج

علمی باالتری کاندید کند. من نیزچنداثرمطبوع خود،ازجمله کتاب 

« مالکیت ارضی و جنبش های دهقانی درخراسان قرون وسطی»

را بریاست اکادمی علوم «سیستان، سرزمین ماسه ها وحماسه ها»و

ارائه نمودم.  در نتیجه ازطرف کمیته موظف بدریافت درجه علمی 

به ایست باالتر از پوهاندی وپائین تر که رت« ) کاندیدای اکادمیسین»
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تن دانشمند علوم اجتماعی  1۸از اکادمیسین( نایل گردیدم ودرصف 

م بحیث رئیس 1991تا سال  19۸۶ازسال من کشور قرار گرفتم. 

مرکزتحقیقات علوم اجتماعی دراکادمی علوم افغانستان اجرای 

 وظیفه کرده است.

عضویت حزب  هرگز بهمن  برای حفظ استقالل فکری خود

امروز وتا  ه امدموکراتیک خلق ویا احزاب دیگری شامل نگردید

 . زندگی کرده امغیر حزبی 

نیز مثل من پس از هجوم تنظیمهای جهادی برکابل  1۳71درسال 

و باالخره درکشور  مسایر هموطنان مجبور به ترک کشور گردید

 .مو فعالً در سویدن زندگی میکنه شدم سویدن پناهند

 

کتاب تحقیقی مستقل  ۵7به تعداد 2022سالمی ماه تا  19۸0از 

درداخل  مکه اکثر آثار ام مقاله تحقیق وتألیف نموده ۸00وبیش از  

در پورتال افغان جرمن  مبیشترین مقاالتوخارج کشور چاپ شده و 

با جستجو در ویب سایت افغان جرمن  آنالین به نشر رسیده اند.

گان در لینک ذیل آنالین،در ارشیف مقاالت نویسند
(۸german.com/tahLiLha/EditAutor.aspx?-http://www.afghan) 

 مقاله وکتاب ثبت است. ۸10زیرنام محمداعظم سیستانی به تعداد 

 

 در پنج عرصه ذيل برجسته ميشود:من بطورکلی تأليفات 

 پژوهش در عرصه سيستان شناسی؛ - 1

پژوهش درعرصه مالکيت زمين و شيوه های بهره برداری از  -۲

 آن در قرون وسطی؛

 پژوهش در بارۀ نهضت های ملی و تاريخ معاصر کشور؛ -3

 وضعيت حقوقی زنان افغانستان؛ - ۴

نقش غازی امان هللا خان درکسب استقالل ومساعی وطن  –۵

 ری ساختن افغانستان.پرستانه آن شاه درراه عص

http://www.afghan-german.com/tahLiLha/EditAutor.aspx?8
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 : من کتاب های مستقل چاپ شده

نظام بهره بردارى از زمین درافغانستان قرون وسطى ، طبع  -1

 م 19۸2=1۳61کمیته دولتى طبع ونشر، 

مالکیت ارضى و جنبشهاى دهقانى درخراسان قرون وسطى ،  -2

 م 19۸۳=1۳62چاپ اکادمى علوم افغانستان ، کابل 

ماسه هاو حماسه ها ) جلد اول ( طبع اکادمى  سیستان ، سرزمین - ۳

 م/19۸5=1۳64علوم افغانستان ،کابل 

سیستان ، سرزمین ماسه ها وحماسه ها )جلددوم(: اوضاع سیاسى  -4

م، 1747و اجتماعى سیستان تا تاسیس دولت سدوزائى افغانستان در

 م 19۸۸= 1۳67طبع اکادمى علوم افغانستان ،

 ، طبع اکادمى علوم افغانستان، جغرافیاى تاریخى سیستان-5

 )دوبخش(، 19۸۸=1۳67

م ، طبع  197۳تا  1747سرگذشت سیستان ورودهیرمنداز  - 6

 م . 19۸9=1۳6۸اکادمى علوم افغانستان ، 

مردم شناسى سیستان ، طبع اکادمى علوم افغانستان،  - 7

م )متاسفانه قبل از خروج از مطبعه در آتش راکت 19۸9=1۳6۸

پس ازتجدید   201۳سوخت و در  1992ای جهادی درپرانی تنظیمه

 نظردوباره درکابل  از  سوی مرکز نشراتی دانش به چاپ رسید( 

نقش سیستان در تکوین حماسه های ملی ، چاپ دانش ، پشاور    – ۸

2012 

رستاخیزقندهار وفروپاشی دولت صفویه در ایران،چاپ  -9

طرف صالح )این کتاب از1۳۸4=2005مرکزنشراتی دانش پشاور

محمدصاله به زبان پشتو نیز ترجمه واز طرف دانش نشراتی موسسه 

 چاپ شده است.(

قیام هاى مردم افغانستان بر ضد نادرشاه افشار،طبع وزارت  - 10

 م 19۸9= 1۳6۸اطالعات و کلتور، 
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سیماى رستم در شاهنامه، طبع اکادمى علوم افغانستان ،  - 11

 م 1990= 1۳69

و شیوه هاى برخوردبه مسأله زمین وآب در  مناسبات ارضى - 12

قرن بیستم، طبع اکادمى علوم افغانستان  ۸0و 70افغانستان سال هاى 

 م 1991= 1۳70، 

مقدمه یى بر کودتاى ثور وپیامدهاى آن در افغانستان ، ، طبع  - 1۳

، سوئد ،این کتاب در پشاور پاکستان نیزپس از سال 1996

 ست.میالدی  تجدید چاپ شده ا2000

قیام هاى مردم افغانستان از قرن هشتم تا هژدهم میالدى ، طبع  - 14

، سوئد) این اثر از طرف صالح محمدصالح به زبان پشتو 199۸

 ترجمه ودرپاکستان چاپ شده است.( 

م ، ، 19نظامى افغانستان در نیمه اول قرن  -دو نابغه سیاسى  -15

درایران و در ش  1۳7۸، سوید )این کتاب در زمستان 1999طبع 

 ش در پشاور پاکستان نیز تجدید طبع شده است.(  1۳79ماه حمل 

یک نگاه انتقادى برجلد اول ودوم افغانستان درمسیرتاریخ  - 16

در پورتال  2010م درپشاور ومجدداً در سال 2000،طبع جون 

 جرمن آنالن نیز به شنر رسیده است. -افغان

دانش خپرندویه تولنه،  پاکستان، پرورشکاه تروریسم، چاپ - 17

 2011پشاور 

نگاهى بر اوضاع اجتماعى افغانستان از طاهریان تا تیموریان  - 1۸

 جرمن آنالین -، نشر در سایت افغان

عالمه محمودطرزى ، شاه امان هللا ونقش روحانیت متنفذ ،  - 19

 پشاور 200۴، سوئد و چاپ 2002چاپ 

 ، سوئد  2002سى مقاله سیستانى ،  چاپ اکتبر  - 20

 ، سوئد 2004ـ سیماى زن افغان درتاریخ افغانستان ،  جنورى  21
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ـ پشتونستان و زخم ناسورخط دیورند،مجموعه مقاالت،  نشرشده  22

 درپورتال افغان جرمن آنالین

حماسه قیامها یا دوقرن مبارزه بخاطر ازادی، سوید،  -2۳

  2011،چاپ دوم، مرکز نشراتی دانش ، 2004

غانستان معاصر واحمدشاه ابدالی، چاپ پشاور، ظهور اف -2۵

 جرمن آنالین قابل دسترسی است.-، ونیزدرافغان1۳۸۶= 2007

آیا  افغانستان یک نام جعلی است؟)مجموعه بیست مقاله  -2۶

 1۳۸۶=2007تحقیقی) ، چاپ دانش، پشاور 

جرمن آنالین،  -افغانستان،مرکز ثقل بازی بزرگ، سایت افغان -27

2009 

نوروز ومنزلت آن درمیان ملل آریائی، چاپ مرکز  جشن -2۸

جرمن آنالین،  -ونیز درپورتال افغان 2011نشراتی دانش ، پشاور

 قابل دسترسی است.

 -اجتماعی کشور، پورتال افغان -برخی شخصیت های فرهنگی  -29

ونیز ازطرف دانش خپرندویه تولنه درکابل به  2010جرمن آنالین،

 چاپ رسیده است.

جرمن  -لی جویا، اسطورۀ شجاعت روزگارما، پورتال افغانمال -۳0

 در پشاور به طبع رسیده است.2010آن الین،  نیز درسال 

جرمن  -تحقیقی، پورتال افغان -بیست مقالۀ تاریخی -۳1

 2010آنالین،

وضعیت حقوقی زن افغان ازعهدامانی تا حکومت کرزی، چاپ  -۳2

 ،ونیز افغان جرمن آنالین201۳دانش، 

سیمای امیر آهنین، امیر عبدالرحمن خان در تاج  -۳۳

 ،2012،چاپ دانش، 2011التواریخ،

 201۳سلطنت پشتونها در هند،چاپ انتشارات دانش، پشاور، -۳4 

 ونیز در پورتال افغان جرمن آنالین
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انتشارات تحقیقی  در باره سه خاندان تاریخی قندهار، -۳5

 2012نالین پورتال افغان جرمن آ،نیز2022امیری،کابل، 

نقش تاریخی وزیرفتح خان وخاندان او در دولت سدوزائی  -۳6

 ونیز افغان جرمن آنالین201۳افغانستان، نشر دانش 

(،نشر در 1۸42-1۸41وزیر اکبرخان ، قهرمان ملی قیام کابل) -۳7

 2012پورتال افغان جرمن آنالین، 

تی دفاع از استقالل ،وجیبۀ ملی افغانهاست ، دانش انتشارا -۳۸

 ونیز در پورتال افغان جرمن آنالین 201۳موسسه، 

درکابل به اهتمام جغرافیای تاریخی هیلمند، نشر شده  -۳9

 ،201۳در پورتال افغان جرمن آنالینمحمدداودفرهنگ هلمندی، ونیز

قرن  ۸0و 70مسالۀ اصالحات ارضی در افغانستان سالهای  -40

ونیزپورتال 2011بیستم.چاپ دانش خپروندویه موسسه ،پشاور، 

 افغان جرمن آنالین

دفاع از ارزش های ملی، وظیفۀ عناصر ملی است،  -۴1

( 465،نیز پورتال افغان جرمن آنالین،درشماره )201۴نشردانش،

 قابل دریافت است.

تاریخی، نشر پورتال افغان جرمن آنالین، -بیست مقاله تحقیقی-۴2

 (قابل دسترسی است.2۸7درشماره )

در حماسه وتاریخ،نشردانش،کابل جنوری  سیمای زن افغان-۴۳

( قابل دریافت 469، درپورتال افغان جرمن آنالین، درشماره )201۵

 است.

خیزش های مردم قندهار،هرات وسیستان برضد سلطه صفویان  -۴۴

 سوئد وپشاور 2000،چاپ 1۸ایران وبابریان هند در قرن 

کان؟ حبیب هللا کی بود،عیاری از خراسان یا دزدی از کل -۴۵

پشاور،نیز پورتال افغانجرمن،درشماره 201۵نشردانش ،جنوری 

 ( قابل دریافت است.4۸۸)
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منارنجات، یادګارفداکاری مردم پکتیا ووزیرستان،چاپ  -۴۶

 (564کابل، درافغان جرمن آنالین، زیرشماره) 1۳9۶

 جایگاه داودخان درتاریخ نوین افغانستان، انتشارات دانش، -۴7

 (5۳۳جرمن آنالین،زیرشماره) ،درافغان201۶کابل،

،، 2017تاریخ چیست ومورخ کیست؟ نشر انتشارات دانش-۴۸

 ( قابل دیدن است.5۸0درافغان جرمن آنالین زیرشماره )

،چاپ درافغانستان معاصرزعمای بزرگ با کارنامه های سترگ -49

 (629،درافغان جرمن آنالین،شماره)2019انتشارات عازم کابل،

مقاله  ۳7معرفی برخی آثارمولفان افغان )برخی بررسی ها و-۵0

(مقاالت 5۸9نیز درافغان جرمن آنالین،زیر شماره ) صفحه( ۵2۳=

 قابل دسترسی است.

انتشارات وطن وحب وطن از نظرعالمه محمودطرزی، نشر -۵1

 پورتال افغان جرمن آنالین ،نیز2022امیری کابل، 

کابل چاپ .نیز ازطرف انتشارات امیری در(ثبت است679درشماره)

 شده است.

سیستان مهد تمدن پنجهزارساله،چاپ وزارت اطالعات  -۵2

 (65۸،درافغان جرمن آنالین،شماره)2019وفرهنګ،

،نشرافغان جرمن 2020مبارزات ملی بلوچهاوسرداران سیستان، -۵۳

 (قابل دریافت است.715آنالین درشماره)

 2021افغانستان یک نام جاویدان،نشرافغان جرمن، -54

انتشارات مقاله در بارۀ شاه امان هللا واستقالل کشور،نشر ۵5-20

( قابل دریافت 72۸افغان جرمن درشمار)،نیز2022امیری، کابل 

 است.

انتشارات بندکمالخان واهمیت اجتماعی واقتصادی آن،نشر -56

( قابل دریافت 761افغان جرمن درشماره)، نیز2022امیری ،کابل 

 است.
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مقاله (،نشر 40مجموعه را دریابید) قشرروشنفکر،افغانستان -57

 2021پورتال افغان جرمن آنالین 

 نشر1919-1901بررسی اوضاع اجتماعی واقتصادی کشوراز-5۸

 1۳7۸ریاست نشراتوزارت وفرهنگ افغانستان، کابل،

 

 سيستانیتقديراز خدمات فرهنگی 

 زرنجی  عبدالقدير از سوی آقای 

روز  که در زبان های دری استعداد نیمزبده و با  یکی از سخنوران 

استعداد عالی شعر گویی دارد جناب عبدالقدیر وعربی ،پشتو وبلوچی 

 انوری )زرنحی( است.

این سخنور خوش کالم ووطن دوست از فرهنگیان تحصیل یافته و  

نخبه والیت نیمروز است که خوشبختانه به جز بازوی همت خود 

عه شعری بچاپ محتاج هیچکسی نیست. از او تا کنون چند مجمو

 رسیده است.

رادر « اعی سیستان در قرون نخستین اسالماقشاراجتم»مقاله وقتی 

از قلم جناب زیبا شعری امنت فردای آن دریک ک فیسبوک گذاشتم،

محبتهای مخلصانه  انوری توجه ام را جلب کرد که در آن مرا غرق

 ، ببینید:خویش نموده بود

 ستانيدرشام تار س یفروزان اختر یا

 ستانينخل پر ز بار س ضيف پر رثمرپ

 وجهدت افتخارات کهن از جد شد زنده

 ستانيشان و وقار س نماد عزت و یا

 یفرخ تبار از وبـعقيفرزند  ،خلف یا



 151 چهل مقالۀ سیستانی

 ستانيس دار نهيــيــآ شتيآالی ب  طبع

 درخشان گوهر بحرسخن یا یستانيس

 ستانيدان و رازدار س راز نيــــام یا

 لم همراه بادباق رنگ دستتات پر  خامه

 ستانيارسيمهرت مباد هرگز د از فارغ

 (۲۰۲۰ /31/1۲یانور ريعبدالقد)

 

چون تا کنون من فقیر سراپا تقصیر خود را  با چنین لطف بیکران 

 .ارادتمندانه روبرو ندیده بودم از ایشان قلبن تشکرنمودم

به تعقیب قطعه قبل الذکر چکامه زیبای دیگری سرود آقای )زرنجی( 

که آنرا با دوستان خود از کارکردهای من قدر فرمودند ودر آن

 شریک میسازم:

 مهد آزدگان
 

 که نام از تو جستند نام آوران         خوشا برتو ای مهد آزاده گان

 بخـاک اندر افتـاد و تاراج شد          بسی تاجداران که بی تاج شد

 ستدراينجا چشيدند طعم شک          جهانخوارکشورگشايان مست

 سر سرکشان  بر در سيستان          چوديــدند بـوم و بـر سيستان

 زکشور کشايی پشيمان شدند        ازاين بيم چون بيد لرزان شدند

 وهمه مردجنگ گهمه مرد نن        تنگهمه ساکنانش غيور و س  

 همه مرد بـزم وهمه مرد رزم        جوانمرد وعيار و فـوالد عـزم 

 شور و نامـــدارـــيکی مرد دان       ان واين روزگاردراين عصر ودور
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 بلند ر افـراز و آزاده و سرـس       زتدبير وعلم وعمل بهــره مند 

*** 

 که سيستانيان را بَُود افتخار          همان سيستانی تهمتن تبار

 به دست  توانای گنج  سخن           قــلم شد مسيحای فـر  کهن

 دراعماق آن خاکدان خقته را         ناگفته رابسی راز و اسرار 

 رقــم زد کتابی ز حماسه ها          درآورد ازسينه ی ماسه ها

 طه ی رفته ازيادهاــاز اين خ         اد هاــازين کوره ی آتشين ب

 نهان در زمين ازجفای زمان        زيک مشت خاک وشن واستخوان

 ر خشت برگ کتاب آفريدـز ه       به تدبير ازخاک بيرون کشيد 

 زمان را دراين خطه تکرارکرد        بسی رنج برد و بسی کارکرد

 درخشان وتابان وبالنده ساخت       را زسرزنده ساخت شکوه کهن

 که هرگز مبادا روانش پريش         دعيارکيشچه گويم ازين مر  

 جای اوست سيستانيان بدلهای       به هردشت نقش قدمهای اوست

 دل پاکش آزرده  از غــم مباد       ستان سايه اش کم مبادسيکه از

 تنش استوار و دلش شادمان         درهرزمان به هرحال وهرجا و

          سپاهش کتاب و سالحش قلم

 بتازد  بر ارباب جهل  و ستم

صادقانه عرض میکنم که این چکامه زیبای ایشان برای من از مدال 

زشتر است ومن آنرا درقلبم جای میدهم تا بهتر از مطالی دولتی با ار

 گذشته به یاد مردم نجیب وحق شناس وطنم  بتپد وتند تر بزند.
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 مقالۀ بیست وسوم

 

 اهميت تاريخ سيستان برای محققان

 وتاثيرآن برمن  تاريخ 

 

 توانيهق( را م7۲۵ -۴۴۵درحدود في)تالستانيس خيتار

 خي: تار یفارس یمتن ها نيمترياز سه  قد یکيهمسنگ 

 به حساب آورد. یهقيب خيوتار یزيگرد خي،تاریبلعم

 

    
 ملک الشعربهارخراسانی)مصحح تاريخ سيستان(      

از لحاظ  -ستيمؤلفان آن معلوم ن ايکتاب  که مؤلف  نيا

 یاسيوس یواقتصاد یاوضاع اجتماع حيمحتوا ومضمون، در توض

وفراه وهرات وقندهار ( رمنديهلمند)ه یو واد ستانيس یائيوجغراف

از راه  نيمسلم هيوهمچنان فتوحات اول یوزابل وکابل وغزن

حمزه  یهبرخوارج بر یکابل  و شرح جنگ ها یبسو ستانيس
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 یوخلفا یعرب انيدر برابر استبداد حکمروا  یستانيپسرآذرک س

 یصفار ثيل عقوبي یبه رهبر ارانيوسپس جنبش ع یعباس

در دربار وقلمرو  ین عربزبا یبجا یساختن زبان در یورسم

از دستورات بغداد،  سخت  ثيل عقوبي ۀواقدامات مستقالن انيصفار

 وممتع است. ديمف

 یعنی یهجر۴۴۵اول کتاب که از ظهور اسالم تا سال  بخش

را در  ستانیوآغاز خطبه بنام او درس یسال غلبه ط غرل سلجوق

از نگاه بخش   نیصفحه متن را احتوا کرده است. ا ۳72،  ردیگیبرم

بقول  ،یخیوتار یواصطالحات کهن ادب باتیکاربرد لغات وترک

هم  یزیاالخبار گرد نیز خیاز تار یمصحح آن ملک الشعرا بهار،حت

 میبخش کتاب با قد نی. از نظرانشاء ودستور،اشودیکهن ترمعلوم م

در ترجمه  یبلعم خیچون:تار دهیکه به نظر رس یکتب فارس نیتر

هق( شباهت تمام  ۳72ق( و حدودالعالم) ه۳۶0 -۳۵0)یطبر خیتار

لد، ازقلم  -،الیصفحات: ح،ط، ستان،یس خی.) مقدمه تاررساندیم

 (یبهارخراسان  دیفق گردانشمندپژوهش

برخورداراست که  یخیتار تی،ازچنان اهم ستانیس خیتار

تمامی مورخین و مستشرقی غربی وقتی بخواهند در باره تاریخ 

مطلبی بنویسند، خود را ناچارمی  یا ایران افغانستان سیاسی ویا ادبی

از مطالب مهم بزنند و )چاپ بهار(سیستان سری به تاریخبینند تا به 

 .ه کنندادوکمیاب آن استف

خود  تيبرخاسته از اهم ستان،يس خيتار تينظرمن، اهم به

وافسانه وحماسه  خ،يهمه تار نياست که ا خيدرتار ستانيس

 رداخته شده است.آن نوشته و پ ۀوشاهنامه دربار

 یها نیخود با داشتن زم یعیاز لحاظ وضع طب ستانیس

وارغنداب و فراه  رمندیخروشان چون ه یورودخانه ها زیحاصلخ

 فیتعل یمتعدد که جا یرود و   خاشرود وهاروت رود وهامونها
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خاص  تیاست،از اهم یاحشام وپرورشگاه انواع پرندگان آبز

را شناخته اند،  رمندیودخانه هکه ر یبرخوردار است. مردم از وقت

خود را   شیخود پنداشته ، آرامش وآسا یوبقا اتیح یۀما گانهیآنرا 

جسته اند و هزاران سال  رمندیه یعنیمادر پرمهر  نیدر آغوش ا

کرده اند.  یو زنده گ دهیشکوهمند نوش رمندیه نیریاست که از آب ش

اسر دشت فراوان در سرت یشهرها و قلعه ها ودهکده ها یایبقا

 مدعاست. نیا شاهد ستانیس

کانون پرجوشش نهضت  یاسالم ۀهمچنانکه در دور ستانیس

قبل  یدر دوران ها دیبخش بوده است، بدون ترد یورهائ یمل یها

بوده وهمانا توان  شرفتهیپ یواجتماع یاز لحاظ اقتصاد زیاز اسالم ن

ود وفاتحان را به خ انیآن همواره توجه کشور کشا یاقتصاد یمند

کوروش  یاز لشکرکش توانیم نهمعطوف داشته است. به عنوان نمو

 ستانیبر س  یوهجوم اقوام صحرانوردساک ریواسکندرکب یهخامنش

 یتیبروا، بودند یکه مردمان سوارکار وگله دار یذکرکرد. اقوام ساک

دراواخر قرن دوم قبل از  گرید تیوبراو الدیدرقرن ششم قبل از م

 شاهبا  مهرداد دوم پاد دیشد یز جنگهارا پس ا ستانیس الدیم

 )زرتشت()اشكاني( اشغال کردند و آنجا را که از عصر اوستایپارت

 شد،بنامیم دهینام «انانيدرناگ»و« زرنگا»تا اشغال آن بدست ساکها، 

خواندند. اعراب  یساکزوباشندگان  آنجا را  دندینام« ساکستان»خود

 یسجزواهل آنرا « سجستان»را « سکستان» ای« ساکستان»کلمه 

به « سجستان»و «سکستان» ینام هازمان  . بمروردندینام

 شد. مبدل «ستانیس»

از لحاظ زندگاني مسكوني و شهر نشیني و انكشاف  ستانیس

زراعت ومالداري بهترین و سازگارترین محل و مكان بشمار مي 

هیرمند و ارغنداب  ۀرفت . بنابرین ساكها پس از فرود آمدن بحوز

ال در سراسر سیستان، در كرانه هاي دریاچه ها و رودبارها بزودي 
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ساختن دهات  بهپخش و متمكن گردیدند و آهسته آهسته وادی عیرمند 

 و روستا ها، قلعه ها و كاخ ها و شهرها مبادرت ورزیدند.

( سیستان بنام "موئیس" یاز اولین پادشاه ساكي )سکائ مؤرخین

ارغنداب  ۀند كه در حوزدر قرن اول پیش از میالد اسم مي بر

)قندهار( شالوده سلطنت ریخته و بعد ها به فتوحات پرداخته قسمتي 

در آورده  شیاز بلوچستان و سند را تا تاكزیال تحت قلمروخو

بنام این شخص كشف شده، عهد  الیدر تاکز کهیا بهیکت یاست.از رو

قي ق ، م خوانده اند. مسكوكاتي هم از این شاه با 72موئیس را سال 

مانده كه به تقلید از شاهان یونانو باختري ناحیه پنجاب بضرب رسیده 

 ( 1۴9 -1۴7ص 2است .) کهزاد، تاریخ افغانستان، ج 

درخراسان وسپس  یشاهان پارت ها وفتوحات ساکها با جنگ

 خسرویکوارثان و یانیکه خود را ک یوشاهان با ملوک ستانیدرخود س

ً یطب ستان،یس یشرقجنوب  یوهمچنان در نواح دانستندیم با  عتا

قصه  یساکز یخانواده ها یهمراه بوده که برا یهایوقهرمان روزهایپ

 قصه ها نقل مجلس هر خانواده بود.   نیوا کردندیم

 ها یساکز یروزیوپ یریدل یقصه ها نیا سرانجام

 یمردم شدند که درداستانها یشفاه اتیادب هین ما(، ب  انیستانی)س

اند. با توجه به آثار  افتهیمنعکس  یریگکشورما بطورچشم  یحماس

حماسي و داستانهاي كهن رزمي چه پیش و چه پس از اسالم دیده مي 

و رزمنامه هاي كهن  ااین حماسه ه( %۸0شود كه بخش عمده )حدود

مربوط به پهلوانان و رزم آوران ودالوران سیستان اند و این 

سپ سام ، چون گرشا یسرزمین بستر رویش وپرورش دلیران مردان

بوده است  ستانیزال ، رستم ، سهراب، فرامرز و غیره قهرمانان س

كه نام و شهرت برخي از آنها از پهنه سرزمین و كشورشان فراتر 

 اقصاء قاره آسیا پراكنده شده است. ارفته و ت
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خسروان  ۀاز  نام توانیمنثورم یحماس اتیادب درجمله

نامه ابو منصوري،  آزادسرو،  و شاهنامه ابوالموید بلخي، شاه

 نام برد. و  اریرموز حمزه وسمک ع ایحمزه  ۀبختیار نامه، و قص

 از شاهنامه مسعودي مروزي، و توانیمنظوم م یجمله آثارحماس در

و گرشاسپ نامه  سي،وشاهنامه فردو ،یبلخ یقیگشتاسپ نامه دق

، و سامنامه ، و فرامرزنامه ،و جهانگیرنامه، و بهمن  یطوس یاسد

و بانو گشسپ نامه و برزو نامه ،و  شهریار نامه ، وآذربرزین نامه، 

نامه   ،و بیژن  نامه،و سوسن نامه،   و داستان كك كهزاد، و داستان 

 ان،یجمشید وسمن ناز، وداستان شب رنگ، وداستان رستم وببر ب

از  توانیم خینام برد وهمچنان در بخش تار  ارهیوداستان رستم وپت

وشجرت  یانیک نیالملوک ملک شاه حس اءیاح خیوتار ستانیس خیتار

دوکس  لهی( نام گرفت که بوسیانیالملوک منظوم )نژادنامه ملوک ک

به نظم  شاهنامه فردوسی در بحرمتقارب مثل وناصح( ی)صبور

 درآمده است.

 یاجتماع یدر بخش نهضت ها  ستانیسهم س نها،یبرا افزون

و  ستانیدر س از جمله جنبش خوارج  یضد استبداد یوجنبش ها

مهم  یلیخ یدر قرون دوم وسوم وچهارم هجر ارانینهضت ع

 وبرازنده است. 

 یاسیس خیو فرزندان نامدارش در تار ستانینقش س خالصه

بعد  یقبل از اسالم و چ یکشور چ یوفرهنگ یواقتصاد یواجتماع

 نهیزم  تواندیم لیمسا نیازا کیاست  که هر ادیز یلیاز اسالم خ

کنفرانس  ریتدو یسود مند برا یگوها و پژوهش ها بحث ها وگفت و

 باشد.  منارهایس ایها 

 

 :برمن  ستانيس خيتار ريتاث 
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 ۲۰بوده که  قيعم ینگارنده بحد ستان،برمنيس خيرتاريتاث

 یاز روزسال از عمر مرا بخود مشغول و مصروف داشته است. 

که استاد  یآشنا شدم واز روز ستانیس خیکه من با کتاب تار

پوهنتون کابل دراستاد تاریخ قر ون وسطای افغانستان شاه  نیرحسیم

 خیتار ۀدربار قهیپاسخ  سوالم مدت پانزده دقش،در1۳41درسال 

 یدر قرون وسط رمندیبر ه یو بند وبندساز یاریونظام آب ستانیس

را  ستانیشد تا س حتهیذوق درمن بر انگ نیمن معلومات داد، ا یبرا

. پس عزم را جزم کردم تا ابتدا بدنبال بشناسم گرانیاز د شتریب

متروکه و  یبروم  وگذشته شهرها وکاخها ستانیس یخیتار یایجغراف

فروان موجود اند  ستانیس یمخروبه را که در هرکجا یقلعه ها

 ارید نیکنم ومردم وجوانان ا قیبرند تحق یفروم رتیرا به ح نندهیوب

 .میشان آگاه نما یخیتار ۀپرور را از گذشت اریع

 نی، ا ستانیس یخیتار یایجغراف لیدرمسا قیازتحق پس

 ستانیس یواجتماع یاسیس خیفکرذهنم را بخودمشغول کرد   تا تار

 ستانیس»را تحت عنوان  ستانیس خیتار نیبنگارم. بنابر زیرا ن

،یکی  سیستان قبل درسه جلد« ماسه ها وحماسه ها نی،سرزم

 نوشتم. الم ازاسالم ودوتا در بارۀ سیستان بعد از اس

 ستانیوس رانیافغانستان،ا یاسالم ۀدور خینگارش تار یبرا

 خیتا به تار راستی، محقق ناگزوهریک از والیات بزرگ کشور

 نیهم زی.من ندیکتاب بهره بجو نیرجوع کند واز مطالب ا ستانیس

همه آسان  یاست وفهم آن برا لیکتاب ثق اتیکار را کردم وچون ادب

 اتیرا با ادب ستانیس خیورد استفاده از تارم ی، من بخش ها ستین

 یواقتصاد یکردم و اوضاع اجتماع یسیامروزه دوباره نو یدر

سقوط تا  یهجر۳0را از آغاز ورود اسالم درسال  ستانیس یاسیوس

را با  یبعدهای ودوره   خیتار نیا یاز رو دورۀ مغوالن چنگیزی

 گریومنابع د ینستایس نیالملوک ملک شاه حس اءیاح خیاستناد برتار
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 امیخراسان( بدست نادرافشار وق ه)شایانیتا سقوط ملک محمود ک

که مقارن   17۴7و 17۴۶ یبرضد نادر افشار درسالها ستانیمردم س

است در  یدولت معاصر افغانستان بدست احمدشاه دران سیتاس

 یدولت معاصر افغانستان تاسقوط جمهور سیجلددوم و از تاس

 جلد سوم نوشتم. داودخان را به عنوان 

پس از   1۴00درحمل  دکمالخانبمناسبت  افتتاح بن ،جلد سوم

 1747سرگذشت سیستان ورودهیرمنداز »زیرعنوان  ینظرکل دیتجد

بچاپ  1400در ماه حمله علوم افغانستان  یاز جانب اکادم«2021تا 

 است . دهیرس

 یخیتار یایجغراف» ستان،کتابیس خیدر کنار سه جلد تار اگر

در  ستانینقش س»وکتاب  «ستانیس یمردم شناس»و کتاب   «نستایس

که من شش  میبگو توانمیرا قرار بدهم ، م «یمل یحماسه ها یبارور

وچاپ کرده ام  که مورد استفاده  فیتال ستانیس ۀجلد کتاب در بار

 .   داردقرار  ستانیجوانان ومردم س

لک چاپ م ستانیس خیمن با تار ییهمه از برکت آشنا نهایوا

 الشهرا بهار بوده است.

 ۲۰۲۲/ 1۰/ ۲1 انيپا
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 بيست وچهارممقاله 

 

 یادی از نوراحمد عزیزی، پدر معارف نیمروز
 

جوانې بنام فضل احمدنصرت سکایی از نیمروزبمن پیام داد که 

میخواهد درباره مشاهیر نیمروز واز جمله درباره نوراحمدعزیزی 

ف مقاالت شما چیزی درباره وې مطالبی گرد آورد ولی در آرشی

 نیافتم، میتوانی دراین زمینه کمکم نمائی؟

از این یادآوری آن جوان  

درعین حالی که خوشحال 

شدم در دلم سخت متاثر 

وخجالت کشیدم، زیراکه 

نوراحمدعزیزی بر من 

بسیار بسیار حق دارد،حق 

استادی ،حق پیوند عرقی 

،حق یک رفیق مشفق ویک 

رزندگی مشوق  دلسوز را د

 ام داشته است.

بنابرین دیروز خاطرات 

گذشته  ازعزیزی بزرگ 

را در ذهنم مرورکردم تا 

اندکی از خدمات بزرگ او 

 نعزیزی دریک محفل شاگردا    معارف برشتهتعمیم رادر راه 

تحریر در آورم  وبا دوستان واراتمندان آن بزرگ مرد  معارف 

که او ازدین  بزرگی  شاید بااین کار بتوانم اندکی ،شریک سازم

      برگردن من دارد ادا کرده باشم.
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نوراحمدعزیزی ،شاعر، نویسنده، معلم ، سرمعلم، مفتش ،مدیر 

ارزگان، غور،غزنی ،کابل ،رئیس فراه،  معارف در والیات نیمروز ،

اداری وزارت اطالعات وفرهنگ، مستوفی وباالخره والی فراه، یکی 

م ونیک اندیش وپرکاروطن، از شخصیت های پاک نفس،نیک نا

 وسایر بخصوص درعرصه معارف وتوسعه مکاتب دروالیت نیمروز

والیاتی بودکه اوکارکرده  است. او در شرایط بسیار دشوارو طاقت 

درجه سانتی گراد به دور دست ترین دهات  45فرسای اب وهوای 

ودهکده های نیمروزسفرمیکرد وبا سران وخوانین محل گفت 

ها را قانع میساخت تا به تاسیس یک مکتب دهاتی سه د وآننمووگومی

صنفی موافقت کنند و قطعه زمینی را برای احداث مکتب بطورمجانی 

دراختیار وزارت معارف قرار بدهند واز آن پس مالی  قریه را در 

کتب معارف را برآن میگماشت تا تخمین یک هزارافغانی بدل معاش 

از نعمت سواد وعلم بهره ا آنها رفرزندان مردم درس بدهد و به 

زندگی خود را دروالیت نیمروز وقف توسعه او بدین سانند. کمند

معارف کرده بود وشب وروز در سفر بود وکمتر فرصت یافت تا 

برسرخانواده خود واطفال خود باشد.درحقیقت او حق خوشحالی ولذت 

بردن از دیدار لبخند فرزندان خود را نیز وقف تعالی معارف در 

 روزکرده بود.نیم

 ییمکتب ابتدا یبه استثنا) 13۵0تا سال  مروزین تیخالصه در وال

به امر وفرمان  اعلبحصرت امان  یدیخورش 1300کنگ که درسال 

 یاز مکاتب دهات یمیتعل یهللا خان تاسبس شده بود(،  همه  نهادها

تالش ها  جهیمکاتب مذکور  نت یها ونامگذار سهیول یگرفته تا ابتدا

معارف بوده است. همچنان  صالحیمقامات ذ هب  یزیعز اداتشنهیوپ

  سهیبه متوسطه وسپس به ل بهیوابتدا هییبه ابتدا یمکاتب دهات یارتقا

 سهیکنگ ونسوان شهر زرنج   ول یمکتب نسوان در ولسوال سیوتاس

چهاربرجک  وقلعه فتح  یهایمکاتب درولسوال ریزرنج وسا یفرخ

مرحوم  کاریوپ رثمره کا رهیوغواصل چخانسور وخاشرود و کنگ 

 او را پدر مروزیخاطر اهل معارف ن نی.  به همباشندیم یزیعز

 خوانند. یمعارف م
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 ش در ولسوالی کنگ در یک خانوادۀ زمیندار 1309عزیزی درسال 

بارکزی  متولد شد و بعد ازفراگیری  خانپشتون بنام حاجی عبدالعزیز

عالی تر به کابل رفت ودر تعلیمات ابتدائی در نیمروز برای تحصیل 

دارالمعلمین کابل به تحصیل پرداخت. او پس از ختم دارالمعلمین 

بکار معلمی در والیت فراه گماشته شد ومعلم موفقی 1329درسال 

. بعد بحیث سرمعلم وسپس بحیث مفتش معارف وبعد درآمدبازکار

بحیث مدیرمعارف دروالیات فراه ، نیمروز ، غور ،ارزگان ، والیت 

یس اداری وزارت اطالعات ئرمدتی بحیث  زنی  ووالیت کابل وع

والی فراه کارکرد وسرانجام درماه  مستوفی و بحیث وبعدتر وفرهنگ

فراه جان سپرد  شهرجگر درسیروز ش براثر مرض 13۶۶حمل سال 

 ودرهمانجا دفن گردید.روحش شاد باد.

د، نوراحمد عزیزی قبل از همه یک  خدمتگار صادق معارف کشوربو

و بعد درهروالیتی که بحیث مدیرمعارف خدمت کرده است،وظایفش 

را با کمال صداقت وجدیت اجرا مینمود و خاطرات نیک وفراموش 

 نشدنی از خدمات خود در اذهان مردم باقی گذاشته است.

وبا درایت وصاحب قلم توانا واندیشه  یدهنوراحمدعزیز شخص فهم 

میهندوستی او هایش بیانگرر.او شعرمی سرود وشعوطن خواهانه بود

بود وبرخی رنگ وبوی  کشورشاقتصادی ع اجتماعی واوضا وشرح

از خرابه های شهر کهنه زرنج دیدن  1340او درسال . اشتدتاریخی 

مخروبه های زرنج احساس خود را  از زبان  کرده بود و سپس

 :ردهاینطوربازگوک
 لی شان من کو؟الهی عظــمــت دوران من کـو؟           شکوه ارگ عا

 جـالل و عظمت شاهان من كو؟           بدل پروردم آن مـردان من كو؟

 گرفتي یا رب از من جان من كو؟

 كجا شـد همــت مـردان كـارم             كجا شـد خــرگــۀ خـیل سوارم

 مگــر من سینماي روزگـارم           كه درهر پرده چندین رنگ دارم

 من كو؟ ســـرود حلقـۀ رندان

 زدي صد حلقه بركاخ نیشاپور            دلیرانم به بانـك طبـل و شیپور

 گذشتي گرسواران من از دور             بلــرزیدي كــله بر فرق فغفور

 خدا را صحنه جوالن من كو؟

 الهي برج و بار و خانه ام  كو؟          چراغ و محفل و پروانه ام کو؟
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 کــو؟            اگر ویـــرانه ام ، دیوانه ام کو؟جالل و عظمـت پارینه ام 

 بـــدل داغ گل دامـــان مــن کو؟

 نه انـدرگلشن من رنگ و بوئی           نه هـم از عندلیـبان گفـتگوئي

 نه اندر جوي بارم  آبــــرویـي           نه جوي دارم و ني آب جویی

 طراوت هاي تاكستان من كو؟

 برنیست          چراكسرا بسوي من نظر نیستچراكس را زحال من خ

 چرا درشور و فریادم اثر نیست         خبر ازحال من كسرا اگر نیست

 نسیم صبح باغســـــتان من كو؟

 بجاي گل برویانم چــرا خار؟             چرا افتاده باشم خاره  و خـوار؟

 یرم شوكت یار؟نرویانـم چـرا گل هاي بسیار؟            چرا از ســر نگ

 كه گویم خانه ویران من كو؟

 

 تاثیرشخصیت عزیزی برمن:

دیده نعزیزی پسرمامای من میشد،اما من او را تا سن پانزده سالگی 

واقع  پنج کیلومتر از هم دورتربیش ازقریه های ما که ،درحالی ودم ب

او برای تحصیل به کابل رفته بود من کودک بوده ام که شاید  نبودند.

از اتمام دارالمعلمین در فراه بحیث معلم مقررشده بود وچندین وبعد 

سال دیگر بحیث معلم در فراه مشغول کار بود ودرایام رخصتی هم 

سالگی چشمم 15 -14به خانه ما سر نزده بود،خالصه تا سن شاید 

 بدیدار استاد عزیزی روشن نشده بود.

و از خورشیدی که من در صنف پنجم مکتب بودم،ا 1333درسال  

فراه بحیث معلم دریگانه مکتب ولسوالی کنگ تبدیل شد و دراینجا بود 

 که من برای اولین بارعزیزی  را دیدم. واز همان دیدار اول من محو

وقامت و صحبت وگفتار وکردارش شدم، زیرا از کودکی از سیما 

زبان والدین خود ازفهم بلند وحسن اخالق وشخصیت نیک او تعریفها 

وغایبانه چنان اشتیاق دیدار او را از نزدیک داشتم که  شنیده بودم 

د. با وشمیفکرمیکردم اگر یک بار اورا ببینم آتش دوزخ بر من حرام 

چنین ذهنیتی نسبت به او،روزی  عزیزی بعنوان  معلم ریاضی وارد 

صنف ما گردید. شاگردان با دیدنش همه از جا بلند شدند ودوباره 

ن از میز وچوکی خبری نبود. مرحوم برزمین نشستند. در ان زما

عزیزی شروع بدرس دادن نمود ویکی دوسوال  را روی تخته تشریح 
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کرد وبعداز شاگردان پرسید آیا فهمیدید؟ من که درس او را با دقت 

گوش گرفته بودم دست بلندکردم وگفتم بلی معلم صاحب فهمیدم. سپس 

اسخ دادم ، بمن مرا روی تخته خواست و بمن سوال داد و سوال  را پ

آفرین گفت ومن دوباره برجایم برگشتم  ودردلم میگفتم خداکند مرا 

شناخته باشد اما مطئن نبودم. از آن روز ببعد من هرگز از درس 

ومکتب غایب نشدم ،زیرا می ترسیدم که اگرفردا او درس را بپرسد 

ومن ندانم، او دیگر بروی من نگاه نخواهد کرد ومن خجالت زده 

بود.  بنابرین درطول سال تعلیمی صنف پنجم وششم یادم نمی خواهم 

 آید که حتی یکر روز از درس ایشان غیرحاصر شده باشم.

نکته جالب اینست که من مثل اکثرشاگردان مکتب، کتابچه وقلمی 

باخود نداشتم تا درس های معلم را یاد داشت بگیرم وبخوانم،مگر همه 

ود داشتم. تمام سعی را درحافظه خ ۶و ۵دروس ریاضی صنف 

وتالشم در مکتب این بود تا مورد لطف و توجه عزیزی قرارگیرم و 

آفرین بشنوم. اصالً باخودفکرمیکردم  از زبان او یک بار شادباش یا 

که اگر عزیز مرا بچشم خوب نبیند، هیچکس مرا بچشم خوب نمی 

بیند ، پس برای اینکه چنین نباشم سعی من در کسب رضایت عزیزی 

 خودم بود. از

باالخره  ازصنف ششم فارغ شدم و سه نفر از شاگردان)اول ودوم و 

سوم نمره( برای تحصیالت باالتر به کابل فرستاده شدند که من یکی 

از این سه نفربودم. درکابل درمکتب ابن سینا که یک مکتب لیلیه  بود 

شامل شدیم. اتفاقن من در این مکتب نیز درس را برای رضای خاطر 

باخودمیگفتم اکر در درس هایم کامیاب نشوم،  یزی میخواندم.عز

چطور میتوانم بروی عزیزی ببینم؟ وقتی سال تعلیمی مکاتب کابل 

تمام میشد ومن  برای رخصتی به نیمروزبرمیگشتم، از فراه به 

زدم ،اولین پرسش اودرتلیفون ازمن این بود میمرحوم عزیزی زنگ 

خندید میمن جواب دادم کامیاب! او که کامیاب برگشتی یا ناکام؟ و 

شدم که عزیزی را میپرسید ومن شادمان می وسپس احوال مرا 

ازخودخوشحال ساخته ام. پس از آن عزیزی درمدت سه ماه رخصتی 

مرا از کنارخود دور نمی ساخت و با  من صحبت میکرد و گاهی 
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شعری را که درخلوت خود سروده بود برای من میخواند، با وجودآن 

ه فهم من از درک اشعارش عاجز بود سرتکان میدادم ومیگفتم عالی ک

 است.

هرسال که من ازکابل بر ای رخصتی زمستانی به نیمروز می 

آمدم،عزیزی مرا با خود به مکتب کنگ می برد وگاه گاهی مطلبی را 

نوشته بمن میداد ومیگفت:این را هنگام رخصتی شاگردان در پیش  

ان با نام توبیشتر اشنا شوند. مرا توصیه روی شان بخوان تا شاگرد

میکرد که خوب درس بخوانم ودانش فراگیرم تا خوبتر بتوانم به وطن 

خدمت نمایم! میگفتم دلم میخواهد مثل شما شاعرشوم، جواب میدادکه 

بجای شعروشاعری وخیال پردازی بهتراست نویسنده شوی، 

باش تا  نویسندگی بهترازشاعری است،امانویسندۀ واقعیت گرا

 ارمانگرا!

گفته های عزیزی برای من حکم وحی را داشت ومن کوشش میکردم 

نصایح او را درعمل پیاده کنم. واکنون  که بیش از پنجاه کتاب تالیف 

وچاپ کرده ام وازین ناحیه مورد حرمت وستایش هموطنان قدرشناس 

خود قرار میگیرم همه  از برکت رهنمائی ها وتشویق همان رهنما 

 .وق مهربانم وخدمتگارصادق معارف استومش

 : تقصرات عذر
 چگونه سرزخجالت براورم برابردوست

 که خدمتی که سزاواراوست نتوانم؟

ازاینکه نتوانسته ام آنطورکه شایسته نام وشخصیت مرحوم عزیزی 

یکی از دالیلی  .نمکمی خجل حساست از وی یادکنم، خود را مقصرو

که من یک کاپی ازمجموعه اشعار  شده اینستات که باعث این تقصیر

ش که متعلم صنف هفتم ابن سینا درکابل 1335آن مرحوم را در سال 

بودم توسط یک هم صنفی خودبنام  غضنفرازمردم بامیان  با خط 

.این زیبای نستعلیق از روی یک نسخه خود شاعرخطاطی کرده بودم 

د وآن میشدرحدود صد قطعه شعر غزل ومخمس ومسدس  مجموعه

سال باخود نگهداشته بودم ودرنظرداشتم که بقیه  35دت موعه را ممج

اشعار پراکنده عزیزی را نیز جمع کرده چاپ کنم ولی متاسفانه که 

 خانه ام درکابل  گم شد ومراسخت متاثرکتابهمان مجموعه نیز از 
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زبان پسرش نثاراحمدعزیزی ازساخت.سالها بعداز مهاجرت ازوطن، 

شعر پدرخود را از کتابخانه ام دزدیده بود  شنیدم که او آن مجموعه

وبه فاروق مهرزاد داده بود تا چاپ کند، اما اوهم نتوانسته بود چاپ 

کند اما با هجوم تنظیمهای جهادی برکابل وغارت منزلش آن مجموعه 

 برای ابد نابودگردید.وشعری نیز غارت شد 
 

 نوراحمدعزیزی: خانوادگی منشاء 

 بارکزی نام داشت وپدراو عزیزخانحاجی عبدال عزیزی، پدر

بارکزی بود که با برادران خود هریک محمدیوسف  محمدایوب خان

خان بارکزی]جد من[ ومحمدیعقوب خان بارکزی وعبدالصمدخان 

در بارکزی وشیرعلیخان بارکزی فرزندان فیض محمدخان کمیدان، 

تحت سرکردکی کرنیل محمدعمرخان ،زمان امیرعبدالرحمن خان 

برای  فراه  نودهخود از قریه با یک صدسوار از اقوام بارکزی 

 .آنهابودندموظف شده به نیمروز حفاظت سرحدات جنوب غرب کشور

در ولسوالی کنگ در ناحیه سیخسر و ماککی جابجا شدند و  ازسرحد 

کرنیل محمدعمرخان میان افغانستان وایران نګهداری میکردند. 

ررا با زمین های قلعه فتح  وبرادرانش بعدها زمین های خود درسیخس

که متعلق به حاجی آقامحمدخان ناروئی بلوچ بود تعویض کرد وبه 

قلعه فتح نقل مکان نمود وحاجی آقامحمدخان ناروئی به سیخسرنقل 

نوراحمد عزیزی و کاکاها وپسران کاکایش همگی مکان کردند.اما پدر

 نددر قریه ماککی ولسوالی کنگ تولد شده و درهمانحا بزرگ شد

های جایداد وملک وزمین   اوالد و صاحبخانواده تشکیل دادند وو

شان خانواده تعداد  13۵7که تا قبل از کودتای ثور شخصی گردیدند

نفر تجاوز میکرد ولی پس از کودتای ثور اکثر انهامجبور به  200از

مهاجرت شدند. تعدادی به ایران وتعدادی در داخل   به نقاط دیگر 

اگنده شدند، معهذا قریه حاجی عبدالعزیز ماککی در والیت نیمروز پر

ولسوالی کنگ قریه معروفی است ویک مکتب ابتدایی دارد که بنام 

 .مسمی شده استمکتب نوراحمدعزیزی 

 روح نوراحمدعزیزی، آن خدمت گذار خستگی ناپذیرمعارف شاد

      ویادش گرامی باد!
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 مپنجاله بیست ومق

 
 

 آگاهیخواننده داکترکاظم به نوشته های 

 واعتماد می بخشد، نه گمراهی! 
 

دانشمند محبوب ومحقق توانای افغان جناب داکترسید عبدهللا 

کاظم در هفته گذشته  دو مقالۀ بسیار آموزنده وجالب در پورتال 

افغان جرمن بدست نشر سپردند که هردو دارای نکات بکر وسودمند 

، در رابطه به لقب وبرای من لذت بخش وآموزنده  بودند. در یکی

سردار،از اولین قانون القاب ونشانه های دولت افغانستان وامتیازات 

مادی ومعنوی هریک شان، در عصرنهضت آزادی خواهی وقانون 

مداری کشورتحت زعامت اعلیحضرت شاه امان هللا غازی 

خبرمیدهد، و در دیگری اسناد وشواهد انکار ناپذیری بیشتری بازهم 

استقالل وشهرت بخشیدن به سپهساالرنادرخان به به ارتباط جنگ 

حیث فاتح جنگ تل با انگلیس ها،مطابق برنامه ریزی انگلیس ها 

والترناتیف آینده  برای سلطنت افغانستان مورد قضاوت خواننده 

 قرارگرفته است.

نویسنده مقاله دالیل وشواهد معتبرکتبی از منابع داخلی 

د که به وضوح تمام غدر وخارجی را فراچشم خواننده میگذار

وخیانت نادرخان را نسبت به شاه  امان هللا غازی، با وجود تعهدات 

 سیاسی و روابط عرقی و خانوادگی با شاه غازی،  برمال میسازد.

نمیدانم کجا وکدام گفته واستدالل داکتر کاظم ،حاوی پیام  

ه گمراه کننده است که آقای عارف عباسی آنرا سوال  برانگیز وگمرا
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کننده تصور کرده است. تا آنجا که من با نوشته ها ومقاالت داکتر 

صاحب کاظم در این پورتال آشنائی پیدا کرده ام، او برای اثبات هر 

فرضیه یا تیوریی که مطرح کرده، شواهد ومدارک فراوان کتبی 

ونوشتاری را شاهد می آورد تا اعتماد خواننده را نسبت به آنچه که 

ً خواننده نیز از خود عقل ومنطق و  او ارائه میدهد جلب کند. طبعا

تمیز دارد و میتواند بدرستی میان آنچه بدون سند ومدرک به خواننده 

تحویل داده میشود با آنچه مستند وبا استدالل ارائه شده اند، قضاوت 

 کند و نوشته را با محتوای آن بپسندد و یا نپسندد.

رد و باور او را نسبت کسی که میخواهد به خواننده حرمت گذا

به نوشته خود جلب کند، می باید کمی به خود زحمت بدهد، 

وموضوعی را که در آن پیغام خود را میخواهد به خواننده انتقال 

دهد، باید آنرا استوار بر منابع ومدارکی کند که بصورت کتبی یا 

صوتی وتصویری یا شنیداری قابل دسترسی اند. ویکی از 

ای داکترصاحب کاظم وبعضی دیگراز خصوصیات نوشته ه

همکاران ورزیده دراین پورتال  همین مستند سازی مقاالت شان 

است. هرگاه کسی برمتن یکی از منابع شک کند، می باید قبل از 

انتقاد بر نویسندۀ مقاله ، حساب خود را با صاحب اثر یا منبع مورد 

ید آن منبع استفاده تصفیه کند ودالیل وشواهد معتبرتری برای ترد

ارائه نماید وآن منبع را از اعتبار ساقط کند تا منبعد مورد استناد 

کسی دیگری قرارنگیرد. مگرمتاسفانه که آقای عباسی از جمله آن 

سردارانی است که گپ زدن ونظر دادن خوشش می اید ولی حوصلۀ 

تحقیق وپژوهش را ندارد، و بجای تردید مستند ومستدل یک نوشته 

مورد استفاده، برایش اسان است تا اتهام وارد کند،که  یا یک منبع

 "تخریب کردن فالن شخصیت یا "گمراهمثالً هدف فالن نوشته ، 

 کردن فالن طیف از جامعه است. 
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 گمراهی؟" یا و است آگاهی منظور آیا" آقای عباسی درمقالۀ

،خواسته به داکترصاحب کاظم ، وانمود کند که تاریخ نگاری 

به کتب وخاطرات دیگران واز جمله به خاطرات  آنطورنیست که

استناد شده است! بدینسان عباسی میخواهد نشان بدهد « شیون کابلی»

که او نسبت به داکتر صاحب کاظم درکار تحقیق و تاریخ نگاری، 

دارای صالحیت علمی ومقام باالتری است؟ حاالنکه اهل مطالعه 

ی هیچگونه صالحیت میدانند که  عباسی در مسایل تاریخی وتحقیق

علمی و تجربه کاری ندارد و فرق میان نوشته های آن دو از زمین 

 تا آسمان است.  

چند سال قبل  در  تلویزیون پیام افغان برنامه ای بنام )در 

البالی واقعیت های افغنستان( یا شبیه این عنوان از طرف عارف 

خود را  عباسی پیش برده میشد. آقای عباسی برای اینکه برنامه 

برای بینندگان جذاب ترکند، موضوعی را مطرح میکرد وسپس 

داکتر کاظم را روی خط می آورد وسواالتی از وی میکرد که پاسخ 

ً برای ببینندگان بسیار جالب و  های داکتر صاحب کاظم انصافا

آموزنده وآگاهی دهنده بود وهرهفته بیننده ها سعی میکردند برنامۀ 

افغانستان را دنبال کنند وبرمعلومات خود  در البالی واقعیت های

بیفزایند. و این چنین بود که مردم وبیننده ها با نام  عارف عباسی 

آشنائی پیدا کردند وگاه گاهی از برنامه اش تمجید میکردند و او هم 

پوز میگرفت گوئی که آن معلومات از دماغ او تراویده باشد؟  و 

با یک دانشمند دیگرافغان مثالً وعده میداد که در هفته های آینده 

جناب عبدالعزیز فروغ )معین وزارت پالن دورۀ داودخان وبعد ها 

وزیر آن وزارت( در بارۀ پالنهای پنج سالۀ اول ودوم حکومت 

داودخان ویا حکومات بعد از وی مصاحبه خواهد داشت وازاین 

طریق تعداد بیشتر مردم عالقمند دیدن وشنیدن برنامه هایش 

ید. اما همینکه آقای عباسی به خود غره شد و اشخاص منسوب میگرد
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بحکومت کرزی را برای مصاحبه دعوت کرد وسواالتی را درمورد 

جنگ ساالران برحال درحکومت کرزی مطرح بحث قرار داد ، 

عمرخطاب مسئول تلویزیون پیام افغان وی را مثل کفش کهنه ای 

حاح نمود، دیگرکسی بیرون انداخت وعباسی هرقدر عذر و زاری وال

به فریادش گوش نداد. ازاین تاریخ به بعد به پورتال افغان جرمن 

آنالین رجوع کرد وبا نوشتن تملق نامه ای در وصف سلطنت که 

سبب خوشی ولی احمدنوری میشد، جای پای برای خود درافغان 

جرمن آنالین پیدا کرد، اما از همان آغاز حلقۀ غالمی ولی 

ن انداخت وسر مخالفت با نوشته های  می جنباند احمدنوری را بگرد

که در آنها از استقالل وشاه امان هللا تعرف شده می بود واز نادرخان 

 وارتباط او با انگلیس ها سخن رفته بود.  

خوشبختانه مقاالت   داکتر سید عبدهللا کاظم به مناسبت 

زمانی  سالروز استرداد استقالل کشور ونیز مقاالت داکتر عبدالرحمن

و این مخلص ودیگر کسانی که زبان به بیان حقایق برمبنای اسناد 

معتبر بازمیکردند، با نوشته های مخالفت آمیز اقای عارف عباسی 

با نام اصلی یا نام مستعار روبرو میشد .وطوری جبهه گیری میکرد 

که گویا این اسناد وشواهد تاریخی کدام اهمیت واعتباری ندارند و 

بزرگ ازخود شاه امان هللا بوده که بی موقع دست به  اصالً غلطی

اصالحات زد وبی موقع برای زنان حق داد تا تحصیل کنند و بی 

موجب به سفر اروپا رفت وبی موجب  استقالل را از انگلیس ها 

حاصل کرد وغیره وغیره. واینک دراین اواخر، گویا در سایت 

استه به داکتر سلطنت طلبان، مقاله ای نوشته است ودر آن خو

صاحب کاظم نیز وانمود کند که نوشته هایش گویا به هدف گمراهی 

نوشته شده نه برای بیان حقیقت وآگاهی مردم ؟ شاید به نظر آقای 

عباسی بهترین نوشته آن باشد که در آن آل یحیی )نادرشاه وظاهرشاه 



 171 چهل مقالۀ سیستانی

( برجسته ترین زمامداران این کشورتوصیف شده باشند؟ وآنها بودند 

 ه  وطن را گل وگلزار ومردم را فقیر وبیسواد نگهداشته بودند؟؟ک

داکتر صاحب کاظم، بدون خود نمائی صادقانه به خواننده 

اعالم میکند که :نوشته های مستند، به انسان آگاهی میدهد تا حقایق 

« من در آوردی»رخداد ها را بهتر درک کند، اما نوشته های 

ند.و تاجایی که مشاهده شده، گمراهی به بار می آور« هوائی»و

ودرنتیجه گمراه کننده  « هوائی»نوشته های عارف عباسی بیشتر 

 است، نه نوشته های مستند ومستدل داکتر صاحب کاظم.

آقای عباسی درمقاله اش بر نقل قول از نوشته های شیون 

کابلی ،انگشت گذاشته ومیگوید نباید از خاطرات او برای تاریخ 

ا نزد من خواننده سوال خلق میشود که دلیل نادرستی استفاده شود. ام

گفتار شیون کابلی نزد اقای عباسی چیست؟ وآیا میتوان به نوشته ها 

 و گفته های  خود عارف عباسی باور کرد؟ 

آنطورکه از آثار واشعار سردارشیون کابلی پیداست،او مردی 

ار شجاع و نترس و آزادیخواه بود  و با زبان آتشین خود هزارب

دلیرتر وصادق تر وحقیقت گوتراز عارف عباسی بود. او برخالف 

سردارعباسی، نسبت به مقام سلطنت وخاندان نادرشاه وظاهرشاه بی 

شیون باور بود و نادرشاه را غاصب سلطنت شاه امان هللا میدانست. 

ضیائی یا کابلی ، مردى آزاده طبع ، عدالت خواه و وطن پرست بود 

رنح مى برد و از حاکمیت استبدادى خاندان  و از فقر مردم خود

نادرشاه نفرت داشت و این نفرت خود را در اشعار بسیارى ابراز 

 نموده است.

که از دست استبداد از وطنش دور شده بود، «  شیون»

 میگفت: 

 بــهــرکـرسى یی بــزرگى هـــــرگــز         

 پیش هر دله و دیوث خم و چم نکنم 
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ى سگ صـد دیـوان         بنویسم ز وفادار  

 مصــرعى حیــف به مداحى آدم نکنم 

وقتى میخواست براستبداد حمله کند، وخاینان « شیون کابلى»

را افشاء نماید، با تیغ قلم بر او یورش مى برد، و با شمشیر 

 شعرتصفیه اش میکرد. در قطعه زیر میگوید:

 ما نه آنیم که ازخانـۀ سلـطان ســرمـا            

 هـرنجـاست که بـریزند تحمـــل بکنیــم

 همـه آتــش زده نغــمه مــوسیــقـاریم           

 می بسوزیم و زخاکستر خود گــل بکنیم

 گرخــدا یار و مـددگــار شود آخــرکـار         

 پــاک از مـزبلـه  هـا گلشن کـابل بکنیم 

 خاینان را به سنن نعش سِرچـته زنیم           

 فشان منــدوى وچوک وسرپل بکنیمگل 

دارنادرخان و برادران ممنظور شیون از این خاینان معلو

مستبد او است.  شیون بخاطر چوکی ومقام هرگز نزد ارباب قدرت 

گردن خم نکرد ولی اگر بجای اوهرکسی دیگر بشمول اقای عباسی 

می بود شاید بخاطر رنج ها  بی کران زندان به کتابت رتبه دهم 

 ت و گردن پت میکرد. قناع

شیون کابلی فرزند سردار محمدعمرخان ابن امیر عبدالرحمن 

از خوف زندان بدست نادرشاه، با کمک  19۳0خان بود که در سال 

دوستان خود از دام نادر پرید و به اتحاد شوروی پناه برد، اما در 

شوروی دستگیر ومدتی بندی گردید ودوباره آزاد شد و چندی در 

ندگی کرد وبا یک خانم روسی ازدواج نمود، اما چند سال تاشکند ز

بعد در اوایل جنگ جهانی دوم دوباره زندانی وبه سایبریا تبعید 

گردید ومدت هفت سال را از دست استبداد نادرشاه،  سختی های 

 50طاقت سوز  زندان وکاراجباری مشقتباردر هوای سرد)منفی 
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د و بعد از  رهائی از زندان درجه سانتی گراد( سایبریا را  تحمل کر

سابیریا وقتی دوباره به تاشکند برگشت نه زنش بود ونه خانه ونه 

کاشانه اش . به ناچار دربدر کشت وخود را به مسکو رسانید وکاری 

در بدل معاش بخور ونمیری پیداکردو برای باردوم با یک زن 

گرجستانی ازدواج نمود که از او صاحب یک دختر شد. شیون 

رات وچشم دیدهای خود را از سختی های زندگی و سیاستهای خاط

، مزورانۀ انگلیس نسبت نادرخان، سالهای پس از مرگ نادرشاه

درمسکو نوشت و در آن قضاوت خود را از وقایع و رخداد های 

جنگ استقالل وبه قدرت رسیدن نادرشاه  به کمک انگلیس ها 

نجام داد. از دستگاه بیطرفانه و بدون ملحوظات قومی وسردار مآبی ا

سلطنت ظاهرشاه هیچگونه توقعی بجز دریافت یک پاسپورت تابعیت 

افغانی که حق او وهرافغان است،نداشت  ولی درمدت چهل سال 

سلطنت ظاهرشاه به آن حق دست نیافت، و درنتیجه اجباراً در تبعید 

و در حسرت دیدار وطن جان سپرد. بعد از مرگش این خاطرات 

ان روسی وبعد از روسی به همت غالم سخی غیرت ابتدا به زب

 محمد سردار خاطرات ، وطن معاصر تاریخ از زیرعنوان "برگهای

 به فارسی ترجمه وچاپ گردید.رحیم ضیائی"

خاطرات شیون کابلی، از لحاظ محتوا و نیز بیان حقایق  

درون خاندان سلطنت کابل،برای تاریخ کشور از ارزش فوق العاده 

است وهرگز سخنان اشخاصی چون عارف عباسی که  ای برخوردار

هیچگونه درکی ازعلم  تاریخ و روش تحقیق درتاریخ ندارد،نمیتواند 

از ارزش واهمیت آن اثر بکاهد. واظهار این مطلب که تحقیقات 

جناب داکتر صاحب کاظم گمراه کننده ونوشته های او)عباسی( 

و برای خوشی  آگاهی دهنده است، یک اظهار نظر دور از واقعیت

 خاطر گرداننده سایت سلطنت طلبان  به  حساب مجرائی دادن است.
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خداوند آدم را از داشتن دوستان نادان نجات بدهد که ضربه ای 

براو  را که ازیک دشمن باید انتظارداشت، از دست دوستان نادان 

در دفاع از نادرشاه  حواله میشود.نوشته اخیر عارف عباسی،

اب مقالۀ داکتر صاحب کاظم، اگر چاپلوسی بعد از پدرظاهرشاه، بجو

و بدون « هوائی»وقت هم نباشد ،بدون شبهه از نوع نوشته های 

شده است  تحقیق وسند ومدرک است که محض بگونۀ مجرائی  نوشته 

ً یکطرف با مصاحبۀ افشاگرانۀ داکتر عبدالرحمن  وجوابش اتفاقا

ی دیگر با مقالت واز سو زمانی در بخش صوتی پورتال مواجه شد 

مستدل واستوار  ومحققانه داکتر صاحب کاظم  روبروگردید که هر 

  عباسی حواله شده اند. دو مثل دو سیلی محکم بر روی  آقای 

مقالۀ داکتر صاحب کاظم،بازهم گوشه های ناگفته و نا شنفتۀ 

غازی  از نامردی ها وغداری های نادرشاه را نسبت به شاه امان هللا 

خت. ویک بار دیگر بزرگواری وگذشت آن شاه ضد برمال سا

وبرادرانش ثابت  استعمار را در برابر دسایس وتوطئه های نادرخان 

ساخته ونشان داد که نادر چقدر درحق امیر حبیب هللا خان وشاه امان 

وسرانجام برطبق  هللا نامردی کرده و در فکرغدر وخیانت بوده است 

نگرفت و با  ه امان هللا خان پالن استعمار دست از دسیسه علی

فضیحت  وشکنجه عساکر شاهی  وجودیکه غازیمرد او را از چنگال 

جالل آباد واز  مرگ وقصاص بعدی نجات داد، مگربازهم  از غدر 

دست نگرفت و شاه را با درد سرهای بزرگ روبرو ساخت واز 

طریق شورشها وتبلیغات عناصر وابسته به استعمار،وی را مجبور 

ماهه بچۀ سقو، 9و بعد از هرج ومرج های  ک از کشور نمود به تر

مردم جنوبی بخصوص سلطنت را بنام آن شاه نیکنام بزور 

غصب کرد  از بچۀ سقو گرفت و بعد نامردانه وزیرومسعود وجاجی 

و کسانی را بدور خود جمع نمود که هرگز صدای ضد انگلیسی 

  مد.وضد استعماری از دهن و زبان آنها بیرون نمی آ
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نادرشاه شاید فکر نمیکرد که به آن زودی کسی انتقام خون   

وطن پرستان را از وی بگیرد، و او موقع خواهد داشت تا با قساوت 

واستبداد هرچه بیشتر دمار از روزگار آزادی طلبان برآورد،مگر 

غافل ازاین حقیقت بود که قدرت تا آخر درکف یک تن ویک خانواده 

خ روزی پرده از روی اعمال کسانی برخواهد باقی نمیماند و تاری

کتابها میتوانند  نام مردان بزرگ  داشت که فکر میکردند با سوختن 

را از صفحات تاریخ پاک کنند، اما نمیدانستند که نام نیکمردان حقیقی  

که دیده می شود قلوب و اذهان مردم پاک نمود. امروز را نمیتوان از 

عنوان محصل استقالل ویک عنصر نام غازی امان هللا خان به 

مترقی وضد استعمار وطرفدارتعالی کشور در اذهان جوانان و مردم  

چهرۀ نادرشاه  حق شناس افغانستان زنده و برازنده تر میگردد ولی 

  وهاشم خان برادرش ، روز تا روز رسوا تر ومنفور تر میشود.

 یا مسخره گی بزرگ زمانه ما اینست که میتاریخ طنز تلخ 

بینیم، آنهائی که سنگ سلطنت خواهی به سینه میکوبند، درعین 

تظاهر به سلطنت طلبی،  دردفاع از ضد سلطنت، یعنی بچۀ سقو 

نیز قرار دارند ودر وصف آن غول بی دم وشاخ، قلم فرسائی 

،از قلم استاد خلیلی، بچۀ «عیاری از خراسان»میکنند که درکتاب 

ه  نامیده ،درحالی که بنابر سقو را شاه با ناموس تر از ظاهرشا

گواهی کتاب تذکراالنقالب آخرین کتاب فیض محمدکاتب،این شاه 

باناموس)بچۀ سقو( جبراً وعنفاً برناموس خاندان نادرشاه وبرادرانش 

تفو برتو ای »در هنگام محاصرۀ کابل بارها تجاوز کرده بود!

 «دوست جاهل تفو!

د که با نوشتن کاسه لیسان درباری هنوزهم به این تصور ان

چند سطر هوائی وبدون سند وبرهان تاریخی خواهند توانست با 

محققان دانشمند وحقیقت جویی  چون داکتر عبدهللا کاظم و داکتر 

زمانی و...همطرازی وهمسانی  کنند و با سخنان هوائی از 
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نادرشاه،یک شخصیت ملی وغیر وابسته به انگلیس تصویرنمایند، 

رچه بیشتربا این گونه نوشته های  تنک مایه اما باید بدانند که ه

وتملق آمیز خود در حمایت ازنادر شاه وظاهرشاه ،ظاهر شوند، به 

آبرو می سازند. زیرا  هماندازه آن پدر و پسر را زیادتر رسوا و بی 

هر روز مدارک و اسناد انکار ناپذیری از آرشیف های محرم 

های جمعی منتشر رسانه  استخباراتی انگلیس وهندبرتانوی در 

میشود که بازهم گند وابستگی آنها را با انگلیس واستعمار برمال 

  سازند.

 2016/ 5/ 9پایان
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 مبيست وپنجمقاله 

 

 پاسخ داکترکاظم به نقد باری جهانی برشاه امان هللا

 
باری جهانی که روزگاری عضوحزب دموکراتیک خلق در فراکسیون 

منکرعضویت خود در آن حزب است،پس از  ظاهرافق بود، مگراکنون

کشف الحال نادر بقلم »پخش ونشر اعالمیه شاه امان هللا زیرعنوان 

در افغان جرمن آنالین، اوهم طبع آزمائی نموده «اعلیحضرت امان هللا 

در بارۀ شاه امان هللا  و « کیش شخصیت »مقاله انتقادی تحت عنوان 

اول تا حقایقی را که طی دو دهه  اصالحات او نوشته و در آن سعی نموده

در بارۀ  دورۀ امانی داخلی وخارجی توسط مورخان ومحققان 21قرن 

رساالت مقاالت وبوسیلۀ ودست آوردهای آن دورۀ درخشان تاریخ کشور 

کتابهای مستقل ارائه شده اند،مورد تردید قرار بدهد وبگوید، این رساالت و

بت «) کیش شخصیت»باور به  وکتابهای محققان داخلی وخارجی برمبنای

( دربارۀ شاه امان هللا به نگارش آمده اند وقابل اعتبار سیاستمداران سازی

 نیستند.

اصطالح کیش شخصیت ]تابوسازی شخصیت های سیاسی[ اغلب در 

مورد رهبران کمونستی یا فاشیستی از قبیل: لنین واستالین )دراتحاد 

تالیا(، مائو )درچین( و کیم شوروی(، هتلر)درآلمان( وموسیولینی )درای

  ایلسونگ)درکوریای شمالی( وتره کی)درافغانستان(، بکار برده شده است.

لزوم نگاه »زیر عنوان  ییدانشمند افغان داکتر سید عبدهللا کاظم درمقاله 

به تردید نظریات جهانی درمقاله « نو بر رويدادهای تاريخ معاصر کشور 

 د مورد آن توجه کنیم:پرداخته است.به چن« کیش شخصیت»

تاریخ مطالعه ثبت وقایع زمانه های »جهانی  تاریخ را چنین تعریف میکند:

گذشته است. چون برگشتاندن دقایق گذشته از قدرت و توان بشر ی بیرون 

نه قصیده سرایی است به همین قسم نمیتوان وقایع تاریخ را از نو نگاشت. 
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های ما به ارواح قهرمانان نفعی رسانده میتواند و نه هجو نگاری ما باعث 

ضرر رساندن میشود. تاریخ اصالً انعکاس بیطرفانه واقعیت های گذشته 

است ؛ و در حقیقت همین انعکاس و ثبت نمودن بیطرفانه وقایع تاریخی 

تاریخ کشور است که رهنمود نسل های آینده و عالقه مند مطالعه 

 « میگردد.

در متن فوق وقتی گفته میشود »وداکترکاظم پاسخ جهانی را  چنین میدهد:

که تاریخ مطالعه وقایع زمانه های گذشته است و نمیتوان وقایع تاریخ را 

از نو نگاشت، با این تعبیر تاریخ به یک پیکر منجمد در قالب آنچه یک 

باید آن وقایع گذشته را صرف بار نوشته شده است، درمی آید و خواننده 

مطالعه و قبول کند و اما حق تحلیل و بررسی صحت و سقم آنرا ندارد و 

در اینصورت تاریخ به بازگویی یک قصه و یک داستان مربوط به گذشته 

شباهت پیدا میکند که دیگر هیچکس حق پرسش چون و چرای آنرا ندارد 

میشود، در حالیکه تاریخ و لزومی برای بحث و تحقیق مزید در آن دیده ن

یک علم است و رویداد ها با دریافت اسناد و مدارک جدید قابلیت بحث و 

ارزیابی مجدد را پیدا میکنند و بنا برآن میتوان برقضاوتهای تاریخی 

همیشه با ارائه اسناد و مدارک جدید به سؤالهای چگونه و چرا پاسخ داد و 

یگر توجیه شده بودند. با این به نکاتی دست یافت که قبل از آن طور د

شیوه است که مطالعات تاریخی مثل سایرعلوم در آستانه یک دینامیزم 

قرار میگیرد و این خصوصیت محققان تاریخ را همیشه مکلف به تحقیق و 

موشگافی های مستند و معتبر پیرامون رویداد های گذشته می سازد تا به 

ازحب وبغض های  کشف و درک حقایق تاریخی بیطرفانه و عاری

شخصی و قضاوت های قبلی بکوشند، نه اینکه به "قصیده سرایی و یا 

 هجو نگاری" بپردازند. 

مثالً از آنجائیکه مطالعات تاریخی در بارە  رویدادهای یک دورە  مشخص 

دورە  سلطنت یک پادشاه یا دورە  کاری یک رئیس جمهور یا صدراعظم و 

یابی کارکردهای آن شخص یا آن حزب یا یک حزب و امثالهم مستلزم ازر

که قانوناً صالحیت و مسئولیت اداره یک کشور را در دست دارد، با 

جوانب مثبت و منفی همراه میباشد، لذا موفقیت و یا ناکامی آن دوره با 
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رعایت شرایط و مالحظه امکانات دست داشته، میتواند بطور کل مبنای 

یرد. اگر میزان موفقیت قضاوت در اجرای امور آ ن دوره قرار گ

کارکردهای آن شخص یا حزب در دوره معین بیشتر از میزان ناکامی 

شان باشد، در آ ن صورت جا دارد که آن دوره را قرین موفقیت دانست و 

برعکس. لذا واقعبینی در این قضاوت را نباید "قصیده سرایی" و یا در 

 صورت معکوس "هجونگاری" توصیف کرد.

ست که از کارهای مثبت و مفید به حال جامعه تقدیر و از قضاوت سالم آن 

کارهای منفی انتقاد نمود. این معیاربرای عروج و سقوط دوره ]یی[ نیز 

مداراعتبار میباشد که نباید ستودن و تقدیراز کارهای مثبت را به منزله  

"کیش شخصیت" و برعکس آنرا به مثابه "دیوسازی" عنوان کرد. "کیش 

آنرا بعضاً "شخصیت محوری و یا بت سازی سیاسی" نیز شخصیت " که 

میگویند، وقتی مطرح میشود که شخص خودش یا بوسیله  حامیانش با تبلیغ 

های واقعی و یا غیرواقعی چنان صاحب شهرت و کرسما گردد که گویا 

اگر او نباشد، هیچ چیز خوب و مفید دیگر وجود نخواهد داشت، نه نظم و 

رفاه و نه تغییر و تحول پیشگام. اینجاست که به آن  ثبات و نه پیشرفت و

شخص حیثیت یک بت قابل نیایش و یک مقام قابل تکریم و احترام داده 

میشود و با اوصاف خجسته شهرت می یابد و حامیانش میکوشند تا 

دیگران را نیز از هرطریق ممکن به آن متقاعد سازند. کیش شخصیت 

و بعد تا وقتیکه هواداران شخص در  معموالً در زمان حیات شخص آغاز

قدرت باشند، همچنان باقی می ماند، اما با وفات و کناررفتن یا کنارزدن 

شخص و ضعف حامیانش دوران این نوع "بت سازیها" پایان می یابد و با  

بقدرت رسیدن شخص رقیب ، شخصیت قبلی با هجو و بدگوئی و انتقاد 

ائین انداخته میشود و جایش را های بامورد و بیمورد از اوج شهرت پ

شخص نووارد میگیرد. به همین ترتیب اینکار تسلسل پیدا میکند و سلف 

ها بد و خلف ها خوب تلقی میشوند. این حالت بطورکل یک روال عادی 

ومعمولی بوده وکوشش میشود از دستآوردهای مثبت رفتگان کمتر و اما 

ه "بت سازی" به " هجو نقاط ضعف شان بیشتریاد گردد . اینجاست ک از

ً در  گوئی" مبدل میشود. مثالهای از این قبیل در همه جا و مخصوصا
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تاریخ کشورما بسیار زیاد است. اما وقتی بعد از گذشت زمان که دیگر 

حامیانی کیش شخصیت و مبلغان آ ن از میان رفته اند و نسل جدید با 

لی به گذشته می قضاوتهای غیرجانبدارنه با چشم باز فارغ از قضاوت قب

نگرند، آنوقت است که با نگاه های نو بر رویدادهای تاریخی به قضاوت 

می پردازند و میکوشند به حقایق تاریخی بطور منصفانه دست پیدا کنند. 

در اینکار ممکن است شخص سلف که تحت تأثیر تبلیغات خلف مورد 

و ارجمندی  هجو قرارگرفته باشد، با بازنگری های بعدی باردیگر به مقام

سابقه اش برگردد و تبلیغات سو ء خلف بی ارزش و یا کم ارزش گردد و 

خلف خودش با پنهان کاریها و کتمان حقایق مورد انتقاد و نکوهش قرار 

گیرد. درتاریخ معاصر افغانستان با گذشت زمان و تغییر اوضاع این پدیده 

 توجه میکند.در مورد قضاوت بر دورە  امانی و سپس دورە  نادری جلب 

تاريخ نگارانی که پيرو »داکتر کاظم، این ادعای جهانی را که میگوید 

ً هيچگونه انتقاد  کيش شخصيت امان هللا خان هستند ، در بارۀ او تقريبا

را نمی پذيرند و بالمقابل علت همه بدبختی های امروز را ]از[ نادرشاه 

ه به امان هللا خان ميدانند و می نويسند يا فکر ميکنند که اگر نادرشا

خيانت نه می ورزيد و تخت کابل را به او تسليم مينمود، امروز کشور ما 

نادرست دانسته میگوید  ؛«به اين بدبختی های پی در پی گرفتار نمی آمد

. اين گونه ابراز نظرها يک برداشت نادرست از توجيه حقيقت است:»

خورده ام که او دورە  تاحال باچنین قضاوتی از طرف کدام تاریخ نگار برن

امانی را عاری از هر نوع خالء و نقصان بیان کرده و یا دورە  سه ساله 

ً هفده ساله هاشم خانی را یک سره برباد انتقاد  نادری و صدارت جمعا

گرفته باشد، بلکه اکثر تاریخ نگاران و محققان تاریخ کوشیده اند تا 

به تحلیل هر دو دوره به برمبنای اسناد، شواهد و قراین موجه و منطقی 

هدف کشف حقایق و درک واقعیت های تاریخی بپردازند و آنرا برای نسل 

های بعدی پیشکش نمایند .میگویند: " ِگل خشک به دیوار نمی چسپد"، 

ادعای غیرواقعی و بهتان انگیرمصداق همین مقوله  معروف و به مثابه  ِگل 

هد با کتمان حقایق بر سر خشک است و اگر کسی بنام "تاریخ نگار" بخوا

رویدادهای تاریخی به اصطالح کاله بگذارد، جز آنکه خود را در بین 
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مردم و جامعه ذلیل و بی اعتبار سازد، دیگر دست آوردی نخواهد داشت. 

اما بسا ممکن است بعضی تاریخ نگاران در شرایطی قرار گیرند که 

بنویسند ویا اینکه ناگزیر باشند تاریخ را برطبق دستور مقامات مستبد 

ازترس بکوشند از اظهار حقایق طفره روند و آنچه را میدانند، از بیان آن 

خودداری نمایند، و درغیر آن جان خود را در خطر خواهند انداخت . 

دراین حال همچو تاریخ نگاران خواهند کوشید از اصل به حاشیه بروند و 

اص طور مثال زنده یاد با عبارات مجمل بیان مطلب کنند. یکی ازاین اشخ

محی الدین انیس است که نام او دراین مدت قریب به یک قرن از یکطرف 

با انتشار روزنامه "انیس" در تاریخ مطبوعات کشورجاودانی شده و اما 

ازطرف دیگر موقف او به حیث یک شخصیت آگاه از قضایای آنوقت با 

پادشاهی محمد نوشتن کتاب "بحران و نجات" که چند ماه بعد ازاعالم 

در کابل به چاپ رسید،  1۳0۸نادرشاه به حیث اولین کتاب تاریخ درسال 

)داکترکاظم، لزوم نگاه نو بر رویدادهای تاریخ « زیر سؤال رفته است.

 معاصر کشور(

هيچ » داکترکاظم باردیگر از باری جهانی نقل قول میکندکه نوشته است

اقت امان هللا خان شک نويسنده داخلی و خارجی د ر وطن دوستي و صد

نداشته است و بايد قبول نمود که او به وطن و ترقی وطن خود عشق 

ميورزيد. اوعاشق مردم خود بود و به وطن و مردم خود به مثابه يک 

پادشاه نه بلکه به مثابه يک پدر مهربان عالقه داشت. او نه تنها خيانت 

ت صبح تا نيمه نورزيده بلکه فدای اين وطن شد. هفته شش روز از هش

شب کار ميکرد. ولی خطاهای که امان هللا خان به صادرشدن آن اعتراف 

ميورزد؛ در حقيقت اشتباهاتی بودند که باعث سقوط رژيم امانی گرديد و 

که نتيجتاً باعث سقوط او گرديد،پيامدهای داشت 19۲8شورش های سال 

 « خواند.که ميتوان آنرا يکی از فصول بدبختی های پياپی اين کشور 

باید گفت که شاه » استاد کاظم، جواب جهانی را اینطورعالمانه میدهد:

امان هللا بعد از حصول استقالل وبرقراری روابط سیاسی با بسا کشورهای 

جهان تمام نیروی خود را متوجه اصالحات اداری، اجتماعی وسیاسی 

ول از کشورکرد که آنرا میتوان بطورکل به سه دوره تقسیم کرد: دوره ا
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که آرام ترین  1927تا اواخر 1925،دوره د وم از  192۳تا  1919

 192۳-1924دوره برای ادامه اصالحات بود )البته شورش خوست

مرحله اول ودوم را از هم جدا کردد( و دوره سوم بعد ازعودت ازسفر 

 .( 1929( تاختم دوره سطنت )جنوری 192۸اروپا )جون 

د موجب برانگیخته شدن احساسات مردم نوآوریهای شاه، که گفته میشو 

علیه او گردید، بعد از برگشت او از سفر اروپا به وطن صورت گرفت و 

نه قبل از آن، اما توطئه ها و تبلیغات علیه شاه حتی سالها قبل از آن 

بخصوص در شورش خوست و ورود عبدالکریم]پسرمحمدیعقوبخان[ به 

ه شده بود که خوشبختانه با آنجا به تحریک عمال انگلیس براه انداخت

سرکوب آن شورش ، دشمنان نظام به هدف نرسیدند و دروە  مترقی امانی 

 تا برگشت شاه از سفر ادامه یافت . 1924با موفقیت های مزید از 

متأسفانه چشم حسود دشمنان وطن تحمل دیدن این پیشرفتها را درساحات  

خود را بار دیگر  مختلف نداشت و فعالیت های تخریبی و توطئه های

نی در بیرون بخصوص وقتی اغاز کردند که شاه مصروف سفر طوال

 کشور بود.

تحوالت واصالحات گسترده وهمه جانبه عصر امانی با وجود شورش 

خوست و مصروفیت دولت در رفع آن که موجب ضیاع بزرگ مالی و 

نظامی دولت گردید، در مدت هشت سال اول سلطنت آنقدر چشمگیر بود 

مخالفان به قبول آن تن دادند و موافقت کردند.شاه امان هللا غازی بعد  که

از حصول استقالل کوشید تا برخرابه های نظام کهنه قبایلی، شالوده یک 

دولت عصری را برمبنای قانون ونظم به وجود آورد، اصالحات اداری 

 درداخل اورگان حکومت، انفاذ قانون اساسی واحترام به آزادیهای فردی،

نظامنامه(،  70وضع قوانین ونظامنامه ها درساحات مختلف )بیش از 

رجوع به نظرمردم وفراخواندن لویه جرگه به حیث یک مرجع عالی 

تقنینی، اصالحات امورمالی، توجه به امورمعارف وبرای اولین بار افتتاح 

مکاتب نسوان وتساوی حقوق زن ومرد، ازبین بردن امتیازات ومعاشات 

ی خانواده ها والقاب شان، همه از جمله نوآ وریهای مهم مستمری بعض

وبسیار عمیق بودند. مسلم است که بسیاری ازاین نوآوریها به منافع کلی 
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طبقات صاحب امتیاز ازجمله خوانین، زمین دارها، خانواده های اشرافی 

وبه خصوص یک عده روحانیون محافظه کار و متعصب صدمه رسانید 

ا که مثل پلنگ زخمی از استقالل خواهی شاه امان وبه تحریک انگلیس ه

هللا واثرات آن در سرزمین هند درصدد انتقام از او بودند، قیام خوست را 

براه انداختند وآنرا به یک جنگ تمام عیار درمقابل دولت تبدیل کردند تا 

بدانوسیله افغانستان را از مسیر تحول مزید باز دارند وبار دیگرآتش جنگ 

ا درکشور شعله ورسازند. واضح است دریک جامعه عنعنوی و داخلی ر

شدیداً محافظه کار که ذهنیت عامه تحت الشعاع ارزش های قبیلوی قرار 

دارد و برای مشروعیت و پایداری این ارزشها، رنگ و خصلت دینی و 

مذهبی داده میشود و اعتبار آن تا سرحد تقدس باال میرود ، هرنوع 

ددگرایانه به مثابه نفی این ارزشها و درنهایت نوآوری و اصالحات تج

توهین به ذهنیت عامه و عنعنات مربوطه تلقی میگردد. درقبال این وضع 

وقوع برخوردها و جدال عمیق بین عنعنه گرایان و تجدد خواهان که 

بعضا منتج به جنگ و خونریزی ً میشود ، یک پدیده غیرقابل انکاراست ، 

نان قوی و مجهز با وسائل و امکانات جهت مگرآنکه جناح تجدد گرا چ

تطبیق نوآوریها باشد که توان قیام و مقاومت را بوسیله  فشار، ترس و 

ارعاب و حتی قتل و کشتار از مخالفان سلب نماید ، چنانچه 

امیرعبدالرحمن خان در دورە  سلطنت خود در جهت تأمین نظم و ثبات و 

همچنان در دهه دوم قرن بیستم تطبیق اصالحات از این شیوه کار گرفت. 

هنگامیکه سه کشور مسلمان هریک ترکیه، ایران و افغانستان تقریباً 

همزمان راه تحول و تجدد را پیش گرفتند، دو کشور اول الذکر با استفاده 

از قدرت نظامی و سرکوب گر دولت، اصالحات را به منصه  اجرا 

یام کنند. در افغانستان شاه گذاشتند و عنعنه گراها نتوانستند برضد آنها ق

امان هللا خواست برنامه های اصالحی خود را فقط به استدالل و منطق از 

طریق صحبت و ارشاد عملی سازد و حتی بسیار کوشید تا مشکالت ناشی 

از شورش "خوست" را از همین طریق حل کند که متأسفانه نتیجه نداد . 

ازی درپایان لویه جرگه درمورد )دیده شود بیانیه  مبسوط شاه امان هللا غ

 ("  1۳0۳قیام خوست، کتاب: رویداد لویه جرگه دارالسلطنه 
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اینکه قیام را صرفا نتیجه نوآوریهای بی » داکتر کاظم درادامه میگوید:

لزوم و حساسیت برانگیز پس از برگشت شاه از سفر بدانیم تا حدی اشتباه 

ئه ها علیه رژیم درغیاب شاه است.قبل از اعالم چنان نوآوریها دامنه  توط

گسترده شده و تبلیغات وسیع بوسیله  دشمنان نظام به تحریک و حمایت 

مستقیم و غیرمستقیم انگلیسها براه افتاده بود . شواهد زیاد ی مبنی بر 

تحریک مردم علیه شاه از ماورای سرحد و تجمع بعضی شخصیت 

مشایخ در های"نمک ناشناس" دیگر در اطراف حضرت مجددی نورال

داکترکاظم : لزوم نگاه نو بر «)دست است که نمیتوان ازآن آنکار کرد.

 رویدادهای تاریخ معاصر کشور(

به نظرمیرسد که حمالت بی مورد وبی لزوم وزیرصاحب عبدالباری 

جهانی برشاه امان هللا وسعی او دربهترجلوه دادن نادرشاه برامان هللا، 

نگاشتن یک اثرمستقل ومستند دیگردر به  داکتر کاظم،سبب شده باشد تا 

نگاهی » بارۀ چگونگی بقدرت رسیدن نادرشاه بپردازد وعنوان آن  را 

بگذارد. تاکنون « مختصر به سقوط وعروج خانواده سردار یحیی خان

چهل بخش این اثر مهم وکم نظیر در پورتال افغان جرمن آنالین به نشر 

،مولف  به استناد یک منبع رسیده است.دربخش چهلم این سلسله تحقیقات

نوشته سیدال یوسفزی= سیدقاسم «)نادرچگونه به سلطنت رسید؟»کمیاب 

رشتیا(مطالب  مهمی راجع به پالن سقوط رژیم امانی از طرف انگلیس با 

همکاری عناصر ارتجاعی ، )بخصوص حضرات مجددی( وسوابق دزدی 

 :بدست میدهد چنین ورهزنی حبیب هللا کلکانی،

ت اسناد موثق و شواهد معتبر که امروز در دست است، پالن به شهاد» 

برهم زدن سلطنت امان هللا خان و ناکام ساختن نقشه های او دوسال پیشتر 

از اجرای آن ازطرف قوای استعمار به همکاری مرتجعین داخلی طرح 

ریزی شده بود . این مفکوره وقتی در دوایر سیاسی حکومت هند برتانوی 

مان هللا خان جزئیات سفر اروپایی خود را اعالن نمود. نضج گرفت که ا

تشویش دوایر استعماری انگلیس ازاین جهت بود که امان هللا خان درین 

مسافرت دیدار از روسیه شوروی و ترکیه را هم شامل ساخته 

بود....همانست که برای شیخ محبوب علی که بنام "سکرتر شرقی" در 
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امور استخباراتی بود ، ماهانه شش سفارت برتانیه در کابل متصدی 

هزارکلدار صرف برای جمع آوری اطالعات به اختیار او گذاشته شده 

بود، هدایت داده شد تا با عناصر ارتجاعی و مخالفان امان هللا خان 

درتماس شده همکاری آنها را برای عملیات آینده تأمین نماید. قونسول های 

اثرشیخ محبوب علی برای همین انگلیس درجالل آباد وقندهارنیزتحت 

مقصد اجرای وظیفه می نمودند، اما وظیفه  جهانگیرخان قو نسل جالل آباد 

مهمتر و حساس تر بود، چنانچه در دوران اغتشاش رول های مهمی را 

ایفاء نمود که درکتاب "بالها برفراز کابل" به شرح و تفصیل ذکر شده 

برتانیه سند شماره )اف  برطبق مندر جات راپورهای رسمی دولت»است.

از افغانهای مستعد کسانیکه برای آماده ساختن  192۸( مربوط سال 51

زمینه عملیات آینده در نظر گرفته شده بودند، یکی شاه محمود خان حاکم 

اعلی سمت مشرقی، و دیگر سردار محمد عثمان خان نائب الحکومه سابق 

وچارمی سردارفیض  قندهار وسومی غوث الدین ولد جانداد خان مشهور

محمدخان وزیرمعارف بود که همه با همان روحانی بزرگ ]نورالمشایخ[ 

 «که دراین وقت در دیره اسمعیل خان بسر می برد، ارتباط داشتند.

ولی آنچه موجب تصمیم قطعی حکومت انگلیس برای آغاز عملیات علیه »

آن دولت برای  امان هللا خان گردید، انکار امان هللا خان از قبول پیشنهاد

صرف نظر کردن از مسافرت به روسیه شوروی بود که انگلیسها برای 

قانع ساختن او خبرهای جعلی را مبنی برناآرامی و بی امنی افغانستان 

توسط مطبوعات خود نشر و نیزهمفریز که دراین مسافرت بحیث 

ن مهماندار شامل بود، سعی کرد تا اطرافیان شاه از قبیل سردارشیراحمدخا

زکریا رئیس شورا را زیر تأثیر آورده به واسطه  آنها نقطه  سفرامان هللا 

خان را تغییر بدهند، ولی باوجود مساعی این اشخاص، امان هللا خان 

ازعزم خود صرف نظر نکرد و پروگرام مسافرت به قسمیکه ترتیب شده 

ن از بود، ادامه یافت. ازاین وقت و مخصوصاً بعد از دیدار امان هللا  خا

ماسکو و پذیرایی بسیار صمیمانه او  ازطرف زعما و مردم اتحاد 

شوروی  و بالخاصه توافق راجع به عقد معاهده ترانزیت و تأسیس خط 

هوایی بین تاشکند و کابل بود که مأمورین امور دولت انگلیس تصمیم خود 
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را برای عملی کردن پالنی که سال قبل برای برچیدن بساط سلطنت امان 

 خان درنظر گرفته بودند، اتخاذ و به مامورین مربوطه حکومت هند هللا

 « برتانوی صالحیت تعقیب و تطبیق آنرا صادر نمودند.

درافغانستان ظاهراً آرامی و امنیت کامل بقرار بود و محمدولی خان »

بحیث وکیل امور سلطنت را بدست داشت، اما اطالعات استخباریه از 

شرقی و جنوبی حکایت میکرد. یکی ازاین جریانات خفیه در سرحدات 

اطالعات دربارە  موجودیت عده ای از دزدان مشهوری بود در عالقه 

سرحد که هرکدام سوابق رهزنی و غارت را در دوایر پولیس و امنیت 

دارا بودند و بین پشاور و پاره چنار رفت و آمد میکردند و به اعمال 

ی پرداختند و برعالوه یک دزدی و داره ماری در داخل افغانستان م

سلسله تبلیغات مسموم کننده بگوش میرسید و حتی عکس هایی که شاه و 

ملکه را در محافل تشریفاتی پایتخت های اروپا به لباس اروپائی نشان 

میداد ، به تعداد کثیر درهرگوشه  مملکت توسط دست های مخفی توزیع 

ره فوق العاده مجله میگردید ... که اکثراین عکس ها از روی جلد شما

" کاپی شده و توسط  News London Illustrateمصور لندن بنام "

حین بازگشت شان از هند به  ]بودند[آنهائیکه تحت تأثیر روحانی موصوف

 .« افغانستان وارد و توزیع میگردید 

" بی جی گولد" 192۸جنوری  21دراین ارتباط محمدولی خان بتاریخ

درکابل را به وزارتخارجه احضار نمود و با او شارژدافیرسفارت برتانیه 

یک تعداد اشخاص بدسابقه و جنایت کار که در »صحبت کرد و گفت: 

افغانستان مرتکب دزدی، رهزنی و قتل و غارت شده و به خاک های 

تحت ادارە  شما فرار کرده اند، اگر بما تسلیم داده شوند، البته بهتر است و 

باید تحت الحفظ قرار گیرند .... همچنان او لستی اال اگر در آنجا میباشند، 

را به شارژدافیر مذکور تسلیم نمود که در آن نام حبیب هللا مشهور به بچه 

سقاو، سیدحسین چهاریکاری و اعظم میدانی و یک عده دیگر درج 

پولیتکل ایجنت بلوچستان  -عالوتا در راپور میجرسکات ». بود....

ر]مقصد از ً حضرت نورالمشایخ است[ به روحانی مذکو»ذکرشده است : 

] از دیره اسمعیل خان[ به الهور انتقال داده میشود 192۸جون  2۸تاریخ 
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و بعد دراثر مراجعه ثانی حکومت افغانستان به جنوب هند منتقل 

در مورد دزدان مذکور راپور رسمی مشعر است که حبیب هللا «. میگردد

در پشاور محبوس میباشند که و محمد اعظم از ماه جنوری باین طرف 

مدت حبس شان سه سال تعیین شده بود. اما سه ماه بعد از این در ماه اسد 

حبیب هللا کلکانی در پغمان دیده شده و به اعتراف خودش حینیکه  1۳07

در پغمان گردش میکرد ، چندبار امان هللا خان را دیده که با چند نفر 

و سوخته و گرنه در همان وقت مشغول توپ بازی بود، دلش به جوانی ا

به یک دغ تفنگ او را می گشت. نویسنده کتاب "نادرخان چگونه به 

باین قرار می بینیم که نه تنها حبیب هللا »سلطنت رسید؟" می نگارد: 

کلکانی که بقرار اطالعیه  رسمی دولت برتانیه باید در این وقت به سپری 

بسر می برد، در تابستان  نمودن ایام حبس قانونی خود در محبس پشاور

که مصادف به بازگشت امان هللا  خان از سفر اروپا بود، آزاد در  1۳07

افغانستان مشغول گشت و گذار بوده، بلکه درجوار پایتخت به پیشه دیرینه  

خود که عبارت از دهشت افگنی و آدم کشی باشد، اشتغال داشته است و 

او را بطور دایم در کوهدامن و ازین وقت به بعد تا موقع حمله به کابل 

کوهستان در راس یک دسته دزدان مشغول رهزنی و چور و چپاول قافله 

)داکترکاظم، نگاهی مختصر به سقوط وعروج «.ها و قریه های می بینیم

آرشیف مقاالت نویسنده درافغان  -خانواده سردار یحیی خان،بخش چهلم

 جرمن آنالین(

 پايان
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 مهفتو مقاله بیست

 

  ایآ میانتقاد کرده نتوان خیجبار تار کیاگراز 

 م؟یانتقاد کن میتوانیم20قرن  تکارانیاز جنا

 

 دنیبا پوش 21درس خوانده قرن انسان  کی نمیبیم یوقت کنمیم تعجب

جمهور برحال کشور  سییر کیاز دهدیبخود اجازه م یچپن دموکراس

در قرن  خیجبار تار کیاز  دهدیاجازه نم یخود انتقاد کند، ول

 انتقاد شود؟ یالدیچهاردهم م

 
مانده است که  ریگ یآقا چنان درتار عنکبوت تعصب  قوم نیا

چهره  معصوم وعدالتخواه  کیلنگ  موریاز ت یحت خواهدیم

 ! دیبه قوم او وانمود نما نیانتقاد از او را توه رکندویتصو

 یخینه تاروفاقد پشتوا یسخنان احساسات نیا انیقبل از ب دیآقا با نیا  

و  یزدی یعل نیوظفرنامه شرف الد خویبار سفرنامه کالو کی
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 قتیبه حق کینزد  یرا از نظر مبگذراند تا حرف موریملفوظات خود ت

 .شدیم یبر زبانش جار

بر  کیکل کیاست با یقرن انفجار اطالعات همگان یعنی 21قرن   

چه که  ندیبب توانستیدر گوگل م مورکورگانیت ایلنگ  مورینام ت

 یدرحال نیا شود،یلنگ ظاهر م موریت رنامیز یوحشتناک ریتصاو

که   گرددیظاهر م مورلنگینام ت ریدر ز زین یاست که مطالب فراوان

 ییوکشور گشا یروح اتیوخصوص لتبر خص توانیآنها م یاز رو

 .افتی یآگاه  موریت

وغارت وچپاول کشورها  یزیبدون کشتار وخون ر توانیمگر م ایآ

 کرد؟ هرگز نه. ییوب لقب جهانگشا را کماوملل مغل

وکشتار عام مردم  توسط  اتیاز جنا  یکس خواهدیهموطن که  نم نیا

 رد،امایسال قبل از امروز انتقاد صورت گ 700 ای ۶00فاتح  در کی

عبدالرحمن خان را که وحدت افغانستان  ریتا ام دهدیبخودش  حق م

و نادرشاه  زیوخون ر شاه سفاک کی ثیکرد، به ح نیرا تأم یامروز

نجات داد ؛بنام نادر  یرا که مردم کابل را از دست تجاوز دزدان سقو

 غدار بنامد!

بلکه با اعمال  یدوست یدارد ونه با کس یدشمن ینه با کس خیتار 

کرده  اند کار دارد و حکم  خود را  یباز خیدرتار یکه نقش یانسانها

 . کندیدر مورد اعمال آنها صادر م

قضاوت خود را کرده است و او را به  خیتار مورلنگید تدر مور 

 یرینظ زیکه جز چنگ خیجبار وسفاک  تار یجهانگشا کیعنوان 

دوستم به  دیندارد ؛ شناخته است. اکنون او نه با اعتراض رش

 خیتار  یونه با لنگ نگفتن اشرف غن شودیعدالتخواه مبدل م تیشخص

بر قضاوت خود  خیتار ی. فقط زماندهدیم رییقضاوت خود را تغ

که  ستیزیچ نیدوباره زنده شود،  وا مورینظر خواهد کرد که ت دیتجد

 . امکان ندارد
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را به « لنگ»کس کلمه  خواهدینه م  یعدم آگاه یاز رو یآدم یوقت

 دیرش دیبگو هداخویمعناست که م نینسبت دهد بد خیجبار  تار کی

 یاو از رو ی اهیندارد و آدم کش یکابل گناه یدوستم در جنگ ها

 8قاتل حداقل  ایبوده است؟!! وهرکه او را گلم جمع   یعدالت خواه

 است؟؟؟ قتیبداند  همه دروغ  وفاقد حق یلیهزار طالب در دشت ل

است که ممکن است فر  نانهیواقع ب ریغ یپرداخت ها نیچن یبرمبنا 

و خون  مینکرده ا رانیکه کابل را ما و ندیهم بگو یدا رهبران جهاد

ما نابود نساخته  زی. و محله افشار را نمیا ختهیرا نر یهزارکابل ۶۵

 .ه ؟!!!. میا

 
خشت هم نگذاسته  کی یوعمران کشور ما حت یآباد یلنگ برا موریت

 نهیو دف یفرهنگ یاست همه داشته ها دهیکه دستش رس یاست و تا جا

شهرهارا  بعد از قتل عام مردم غارت نموده وبه   یها نهیها وخز

 مرقند زادگاه خود انتقال داده است.س

میدانست و  یحکومت خود را دنباله حکومت چنگیز تیمور

میکوشیدکه راه و رسم او را در اداره ممالک تابعه بکار بندد و به 

 یرا با اصول تعلیمات اسالم یچنگیز یاز یاسا یهمین مناسبت قسمت
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یب داد. اما نام دارد، ترت«  یتزوک تیمور» که  یتلفیق کرد و قواعد

بیشتر معتبر و نقش داشت تا محیط  یاین اصول در محیط نظام

 .  یو کشور یاجتماع

دست  نیدانست، وبنابر یخودرا ادامه دهنده  راه چنگیز م  تیمور،

نداشت. بقول مورخان:"تیمور مانند  یزیاز او درخون ر یکم

خلق ودرعین حال  یخونخوار وفرو نشاننده  نهضت ها یدژحیم

سنن مغوالن به ایران گام نهاد." تیموردوهزارتن  یداننده بازگر

افراد زنده  یطریق که دست وپا نازسربداران را زنده بگورکرد "بدی

چیدند") تاریخ ایران ، نوشته  یآنهارا با آجرومالت م یرا بسته ورو

 (  ۴30کریم کشاورز ،ص  ی،ترجمه  یاز مورخین شورو یگروه

 یصفهان به هریک ازافراد سپاهبه ا یلشکرکش تیموردرجریان

سربریده تحویل دهد وبه این ترتیب "کله  یفرمان داد که تعداد معین

بسیار ازهفتاد هزارجمجمه اصفهانیان برپا شد"  تیمور در  یمنارها

هشتاد هزار جمجمه  یشهر را داد وبزود یدستورقتل عام اهال یدهل

 .(۴31صشد. ) همان اثر، ختاندهیهم ر یشهر رو یدردروازه 

تیمور به عنوان شاه مطلق العنان در راس هرم قدرت قرار داشت و  

از کشور نا محدود  یبر جان و مال مردم مسلط بود و میتوانست قسمت

از عمال خود واگذار کند. پس  یبه یک« سیور غال »خود را بعنوان 

اوقات  یداشتند و برخ یاز سلطان ، امراء و وزراء موقعیت مهم

ا ایشان حل و فصل میشد . حکام و مامورین والیات مسایل مهم ب

مواردسلطان پس از  یداشتند و در پاره ا یقدرت و نفوذ فوق العاده ی

تسخیر یک ناحیه و اخذ غنایم و ضبط اموال و تعیین خراج ساالنه ، 

منطقه تسخیر شده را به حاکم سابق واگذار میکرد ، با قید اینکه خطبه 

ایران ،  ی، تاریخ اجتماع یراوند یض. )مرت و سکه بنام سلطان باشد

 ( 198، 2ش ، ج 13۴۴چاپ 
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وضع  یبر اهال یسنگین  اتی، مال یخود پس از فتح هر شهر تیمور

نمود ، چنانکه در تبریز و سیستان و اصفهان چون مامورین  یم

آن پرداختند ، مردم شهر بشورش دست  یمالیات وحشیانه به جمع آور

امورین وصول مالیات را کشتند . در نتیجه تیمور از م یزدند و عده ی

عام مردم شهرها را صادر کرد . )بیست و  تلخشمگین شد و دستور ق

 ( 8۶پنج سده مالیات ، ص 

پس از فتح آن  یهر شهر یکه تیمور بر اهال یوخراج اتیمال میزان

به میزان مقاومت مردم در برابر هجوم تیمور  یتعیین میکرد ، بستگ

یرا مقاومت سر سختانه مردم دلیل اقتصاد نیرومند مردم داشت ، ز

آنکه مردم را ضعیف تر ساخته باشد ، خراج  ییک ناحیه بود و برا

که از پرداخت آن سر  یو در صورت یگذاشتم یبر اهال یکمرشکن

 باز میزدند ، امر قتل عام شان را میداد . 

ار است که در سبزوار هرات و زرنج مرکز سیستان و حص واضع

سر سختانه روبرو شد و همین  یطاق ، تیمور با چنین مقاومت ها

مقاومت مردم سبب غضب بیشتر تیمور میگردید ، چنانکه در سیستان 

آب و منجمله بند معروف رستم بر رودخانه  یامر کرد تا بند ها

سیستان بود ،  یعمران و سر سز و یهیرمند را که سبب آن همه آباد

داد تا مردم زرنج قتل عام شوند . لشکریان  خراب کنند. سپس دستور

 یتیمور سه روز تمام مردم شهررا قتل عام کردند. )شرف الدین عل

 ، ظفرنامه ،زیر عنوان سیستان دیده شود(  ییزد

ساخت و دو هزار  یدر زرنج از جمجه هزاران انسان کله منار تیمور

، ص  2، ج  یداد. )راوند یجا یانسان دیگر را زنده در دیوار

19۵ ) 

که عالوه بر  دهندیغبار، شهادت م خیها واز جمله  تار خیتار همه

عام چهل هزار انسان   یقرار دادن هزاران آدم در سبزواروکشتارها

خود،  یرحمیوب یسفاک ینشان دادن حداعل یبرا مورلنگیدر زرنج ت
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آب را از  یدستور داد تا تمام  بند ها ستانیهنگام برون رفتنش از س

آب در  یبندها بیخراب کنند. با تخر زین رمندیودخانه هر یرو

از رودخانه  یاریمردم آن وابسته به آب و آ ب یکه زندگ  ستانیس

 قیها چنان عم یخراب نیو ا دیگرد بیکامالً تخر ستانیبود؛ س رمندیه

 هایبوده است که تا امروز هم که   هفت قرن از آن خراب یخیوتار

زرنج، چهل برج ،  ق،نوق،چون:  طا ییشهرها مروزیدر ن گذرد،یم

و قلعه  ینی، قلعه چگ رمعنیقلعه  سرخ و قلعه چخانسور،قلعه  ام

 یآباد  یرو گریافتادند و د یاز عمران وسر سبز  رهیشوالها وغ

چون  یمعروف یبندها  ستانیلنگ در س موریت رای. زدندیرا ند یایوآب

جنوب  زمود وبعد ان بی" تخرکهیبند "رستم "وبند "هاونَک" و بند" 

 رانیو  زیبست حرکت کرد وبست وقندهار را ن یبسو رمندیه

 وغارت نموده به سمرقند رفت.

وهرات واسفزار )سبزوار( و بست قندهار   ستانیمردم س نیبنابر

را به  موریرا فتح کرده بود، حق دارند ت مورآنهایکه ت ینهایوسرزم

انسوز و امثال شان را کنند چنانکه چنگبز و عالءالدبن جه ادی یزشت

 2020/ 2/2 انیپا   .کنندیم ادی یبه بد

 : نوت

 یدوست یدارد ونه با کس یدشمن ینه با کس خیتار :گرینکته د کی 

کرده  اند کار دارد و  یباز خیدرتار یکه نقش یبلکه با اعمال انسانها

 . کندیحکم  خود را در مورد اعمال آنها صادر م

قضاوت خود را کرده است و او را به  خیتار مورلنگیدر مورد ت 

 یرینظ زیکه جز چنگ خیجبار وسفاک  تار یجهانگشا کیعنوان 

ومقصود به  یندارد ؛ شناخته است. اکنون او نه با اعتراض کلب

 یو نه با لنگ نگفتن کدام مقام شودیعدالتخواه مبدل م تیشخص

 یکه برارا  ینیعناو خیتار گریکالم د به. کندیم رییتغ  خیقضاوت تار

 خیتار یفقط زمان .دهدینم رییداده وثبت اوراق نموده است  تغ موریت
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دوباره زنده شود  مورینظر خواهد نمود که ت دیبر قضاوت خود تجد

 یزیچ نیکه  بقتل رسانده جواب بدهد؛ وا یواز اعمال خود به مردم

 .ستیاست که ممکن ن

 :درمقاله  ئی مینگارداستاد نگارگر

که دربارٔه این مرد خوانده ام عجائب المقدور فی  یمن بهترین کتاب»

اخبار تیمور است که آنرا قاضی القضاِت دانشمنِد دمشق شهاب 

الدین احمد بن محمد بن عبدهللا الدمشقی معروف به ابن عربشاه 

نیز شاهدی  نه تنها این کتاب میگوید بلکه اعماِل او نوشته است.

فرماندهانی  درادارٔه کشور«» فردی بسیارخشن بود.»میدهد که او 

مرتکب  او« که خوی وحشیگری داشته باشند. انتخاب میکرد را

آیا برادراِن ما «.هند است نیشاپور و هرات؛ قتل عام های خوارزم؛

ازبکستان که این خون آشام بزرگِ تاریخ رایکی ازمفاخرخود  در

 هرات؛ عینِک مردِم خوارزم؛از را میدانند حاضر استند او

ببینند. بازهمین ابن عربشاه قاضی القضات  هند اصفهان و ر؛نیشاپو

 او بهترین سرگرمی اوتماشای فوارٔه خون بود» دمشق میگوید:

هیچ منظره ای همچون فوارٔه خون از »ازقوِل تیمور میگوید

رگهای گردن کسی که سرش به دسِت من بُریده شودبه من لذت 

ی این چنین دفاع شود آری اگر به نام قومگرایی ازمردان .«نمیدهد

باالی  که قومگرایی علی رغم ادعاهای بلند معنایش این میشود

رداب دفاع از روشنفکرانه در   جالداِن تاریخ سقوط کرده است. م 

 )رک:افغان جرمن آنالین،«برمنگهم 2020فبروری 3نگارگر
رداِب دفاع ازدکتاتوران وجهانگشایاِن مستبِد تاریخ  (!قومگرایی وسقوِط آن درم 
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 متمقاله بیست وهش

 

 نقش تاريخی آبياری مصنوعی

 در مشرق زمين 

3۰/1۰/۲۰18 

   

 

های آمو، سند،  دجله، که بنام  رودخانه  سرزمینهای واقع میان

مسمی شده ، دارای طبیعت ناهمگون و اقلیمی « فالت ایران » 

درصد از کل باران طبیعت این سرزمین فقط بر  27متضاد است. 

می بارد که ضخامت آن « فالت » هار در صد از سطح کل حدود چ

در  7۳ملی متر در سال است . بقیه  ۵00در این مناطق بیش از 

می بارد که مقدار آن « فالت » در صد از سطح  9۴صد باران بر 
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ملی متر در سال تجاوز نمکند. و چه بسا مواضعی را  200از 

پنج ملی متر هم نمیرسد و  میتوان یافت که اندازه باران آن در سال به

تازه با این بارندگی کم دراثرتابش آفتاب و لهیب گرما درجه تبخیر 

هم زیاد است، چنانکه درجه حرارت کویر لوت ، دشت مارگو ، 

صحرای بکوا وریگستان های گرمسیر و شورابک قندهار وبلخ و 

ماوراءالنهر) که دارای تابستان دارای شب های سرد و روزهای داغ 

درچه باالی صفر  ۵0ند( از چند درجه سانتی گراد زیر صفر تا  ا

متغیر است. پس در یک چنین طبیعتی کمتر میتوان بدنبال محیطی 

 ۳سبز رفت و گیاهی رویانید و ریشه یی دوانید.

تحقیقات دانشمندان عرصه آبیاری بطورکلی مبین این امر 

نه های است که سرزمین های که از قدیم چشمه های آب و رودخا

جاری داشته اند ، به آسانی از امکانات وسیع کشاورزی و دام 

پروری برخوردار بوده و باشندگان این مناطق با گذشت زمان و 

تجارب اندوخته ، در یافته اند که چگونه با حفر نهر ها و ایجاد 

سدها، سطح آب را باال ببرند و بعد آنرا بر زمین های مزروعی و 

                                                 
3

ان یک کشور کوهستانی و دارای اقلیم افغانست» بگفته آقای قدیر مسئول اداره هواشناسی  - 

نیمه حاره ای است. مناطقی که حدود سه هزار متر از سطح دریا ارتفاع دارند دارای اقلیم های 

سرد هستند که زمستان این مناطق تقریباًشش ماه  بطول می انجامد و بارندگی در 

است.بعضی  مناطق ملی متر می باشد. این اقلیم مناطق مرکزی و شمال شرقی کشور ۴00حدود

ً صد متر از سطح دریا باالتراند که برخی از مناطق غربی و شمالی و حتی  درافغانستان تقریبا

بعضی از مناطق جنوبی را در بر می گیرد. این مناطق آب وهوای خشک دارند. یعنی زمستانی 

جنوب غربی  ملی متر بارندگی دارد. در مناطق 1۵0سرد و تابستانی گرم دارند. این مناطق تا  

افغانستان هم ارتفاع از سطح دریا نهصد تا  هزار متر است. که اقلیم حاره ای است. این مناطق 

تا صد میلی متر بارندگی دارد.افغانستان نظر به این ساختمان جغرافیایی که دارد زمستانش سرد 

ودت هوا در درجه می رسد. بر   ۴۵تا ۴0و تابستانش گرم است . در تابستان درجه حرارت به 

« آب در تمدن ایران » نیزرک: هوشنگ ساعدلو ، «درجه زیر صفر،میرسد. 30زمستان هم تا  

 ببعد ،  می رسد. 30، ص  3- 2- 1، شماره 13۵3، مجله رهنمای کتاب ، 
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ار بکنند. اما این کار یعنی سودگرفتن از آب کشتزار های خویش سو

که آب های نمایان گفته می شوند،  جاریرودخانه ها و چشمه های 

در هر کجای این فالت به آسانی میسر و فراهم نیست و در آنجاهای 

هم که میسر است، در همه مدت سال و خاصه در ایام تابستان که 

رودخانه ها یا خشکند احتیاج بیشتری نسبت به آب احساس میگردد، 

و یا آب کم دارند وچشمه ها نیز از غ لغ ل و جوش می افتند و به 

سستی میگرایند و چه بسا که از رمق میمانند و تازه مشکل دیگری 

هم بر این مشکل افزود میگردد و آن اینکه باپستی و بلندی های 

زمین، این آب کم و بی رمق را بایستی باتحمل مرارت و سختی بر 

 4مین های حاصل خیز بلند افتاده سوارکرد. ز

 هوشنگ ساعد لو ، در ارتباط به  نقش کاریز در "تمدن ایران" 

دانشمندان و شرق » میگوید : در آن ، مقالتی ممتعی دارد که 

شناسان اروپا که طی سده بیستم بسیاری از مجهوالت مربوط به 

ب و هنر ها و تاریخ اقوام و نژاد ها و ملت ها و زبان ها و مذاه

ادبیات شرق را روشن کرده اند، در مورد مساله آب و نقش تاریخی 

آن در مشرق زمین غافل مانده اند و در نیافته اند که چگونه شرقیان 

« کمبود آب » از عهد حجر جدید تا امروز پیوسته با مسئله بزرگ 

دست و گریبان بوده اند و متوجه نشده اند که لزوم مباشرت و 

در این گونه امور ) که نمیتواند فردی باشد( در بنیانهای نظارت 

سیاسی و تمدن آنها چه آثاری از خود بجای گذاشته است و  -اجتماعی

»  ندانستند که، چه تفاوت است میان انسان منسوب به قشر زیرین

شهر سوخته سیستان، یا مندیگک در قندهار[ درجوار  یا« ]سیالک 

 فش در سرزمین ابر ها.منابع آب و انسانهای همردی

                                                 
4
  30، ص 1،2، شماره13۵3هوشنگ ساعدلو، مجله رهنمای کتاب ،  - 
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در سراسر اروپا ابرها ، وظیفه توزیع عادالنه آب را همواره  

بر عهده داشته اند ، و بدین سبب است که برای اروپائیان هرگز 

وجود نداشته است. تقریباً در سراسر اروپا ، « آب » مسئله یی بنام 

زمین آب همچون آفتاب و هوا نه محدود بوده و نه قابل تملک و تنها 

این دو صفت شوم را واجد بوده است .... بنابرین انسان نیولتیک در 

غرب با افشاندن بذر و درو کردن محصول بزرگترین انسان 

آفرینشگر را در آن خطه تحقق بخشید ، ولی انسان شرقی برای این 

« آبياری مصنوعی» کار به یک انقالب دیگری هم نیاز داشت و آن 

 بود.

رح مبسوطی پیرامون چگونگی کشف کاریز ساعد لو بعد از ش

مسئله تامين آب و »درمقاله اش به این نتیجه میرسد تا بگوید که 

در شرق خواه از رودخانه یی با  تضمين امنيت و توزيع عادالنه آن

طول بسیار باشد یا از کاریز و قنات با رشته بلند، در هر حال 

خود احتیاج دایم مطرح بوده است و این هردو وسیله در طول مسیر 

به حراست و نگهبانی داشته اند و عالوتاً توزیع آن بصورت عادالنه 

میان مستحقین نیز احتیاج به مراقبت و توجه همیشگی داشته است 

واین امر ضرورت نظم و نسق و ایجاد دستگاه مراقبت دایمی را از 

در شرق حتمی و الزمی « دولت»طریق قدرتی متمرکز به عنوان 

  5« است.میکرده 

 نقش دولت در تأمين آب و توزيع عادالنه آن:

، مهمترین منابع  نه ی میاایران وآسیاهمچنان کشورما و در

آبیاری، قنات و نهرهای منشعب از رودخانه ها وچشمه سارهای 

طبیعی است که درآغاز مالکیت آن، عمومی بوده و با مالکیت زمین 

                                                 
5
  30، ص 1،2شماره ،13۵3هوشنگ ساعدلو، مجله رهنمای کتاب ،  - 
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ها که مالکان اراضی با که مساحت آن اندک بود، تفاوت داشت. بعد 

 توسعه مالکیت  شخصی واقطاعی ، آب و بخصوص نهرهاو جویبار

ها را نیز به مالکیت خصوصی خود در آوردند،  مشکالت کمبود آب 

و آبیاری باعث شکایاتی گردید که دولت را مکلف میکرد تا به 

نظارت برشبکه های آبیاری وتوزیع آب  به اراضی ملکی،خالصه 

اعی)تیول( مداخله کند ومسئوالنی رابنام "میرآب" برای )شاهی( واقط

 توزیع آن بگمارد.

یکی از ویژه » احسان طبری نظریه پرداز ایرانی مینویسد:

گی های جامعه ما)وهمچنان سرزمین های همجوار( آنست که تشکل 

و تکامل این جوامع شدیداً تحت تاثیر عامل کمبود آب و وضع طبیعی 

شته و دارد. کوه های سر بفلک کشیده ، دشت و جغرافیائی قرار دا

های سوزان و بی آب ، دره ها ی تنگ و بی علف و تپه ها و پشته 

های نا سرسبز و تکه تکه ، وادی های تشنه لب و باد های طوفان 

آلود که از پیچاپیچ دره ها و کوهساران بلند می شود و سینه پهنور 

ی اقوام و قبایل و ملیت دشت ها را در می نوردد ، عامل عمده جدائ

 های مختلف کشور است. 

براثرکم آبی ، مسئله آبیاری و کشت و زراعت ، یکی از 

اجتماعی کشور های فالت را تشکیل  -پرابلم های حاد اقصادی 

میدهد. سر انجام دهقان این کشور  به کشف کاریز و ایجاد شبکه 

روز  آبیاری مصنوعی توفیق یافت و این شبکه آبیاری مصنوعی

بروز بر قدرت میرابان، کدخدایان ، حکمرانان ، و پادشاهان افزود 
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را، همین  "استبداد شرقیتا آنجاکه مارکس، یکی از علل پیدایش "

  6 «هان بر شبکه آبیاری میداند.اسلطه پادش

مارکس، همین مسئله را با الفاظ کوتاه تری چنین بیان میکند: 

ين که در آن تمدن در سطح نظارت بر امور آبياری در مشرق زم »

پائين قرار داشته و اراضی وسعت بسيار دارد، دخالت دولت مرکزی 

  7« را ضروری ساخته است.

انگلس نیز در باره اهمیت شبکه ظریف آبیاری مصنوعی در 

شرق و نقش آن در پیدایش و زوال تمدن ها در انتی دیورینگ 

وستان، متنا وباً حکومت های مستبدیکه در ایران و هند» مینویسد: 

پیداشده و از میان رفته اند، بخوبی میدانسته اند که هریک مقدم بر 

هرچیز دیگر، کارفرمای مجموعه امور آبیاری جلگه های اطراف 

رود خانه ها بوده اند، چه در غیر این صورت هیچگونه زراعتی 

  ۸« مقدور نبود.

وجه توليد »این مطلب بدان مفهوم است که عنصر اصلی 

در مشرق زمین عبارت از سازمان آبیاری مصنوعی است « سيائیآ

که بوسیله کار دسته جمعی مردم ایجاد، واز طرف دولت نظارت، 

 تنظیم و اداره میشده است. 

                                                 

6
 13، ص  13۵8احسان طبری ، شمه ای در باره شناخت ايران و جهان ،  - 

7
رضا انصافپور ، تاريخ زندگی اقتصادی روستائيان و طبقات اجتماعی ايران از ماقبل تاريخ  - 

 1۶8تا پايان دوره ساسانيان ، ص 

8
ن ايلخانی ، مجله جهان نو ، اکادميسين . ی. و. وارگا ، وجه توليد آسيائی ، ترجمه حس - 

 ۶9،7۰، ص  13۴8، سال  3شماره 
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را همراه با عبارت « آبیاری مصنوعی » مارکس مسئله 

 1۸۵۳جامعه آسیائی فراوان بکار برده است. منجمله وی در سال 

شرایط اقلیمی و خواص » یی به انگلس نوشت :  میالدی، طی نامه

ارضی، بویژه وجود بیابانهای وسیعی ایکه از صحرای افریقا شروع 

میشود و ازعربستان و ایران و هندوستان و تاتارستان تا نواحی 

کوهستانی آسیا ادامه دارد، سیستم آبیاری مصنوعی به کمک کانال 

 ق قرار داده است ....ها و تاسیسات آبیاری را اساس کشاورزی شر

این احتیاج اولیه بهره برداری دسته جمعی صرفه جویانه از 

آب ، جبراً به دخالت حکومت متمرکز نیازمند بود. این است وظیفه 

اقتصادی که تمام دول آسیائی عهده دار آن بوده اند و بخصوص 

ایجاد سازمان کار اجتماعی از جمله این وظایف بوده است. مارکس 

مه سخن میگوید: نواحی وسیعی در مصر، یمن ، ایران ، در ادا

هندوستان که زمانی آباد بوده اند، به علت کوتاهی )دولت ها( در 

انجام وظایف شان ، یعنی سازمان دادن آبیاری اجتماعی ، به بیابان 

 9« تبدیل شده اند.

» خود به مارکس می نویسدد:  1۸۵۳جون ۶و انگلس در نامه 

رگ خداورزمین بده علدت خشدکیدن سیسدتم دقیدق ویراندی شدهرهای بدز

آبیاری و ترعه بندی هدا و سددها در ایدن سدرزمین ، در نتیجده هجدوم 

  10« های ویرانگر خارجی بوده است.

راز تدداریخ سیاسددی و مددذهبی شددرق در » انگلددس مددی افزایددد: 

همین مسأله نهفته اسدت. ولدی دلیدل آن چیسدت کده شدرقی هدا حتدی بده 
                                                 

9
  8، ص  13۴9، سال  3مجله دنيا ، شماره  - 

1۰
-۲1، ب، ن، ص 13۵3تهران ،«مکاتبات در باره ماترياليسم تاريخی» مارکس وانگلس  - 
۲۲ 
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ر زمددین دسدت نیافتدده اندد؟ مددن فکدرمیکنم کدده فدورم فیدودالی مالکیددت بد

عمدددتاً بدده دلیددل آب و هددوا و نددوع خدداک، مخصوصدداً قطعددات بددزرگ 

کددویر کدده مسددتقیماً از صددحرای افریقددا تددا سراسددر عربسددتان، ایددران، 

هندوستان و تاتارستان و بلند ترین نقاط فدالت ادامده دارندد مدی باشدد. 

سدت کده مسدؤلیت در اینجا آبیاری مصنوعی اولین شدرط کشداورزی ا

آن هم برعهده کمونها واستانها یا حکومت های مرکزی است .... در 

شدددرق حاصدددلخیزی زمدددین بددده وسدددایل مصدددنوعی ) آبیددداری( تدددأمین 

میگردید. وقتی سیستم آبیاری دچار تبداهی میگردیدد ایدن حاصدلخیزی 

بال فاصله نابود میشد... اینست توضیح این واقعیت که کافی بود یدک 

رخ دهد، بدرای آنکده کشدوری از سدکنه خدالی شدود و جنگ ویرانگر 

  11« تمدنش برای صد سال نابودگردد.

واقعدداً سددخن انگلددس در مددورد هجددوم هددای ویرانگراندده ترکددان 

ومغددوالن و سددپس تیمورلنددگ در مددورد کشددور مددا و سددرزمین هددای 

و هم تیمدور لندگ بدرای قلدع و  جوار صدق میکند. زیرا هم چنگیزهم

اومدت مدردم در برابدر خدود در اولدین ضدربت قمع شهر ها و قطدع مق

 شان، بندها و شبکه های آب را تخریب میکردند. 

 : بآعادالنه توزيع مسئله 

در سرزمین های اسالمی شرق، دولت همواره خدود را مکلدف 

به دخالت در امرمالکیت زمدین و نظدارت عدالی بدر سیسدتم آبیداری و 

تی امور کشاورزی و آبرسانی می دیده و چه بسا که برای اهمیت حیا

اخددذ مالیددات و یددا بخدداطر منددافع امددالک شدداهی و اقطدداعی بدده اسددتبداد 

خاص شرقی متوصل میشده و با اعمال جبدر و عندف ، از رود خانده 

های بزرگ و دور افتاده نهر هایی می کشیده و یا سد و بند هایی بدر 
                                                 

11
 ۲۲-۲1تهران ، ب، ن، ص «مکاتبات در باره ماترياليسم تاريخی » مارکس و انگلس  - 
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آنها میزده و شبکه های آبیاری وسیعی بوجود می آورده است که هر 

 وستا و واحد اقتصادی از آن بهره ور میگردیده اند. ر

مسئله توزیدع آب از همدان آغداز، شدرایط وحقدوق خاصدی پدیدد 

آورده که با حق استفاده های دیگر از آب منجمله: آشامیدن ومصدرف 

کاال شوئی وگله هدای احشدام بکلدی متمدایز بدوده اسدت. درعهدد اسدالم 

 »برخبدری از پیغمبدر اسدالم  نیز به این مسئله توجه مبذول شده و بنا

صاحبان چشمه و قنات و چاه نمی توانند از دادن آب به مساافران و 

گله های احشام ابا ورزند. اما کسی نمی تواناد بادون اجاازه قبلای آن 

) آب چشمه ها و آب رودخانده هدا وآب را به مصرف آبياری برساند.

بهددره بدداران، جددزو مشددترکات عمددومی اسددت و هددرکس میتوانددد از آن 

 [ 1۲]« برداری کند.(

بنددا بددرین اگددر در بعضددی از احکددام شددرعی و قددوانین قدددیم ، 

صددراحتی در بدداره مالکیددت آب دیددده نمددی شددود، علددت آن را بایددد در 

ضدددعف مالکیدددت ارضددددی و ابتددددائی بددددودن آن دوره جسدددتجو کددددرد. 

مسلمانان پس ازفتح ایدران و خراسدان و سیسدتان ، بامسدئله ارضدی و 

آبیاری منظم مزارع و قنات روبدرو شددند کده از به خصوص به امور

چدون »آن بی خبر بودند. بنابر گردیدزی )مدورخ قدرن پدنجم هجدری( 

فتح سیستان ببود، ربیع بن زیداد بده بصدره بداز رفدت و انددر آن وقدت 

آب شناسان او را گفتند که : اگر ما از بحر تراشاخ آب بیرون آوریم، 

رط کرد که آزاد کنم. پس ایشدان ما را و فرزندان ما را آزاد کنی؟  ش

اندر ایستادند و آب بیرون آوردند به نباج و به جحفه و به بسدتان بندی 

عامر و به نخیله یک منزلی مکه و به عرفات آب ها بیرون آوردند و 

                                                 
1۲
 1۴۵، ص 133۵ابو يوسف، کتاب الخراج ، ترجمه علی اصغر شعاع ، کابل ، - 
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سقابهای بنی عامر ایشان کردند و اثر آن تدا بددین غایدت ) قدرن پدنجم 

 [ 13]« هجری( هنوز مانده است.

اه نبددودن مسددلمانان عددرب بدده سیسددتم قنددات دشددواری ظدداهرا ِ آگدد 

هایی در جامعه پدید آورده بودکه فقها پدس از قرنهدا توانسدته اندد آندرا 

پیوسته اهل نیشاپور » با اصول فقه اسالمی حل کنند. بنابرگردیزی : 

و خراسان نزد عبدهللا همی آمدند و خصومت کاریز ها همی رفتدی و 

اکرم اندر معنی کاریز و احکدام آن نیدز اندر کتب فقه و اخبار رسول 

چیزی نیامده بود. پدس عبددهللا فقهدای خراسدان را و بعضدی از عدراق 

« کتاب قنی»را جمع کرد تا کتابی ساختند در احکام کاریز ها و آنرا 

نام کردندد تدا احکدام کده انددر آن معندی کنندد، بدر حسدب آن کنندد و آن 

م قندی و قنیدات کده در آن کتاب تا هنوز بدین غایت بر جاست و احکدا

  14«معنی رود از آن کتاب رود.

بارتولد دانشمند روسی معتقد است که در کلیه ممالدک اسدالمی 

، دفتر و سازمان هایی برای اداره امورآبیاری وجود داشت و قدوانین 

اسددددتفاده از آب رودخاندددده هددددا و یددددا قنددددوات )کاریزهددددا( در دسددددترس 

ناحیدده وجددود داشددت. در اشددخاص مطلددع و ذیصددالح درهددر ایالددت و 

خراسان یک چنین قوانینی در زمان عبدهللا بن طاهر بنیان گذاری شد 

  15. که تا عهد غزنویان نیز مورد استفاده قرار داشت

 بُست،مقياس توزيع آب :

                                                 
13
  1۰3گرديزی ، زين االخبار، ص  - 

14
 137همان اثر، ص - 

15
 71و. و. بارتولد ، آبياری در ترکستان ، ترجمه کريم کشاورز ، ص  - 
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قرون وسطی ، اندازه هدا وسیستان برای تقسیم آب در خراسان 

کاسات و »و پیمانه هدای خاصدی وجدود داشدت کده در دیدوان آب بندام 

یاد میشد. و خراج اراضدی را مطدابق مقددار آب آن میگرفتدد. « فزود

مقدار آبی کده بدرای مدزارع و باغهدا داده میشدد، همیشده از روی  [16]

مدتی که برای آبیاری فالن یابهمان قطعه زمین تعیین شده بود، معین 

میگفتند، مشخص « بُست»میشد و آن مدت هم بکمک ظرفی که به آن

پیماندده یدی بددود کدده در مددرو  بُساات،گددزارش خدوارزمی،  میگردیدد. بدده

بکار می بردند و آن ظرفی بدود دارای سدوراخی زیدرین بدرای ورود 

)یکجددو( بددوده ده « شددعیره»آب کدده طددول و عددرض آن سددوراخ یددک 

 [17][ میگفتند. =فنجان ظ:فنگان«]فنکال» ب ست آب را 

 وموجودیدت کداریزی کده ازنزدیدک  آن  بُستنام قلعۀ   ]تذکر:

قلعده  بده سدمت شدمال شدرق جریدان مدی یابدد ،  از رواج چندین شددیوه 

قدیمی توزیع آب  دروالیت هلمندد یعندی سیسدتان قددیم گدواهی میدهدد. 

زیرا رودخانه هلمند از کجکدی تدا بسدت بشددت سدرکوب دارد وزمدین 

های قلعه بست ولشکر گداه، از بسدتر دریدا خیلدی بلندد افتداده اسدت کده 

تفاده از آن بددرای آبیدداری اراضددی  ندداممکن بدددون  بسددتن بندددآب ، اسدد

است، بخداطررفع ایدن مشدکل ، مدردم بسدت در ازمنده ایکده  اینجدا را 

برای زندگانی اجتماعی خودبرگزیده اندد، دسدت بده احدداث کداریززده 

اند تا برای زمین های مورد کشدت وزراعدت خدود آب  تهیده کنندد. و 

، امددروز هددم 1950حتددا پددس از احددداث بنددد کجکددی وسددربند بغددرا در 

ازاین کاریز استفاده میکنند. بنابرین میخدواهم چندین نتیجده بگیدرم کده 

" برگرفتده ازمقیداس توزیدع وتقسدیم آب گرفتده بُساتممکدن اسدت ندام "

میگفتند و آن ظرف مسدینی سدوراخداری « ستب  »شده باشد که به آن 
                                                 

16
 ۵۰9همان اثر ، ص  - 

17
  7۰ - ۵۰مفاتيح العلوم خوارزمی ، ص  - 
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بددود کدده بدده آهسددتگی پددر میشددد وحقابدده افددراد مسددتحق را از روی آن 

 کردند .[مشخص می

راونددددی )مدددورخ بدددین قرنهدددای پدددنجم و ششدددم هجدددری( در   

» را بکار بدرده کده معدرب آن« پنگان»موردظرف مذکور اصطالح 

محمددد اقبددال ناشددر کتدداب راوندددی )تدداریخ راحدد  [ 1۸]اسددت. « فنجددان

مینویسدد : « پنگدان»الصدور( در لغتنامه ایکه منضم آنسدت در مدورد

ایکددده سدددوراخ شدددده باشدددد،  کاسددده و پیالددده یدددا طاسدددی مسدددی پنگاااان:»

مخصوصاً که آن را در میان آب ایستاده گذارند و ساعات شبانه روز 

 [19]«را معلوم کنند و معرب آن فنجان است.

گاه گاهی کشاورزان بر اثر قلت آب در هنگام آبیداری اراضدی 

و کشتزار های خود، از بیم آنکه مبادا محصدول کشدت شدان بسدوخت 

و چده بسدا کده جدان هدای شدیرین خدود را  نرود، بجان هدم مدی افتادندد

برسر آب، بر باد میدادند. در چندین مدواردی ضدرورت تقدرر مسدئول 

 تقسیم  آب و توزیع عادالنه  آن را برجسته میسازد.

 فرستار آب)ميرآب( :

چنانکه معلوم است وظیفه میرآب از زمانده هدای قبدل از اسدالم 

صدددی بندددام نیدددز خیلدددی مهدددم بدددوده اسدددت و در تشدددکیالت دولتدددی شخ

یعنی )امیرآب(که از طرف شاه تعیین میگشت ، وجود « فرستارآب»

در دوره اسالم نیز به این مسئله توجه الزم مبذول میشده   [20]داشت. 

                                                 
18
  3۲۴، 3۰۲راحه الصدور ، ص  راوندی ، - 

19
 ۴9۶همانجا ، ص  - 

۲۰
 ۴۶۵، ص 1افغانستان بعد از اسالم ، ج  - 
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کدار میکردندد. « فرسدتارآب»وظاهرا  مردم بسدیاری در تحدت فرمدان 

ده هزار « امیرآب»چنانکه بقول اصطخری در مرو، در تحت قیادت 

دند که درکار نهرکنی و سد و سددبندی مهدارت خاصدی نفر کار میکر

داشددتند. همچنددان محافظددت و پاسددبانی بندددهای آب بدددوش آب بددازان 

 [ 21]زرتشتی بود که در کار شان مهارت کافی داشتند. 

بدین گونه ثابت میشود که آب و مسئله توزیع عادالنه آن تا چه 

ه داشدته اسدت . حد در زندگی روستائیان ما نقش سازنده و تعیین کنندد

زیرا زمدین بددون آب، هیچگونده ارزش اقتصدادی نددارد و هیچگداهی 

هم بده مشداهده نرسدیده کده دهقاندان بدر سدر زمدین بدی آب ، بجدان هدم 

افتداده باشدند. پدس شدرط اساسددی و الزمدی بدرای وارد کدردن هرگوندده 

تغییددر و تحددولی در مالکیددت خصوصددی زمددین بدده نفددع دهقددان ، تددأمین 

 حاظ آب است. نمودن زمین از ل

 پایان

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

۲1
 ۴۶۵، ص 1افغانستان بعد از اسالم ، ج  - 
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 مبيست ونهمقاله 

 

 انسان شرقیکشف کاريز، بزرگترين 
 

         

 نمای بيرونی کاريز            تونلی که چاه ها رابهم وصل ميکند  

 د:سوینمیدرمورد کشف وپیداش کاریز ساعدلو  هوشنگ 

، بخصوص در آنجایی ]فالت[تجربه زندگی به مرور به انسان نجد»

ه از چشمه سارها و رود خانه های غریونده بدور بود، آموخت که ک

میتواند از آب های زیر زمینی بوسیله حفر چاه ها برای زراعت 

استفاده کند و هر گاه از دامنه کوه ها بیشتر به سمت دشت پیش 

برود، از عمق چاه ها برای دسترسی به آب های زیر زمینی کاسته 

ای درون زمین دسترسی پیدا گردد، می شود. و وقتی به انبار ه
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میتواند آنرا با نیروی خودش و یا به قدرت و توانائی کشش چار 

پایان، دلو دلو بر روی زمین باال آورد و از طریق جویچه های 

باریک و تنگ روانه مزرعه اش کند. اما این مشت آب نا مستمر و 

آب  کم بنیه کفاف زراعتش را نمیکرد و حاصلی که از این اندک

بدست می آمد، نمی توانست شکم های مردمی را سیر بکند که از بیم 

گرسنگی آنرا بکشت و زراعت گرفته بودند. در گیر و دار این 

سختی ها، انسان نجد که محیط و طبیعت حول و حوشش را تا 

حدودی درک نموده بود، بطرفه دریافت که آب های زیر زمینی 

. و اگر مسیر جریان آبهای زیر زمین میتوانند بهم راه داشته باشند ..

رابهم پیوند بزند، در جایی از زمین پهناور دشت به نقطه یی خواهد 

رسید که آنجا کم عمق ترین فاصله را تا سطح آب دارد و اگر خاک 

آنرا بر دارد از مسیر دایمی آبها ی زیر زمینی در روی زمین بطور 

 دایم آب خواهد گرفت . 

ه به این راز سربسته پی برده بود ، شوق و ذوق انسانی ک

هرگز کمتر از شوق و ذوق ارشمیدس نبود که لخت  از حمام به 

میان کوچه دوید و فریاد زد که : یافتم ! یافتم ! منتهی بانگ او در 

میان شهر انعکاس جهانگیر داشت ولی فریاد شادمانی انسان فالت 

سانی که در در سکوت بیابان پهناور به گوش کسی نرسید ... ان

به این راز پی برده بود با انسان دیروزی « کاریز » عصر پیدایش 

خود همسان نبود. دیروز باید در تنگنای دره ها و پای رودخانه ها و 

چشمه سارها بماند، و امروز دشتهای خشک برایش جوالنگاه زندگی 

تازه شده بودند و قدرت قومی و سیاسی و اقتصادی اش از این پس 

ست تا دورتر ها گسترش یابد. او به رازی پی برده بود که میتوان

دیگر اندازه زراعتش در تنگنای ظرفیت دلو آب نبود و مهمتر آنکه 

قلمرو قومیتش با کاریزی که یافته بود ، بهم دوخته میشد. و تکه های 
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که قومیتش  جدا افتاده صحرا ها از یک دیگر قطعه مشترکی میشدند

 22« اقتصادی و سیاسی پیدا میکرد... «حضور» در همه جای آن 

چیست؟ زیرعنوان کاریز "آشنايی با منابع آبی افغانستان" درکتاب

کاریز عبارت از کانال زیر زمینی حفرشده توسط انسان :» میخوانیم 

است که جهت جمع آوری آب شیرین وانتقال آن به سطح زمین بکار 

های دسته جمعی برده میشود. ...کاریز یکی از شگفت آورترین کار

تاریخ بشری است که برای رفع مصارف کشاورزی، انسانی 

وحیوانی ایجاد شده است. یکی از نیازهای  مهم وحیاتی جوامع 

انسانی، یعنی ابرسانی به مناطق کم آب وتأمین آب شرب انسان 

وحیوان وزراعت وبا کار گروهی ومدیریت وبرنامه ریزی به وجود 

ریزها که درمیزان ابدهی آن نیز آمده است. طول یک رشته کا

موثراست نسبت به شرایط طبیعی متفاوت است. این شرایط بستگی 

 به شیب زمین وعمق چاه مادر دارد.

زیر زمین با دست به اندازه کافی]تا دومتر[  (Tunnels)یروها اهر

درست میشود تا فرد به راحتی بتواند نسبت به حفر آن اقدام کند.طول 

 20ندین کیلومتر باشد. چاه های عمودی به فواصله کاریز میتواند چ

 متر حفرمیشوند تا خاک حفاری شده از طریق آن تخلیه وهوا ۳0تا 

دهی صورت گیرد وهمچنین در موقع پاک کاری این چاه ها مورد 

 استفاده قرارگیرد.

سال یک بار الی روبی وکلیه رسوبات  ۳تا  2یک چاه نمونه هر 

ونل ریزش کرده، پاک کاری میشود.این امر وخاکهای که از دیواره ت

                                                 
22
  30، ص 1،2، شماره13۵3هوشنگ ساعدلو، مجله رهنمای کتاب ،  - 
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]خیلی[مهم است که همیشه انجام گیرد درغیر آن به تدریج تونلها از 

 گل والی پرشده مانع جریان آب گردیده وخشک میشود. 

در  1972در سال (MeLymons)مليمونسمطالعاتی  که توسط آقای 

ثانیه لیتر در  20والیت هلمند در یک چاه نمونه با آبدهی موجود

سال  20لیتر درثانیه و 25انجام گرفت. میزان آبدهی آن ده سال قبل 

لیتر آب درثانیه بود. این مطالعه نشان میدهد که بعلت کاهش  ۳1قبل 

(نا مناسب سفره Rechargeبارندگی در سالهای متوالی وتغذیه)

های زیرزمینی باعث افت شدید سطح اب گردیده است. با مهار 

دان در فصل زمستان وپخش آن در حوزه های آبهای جاری وسرگر

آبخیز کاریزها کمک زیادی در تغذیه سفره های زیرزمینی خواهد 

کرد. درکشورما متاسفانه بعلت نداشتن پالیسی مشخص وحفر چاه 

های زیاد واستفاده بی رویه از آن، سطح ابهای زیر زمینی همه ساله 

ت مخرب آن غیر قابل پائین می رود که در آینده نه چندان دور، اثرا

 جبران خواهد بود.

 چاه مادرارتفاع از  یک فاکتورمهم در طراحی یک کاریز، وجود

)نخستین چاه(تا محلی که آب به زمین های زراعتی ویا آبادی با 

، سطح آب چاه مادرشیب مناسب جریان پیدا کند]می باشد[. محل 

عمودی ردیفی ازچاه های  وشیب تخمینی عواملی هستند که عمق و

را در طول مسیر کاریز مشخص مینماید. فاصله بین این چاه ها 

بستگی به ساختمان خاک، روشنایی ونیاز تهویه)در طول کانال( 

ریگی فاصله بین چاه ها نزدیک تر  دارد که در خاک های سست و

ریختگی تونل ها جلوگیری شود اما درخاک  حفر میگردند تا از فرو

 چاه ها زیادتر میشود.های سفت وسخت فاصله بین 

 کاریزها در تامین آب آشامیدنی مردم وتوسعه زراعت ومالداری 
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کشور نقش بسزایی دارد. بخصوص در دامنه هاودردشت های کشور 

که به آب دریا دسترسی ندارند یکی ازمسایلی حیاتی میباشد. یک 

هکتار زمین را  299تا  10کاریز با توجه به میزان آبدهی آن 

کاریز وجود دارد که تقریبا  ۶7۴1نماید. درکل کشور آبیاری می

هکتار زمین را آبیاری وآب آشامیدنی تعداد زیادی از  1۶۳000

ً اینکه آب کاریز کامالً بهداشتی  روستائیان را تأمین مینماید. مضافا

)صحی( وعاری از هرگونه آلودگی انگلی]پرازیت[ میکروبی بوده 

رخوردار میباشد. امروز با ودر حفظ وسالمتی از اهمیت خاصی ب

وجود دسترسی به تکنالوژی پیشرفته در دنیا هنوز هم کاریز به 

عنوان یک منبع آبی مفید وبهداشتی در سرتاسر دنیا از چین در شرق 

 ۲3 «تا مراکش در غرب وحتی امریکا مورد استفاده قرارمیگیرد.

سال قبل متعلق ۳000مؤلف پیشینه کاریز را در فالت ایران به 

را نشان نمیدهد، واین یکی از نواقص ش ذموخیداند ولی منبع وم

عمده شیوه تهه وتالیف کتاب است.از وجود کاریزها در والیات 

 هرات، هلمند،قندهار،زابل، ارزگان ، کابل وپروان یاد میکند. 

داکتر عبدالحنان روستائی درکتاب خود"مشکالت کمبود آب درکابل  

ینویسد:"کاریز ها درافغانستان پیشینه  واحیای کاریز درافغانستان" م

تاریخی دارند. اینها نشان دهنده یک هنر قدیم این سرزمین اند که 

برای استفاده از آبهای زیر زمینی در هم آهنگی با طبیعت تکامل 

یافته ومورد استفاده قرار گرفته اند. الکن براثر جنگها، خشک 

یق وواتر پمپها سالیها، استفاده بی رویه به کمک چاه های عم

درمناطق استفاده از کاریزها ومصیبت های دیگر، اکثر کاریزها 

در گذشته خشک شده ویا براثر عدم مراقبت از فعالیت بازمانده اند. 

هزار 170تا  1۶0هزار کاریز بین  7دود درافغانستان با استفاده ازح
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 78، ص آشنایی با منابع آبی افغاتسااتُ  - 
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هکتار زمین آبیاری می شد ومیلیونها نفر از آب نوشیدنی پاک 

اده میکرد. با پاک کاری ومراقبت از کاریزها امکان احیای آنها استف

هم درکابل وهم در والیات مملکت میسر است. با بکاربرد میتودهای 

جدید علمی وتخنیکی که مصارف زیاد نمی خواهند، بهره دهی 

کاریزها باال رفته ومشکل الی روبی وپاک کاری آنها به حد اقل 

یدی وموثری در نظام ا که نقش کلکاهش می یابد. احیای کاریزه

اجتماعی کشور دارند، موجب شگوفائی اقتصاد زراعتی  اقتصادی و

مولف .۲4«گردد. آرامش مردم می وایجاد کار وفعالیت های متعدد و

در رابطه به موجودیت کاریزهای فعال وغیرفعال درپایان دهه 

ه از یعنی زمانی که تغییرات اقلیم هنوز محسوس نبود واستفاد 19۶0

چاه های عمیق با واتر پمپ به ندرت دیده میشد، نقشه]هوائی[ 

 -کاریزهای که فعال بوده اند، در شکل ذیل نشان داده  است

 
 کاريزهای خشک شده (رنگ سرخ) (1۲-۲)شکل 

 کاريزهای فعال،در جنوب وغرب وشرق افغانستان (رنگ سبز)و
                                                 

24
آب درکابل واحيای کاريز درافغانستان، چاپ آلمان،  دکتور روستائی،مشکالت کمبود - 

 ۲۲،ص۲۰18
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وهنتون پ 201۳تا 2010نویسنده عالوه میکند که :"درسال های

کاریز را از روی نقشه  ۵۵00کنزاس به فرمایش اردوی امریکا ،

در والیات فراه، نیمروز،هلمند، قندهار،  (GoogleEarthهای )

ارزگان، زابل، غزنی، پکتیکا، پکتیا، وخوست مطالعه کرده 

درتمامی  از روی مطالعات وموقعیت آنها را روی نقشه آورده .

اریز فعال بوده وباقی آنها خشکیده ک ۶20صرف  الذکر، والیات اخیر

.کاریزهای که برنگ سبز نشانی شده اند از برکت بندهای اند

ابگردان کجکی ودهله ونهرهای که از آنها کشیده شده اند، فعال مانده 

 ۲5 «اند.

آقای شده  ودشت های المزرع وبدون علف گسترده تر خواهد 

کتاب)مشکالت بمناسبت معرفی  مقیم آمریکا انجنیر فرید میوندی

تبصره  ازجانب من،کمبود آب درکابل واحیاء کاریزها درافغانستان(

هلمند نوشته  و در  یقابل توجهی درباره علت خشکیدن کاریزها

فیسبوک گذاشته اند که  میخواهم آن  را با هموطنان واهل نظر دراین 

 .جا شریک نمایم

"ښاغلئ او قدرمن سیستاني صاحب! د دې ګټور کتاب د 

فی کولو او ډېری په زړه پوری لیکني څخه مو بیا هم ډېر معر

  .تشکر

د یو انجنیر او زمیندار په حیث زه د ډېره وخته څخه په 

افغانستان کی د اوبو د کمبود، البته د زراعت او آبیارۍ په برخه کی، 

څېړني کوم او د ډېرو کلو راهیسی زما سره د اوبو د قحطۍ تشویش 

  .راسره ؤ
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 1۴9-1۴8صص،  هماندکتور روستائی، - 
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مځکی د میوند په ولسوالي کی د )کاریز کالن  زموږ موروثی

میوند( په ساحه کی قرار لری چه د نوموړی ولسوالۍ لوئ ترین 

کاریز دئ. شاید بعضی دوستانو ته په افغانستان کی د کاریزونو 

قدامت نه وی معلوم، خو ځیني شواهد دا ښکاره کوی چه اکثره 

ونو د هخامنشیانو کاریزونه د ساسانیانو د دورې څخه او ځیني کاریز

  .د دورې د انجنیرۍ او آبیارۍ د تخنیک د شاهکاریو نمونې دي

څاهان لری، او زیرزمینی  1۳۵په میوند کی زموږ کاریز 

کیلومتره اوږدوالئ لری  ۸تونل یې چه څاهان سره وصلوی، تقریبآ 

چه وروسته یې اوبه د مځکی و سطحی ته راوزی او د زراعت او 

  .او زمینداران استفاده ځیني کوی څښلو د پاره کیلوال

بدبختانه په افغانستان او خصوصآ کندهار او غربی افغانستان 

کی د اوبو د کمبود سبب یواځی خشک سالي او د باران کمبود نه 

دئ، بلکه بل اساسی علت یې دا هم دئ چه د حامد کرزی د دولت د 

و شروع څخه د مځکو غاصبینو ډېری دولتي مځکی قبضه کړلې، ا

څرنګه چه غاصبینو حقابه نه درلودل، نو یې د پخوانیو کاریزونو په 

شااوخوا کی نوی څاهان وکیندله او د پمپونو په ذریعه یې او مځکی 

  .څخه د اوبو په را ایستلو شروع وکړه

م کال کی یو چا و ماته وویله چه یواځی د کندهار د  2010په 

وی برمې او څاهان )دوولس زره( ن 12000میوند په ولسوالي کی 

انچه قطر لری. او هره برمه د  ۳.5وکښل سوله، چه هره برمه 

بجو پوری د مځکی څخه اوبه  ۵بجو څخه د مازدیګر تر  ۸سهار د 

  .راباسی

تاسی تصور وکړئ، چه دا به تر مځکی الندي د اوبو پر 

ذخیره باندي څومره فشار وی، او د حجم په لحاظ خو داسی معنی 
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نه چه یو د ارغنداب رود د میوند په دښت کی بهېږی، لری لکه روزا

انچه( خورا ډېر حجم دئ، او اوس  ۳.5ضرب  12000ځکه چه )

  .هم ډېر سوئ دئ 20000م کال( کی خو د برمو تعداد تر  201۸)

په هرصورت، د همدغه لوړ تعداد څاهانو او برمو له کبله 

ق آباد، چهل زموږ د میوند په شااوخوا کی د )خیګ، مند آباد، عش

ګزی، موشک، کاریزک، مورچه او باالخره د میوند لوئ کاریز په 

تدریج سره ټوله وچ سوله. ځکه چه زموږ د کاریز د څاهانو عمق 

متره ژور ؤ، په داسی حال کی چه د مځکو غاصبینو او د  ۴۵

متره عمق او ژوروالئ لری، چه په  90تاریاک زارعینو هره برمه 

ټوله اوبه کښته والړې او په نتیجه کی زموږ  نتیجه کی یې د کاریز

دوه زره کلن کاریزونه وچ سوله، او باالخره موږ هم مجبوره سولو 

چه په خپلو موروثی مځکو کی برمې وکاږو او د پمپ په ذریعه اوبه 

  .راوباسو

دا معلومات می د ټولو هغو دوستانو سره شریک کړئ چه نه 

مهمی حیاتي معضلې او د اوبو  یواځی زموږ په هیواد کی د یو ډېری

د کمبود څخه خبرداره سی، بلکه په افغانستان کی د آبیارۍ د ډېری 

تاریخی وسیلې )کاریزو( د منځه تللو څخه هم معلومات حاصل 

  .کړی

کال کی د حامدکرزی د کورنۍ یو کس او د  2010ما په 

حامدکرزی مشاور ته وویله چه په افغانستان کی د نورو سیاسی او 

نظامی مشکالتو تر څنګ یوه لویه فاجعه او د اوبو قحطی هم را 

روانه ده، باید چه افغانستان کی د دولتي مځکو او د ښتو د غاصبینو 

مخنیوئ وسی او دولت کوښښ وکړی چه د نوی څاهانو او پمپونو 

جواز د یوې دقیقی محاسبې په اساس توزیع سی، تر څو د زیرزمیني 

استفاده وسی، خو متاسفانه د حامد کرزی اوبو څخه سمه او درسته 
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ادارې او بیا د اشرف غني دولت په دېر برخه کی ناتوانه پاته سو، او 

غاصبینو او د اوبو غلو زموږ دا طبعی ذخیره په ډېرو لږ وخت کی 

  .برباد کړه

دا دئ چه اوس نه یواځی په زرهاؤ نوی عمیق څاهان د 

بلکه طبعیت هم زموږ سره دا آبیارۍ د پاره بې له اجازې حفر سوله، 

څو کاله ناځواني کړې ده او زموږ هیواد د خشکسالۍ سره مخامخ 

  .دئ

باالخره، طوعآ او کرهآ باید اعتراف وکړم چه زه فکر نه کوم 

چه د دومره مصنوعی څاهانو او پمپونو په موجودیت کی دي د 

ک تاریخی او عنعنوی کاریزونه د احیا د پاره کوم د انجنیرۍ تخین

  .قناعت بخشه نتیجه ورکړی

زما په نظر د کاریزونو احیا یواځی هغه وخت امکان لری چه 

د یوه قوی ملي دولت لخوا غیر قانونیی برمې او پمپونه بند او لغوه 

 «د یوه واقعی ملي او مردمی نظام په هیله او آرزو! .کړه سی

واقعیت همین است که آقای انجنیرفرید میوندی در تبصره خود 

وضیح کرده است وتازمانی که یک حکومت ملی و قاطع روی کار ت

نیاید و جلو کشت خاشخاش را نگیرد ومقررات استفاده از آب های 

زیرزمین و رویزمین را بدرستی مدیریت نکند، مشکالت کمبود آب، 

بخصوص کمبود آب کاریزها برطرف نخواهد گردید ودر نتیجه روز 

 شد.استه بروز ازساحه  زمین های زراعتی ک

 پایان
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 مسی امقاله 

 

 وتخريب شبکه های  قبايلهجوم 

 آبياری وزوال تمدنها

هجومهددای ادواری نقددش مهمددی در ویرانددی تمدددنها و تخریددب 

شبکه های آبیاری مصنوعی داشته است. این هجومها و یدورش هدای 

اقددوام صددحراگرد و کوچنددده، تدداثیر مرگبدداری برسددیر تکامددل تدداریخی 

له مردمان ما وآسیای میانه وآسیای جنوب غربدی  جوامع شرق ومنجم

 داشته است. 

 

 حمله تيمور به سربداران خراسان

سددال  ۳000ز 1کشددورما از زمددان هجددوم هددای قبایددل آریددائی )

پیش از میالد ( به بعد  بارها مورد تهداجم  وحملده اقدوام و ملدل  دور 
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موریدا  ونزدیک قرار گرفته است. مانند حمله اسکندر مقدونی ، حمله

هددای هنددد، کوشددانی هددا، حملدده هونهددای سددفید )هپطالیددان(، اعددراب ، 

ترکان قراختدائی، ترکدان سدلجوقی، ترکدان غ دز، مغدول هدا، ازبکهدا و 

سرانجام استعمار انگلیس  وروسیه که پس ازچانه زدنهای یدک قرنده 

در جددایش میخکددوب « یددا بیفرسددتیت»آنددرا بدده عنددوان سددرزمین حایددل 

 کرد. 

گویددد کدده، وقتددی بددر اثددر هجددوم اقددوام بیگاندده احسددان طبددری می

شبکه های آبیاری تخریب می شد و یا می خشکید، دیگر احیای مجدد 

آن ها دشوار بود و رکود اقتصادی عمیقی را بر جای میگذاشت .این 

هجوم ها اثرات مختلفی داشت : اثرات منفی ، بصورت درهم کدوفتن 

و اثدددرات مثبدددت ، تمددددنهای کهدددن و انحطددداط روندددد تکددداملی جامعددده. 

بصدددورت انتقدددال فرهندددگ و تمددددن اقدددوام و ملدددل مهددداجم. ایدددن امدددر 

بخصوص در مورد حمله موریاهای هند از نظر انتقدال فلسدفه و آئدین 

و هنر بودیزم و یدورش اسدکندرمقدونی نیدز از جهدت هجدوم و انتقدال 

فرهنگ و فلسفه و هنر یونان ،و سیطره عرب نیزبا ایدیالوژی اسدالم 

رابددری و بددرادری برکشددور ماوسددرزمین هددای همجددوار وشددعارهای ب

  26اثرات دراز مدت داشته و دارد. 

مدردم سداکن »دانشمند افغان، داکتر اکرم عثمان نوشدته میکندد: 

در افغانسددتان کنددونی از چنددد هددزار سددال بدداین طددرف در واحددد هددای 

ها، ایرانی ها، و باشندگان ماوراء   جغرافیایی باهندی -مختلف سیاسی

و دیگران همزیستی داشته است و قلمروی کده ایدن ملدل و نحدل  النهر

در آن زیسته اند همواره تحت تاثیر حرکات تاریخی، دستخوش تحول 
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یی به  بوده و قدرت سیاسی یکی پی دیگر از دستی بدستی، از عشیره

جدا، نده یگانده،  عشیره یی و از قومی به قدومی رسدیده اسدت. از همین

و تشددکیل ایددن کشددورها عنصددرتهاجم و  بلکدده مهمتددرین عامددل تاسددیس

  27« غلبه بریکدیگر بوده است.

ناگفته روشن است که تاریخ و جغرافیای اکثرکشور های جهان 

بددا خشددونت وجنددگ شددکل گرفتدده و بددا سددرپنجه جبددر وقهددر، جوامددع 

 مختلف در چارچوبه مرزهای موجود قرار داده شده اند. 

صحرانشددین بددر در پیونددد بدده تدداثیر مرگبددار هجددوم هددای اقددوام 

اوضدداع اجتمدداعی و اقتصددادی کشددور هددای منطقدده و بددی رونددق شدددن 

شهرها و سقوط شبکه های آبیاری مصنوعی و غیره ، یک بار دیگر 

میتوان تأکیدکرد که هجوم های ویرانگرانه ترکان و مغول ها و سپس 

تیمورلنگ تاثیر مرگباری برشبکه های آبیاری و روند تکاملی کشور 

ی همجوار داشته است، زیرا هم ترکان هم چنگیزیان ما وسرزمین ها

وهددم تیمددور لنددگ بددرای قلددع و قمددع شددهرها و قطددع مقاومددت مددردم 

دربرابر خود در اولین ضدربت شدان، بنددها و شدبکه هدای آبیداری را 

 تخریب میکردند.

بده عقیددده محققدان و دانشددمندان، کشددتار و ویرانگریهدای کدده تددو 

ان و سرزمین های همجوار آن، به سط اعراب مسلمان هنگام فتح ایر

عمل آمده ، کمتدر از هجومهدای اقدوام بیابدانگرد تدرک و مغدول نبدوده 

است وتاثیرات مرگبار آن هجوم نیزکمتر از یورشدهای اقدوام تدرک و 

مغدددول در سرنوشدددت جامعددده و سدددیر قهقرائدددی اقتصددداد و تجدددارت و 

 فرهنگ نبوده است.
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« سددددکوتدوقددددرن »داکتددددر عبدالحسددددین زرینکددددوب درکتدددداب 

در برابرسیل هجوم تازیان شهرهای بسیاری ویران شد و » مینویسد: 

خاندانها و دودمانهای بسیاری برباد رفت. امدوال تدوانگران را تداراج 

کردند و آنها راغنایم و انفال نام نهادند. دختران و زنان ایرانی را در 

ایدن  بازارهای مدینه فروختند و آنان را سبایا و اسدیر خواندندد و همده

کارها را درسایه شمشیر و تازیانده انجدام دادندد و هرگونده اعتراضدی 

  2۸« را با حد و رجم و قتل وحرق جواب گفتند...

)نوشته شدده در قدرن « تاریخ قم»داکترشجاع الدین شفا بحواله 

عربدان دسدت برآوردندد و » چهارم هجری( در ایدن رابطده مینویسدد: 

نهاده شده بود ویدران کردندد،  مجموع سدهائی را که درمیان رودخانه

چندانکدده کشددتزارهای مردمددان بکلددی خشددک شدددند، و درهمدده اوقددات 

بامردم شهردرکارزار بودند و آنان را به اسدیری میگرفتندد و بدیشدان 

مضدددرت میرسددداندند و سددددها و رود خانددده هایشدددان را میشدددکافتند، و 

ار بده الجرم مردم چون دردفع آنان هیچ چاره وحیلت نداشتند، به ناچد

حکم آنان فرود آمدند، اما چدون عدرب باندگ نمداز گفتدی، دهقاندان آن 

  29« ناحیت اورا دشنام دادندی.

اندیشمند دیگر ایرانی علی میرفطدروس، دررابطده بده تداثیرات 

مخدرب هجدوم هددا و یورشدهای اقدوام کوچنددده و شدبانی بدر سددیرتکامل 

افیدائی و ایران بخداطر موقعیدت جغر» تاریخی جامعه ایران میگوید: 

عرصه هجومها و حمالت اقدوام گونداگون بدوده  -همواره-سیاسی خود

اجتمدداعی و  -اسددت. ایددن اقددوام مهدداجم )عمومددا ( از نظددر اقتصددادی 
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فرهنگددی، بسددیار عقددب تددراز جامعدده ایددران بودنددد، لددذا هریددک از ایددن 

هجومها، سازمان های اجتمداعی، شدبکه تولیددی و اساسدا  سدیرطبیعی 

  ۳0« ان را دچار توقف و انحطاط ساخت....تکامل اجتماعی ایر

روند » میرفطروس ، درکتاب)گفتگوها( یادآورمی شودکه:     

بخدداطر حمددالت ایددل هددای بیابددانگردو  -بارهددا-تکدداملی جامعدده ایددران

عشایرچادرنشددین ازهددم گسسددته اسددت. مهمتددرین نتیجدده ایددن حمددالت ، 

و اقدوام تضعیف مناسبات شهرو شهر نشینی و تقویت موقعیت ایل ها 

مهاجر)مهدداجم( در ایددران بددود.... پددس ازاسددتقرار سیاسددی یددک ایددل و 

سپری شددن دوران هدرج و مدرج و پیددایش آرامدش نسدبی درجامعده، 

 هجوم قوم دیگری این آرامش لرزان را بهم میریخت و بار دیگر، 

  ۳1غارت برجامعه حاکم میشد. ظلم وستم و آشفتگی ونا امنی وقتل و

ز بر شهرهای افغانستان وایران و ازجمله ترکان غ  قبایل هجوم 

م( آغدداز شددده 11۵۳هجددری)= ۵۴۸بددربلخ و نیشدداپورو مددرو درسددال 

امیر قماچ سلجوقی والی بلخ بود.حمله « اقطاع»بود. دراین وقت بلخ 

نخستین برشهر بلخ در عهد سلطان محمود از جانب ترکان قراختدائی 

کدده سدداخته  صددورت گرفددت و شددهر بلددخ غددارت و بددازار عاشددقان بلددخ

  ۳2سلطان محمود بود، در آتش سوخت. 

یکدددددی از » میدددددر فطدددددروس درجدددددای دیگدددددری مدددددی گویدددددد : 

ایرانشناسددان معددروف در تحقیددق خددود نشددان داده کدده در تدداریخ ایددران 
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بعد از اسالم، شهری مانند نیشاپور، بیش از هشتاد بار مورد هجوم و 

شدددتند، در آن جدددو کا» ویراندددی قرارگرفتددده و مهاجمدددان چدددادر نشدددین 

حاکمددان بیگاندده « بطوریکدده اثددری از عمددارات آن شددهر، بدداقی نمانددد.

عمومددا  عنددایتی بدده اوضدداع و احددوال مددردم نداشددتند. ایددن امددر بددا عددث 

دلسددردی و عدددم عالقدده مددردم بدده احیدداء شددبکه هددای آبیدداری و تددرمیم 

کلددوخ و » سددازمان تولیدددی مددی شددد. بقددول رشددید الدددین فضددل هللا: 

اعتبدددار بدددود و رعایدددا رانددده ! و خاشددداک  خاشددداک را در نظرحکدددام،

  ۳۳...« شوارع)جاده ها( آن کوفتگی نمی یافت که رعیت 

درنظر اقوام مهاجم ، ویران کردن شهرها و شبکه های آبیاری 

و آتش زدن کتابخانه ها نوعی "فتح" بشمارمی رفت. چنانکه درحمله 

م(مدت هفت 11۶1ق =۵۵۶عالء الدین جهانسوزغوری بر غزنه در)

انه روز، شددهر غددزنین در آتددش سددوخت و بدددون شددک کتابهددا و شددب

کتابخاندده هددای بسددیاری در ایددن آتددش سددوزی نابودگردیدنددد و باحتمددال 

قوی بخش عمده ازسدی جلدد تداریخ بیهقدی نیدزدر ایدن حملده تلدف شدده 

 باشد.

یکددی از وحشددیانه تددرین هجددوم هددا بددر سددرزمین هددای ایددران و 

همجدددوار، هجدددوم مغدددوالن افغانسدددتان و کشدددورهای آسدددیای میانددده و 

مدددیالدی بدددود. سدددرداران 1217بسدددرکردگی چنگیدددز خدددان مغدددول در

چنگیزی بدستور خان بزرگ ، همه سداکنان شدهر هدا را بددون اسدتثنا 

ازدم تیغ گذرانده نابود میکردند. چنانکه با اتدرار و اورگنج)جرجانیده 

پایتخت خوارزم ( و تدر مدذ، سدمرقند، نسداء و مدرو ، بلدخ ، بامیدان و 

ات و نیشددداپور و سدددبزوار، و طدددوس و ری و قدددزوین و همددددان هدددر

 ومراغه و اردبیل و نخجوان و دیگر بالد آسیائی در شرق میانه چنین 
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  ۳4کردند. 

پطروشفسکی، محقق شوروی در مورد قتدل هدای دسدته جمعدی 

مغوالن ، سداکنان را » مغوالن در سرزمین های مفتوحه می نویسد: 

ه صحرا رانده بودند و مرعوب و روحیه که قبالً خلع سالح کرده و ب

باخته بودند، میان سپاهیان تقسیم میکردند. هر سدپاهی افدرادی را کده 

سددهم وی شددده بددود، بزانددو مددی نشدداند و سددپس بددا شمشددیر و قددداره ) 

ساطور(سرهای ایشان را از تن جدا میکرد ، بعد منشدیان اسدیر را وا 

بگفتده جدوینی ،  0کنندد دارمیکردند تا تعداد سر هدای بریدده را شدمار 

م( شددمارش  1221ق= ۶1۸پددس از کشددتار عمددومی مددرو در سددال ) 

  ۳5روز به طول انجامید.  1۳کشته گان ) توسط منشیان اسیر(

گاهی که عده محکدومین کشدتار دسدته جمعدی بسدیار زیداد بدود، 

سرداران چنگیزی، بردگان اسیر خویش را مجبور میکردند بده اتفداق 

مین شددرکت کننددد. فاتحددان ضددمناً علددی الرسددم سددپاهیان در قتددل محکددو

اقداماتی بعمل می آوردند که هیچ کدس بدر حسدب تصدادف، جدان بددر 

نبرد. مثالً پس از اطفای نایرۀ عصیان مردم هرات بده رهبدری ملدک 

مبارزالدین اسفزاری و اشغال مجدد آن شهر توسط مغدوالن در پایدان 

طددی آن م قتددل عددامی صددورت گرفددت و در  1222ق =  ۶19سددال 

کشتار گویا یک ملیون و ششصد هزار نفر از ساکنان شدهر و دهکدده 

هدای پیرامدون آن بدده قتدل رسددیدند و ایلچکددای نویددان ، سدردار مغددول 

هنگام خروج از شهر، گروهدی از سدپاهیان را در مسدجد جدامع شدهر 

باقی گذاشت که کمین کنند. آنگاه مؤذنی اسیر را مجبدور کدرد کده بدر 

و آذان بگوید. عدده کمدی از سداکنان کده درمخفیگداه مناره مسجد رفته 

ها وسردابها و کاریز ها پنهدان شدده و زندده مــدـانده بودندد بده محدض 
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شنیدن بانگ مؤذن پنداشدتند کده مغدوالن رفتده اندد و بده طدرف مسدجد 

جامع شهر شتافتند و در آنجا مرگ چشدم بدراه ایشدان بدود. پدس از آن 

تلدف اجتمداع در هدرات جدان نفدر مدرد از صدنوف مخ ۴0کشتار فقدط 

و عده بازمانددگان روسدتا هدا از صدد تدن   ۳6بدر برده و زنده ماندند. 

  ۳7تجاوز نمیکرد. 

فاتحددان مغددولی میکوشددیدند تددا بددا بکددار بسددتن ایددن شددیوه هددای 

کشدتار، ندده تنهددا امکانددات مقاومدت و ایسددتادگی مددردم را از پددیش پددای 

مدردم ایجداد کنندد تدا خود بردارند، بلکه میخواستند وحشدتی در عمدوم 

اراده مقاومت در مردم بکلدی ندابود و معددوم گدردد. لدذا نتیجده هجدوم 

لشکریان مغول بر سرزمین های افغانستان ، ایران و ماوراء النهر و 

غیره جاها، تقلیل شدید نفوس و مردم زحمتکش بوده که خدود بدر اثدر 

ده مردم، و قتل عام اهالی و یا به اسارت بردن ایشان و فرار باقی مان

خددالی از سددکنه شدددن نددواحی پرجمعیددت سددابق کشددور هددای مفتوحدده، 

بخصددددوص خراسددددان کدددده در دره هددددا و نددددواحی حاصددددل خیددددز آن 

کوچکترین قطعه زمین غیدر مسدکون ولدم یدزرع وجدود نداشدت، پدیدد 

اهدالی کده بده امدر سدرداران « قتدل عدام »آمده بود. منابع این عهد از 

ومه بالد صورت گرفتده ، ارقدامی چنگیز در بسیاری از شهر ها و ح

از کشته گان ذکر میکنندد کده شدگفتی انگیدز اسدت. مدثالً طبدق روایدت 

م( 1220ق =  ۶17سیفی به هنگام تصرف نیشاپور توسط مغوالن ) 
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وصداف » و بقدول   ۳۸( نفر مرد را سر بریدند. 7۴7ر 000گویا ) 

ا هم جز چند نفر اهل حرفت باقی همه را بکشتند ، حتی حیوانات ر« 

م( به  1221ق =  ۶1۸نابود کردند. و پس از تسخیر مرو در سال ) 

  ۳9گفتدده ابددن االثیددر در حدددود هفتصددد هددزار نفددر بدده قتددل رسددیدند. 

دربخارانیزتمامت شهر بمدت چندروز درآتش سوخت بطوریکه یکدی 

ازمردمان بخاراکه از واقعه گریختده و بخراسدان آمدده بدود، وضدعیت 

آمدناادو کندناادو سااوختند و کشااتندو » د:بخددارا راچنددین تعریددف کددر

  40« بردند.

میالدی، در شهربلخ دوصد هزار نفر  1۳بنابر روایتی درقرن 

م( همدده آنددان را بدده امددر  1220=  ۶17زندددگی میکردنددد. در سددال )

بنابرتداریخ وصداف،  . 41چنگیز خان تا نفر آخر از دم تیغ گذراندندد. 

میدان، فرمدان داد هدیچ چنگیز بجرم قتدل یکدی از پسدران چغتدای در با

زنده سری را درآنجا باقی نگذارند، حتی جنین در شکم مدادران زندده 

  42نگذاشتند وچارپایان را هم بکشتند وسپس نوبت به غزنه رسید. 

گرچه ما نمیتوانیم همه این ارقام را کامالً قابدل اعتمداد بددانیم ، 

ردود شدان معهذا نباید پنداشت کده صدرفاً  مولدود تخیدل بدوده و بایدد مد

پنداشت.عده نفوس شاید کمتراز ارقدامی بدوده باشدد کده در مندابع آمدده 

اسدت ولدی حقدایق مربدوط بدده نفدس موضدوع یعندی جمعیدت و ویرانددی 
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  2۵7، ص 12ابن اثیر، الکامل ، ج  - 
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  218، ص  1، تاریخ جهانگشای جوینی، ج 32۴تحریر تاریخ وصاف ، ص  - 
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 (18مالحظاتی درتاریخ ایران، ص ) 82، 70، 1تاریخ جهانگشا، جوینی ،ج  - 

42
 319تحریر تاریخ وصاف ، ص  - 
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جمعی و یا تقریباً همه نفوس شهر های پر جمعیدت و ویراندی ندواحی 

به طور در بست ، که در منابع گوناگون ذکدر شدده مدورد تردیدد نمدی 

را این حقیقت کده بعدد از وقدایع مدذکور برخدی از شدهر تواند باشد. زی

های بزرگ، مثالً بلخ و بامیان و ری تا مدت هدا احیدا نشددند و قرنهدا 

  4۳ویران و غیر مسکون باقی ماندند، قابل انکار نمی باشد. 

یکی دیگر از نتایج سوء تسخیر سرزمین های مفتوحه از جمله 

ط لشدکریان چنگیدز خدان ، افغانستان و ایدران و نقداط مجداور آن توسد

 همانا انحطاط و سقوط شبکه آبیاری بوده است. 

خراسددان قددرون وسددطی، سددرزمین وسددیعی بددود دارای زراعددت 

انکشاف یافته و آبیاری مصنوعی و شبکه پهناور آبیاری روی زمدین 

و جوی ها و نهرها و جویبارهای منشدعب از رود خانده هدای بدزرگ 

حاصل بخشی مدزارع و بداغ هدا ی  و تحت زمین )چاه،کاریز یاقنات(

کشور ، مربوط به نگهداری و تنقیه و الي روبدی کداریز هدا و شدبکه 

مزبددور بددوده اسددت. در برخددی ازنددواحی افغانسددتان تقریبدداً سدده مدداه از 

وقت روستائیان در سال صرف کارپر زحمت تنقیه و احیاء و کشیدن 

ریددب جددوی هددا و قنددوات و کدداریز هددا میگشددته . بدددین سددبب تنهددا تخ

مسدددتقیم سددددها و دیگدددر تاسیسدددات آبیددداری در امدددر آبیددداری و وضدددع 

عمومی کشاورزی کشور تاثیر مرگباری نداشته ، بلکه ویرانی کشور 

و خالی شدن سکنه برخی از نواحی آن و تقلیل جمعیت وعدم تکافوی 

 کارگر زمین نیز از این رهگذر موثر بوده است. 

بالنتیجده عددم کفایدت این دو عامدل یعندی تقلیدل شددید جمعیدت و 

عده کشاورزان و کار کنان در روستا ها و همچنین خرابی و ویرانی 

تا سیسات آبیاری به خودی خود موجب سقوط شدید زراعدت میگشدته 
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است. به ایدن دو عامدل بایدد عددم تکدافوی حیدوان کداری )بدرای امدور 

زراعت( و بذر را اضافه کنیم. پس از احیای هرات معلوم شد که در 

والیددت حیدددوان کددداری بددده هدددیچ وجهددده یافدددت نمدددی شدددود و اهدددالی آن 

بالضرور خدود را بده گداو آهدن مدی بسدتند و ناچدار عدده یدی را بدرای 

بدست آوردن گاوان قلبه به نقاط دور دست گسیل میداشتند. یک عامل 

مهم دیگر که موجب وقفه و انحطاط کشاورزی گشت، هماندا سیاسدت 

ولین جا نشینان خدان بدزرگ و بعدد مالیاتی ای بود که نخست بوسیله ا

از ایشددان توسددط ایلخانددان اولددس هالکددوئی اعمددال میشددد. و یکددی از 

بیرحمانده تددرین روش هدای بهددره کشدی فیددودالی بودکده روسددتائیان را 

  44فقیر و احیای کشاورزی را لطمه میزد. 

 پايان
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 مویکسی مقاله 

 در افغانستان قرون وسطیآبیاری نظام 

۲/11/۲۰18 

بررسی و دقت در متون و آثار جغرافیه نگاران قرون سوم و چارم  

  کشاورزاندهقانان وکه بیانگر این حقیقت است دهم م( -هجری ) نهم 

برای کشت و برز سرزمین ما ، مثل کشاورزان سرزمینهای مجاورما 

از آب جاری دریا ها و چشمه سارها و چاه ها و واحداث باغهای خود 

 . استفاده میکرده انددرستی شیوه های  بهها، کاریزآب 

از منابع آمودریا، هیرمند، هریرود، مرو رود یا رودمرغاب، سند، و 

رودخانه کابل و سیردریا و رود زرافشان و رود س غد دربخارا، از 

دیر باز از راه احداث کانالها و حفر مجاری و بند و سد سازی 

، آب الزم به زمین بصورت کار اجباری که بنام بیگار شهرت دارد

در همین مناطق تحت نظر کار شناسان  .های قابل کشت میرسانیدند

در راه خشک کردن باطالق ها و یا حفر و کندن قنوات زیر زمینی از 

 45فاصله های دور، آب را بزمین های قابل زرع میرسانیدند.

فن آبیاری از زمانهای قدیم )قبل ازاسالم( در به نظر پرفیسوربارتولد، 

بحد کمال رسیده بود و تاسیسات آبیاری مرغاب آن  وخراسان  سیستان

چنان تأثیری در اعراب فاتح کرد که یکی از نهرهای حفر شده در 

 46بصره را درقرن هشتم میالدی بنام مرغاب خواندند.
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همچنان آب شناسانی که فاتحان عرب در قرن هفتم میالدی از سیستان 

اطراف آن شهر به کار های آبیاری با خود به مکه برده بودند، در 

پرداختند که در ازای آن تمام افراد اسیر سیستانی که در کار 

 47استحصال آب پرداخته بودند، آزاد شدند. 

 غزنین بادغیس وهرات، فراه و نیمروز وهلمند وکندهارو زابل ودر

وغیره نقاط کشوربه صدها  وپکتیکا وپکتیا ولوگروکابل وپروان وکنر

فعال قنات از زمان های خیلی دور تا کنون  شته کاریز و وهزاران ر

غزنی عمق برخی از این هلمند وکه در  به مشاهده میرسدوغیر فعال 

 متر میرسد. 30تا متر 45از کاریز ها 

درکلیه ممالک اسالمی دفاترو سازمانهایی برای اداره آبیاری وجود 

ت در دسترس داشت و قوانین استفاده از آب رودخانه ها و یا قنوا

اشخاص مطلع و ذیصالح درهر ایالت و ناحیه وجود داشت. 

درخراسان یک چنین قوانینی در زمان عبدهللا بن طاهر بنیان گذاری 

 48شدکه تا عهد غزنویان نیز مورد استفاده بود. 

بطورکلی، یکی از کارهای دقیق و حساس زراعت درشرق موضوع 

اری به مقدار آبی که به کشت آبیاری است. هر دهقان باید در موقع آبی

و باغ و سبزیجات و غیره میدهد، دقت کند، زیرا که دیر یا زود شدن 

آبیاری و عدم رعایت نظم در این کار به زیان کشتمندی است. دهقانان 

برای تسهیل آبیاری ، زمین را به قطعات مربع یا مستطیل شکل تقسیم 

 ا به ک ردها میرسانیدند.میکردند و بوسیله جویبارها با شیب مالیم آبر

دهم  -دقت در متون جغرافیه نگاران قرون سوم و چارم هجری ) نهم 

برای سرزمین ما وکشورهای همجوارم( نشان میدهد که کشاورزان 
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کشت و برز خود از آب جاری دریا ها و چشمه سارها و چاه ها و آب 

 بارانها، از شیوه های زیر استفاده میکرده اند: 

 بوسیله انهار: آبیاری - 1

آبیاری بوسیله انهار وجویها، طوری بود که ابتدا بر دریاها و 

رودخانه ها بند می بستند و سپس مقدار فراوان آبرا درجویهای بسیار 

بزرگ و وسیع جدا میکردند و بعد از همان جوی بزرگ ، انهار 

در  .متعدد کوچک و فرعی برای آبیاری اراضی جدا می نمودند

بندهای زیادی برای جدا کردن آب از رودخانه هیرمند  سیستان سد و

برای حمایت کشتزارها از شرباد و شن های  به انهار فرعی و یا

 49روان ایجاد میکردند.

طبق روایات جغرافیه نگاران اسالمی مانند اصطخری و  بند رستم:

سیستان در  مرکزابن حوقل و دیگران ، در یک منزلی جنوب زرنج )

رودخانه هیرمند، بندی زده بودند که بنام  قرون وسطی( بر

معروف بود. و از این بند پنج نهر بزرگ بسوی شهر « بندرستم»

زرنج و سایرآبادی ها و روستاهای آنجا جریان می یافت که سبب 

 50عمران و سرسبزی سیستان و شهر های آن میگشت. 

قعقاع بن سوید  هجری ، در عصریزید بن عبدالملک ، 10۴در سنه  

امل مال و خراج و نماز و حرب سیستان، نهری را از هیرمند به ع

میگذشت و بنابر « طعام»شهر زرنج کشید که از دروازه معروف 

او پیش ترین کسی بودکه به سیستان ) » گفته مولف تاریخ سیستان 
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مقصود زرنج است( رود طعام کند و پیش از آن به کندن حاجت 

 51.«نیامدی 

درنقشه های امروزی از نزدیک چهاربرجک ، همانست که رود طعام

 جریان داردقلعه فتح از سمت راست رودخانه هیرمند به استقامت 

سبب آبیاری اراضی دو طرفه خود میگردد. در  وبنام جوی قلعه فتح 

روزگاران قدیم از رود طعام نهرهای فرعی دیگری برای آبیاری 

دروازه کهن  شهر زرنج و محالت اطراف آن کنده بودند که یکی از

)یا باب عتیق( به شهر داخل می شد و دیگری از دروازه نو)باب 

جدید( و سدیگراز دروازه طعام جریان داشت و هکذا ربض زرنج 

های آب جاری  یعنی آبادی های دورادور)حومه( شهرنیزنهر 

 52داشت.
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در زمان اصطخری )اواخر قرن سوم و نیمه اول قرن چارم هجری(  

د در سیستان بطوری تقسیم میشد که ، نخستین بار آب دریای هیرمن

نهر طعام از آن جدا میگردیدکه پس از سیراب کردن باغات و 

بوستانهای شهر، بسوی روستاهای شمال شرق زرنج می گذشت و 

تاحدود نیشک )پرجمعیت ترین والیت سیستان در قرون وسطی، واقع 

   53کیلومتری شرق زرنج( امتداد می یافت. ۶0در 

 قلعه خاش ار مجرای متروکه این نهر امروز هم از حوالی زرنج تا آث

دیده می شودکه در میان اهالی محل بنام نهرکالن کهنه مشهور است. 

را سیراب  دومین نهر موسوم به )بیسرود( بود که روستاهای متعدد

 54مینمود. 

 5-4]که در یک فرسخی« سنارود»سومین نهر، معروف بودبه 

. جریان می یافتز هیرمند جدا میشد و بسوی شهر زرنج اکیلومتر( 

]امان به نظرم سناد رود از نزدیک دک دیله وبندکمالخان از هیرمند 

مجرای کیلومتری زرنج از هیرمند جدا میشده است، زیرا  70واقع در

در دست چپ هیرمند در حوالی قلعه فتح بین  مخروبه این نهر امروز

در این نهر بود که هنگام تانی[سیسمردم و روستائیان معروف است.

آبخیزی کشتی ها سیر میکردند و مردم و محموالت آنها از هامون به 

  .[55]زرنج و از زرنج تا ب ست انتقال می یافتند

از نهر سنارود، چندین شعبه دیگر جدا میگشت که یکی از آن هابنام 

و نهر دیگری بنام نهر شعبه ( یاد میشد.ک)یا نهر میل« هرمیلین»

« نهر زالق»وسوم بود که سی دهکه را آبیاری میکرد. همینگونه م

سبب آبیاری و سرسبزی روستاهای دیگری میشد و بقیه آب آن در 

یاد میشد، می ریخت. بر نهر گزک « نهرگزک»نهردیگری که بنام 
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بندی ساخته بودند که بنام بندگزک معروف بود و از ریزش آب به 

بته آب اضافی بعد از این بند به ال .دریاچه هامون مانع میگردید

  56دریاچه زره خالی میشد. 

منابع جغرافیائی اسالمی از نهر دیگری درموازات رودخانه هیرمند 

که از جوارغور سرچشمه  بود [57]تذکر میدهند و آن نهر پشلنگ 

 میگرفت و پس از مشروب ساختن سواحل مجرایش ، بقیه آب خود را

این نهر باید همین خاشرود  ظاهراً  .[ 58 ]به دریاچه زره خالی میکرد

در مواقع زیرغور سرچشمه میگیرد وهای از کوه که  موجوده باشد

نیز پس  سیالبی ، آبش را تا هامون پوزک میرساند. فراه رود و رود

رود ادرسکن، یا جیجه که درمحل  جوین واز آبیاری وادی فراه و

اسفزار در مواقع اناردره به نام هاروت یاد میشود بعد از آبیاری 

 سیالبی، آب اضافی خود را به در یاچه هامون سابوری میرساندند. 

 بند ریگ: 

در سیستان عالوه بر بستن بندهای آب ، بستن بند ریگ نیز معمول و 

از شرایط آبادانی وبدست آوردن محصوالت کشاورزی بوده است، 

تقال روزه در آنجا سبب ان 120زیرا وزش مستدام بادهای معروف به

 ریگ در مزارع و کشتزارها و حتی شهر و روستاها میگردید و بدین

 طریق موجب خسارات کلی اهالی میشد. 

درکتاب تاریخ سیستان که یکی از قدیمترین منابع تاریخی کشورماست 

، ضمن توصیف وضع طبیعی سیستان از شرایط آبادانی سیستان 

بر سه بند بستن  شرایط آبادانی سیستان : »شدهه ، نوشتسخن رفته 

نهاده اند: بستن بند آب و بستن بندریگ و بستن بند مفسدان. هرگاه 

که این سه بند اندر سیستان بسته باشد، اندر همه عالم هیچ شهری 
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به نعمت و خوشی سیستان نباشد و تا همی بستند چنین بود و چون 

 59« چنین باشد و روزگار آن را قوام باشد. ببندند

تاریخ سیستان به نقل از کتاب عجایب البلدان  حواشیمرحوم بهار، در

وگردا گرد سیستان ریگ است  »منسوب به ابوالموید بلخی مینویسد: 

بسیار و آنجا باد باشد و آسیاهای ایشان بباد گردد و مردم از ترس آن 

باد سد ها و بندها کرده اند تا ریگ را باد در شهر ها و دیه ها نبرد و 

گرفته  ط بسیار مواضع را و دیه ها را ریگ فرابا این همه احتیا

 60«است.

و » گوید:  ی دیگراز تاریخ سیستان ازآسیاهای بادی یاد شدهو در جا

دیگر آسیاها چرخ کنند تا باد بگرداند و آرد کندو بدیگرشهر ها 

ستور باید یا آسیاب آب یا بدست آسیا کنندو هم از این چرخ ها 

باغ ها و بزمین که از آن کشت کنند، چه ساخته اندتا آب کشد از چاه ب

 61« ، همچنین بسیار منفعت از باد گیرند. [باشد]اگر آب تنگ 

تمام مورخین و جغرافیه نگاران عهد اسالمی از بند معروف رستم بر 

رودخانه هیرمندکه در حمله تیمورلنگ بر سیستان شکسته و ویران 

همچنان   [62]اند.شد و سبب ویرانی قطعی سیستان گردید، ذکر کرده 

زمینهای هرات که از هریرود آب خوره دارد، بقول حافظ ابرو، 

دم، درهنگام تابستان گاهی آب فراوان نمیداشت و به همان سبب مر

ارزش اقتصادی مرغاب نیز   .[63] بساختن بندهای آب دست میزدند

،لسترنج به استناد مقدسی تعداد نهرهایی   [64]کمتر از هریرود نبود
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هریرود کشیده شده بود هفت نهر نوشته ، ولی بقول صاحب که از 

 65تاریخ گزیده به نه نهر میرسیده است. 

 : بهره گیری از هری رود

بقول اصطخری و ابن حوقل شهر هرات، در هرطرف و هردروازه 

باغات و نهرهایی داشت که آبادترین دروازه های آن ، دروازه 

هریرود که از کوهستانات  .فیروزآباد )اکنون دروازه قندهار( بود

غورسرچشمه میگیرد، انهار متعددی از آن در هرات جدا و بسوی 

 شهر جاری میگردید: 

نهربارست که  - 2نهرنوجوی که روستای سپیدسنگ را آب میداد. - 1

روستای کواشان ، سیاوشان و مالن و تیزان و اورامز)ظ: اورامزد( 

 - ۴تای سوسان ،نهرالنجان ، در روس - 3را آبیاری میکرد.

نهرکمبراج در روستای کوکان  - ۵نهرسکوکان ، در روستای سله ،

نهرکنگ در روستای غوبان  - 7نهرغوسان در روستای کرک ، - ۶،

نهرانجیل  - 9نهرسبغر در روستای بغاوردان و فیرد ، - 8و کربکرد،

که شهر هرات را آب دهد و تا یک مرحله بر راه سیستان باغهای آن 

  66ست. موجود ا

نهر مشهورکه برخی تا کنون به همان نام های کهن باقی  9و این 

مانده ، وادی هرات را مشروب میساختند.درشهر هرات سیستم آبیاری 

خیلی منظمی وجود داشت که بوسیله آب بخش های متعدد به تمام 

شهر و بلوکات آن آب توزیع میشد. قاسم ابو نصری هروی در سال 

طریق قسمت آب »ص کتابی نوشته بنام هجری، درین خصو 921
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که راهنمای بسیار جالبی است از طرز توزیع آب در شهر « ق لب

 67هرات قرن پانزدهم میالدی.

 از رود بلخ:

همچنین بلخ به کثرت روستاهای آباد وبسیاری کشت و باغ ها 

وبوستانها معروف بوده است. وفور نعمت در بلخ نه بخاطر شرایط 

خاطرموقعیت جغرافیائی ونظام آبرسانی مصنوعی اقلیمی آن، بلکه ب

آن بود. یکی از رودهایی که از بخش های شمالی هندوکش جاری 

وبسوی شمال جاری میشد رود بلخ بود. در زمان اصطخری رودبلخ 

می گفتند. بقول «ده آس»در میان ربض شهرجریان داشت و آن را 

و گرددو بر درنوبهار گذرد و ده آسیا بر ا»اصطخری:رود بلخ 

سیاه گرد روستایی  [68]«تا سیاه گرد. روستاو نواحی آنرا آب دهد

 درسی کیلومتری بلخ برسر راه ترمذ. 

روستا  در روزگار قدیم رود بلخ به نهرهایی هدایت میشده که شهر و

ها وکشتزارهای آنرا مشروب میکرده است. قدیم ترین مأخذی که به 

ن خطه اشاره کرده ، کتاب وجود شبکه آبرسانی مصنوعی در ای

رودبلخ به  :»جغرافیائی حدود العالم است. در این کتاب آمده است که 

نزدیک بلخ دوازده قسم گردد، به شهر فرود آیدو همه اندر کشت 

  [69]«وبرز روستای او به کار رود.

و  نهر رسید 18بعدها تعداد نهرهایی که از رود بلخ جدا میشد به 

در بلخ نام می برد و از مقایسه حدود العالم  نهر 21حافظ ابرو از 

هق( معلوم  11هجری( وزمان حافظ ابرو)قرن 372)تالیف در 

سال دست کم هشت نهر دیگردر محل  میشود که درفاصله هفتصد

 توزیع آب رودخانه بلخ احداث شده است. 
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من ، صاحب ؤمحتاروف از قول محمدماکادمیسین دانشمند تاجیک 

تالیف شده، به تفصیل نام و  18در اوایل قرن که « جریده»کتاب 

مسیر نهرها و جویها و اسامی روستاهایی را که توسط انهار مشروب 

 [70]میشده اند، برشمرده است.

 امیر فیض محمدکاتب در سراج التواریح ، انهار بلح را در عهد

 نهراصفهان،:انهاربلخ »عبدالرحمن خان با نام های ذیل بدست میدهد:

شرک، نهرسمرقندیان، نهرچارسنگ، نهرقدر، نهرفیض نهر شیخ 

آباد، نهر سیاه گرد،نهرچاربولک، نهردولت آباد، نهرارغنداب، 

، نهر رباط، نهرمشاق، گکآباد، نهرآسیادنرکمرز نهرعبدهللا، نهرکل

 [71]«نهرچمتال

بارتولد برآنست که نگهداری بندها به آب بازان موکول شده بود.   

، مقرره یی داشت و کسی که به تقسیم آب  وتقسیم آب به زارعان

در هنگام آب خیزی ،   .[72] خوانده میشد« میرآب»د مبادرت میورزی

ماموران دیوان آبرسانی متوجه وضع بندها و انهار می بودند و هر 

زمینی که آب زیادتری مصرف میکرد، می بایست مالیه بیشتری 

 73بپرازد.

ید میراب بلخ میشد، درآمدی که ظاهراً از مدرک فروش آب عا

برای غالت، )پول « سفیدبری»و « کبودبری»عبارت بود از مالیات 

آب( مالیات برباغات، )پول َمرغ(، ومصارفی که برای پاک کاری و 

ختند. ازآب اتنقیه نهرها و نظارت برتقسیم آب به میراب می پرد

آب  و آسیابهای بلخ با نهرهای مذکوربرای تولید نیرو نیز استفاده میشد
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و  رودخانه به حرکت می افتاد و گندم و غالت مردم را آرد می کرد

 74 ظاهراً عواید آن نیز به میراب تعلق داشت.

 :آبیاری بوسیله برف وباران  - 2

در مناطق و آبادی های که از نعمت رودخانه های خروشان بی 

نصیب مانده بودند و یاموقعیت طبیعی آن طوری بود که نمی شد از 

خانه بدرستی استفاده کنند، کشت للمی )دیم( معمول بود. آب رود

کشاورزان در چنین مناطق قبل از آمدن برف ، تخم و دانه را بر 

روی زمین پاش میدادند و بعد توسط گاو آهن ذریعه گاو یا اسپ و خر 

و اشتر و گاو میش شخم می زدند. در اینصورت محصول کشت بسته 

بخل نمی ورزید و برف فراوان می به نیت طبیعت بود. اگر طبیعت 

بارید، حاصل دیم خوب بود و درغیر آن ،کشاورزان دربدر و بدبخت 

می بودند. این وضع در اکثر نقاط مرتفع خراسان قدیم و بلخ و 

بدخشان و تخار تا هنوز هم همینگونه ادامه دارد. زراعت للمی) 

ز دیمکاری( سابقه زیادی داردو ظاهراً از دو صد سال قبل ا

میالدمسیح، زرت شتیان از این نوع کشتمندی در دشت های فرغانه ، 

 75پامیر، تخارستان ، بلخ و خراسان استفاده میکردند.

در مسئله آبیاری ، شیب زمین اهمیت بسیار دارد، زیرا اگر زمین 

زیاد سراشیبی داشته باشد، آبیاری آن دشوار و در مواردی امکان 

ت که زمین های زیادی به علت عدم ناپذیر است و به همین علت اس

شیب مالیم، لم یزرع و از کشت باز مانده یا فقط دیم کاری )للمی 

 کاری( شده و می شوند.

 آبیاری بوسیله چاه : - 3
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در پاره یی مناطق که زمین آن هموار و دارای شیب مالیم نبود، مردم 

یا دلوهای کالن « ارهد»با کندن چاه های وسیع و بزرگ با نصب 

توسط حیوانات آب را از آن باال کشیده ، زمین را آبیاری میکردند. 

ً زحمت و مراقبت بیشتری را ایجاب میکرد.  این نوع آبیاری طبیعتا

مردم به کشف تعداد بی  70و  ۶0در سیستان در منطقه جوین در دهه 

شماری از اینگونه چاه ها موفق شده بودند که پس از پاک کاری 

 باً یک جفت زمین را بخوبی آبیاری میکرد.هریک از آنها تقری

 :آبیاری بوسیله کاریز - ۴

در برخی مناطق اهل فن با مطالعه شیب زمین و بررسی نوع خاک ، 

آب های زیر زمین را کشف میکردند و سپس به گمانه زنی و حفر 

چاه شروع میکردند تا از وجود آب و اندازه عمق آن آگاهی حاصل 

و کشاورزان از فواصل دور در زمین های کنند. سپس روستائیان 

بلندتراز بستر رودخانه ، با حفر چاه های متعدد و مرتبط، مسیر 

طبیعی جریان آب های زیر زمینی را تغییر میدادند و در فاصله های 

معین ، روزنه هایی برای گرفتن هوا و روشنائی و الی روبی 

ی ایجاد میشد که بدین ترتیب تونل بسیار طویل زیر زمین .میگذاشتند

 میگفتند.« قنات»می شود و در قدیم به آن  یاد« کاریز»بنام 

تخمین می زدند.یعنی « سنگ» مقدار آب کاریز را معموالً با معیار

یک سنگ آب، مقدار آبی بود که برای حرکت یک آسیاب ضروری 

بود. استفاده از آب کاریز و قنات ، ساعت وار صورت میگرفت و 

استفاده « پنگان»ساعت وجود نداشت، ازظرفی بنام  چون در آن ایام

میکردند. بدین ترتیب که ظرف مسی را که زیر آن سوراخ کوچکی 

داشت، پر از آب مینمودند و در زیر آن ظرف دیگری را میگذاشتند، 

همینکه ظرف زیرین با ریزش این قطرات پر میشد ، یک ساعت 
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 [76]یگری فرا میرسید. سپری شده بود و آنگاه نوبت استفاده دهقان د

صوالت گونا گون در فصول حعادتاً دهقانان به مقدار آبی که برای م

 سال الزم است، آگاهی داشته اند و دارند.

بارتولد، ابرازعقیده کرده که بارها، در هنگا استفاده از آب یا حقابه ) 

که در سیستم آبیاری به آن نوبت گفته میشد( میان باشندگان یک 

صوص در هنگام کم آبی( زد و خورد روی میداد و در روستا) بخ

ن انسان زحمتکش میگردید، و در چنین ینتیجه منجر به کشتار چند

موقع  تنها مرجع مردم ، مراجعه به کتب فقهی )حقوق دینی( بود، که 

 77آنهم محدود و منحصر بود. 

بنابر همین مشکالت و درگیری کشاورزان بود که امیر طاهری، 

ن طاهر، اهل خبره و علمای فقه و دانشمندان خراسان را جمع عبدهللا ب

زد که تا عهد « کتاب القنی»کرد و دست به تدوین مقرره یی بنام 

غزنویان مدار اعتبار و مراجعه باشندگان خراسان زمین و استفاده 

 78کنندگان آب کاریز ها بود.

 آبیاری بوسیله چشمه ها:

ز زمین فوران و جریان در برخی مناطق چشمه های طبیعی آب ا

از جمله میتوان میکند که با زحمت کم سبب آبیاری زمین ها میگردند. 

که اززیر یک تپه مرتفع نام برد چشمه بلغار در سر روضه غزنی از

انچه در حال فوران است  1۴با شدت و سرعت بظرفیت یک پمپ 

 بدون آنکه مردم منبع آن را تا کنون دریافته باشند.

چشمه  سید جمال الدین افغان ۀجنوب مقبرنتون کابل ازساحه پوهدر 

آبی با تندی جریان دارد که از غرب سیلوی مرکزی گذشته واز جوار 
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لیلیه پوهنتون عبورمیکرد وبسوی لیسه غازی وسرک اول  تا 

دهمزنگ جریان می یافت وسبب آبیاری باغچه ها ودرختان منازل 

 مسیرخود میشد.

ی آب شفا بخش اند که برای تداوی بعضی ازاین چشمه ها دارا 

امراض جلدی مفید اند ومردم عوام به چنین چشمه ها احترام وعقیدت 

خاص دارند. در ولسوالی قلعه گاه در امتداد کوهی که از فراه بسمت 

غرب تا قلعه کاه وسپس تا ایران امتداد دارد، دروسط سنگهای کوه 

دارو" می شناسند. چشمه ابی است که مردم آن  را بنام چشمۀ "آب 

مردم ازقلعه کاه وجوین و نیمروز وفراه وهرات که دچار تکالیف 

جلدی باشند به این جا می آیند ودر آن خود را می شویند وبرخی 

شفامی یابند. دگرمن حمید نورزی میگویدکه در زمان جمهوری 

داودخان برای آولین بار مردم قلعه گاه صاحب یک کلنیک صحی 

کتر طب به این کلینک موظف بود.این داکتربعد از شدند ویک نفردا

معاینه البراتواری  آب این چشمه اظهار کرده بود، آب چشمه دارای 

عنصر فاسفورس است که برای عالج امراض جلدی سخت مفید می 

باشد. در بامیان وسایرنقاط افغانستان ازاینگونه چشمه های شفا وجود 

شوئی میکنند و آب آن را  دارند که مردم بمنظور شفا در آن تن

 پایانمتبرک میشمارند.        
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 مسی ودواله مق

 

 ستایش  آبها، رودها ،چشمه ها ،کوه ها و گندم زارها

 درکتاب اوستا

 
 نرـُـرودخانه خروشان ک                                  

 

 مقدمه:

ه ، کی بودزرتشتیکی از ادیان قبل ازاسالم درکشورما،دین 

پیروان بسیارى در هند و ایران و سایر کشورهاى جهان هم هنوز 

. زرتشت، پیشوای این دین، در سیستان زاده شده و دربلخ به دارد

عالی ترین در آن " است که اوستاصاحب کتاب " شهرت رسید. او
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یک متفکر  از(اندیشه نیک وگفتار نیک وکردار نیک) هایاندیشه 

ی وطن در ازمنه پیش از اسالم به مذهبپیشوای ویک فیلسوف ویک 

دومین کتاب  بعد از سانسکریت،. این کتاب شده استماعرضه مردم 

اقوام آریائی است که برای شناخت هویت وتاریخی وجغرافیائی دینی 

 قومی ما از ارزش واهمیت فراوان برخوردار است.

زرتشت فرزند آینده نگرودلیر کشورما بود که با اندیشه های  -

خود انقالبی در  طرز  (اندیشه نیک وگفتار نیک وکردار نیک)عالی 

تفکر و اندیشه مردم عصر خویش پدید آورد. در نظر زرتشت، 

مقصودآفرینش ونتیجه زندگی این است که آدمی در آبادکردن جهان 

اندیشه نیک" و"گفتار "با پیرامون وشادمانی خود ودیگران بکوشد و

 ختی برساند. " خود را به خوشبنیک" و"کردارنیک

زرتشت اندیشمند مبتکری بود که مردم را از صحراگردی  -

وکوچ نشنی به اسکان در واحدهای روستائی و کشت وزراعت 

وآبادکردن زمین تشویق وترغیب  نمود و باورهای راستی ودرست 

اندیشی  و یکتا پرستی خود را  درقالب سرودهای "گاتا" به 

 یادگارگذاشت.

دین  براینکه دین خدا پرستی است، دین زرتشی، عالوه -

هم هست. زرتشت دو راه را به انسان نشان میدهد:  اختیاروانتخاب

" است دروغ  وبدی" است ودیگری و راه " راستی ونیکی یکی راه "

ومیگوید: آدم دانا از این دو، راه راستی ونیکی را برمیگزیند.پس دین 

زی پردا دروغ دیناست، نه نیکی گرائی زرتشتی ، دین خرد ورزی و

 .وآتش پرستی
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 آب نزد آریائیان عصر اوستا :  اهمیت 

به زمین عشق ورزیدن، و آنرا آباد کردن و بررای کشرت و بررز 

بکار بستن ، به نهرها و جویهرا، بره بارانهرا و چشرمه سرارها، بره چشرم 

امید نگریستن، بره گلره هرا و رمره هرا و پررورش آنهرا اهمیرت و اعتبرار 

چیزهای بود که در واقع زیر بنای جامعه آریائی را  بخشیدن، این همه

 میساخت.   

، کتاب مقردس زرتشرتیان «اوستا » واز همین جهت است که در 

)باقیمانده از نیمه هزاره دوم قبل از میالد ( این همره از آب هرا و رمره 

هررا و مررزارع گنرردم و درخترران میرروه و سررتوران و چراگاهرران خرروب یرراد 

نیرایش آمرده انرد. در ایررن سررودها ی کهرن هنرروز شرده و در همره جرا برره 

گلهه پهروری » بوی حیات و نشه زندگی می جوشد. آنجا که میخروانیم: 

را می ستائیم و از آسمانها آب های بارور و از شما که مثل مادرید و 

از شههما شههیر گههاو کههه از فقههر توجههه میکنیههد. و در میههان مشههروبات 

میکنیم. به کوه ها که از باالی خوبترین و بهترین هستید، ما استغاثه 

آنها آب جاری اسهت درود مهی فرسهتیم و بهه دریاچهه هها و اسهتخر هها 

  [79]«درود میفرستیم و به مزارع گندم سود بخش درود میفرستیم.

درعین حالیکه نقطه عطف تمام و یا اکثر سرودهای زرتشت،   

تی اندرز و ترغیب درراه راسرتی و مبرارزه برا دروغ و اهرریمن و زشر

هاسرررت ، آبررراد کرررردن زمرررین، محبرررت ورزیررردن نسررربت بررره حیوانرررات و 

پررررورش گلررره و گررررم داشرررتن کرررانون خرررانواده، حررررادترین آرزوی او 

، حماسره هرای کشراورزی و راه گشرای جلرب  گاتهها و یشهتهانیزهست.

                                                 
79
 مجله یغما، شماره نهم ، سال هفدهم « درسی بزرگ از فردوسی » دکتر حسین لسان ،  - 
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گله پروری رامیسهتائیم ، و » رضائیت و عنایت اهورامزدائی هستند. 

م ، رحههم و مههروت را کههه غههم مههزاری گنههدم سههودبخش را مههی سههتائی

خوارگی بیچارگان است ، می ستائیم ، آب مزدا آفریهده مقهدس را مهی 

 [80]« .ستائیم

ما آبهای از چشمه جوشنده و باهم جمرع شرده و جراری را مری » 

ستائیم و از شما که مثل مادرید ، و از شرما شریر گراو کره از فقرر توجره 

هترررین هسررتید ، مررا میکنیررد ، و در میرران مشررروبات ، خرروب ترررین و ب

به کوه ها که از باالی آنهرا آب جراری اسرت ، » [81].« استغاثه میکنیم 

»   [82] .«درود میفرستیم وبه دریاچه ها وبه استخرها درود میفرستیم 

ما نیایش مری کنریم اهرورا مرزدا را کره سرتور وراسرتی بیافریرد ، آبهرا و 

 [83]« گیاه های خوب بیافرید، به آفریدگار درود میفرستیم.

آریائیان عهد زرتشت، از تمامی عناصر مادی ، آب را که آثرار 

 آشکارتری در زندگی و 

کشرراورزی دارد، ارج مرری نهادنررد. برررای آب ربرره النرروعی همپایرره مهررر 

واهورا مرزدا ،قایرل بودنرد. و بررای او معابرد عظریم و باشرکوهی برر پرا 

جسرم میکردند و ایرن الهره را کره بصرورت زنری خروش هیکرل و زیبرا م

ناهید( بود. « ) اناهیتا» شده است ، ستایش میکردند. نام این ربه النوع 

 اهورا مزدا گوید: 

                                                 
80

 همان منبع ن ، دکتر حسین لسا - 
81

 9،  8، 7هفتن یشت کوچک ، بند - 
82

 4کردۀ ،بزرگهفتن یشت  - 
83

 2، بند8هفتن یشت بزرگ ، کرده  - 
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سرررزاوار اسرررت کررره در عرررالم مرررادی اناهیترررا را سرررتایش کننرررد . » 

مقدسرری کرره  0مقدسرریکه جرران فزاسررت . مقدسرری کرره فزاینررده گیترری اسررت

ی مرن فزاینده ثروت است . مقدسی که فزاینده مملکت اسرت .... از بررا

» ای زرتشررت اسررپنتمان ، ایررن اناهیتررا را بسررتای ... مررن اهررورا مررزدا 

را از نیروی خویش پدید آوردم. تا خانه و قریره و ده و مملکرت « ناهید

   [84]...« را بپرورانم ، تا آنها را حمایت کنم ، حفظ کنم ، پاسبانی کنم 

ما به سرچشمه های آب درود می فرسرتیم و بره گرذر هرای آب » 

اهورا مزدا ، در پاسخ ایرن پرسرش زرتشرت کره  [85].«د میفرستیم درو

درآنجایی کره بیشرتر از » کجا بیش از همه زمین شاد است ؟ میگوید : 

همرره گنرردم و گیرراه ودرخترران میرروه بکارنررد، در آنجاییکرره زمررین خشررک 

  [86].« است ،آب رسانند و در آنجایی که آبگیر است خشک کنند 

ائیرران عصررر اوسررتا، برره فررن خشررک ایررن مطلررب میرسرراند کرره آری

ساختن باطالقها و زراعت در آنها و فن آبرسانی به زمین های خشک 

، از جملرره بوسرریله کرراریز آشررنا برروده انررد. برریم و هررراس از برری آبرری و 

خشک سالی از دیر باز در فالت ایران مطرح بوده است و این انگیزه 

ه اسرت. ایرن گردید« تیریشت » یی برای سرودن چکامه شیوائی چون 

 اینطور باز تاب شده است:  ۴2و  ۴1معنی در کرده یازدهم ، فقره 

تشررتر ، سررتاره شررکوهمند را مرری سررتائیم کرره آبهررای ایسررتاده و » 

زرتشرت ]روان و چشمه ها و جویبار ها و باران )همره( شریفته او انرد. 

کی چشمه های آب دگر براره  [از تشتر فرشته نگهبان باران می پرسد:

                                                 
84

 1، بند 3هفتن یشت بزرگ ، کرده  - 
85

 3- 1آبان یشت ، کرده  - 
86

 8هفتن یشت بزرگ ، کرده  - 
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از نیروی اسپی روان خواهد گردید؟ کی چشمه ها به سروی  سترگ تر

کشتزار های زیبا و دشرت هرا و پایگراه هرا روی خواهنرد آورد و ریشره 

 [87]«گیاهان را ازتری نیرومندخویش بهره مندخواهد ساخت ؟ 

ای زرتشرت ! از فرروغ و ف رر » اهورا مزدا بره زرتشرت گویرد : 

در روی زمرین رودهرای پرر آنان ) مرردان نیکوکرار و توانرا( اسرت کره 

آب روانست و برای نگهداری ستوران ومردمان وجانوران پنجگانه و 

مررردان پرراک سرررزمین هررای ایرانرری بررر پهنرره آن گیرراه هررای گونرراگون 

 [88]«میروید.

مرزدا آفریرده « فرر»ای اسپنتمان زرتشت ! هنگامی که آبها برا » 

رازیر فررراخ کرانرره ي دریاچرره هررامون (سرر« ) فراخکرررت »از دریررای 

هررای توانررای پارسررایان برره پررا خیزند،چنرردین چنرردین « فروهررر» شررود، 

صدها ، چندین چندین هزارها ، چندین چندین ده هزارها ...  تا هریک 

برای خانواده و شهرو سرزمین خود در پری بدسرت آوردن آب برایرد و 

چنین گوید : آیرا بایرد سررزمین مرا )ازبری آبری ( ویرران گرردد و خشرک 

وهرها در پهنه رزم برای خانه و سرزمین خود می جنگرد فر» شود ؟ 

... هریک ازفروهرها که کامیاب گردد ، آب را به خانه و ده و شرهرو 

سرررزمین خررود میرسرراند ومیگویررد :سرررزمین مررا بایررد خرررم و سررر سرربز 

 [89]« گردد و }گیاهانش { بروید.

 ، برترین آفریده :رورپله گ دهقان 

                                                 
87

 ۴2و ۴1فقره  11تیریشت کرده  - 
88

 ۵1تیر یشت ، فقره  - 
89

 10یشت ، کرده یکم ، فقره فروردین  - 
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وستائی برترین ارجها را دارند، در روزگار اوستا، مرد وزن ر

چراکه سینه زمین را می شگافند، گله هرارا بره چررا مری برنرد، درخرت 

میکارنرررد، شررریر گررراو هرررا و گوسرررپندان را میدوشرررند، آبهرررا را درجویهرررا 

انداخته به کشتزار ها میبرنرد و آنچره را کره برا رنرج و کوشرش خرود بره 

خوشررا برره شررما »  [90]دسررت مرری آورنررد، قرردر مرری نهنررد و مرری سررتایند. 

کشورها که آب جوی های شما بدون مانعی بسوی محصول و چراگراه 

تیریشرررت ( و آریرررائی پررراک مرررنش « ) هرررا و جهررران مرررادی روان گرررردد.

فر نیرومند مزدا » میستاید پدید آورنده روستا ها و نعمات زندگی را : 

آفریرررده بدسرررت نیامررردنی را مررری سرررتائیم . آن فرررر سرررتوده زبردسرررت ، 

  [91].«رگر چست را می ستائیم پرهیزگار کا

ای مزدا اهورا ! آنگاه که به چارپایان آزادانره راه دادی ترا بره » 

کشاورز گرایند یا بره چرادر نشرینان پیوندنرد ... پرس چرار پایران ، از آن 

میران کشرراورز گلرره پرررور ، آن پاسربان مررنش نیررک را خرردایگان خررویش 

نهدم میکهارد بهه ایهن اهورامزدا میگوید : کسی کهه گ»  [92]«دانستند . 

  [93]« میماند که راستی می افشاند و دین مزدیسنا را ازپیش می برد.

چادر نشین بیابان گرد )که به کشاوزی نپردازد( هرچند بکوشرد 

( 32هررات )در یسررنا،    [94].، از پیررام نیررک اهررورا مررزدا ، بهررره نیابررد

در بازهم به کشاورز در ردیف آزادگران ارج گذاشرته شرده اسرت. آنچره 

                                                 
90

 ۶8، ۶7، ۶۶، ۶۵فروردین یشت ، بندهای  - 
91

رضا انصافپور ، تاریخ زندگی روستائیان و طبقات اجتماعی ایران از دوران قبل التاریخ تا  - 

  13۴شاهنشاهی ، ص  2۵3۵پایان عهد ساسانی ، طبع تهران ، 
92

  30، 27، 2۵، 21، 1۴، 9زامیاد یشت ، بند:  - 
93

 10-9، فقرات :  31اتاها ، هات گ - 
94

 10، فقره  31گاتها، یسنا، هات - 
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اوسررتا آمررده، محترروای زنرردگی و آرزوی انسرران فررالت در دیرررین ترررین 

روزگار این سرزمین است. برای اینکه در یابیم انسان ایرن نجرد در آن 

روزگار ، تا چه اندازه به خراک برارور ارج مری نهراده و کشرت و بررز 

را امررری بنیررادی در زنرردگی خررود میدانسررته، چنررد فقررره از وندیررداد در 

 می شود :  اینجا آورده

ای آفریرردگار پرراک جهرران مررادی ! در کجررا زمررین برریش از همرره »

در شاد است ؟ آنگاه گفت : اهورا مزدا راستی ای اسپنتمان زرتشرت ! 

آنجائی که مرد پاک دینی خانه برپها کنهد و آن خانهه از آتهش و شهیر و 

زن و فرزند و گله برخوردار باشد و گاو و راستی و علوفه و سگ و 

 [95]«رای زندگی مفید باشد ، در آنجا فراوان باشد .آنچه از ب

ایررن پاسررخ نمررودار اساسرری ترررین ضرررویات یررک روسررتا یررا یررک 

واحررد اقتصررادی در آن زمرران اسررت . دیگررر بررار مرری پرسررد زرتشررت و 

رمه ،  در آنجائی زمین شاد است که گله و» اهورامزدا پاسخ میدهد : 

گلههه و رمههه فههراوان و در آنجههایی کههه . رد و بههزرگ پرورانههده شههودوخهه

همچنین اهورامزداگوید : ای اسرپنتمان زرتشرت ! زمرین ناشراد « .باشد

است اگر مدت زمانی شیار نشده بماند . اگر مردی در روی این زمین 

چرپ ودسرت راسرت خرود کشرت و کرار کنرد ، ایرن زمرین بره او  با دسرت

چنین گوید : ای مرد که در روی من با دست راست و دست چرپ کرار 

                                                 
95

، ص 13۴2اولمستد، تاریخ شاهنشاهی هخامنشی ، ترجمه دکتر مقدم ، چاپ تهران ،  17- 

310  
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، همواره من بارور خواهم بود ،همیشه بهره بخش خرواهم مانرد کردی 

 [96 ]«. گذشته ازخرمن خوب ، همه گونه روزی از من برگیرید.

و برای کسی که بر روی زمین کار نمری کنرد ، زمرین میگویرد : 

تو ای کسی که با دست راست برر روی مرن کرار نکرردی ، ترو بایرد در 

وزی خود را ازآنران گردائی کنری ، آینده پشت دِر دیگران بپا ایستی و ر

آری پررس مانررده و ریررزه هررایی کرره از دهرران دیگررران افترراده نصرریب تررو 

خواهد شد و از خوان کسانی کره بره فراوانری و آسرایش و خوشری انردر 

 [97]اند، چنین چیزی بتو خواهد رسید.

در برابررر ایررن پرسررش زرتشررت کرره دیررن مزدیسررنا از چیسررت ؟ 

اسپنتمان زرتشت ! دین مزد یسنا وقتی  ای»اهورا مزدا پاسخ میدهد: 

تغذیه و قوت یابد که مردم با غیرت و کوشش گندم بکارنهد، کسهی کهه 

گندم میگارد به این میماند که راستی مهی افشهاند و دیهن مهزد یسهنا را 

 [ 98 ]«از پیش می برد.

هههیچ » اوسررتا شررناس امریکررائی « جررورج فرروت مررور» برره قررول 

همیتی را نسبت به زراعت و کشت وکهار دینی از ادیان باستان،چنین ا

قایل نشده که توسعه آنهرا در ردیهف معتقهدات مهذهبی و اعمهال حسهنه 

   [99].« دینی قرارداده باشد، مگر دیانت زرتشتی

به جوانان از تاریخ ادیان سابقۀ کشور ، چون: دین  آگاهی دادن 

هنررررردوئی، دیرررررن برررررودائی، دیرررررن زرتشرررررتی، دیرررررن عیسررررروی و دیرررررن 

                                                 
96

 3- 2وندیداد ،فرگرد سوم ، فقرات  18- 
97

 27 -2۶هما نجا ، فقرات  - 
98

 29 -28هما نجا ، فقرات  - 
99

 ، چاپ تهران 131اور شناسان ، ترجمه و تحشیه رضازاده شفق ، ص ایران از نظر خ - 
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( ، ازملزومات و جزء جدائی ناپذیرتاریخ کشور است. موسوی)یهودی

فهمیدن خطروط کلری سیراندیشره وتفکرر درایرن برای دادن چنین آگاهی 

سرزمین برای جوانان از ضروریات زندگی بشمار میرود و با فهم آن 

هرای یرک دیرن  خطوط کلی است که آنها قادرمیشوند تا مزیتها وخروبی

 را از دین دیگر تمیز بدهند.

زرتشت ، در زمانش یک عامل ترقی بشمار میرفت ، زیرا  دین

که مردم را به اسکان و روستا نشینی و شهر نشینی و محبت به 

 جهت  آبمنابع به  توجهحیوانات اهلی و گوسفند و گاو و سگ و 

ستایش از آبهای روان، چشمه  دعوت میکرد.وعمران زمین  زراعت 

نات اهلی وتشویق مردم به سارها وبارانها وکوه ها ورمه ها وحیوا

زراعت وکشت گندم ودیگر حبوبات خوراکی در واقع زیربنای دین 

زرتشتی را میسازد. آثار تمدن ومعابد زرتشتی از بلخ تا هرات 

وسیستان فراوان اند که براثرکاوش باستان شناسان ایتالوی در نیمه 

 دوم قرن بیستم به ما معرفی شده اند. 

 پايان
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 موسوسی مقاله 

 
 

 یاسالم نیدر قرون نخست ستانیس یاقشار اجتماع

 

 االتیمردم ا ریمانند سا یاسالم نینخست یسده ها ستانیس جامعه

 میمسلمان تقس ریهمه به دو گروه مسلمان و غ ، قبل از  یخالفت شرق

و گروه  یباالئ ۀِ طبق یگروه مسلمان بطور کل دیو بدون ترد شدیم

( طبقه فرو دست جامعه را یسویعو یهودی ،ی)زرتشت رمسلمانیغ

و  یخود به طبقات غن ۀبه نوب زیمسلمان ن  ه. البته گرودادیم لیتشک

 .افتی یو متوسط انقسام م ریفق

قرار  میتم یبکر و بن یو ممتاز همانا اعراب بن یغن صدر طبقه  در

 ستانیس به  یهجر 30فاتح اسالم بعد از سال  یداشتند که با لشکرها

 ازاتیو امت عیاز برکت اسالم صاحب مال و مکنت وس آمده بودند و

فقه و  یعمده ، علما انیگروه روحان نیبه ا بودند . شده  یریچشم گ

مال اوقاف  یۀکه در سا آنها  روانیو پ وخیکالم و قرائت ، سادات ، ش

. شدندیبهم زده بودند ، اضافه م یو نذور وصدقات ، ثروت و سامان

 یبهره کش قیاز طر هنوز موقف خود را  که یمحل نیهمچنان متنفذ 

( حفظ کرده ودالیبه عنوان دهگان )ف وانیکشاورزان به نفع دستگاه د

 .شدندیبودند، اضافه م 

( در خراسان و  یمحل وداالنیاسالم ، البته دهقانان ) ف لیاوا در

از  ر،یو ماموران خراج بگ نینش یبعد از عمال کرس ستانیس 

سال  عیبرخوردار بودند . چنانکه در وقا ن و ثروت فراوا ازاتیامت

در جنوب  ستانیس  یاز روستاها یکیدهقان زالق )  یام هجر یس

بن  عیبه رب«  و زر سمیآگنده از س یزکب» زرنج ( در بدل پرداخت 
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، قتوح البلدان ،  یبه جان امان گرفت.] بالذر یسرلشکر عرب ادیز 

  [ 370ترجمه آذرتاش ، ص  

 223که در سال  میخوریبر م یبه مطلب ستانیس خیدر تار یبار

کامالً  یدر اثر خشکسال ستانیباغستان مردم س تمام مزارع و  یهجر

شد.  ریهمه جا گ ریو م به سوخت رفت و قحط غله سبب بروز مرگ 

خداوندان  تجار و بزرگان و » چنانکه نه تنها فقرا و مستمندان، بلکه 

 [18۶، ص  ستانیس خیتار.«] دندبمر اریبس زینعمت ن

 یاز وضع طبقات یفیدر واقع توص ستانیس خیاشارت موجز تار نیا

تجار و »    ( است . یالدی) نهم م یسوم هجر قرن  ستانیجامعه س

همان طبقه ممتاز است که در مقابل آن « بزرگان و خداوندان نعمت

  قرار داشتند .  ییدستان روستا یمستمندان و ته و  چارگانیب

ممتاز و اربابان قدرت و ثروت را  ۀبه بعد طبق انیفارظهور ص از

 لیتسک ،یوکشور ینسب وسران لشکر یانیک االکثر ملوک  یعل

و  ها  تیبودند بلکه از ملک ینه تنها اشراف زمامدار شهر نانی. ادادیم

بر خوردار بودند که  زین زیحاصل خ یدهات و باغات متعدد و اراض

  . کردندیتثمار مرا اس زانکشاور از  یریکث ۀعد

  

نسبتاً آرام در شهر ها ساکن  یوران بودند که با زندگ شهیطبقه دوم،پ 

و  یصنف اتیداشتند و مال الجمله در فرهنگ و تمدن سهم  یبودند و ف

 یصنف  یها هیاتحاد یدارا یپرداختند. صنعت کاران شهر یم یتجارت

هات پرداخت. در د یخود را م نیمع یاتیبودند و هر صنف مال

، نساخ، نجار،  اطیآهنگر، چرمگر، خ لیاز قب یودمحد صنعت کاران 

 یم هیها و دهقانان را ته ودالیف حتاجیما بودند که  رهیمعمار وغ

   نمودند .

 در روستاها و در خانه  دادندیم لیملت را تشک تیطبقه سوم، که اکثر 
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ً در دشت ها و چادرها م و  یگل یها مور . آنها به استندیز یقسما

در  یو فرهنگ یمدن لیوسا اشتغال داشتند و  یزراعت و مالدار

و  اتیمال یۀبودند. تاد سوادیدسترس آنها نبود و بطور عموم ب

و امور  یو دولت یعموم یکارها یبرا گاریو رفتن به ب ورساتیس 

پرچم خان  ریدر هنگام جنگ در ز نیهمچن ها و  ودالیف یشخص

 طبقه بود. نیسالح بر دوش ا

مسجد و » و نمونه فرهنگ « خان »  یتمدن زندگ ها نمونه  نینزد ا »

که حالل و  یحتیوعظ و نص بود بر  یمبن یشفاه میبود. تعل« مال 

 گرید یایبرداشتن و به دن ایحرام و احکام شرع را با اندرز دل از دن

صبورانه  اتیبودند تا در مشقات ح ی. و راضنمودیم نیدل بستن تلق

صبر  ناتیتلق نیا جهی. نت ندیاطاعت نما یاسالم دولت و  عتیاز شر

دولت    روزانه بود . اتیبودن در ح  یو توکل یکردن در حوادث زندگ

دست نگر  ونیقرار داشت. روحان یو روحان ودالیدر رأس طبقه ف

در رکاب شاه حرکت  وداالنیو اعزاز شاه بودند و ف ودالیف احسان 

دهقانان را آزاد گذاشته  یاسالم میتعل با همراه  یزندگ ۀ. عنعن کردندیم

انحراف از کار در  در عمل  ینداشته باشند ول یبستگ نیبود تا به زم

ً یدهقانان دشوار و تقر یو محل اقامت برا نیزم ناممکن بود. مگر  با

آزاد و شمول در طبقه باال ممکن بود.  لیو تحص شهیشغل و پ اریاخت 

 یو در داخل منازل خدمت مدر شهرها  شتریب غالمان که  یحت

 یاریدر برابر شان بازبود و غالمان بس یاجتماع ینمودند، راه ارتقا

بود که  ینسب  یآزاد نیهم جهی. نتدندیرس یم یو فرمان ده یبه افسر

توانست ده ها و صد نفر دانشمند در  یمردم افغانستان در دوره اسالم

غبار ، «] آورد. دو نظام بوجو استیعلم و فن و س یرشته ها تمام 

  [11۴، ص خیتار ریافغانستان در مس

دار  نیو زم کردیاستفاده م شتریو کار دهقان ب نیاز زم ودالیف معهذا

اطاعت او بود.  ریز ینخواه یصنعت گرخواه کوچک و دهقان و 
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 ونی. روحانشدیم دیشاه تائ بود و طبق منشور  یراثیم ودالیف استیر

  قتدر بودند. ها دارا و م ودالیبزرگ مثل ف

  :  ارانیع قشر

از جامعه  یقشر مهم انیدورة سلجوق انیتا پا هیام یعهد خالفت بن از

سلسله در عهد مغول  نی. دنباله ادادندیم لیتشک «  ارانیع»را  یشهر

آنها را به  یکه اعضا« فتوت  » بنام  یرومندیسازمان ن لیبه تشک

که در  دیآنجام  فتندگیم« جوانمردان»  یو به فارس «انیفت»  یتاز

مغول بزرگان تصوف قرار داشتند و  یدوره ها رراس شان د

وران و صنعتگران و اقشار مختلف عوام الناس  شهیپ آن را  یاعضا

  دادند . یم لیتشک
 

 انیو سامان انیصفار ان،یو طاهر یحکومت اسالم یدر دوره ها 

ت داده خود را از دس نیکه زم یکشاورزان  انیو سلجوق انیوغزنو

نداشت ، به  یرونق آنها  ۀشیکه در دهات پ یوران شهیپ ایبودند و 

آمدند.  یدر م یآوردند و در زمزة عوام الناس شهر یشهرها رو م

مقابله  ایجهاد با کفار )  یمسلح برا یها تهدس گروه  نیدر آغاز از ا

« المطوعه » آمد که آنرا   یباظلم و اجحاف عمال حکومت ( بوجود م

  رونما شد. یگروه تحول نیا التی. بعد ها در هدف و تشکتندگفیم

خراسان  یها نیدر سرزم یاز همان آغاز حکومت اسالم ارانیع

اطراف آن  یو روستاها ستانیمانند، بلخ، مرو، هرات، قهستان و س 

عمال خالفت  ییداشتند که همواره در برابر زورگو  ادینفوذ و قدرت ز

گروه بود  نیاقدامات قاطعانه ا  جهیو در نت خاسته اند یبه مبارزه برم

از  یکی) صفار( که خود گریرو ثیل عقوبی ادتیق حتکه سر انجام ت

و  وران کم درآمد برخاسته بود  شهیپ ۀطبق ۀو از ت ستانیس ارانیع

استوار و محکم و پر اراده و مصم  یاو را چون سندان  یگریرو ۀکور
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در  رانیخراسان و ا ستان،یس  یاستقالل مل رقیبار آورده بود ، ب

    در آمد. تزارجابرانه بغداد باه ۀبرابر سلط

خالفت  یشرق ینهایسرزم یخواه یآزاد یمل یدر نهضت ها ارانیع

گروه توانستند قدرت  نیا ستانیس نقش فعال داشته و بخصوص در 

 یمدت پنجاه سال دست عمال خلفا یرا بدست گرفته وبرا یاسیس

 کوتاه کنند. رانیردم افغانستان و ام خنیرا از  یعباس

یعقوب وعمرو بن لیث، سگزیان  یدرسایه رهبر» عقیده بوسورت  به

را گرفتار تنگنا وناگزیر به دادن  یعباس یچیز، خلفا یپابرهنه و ب

خراسان برداشتند.  یرا از والیتدار یباج کردند وطاهریان اشراف

 ییافتند وبلند پروازبرسراسر جنوب ایران تا اهواز واصفهان استیال 

 یرسیدکه برآن شدند تاحاکمیت خود را درآن سو نجاآنان تابدا یها

 ،یستانی)س« آمودریا و سرزمین ماوراءالنهر نیز گسترش دهند. 

 (330ص امها،یق ۀحماس

بردکه دوره  یرا در سیستان بپایان م یصفاریان دوره ا برآمدن

این سرزمین  یهنگو فر یسیاس یدوصدساله تازیان برزندگ یاستیال

 یسیستان از آن سرزمین ها یي نهم میالد یاست. درسده سوم هجر

ً ازخلفا بردند، جدا گردید وپس از آن  یبغدادفرمان م یکه مستقیما

نداد. درعوض، درچندین سده آینده  بغدادهرگزگردن به طاعت خالفت 

اگرچه گه گاه فرمانبردار ودست نشانده  ،یخاندان صفار یاعضا

 یتوانستند پاره ا یان قدرتمند خود بودند، با این همه گوئهمسایگ

 قدرت وحاکمیت را در دست خود نگهدارند.

تا قرنها پس از  ستانیس ینسبت به خاندان صفار ارانیع یوفادار

 انیوجود داشت. در دوره سامان ستانیخاندان همچنان در س نیسقوط ا

خودکامه  دربرابر حکام وعمال ارانیع ان،یوسلجوق انیوغزنو

وعمال  زدندیدست به مقاومت م یوسلجوق یوغزنو یسامان یدولتها

را مجبور به  ترک وطرد از  یزنوغ ای یسامان یمستبد دولت ها
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اجحاف  ستانیتا برمردم س دادندیواجازه نم نمودندیخود م اریشهر ود

 ریامها،مشاهیق ۀشود،حماس دهید شتریاطالع ب ی.)براردیصورت بگ یوتعد

 (328پراکنده آنها،ص یها مقاومتو ارانیع

 2020/ 12/ 31 انیپا
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 موچهارسی مقاله 

 

 مله مغولاجتماعی سیستان از حاوضاع 

 تا مرگ نادرافشار 
 

و  یدر پ یپ ی، جنگ ها یعمده قرون وسط اتیاز خصوص یکی

است . در موقع بروز جنگ ، معموالً  گانیهمسا غارت و چپاول 

. شدیکمتر م  یبزرگ[، از حکومت مرکز ندارانی)زم ودالهایفاطاعت 

ها ، گاه و  ودالیمالکان و ف فیتضع یو حکومت ها برا نیسالط

از  یتاختند و مقدار یبهانه کرده بر سر آنها م را  یموضوع گاهیب

 تیتثب یبرا ایو کردندیچپاول م ایمی بردند متیآنها را به غن ییدارا

 جادیا یمحل یها نهیو اقوام ، ک ریو عشاآنها  نیخود ، ب موقف 

انداختند ، چنانکه دستگاه خالفت  یم  گریو آنها را بجان همد کردندیم

 ایکرد. مالکان   جادیا انیو سامان انیصفار انیرا م یی نهیک نیچن کی

و  نیاروپا ( از سالط یشرق ) اکثرا مانند واسالها یمحل یها ودالیف

،  دندید یوقت منافع خود را در خطر مهر  یول کردندیم  تیقت تبع

و از اطاعت مرکز سرباز  کردندیم  یشاه کار شکن ایسلطان  هیعل

  . زدندیم

بزرگ و اشراف  نیخود با مالک تیحفظ موقع یبرا نیامراء و سالط  

خود  ندگانیامدند و به حکمرانان و نما یم  شیپ یاز در دوست یمحل

 سدینویم یهقیکنند. ب  تیآنها حما یکه از منافع خصوص دادندیدستور م

رفت و  میما فردا بخواه» را گفت :  مانی: سلطان مسعود ، حسن سل
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و  یرا بشنو«  انیاع» و سخن  میبتو سپرد یبشحنگ تیوال  نیا

 [1«]ما. بتیبه غ فتدین  یتا خلل یدارباشیو ب اریهوش

 شدیمکمتر  یهر قدر نفوذ دولت مرکز یالدیم ازدهمیاز قرن نهم تا   

 یو توسعه طلب یو فکر خود مختار افتییم شیافزا ها  ودالی، قدرت ف

از عوامل از هم  یکی، چنانکه   گرفتیدر آن ها قوت م یریگ نیو زم

و  یسامان و  یصفار یو حکومت ها یاسالم یامپراتور یدگیپاش

 کیدرون هر  یطبقات یاز تضاد ها ری، غ رهیغ و یو سلجوق یغزنو

 یها با حکومت مرکز ودالیهمانا اختالف و مبارزه ف جوامع ،  نیاز ا

  بوده است .

که در دربارها و شهرها و مراکز حکومت ها  یعیفجا شتریب یحت  

 کیها و اشراف با  ودالیرقابت ها و اختالفات ف از  یناش داد،یرخ م

ب مهم بوده است. جنگ صمنا بدست آوردن مشاغل و  یبرا گرید

گوناگون ،  یها اتیو اخذ مال نیا و سالطه ودالیف یدر پ یپ یها

 . کردیاسفناک روبرو م یبا وضع اقتصاد اغالباً دهات و شهرها ر 

 سدینویپس از شرح اشتباهات سلطان مسعود م  شیخو خیدر تار یهقیب

بودم که همه خراب گشته و   دهیبار نه چنان بود که د نیا شابورین»که

سقف   انیبه سه درم . و کدخدا نان یمانده و من یآبادان هیاندک ما 

و اطفال  الیبا ع یشیب یخانه ها بشگافته و بفروخته و از گرسنگ یها

 نی[ حال ا2باز آمده .... ] یبشده و درم بدانگ اعیض  متیق وبمرده 

 ۴31) که قبل از سال  نیزم یمحمد آباد چنان شد که جفت وار

. فروختندیدم ممن گن کی.( بشدیسه درهم فروخته م تا  کیاز  یهجر

 [3.«]دیخر یکس نم

 یو طبقات محروم در کمال عسرت بسر م نوایب مردم  کهیحال در

 یم یتنعم زندگ تیدر نها  عیوس یها نیبردند ، اشراف و اربابان زم

جواهر،  ، عبارت بود از:  یخیاشراف بنابر منابع تار ییکردند . دارا

،  اهای، دهات و آس نهیمیو س نهیو عقار، زر اعی، ض یامالک اقطاع
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[ و غالمان ۴و گاو و اسپ و قاطر و اشتر و مرکب] ندگوسف  یگله ها

و کمرزر  یروم یبایاز سقالطون و د  یبا جامعه ها یو سرائ یوثاق

و مطربان و   انیو جنباش انیو سلق یو هفتصد گان یهزارگان میو س

 [۵.] رهیو غ یرو بایز زکانیو کن مانیند

پس از حمله مغول ها  ستانیس یاجتماع از اوضاع یآگاه یبرا

 ستانیس خیدر تار اءالملوکیمنبع ، کتاب اح نیتر و معتبر  نیبهتر

)  یالدیقرن هفدهم م لیاو است که در  یانیک نیملک شاه حس فیتأل

 اریبس کتاب  گریاست. و دو د افتهی فیهـ ( تال1031 یهجر ازدهمی

  .  باشدیم یهرو یفیس ازهرات  خنامهیمغتنم تار

 یخیو اوضاع ناگوار تار عیالملوک گذشته از شرح وقا اءیاح مؤلف

چون : شاهان ،  ییاز طبقات و گروها یصفو و  یموریعصر ت

، سادات ،  بانی( نق ارانیع )  ارانی،  انی، منش انیرزای، م رانیام

، کالن تران ، هنرمندان ، )  انی، کدخدا خانیخواجه ها ، ش

بازان ، طاس بازان ،  غیوازان ، شاعران ( تن یقی، موس سانیخوشنو 

، منجمان و معرکه  انی، پهلوانان ، لول رانیگ  یحقه بازان ،کشت

ملوک  نیملوک ها و زنان ا و از همه مهمتر ملک ها و ملک  انیایآر

 [۶.] کندیم ذکر  ستانیس دةیبال کش یای، همراه با وضع رقت اور رعا

از  یملوک هم نسبش گاه یلودایف تیمزبور ضمن شرح مالک مؤلف

که توده  دهدیآورد ونشان م یم ییمثالها زیملوک ن  نیا یودالیستم ف

بود، چگونه  یدار و گله  یمردم که شغل عمدة شان کشاورز

را درمزرعه و  یدیمختلف تول یها تیفعال یتنگدست یدرمنتها

کار مکلف بودند در  یدیبر کار تول وهعال نانی. ا دادندیانجام م روستا 

 زیو هنگام جنگ در رکاب ارباب خود ن  ندیو حشر شرکت جو گاریب

  حرکت کنند . 

 گاری، ب گارهایتر از همه ب نیسنگ ،ییروستا یایلحاظ رعا از

وخانمان شان  هیو قر یاراض از  انیروستائ رایبود ، ز یساختمان
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 یگرسنگ ملوک و حکام از  یباکیو غالباً در اثر ظلم و ب شدندیبدور م

خود را از  یسالمت جسم ایو  دادندیدر هنگام کار جان م یناتوان و

را که به  یگاریب نگونهیاز ا یینمونه  نیملک شاه حس . داندیدست م

در اواخر قرن دهم  فیبنام ملک ظر  ستانیس یانیاز ملوک ک یکینفع 

  .  دهدیبدست م هـ ( صورت گرفته بود  990) ظاهراً سال  یهجر

در  ییقلعه  ستانیدر منطقه جارونک س فیک ظرکه مل دیگویم او

و آن قلعه را مردم بر زره به » طرح کرد. نیزم  بیساحه شصت جر

 نیالملوک ) ملک نجم الد ساختند و از سر کار خاصه ملک  یتعد

و  کردی( همه وقت مرد طلب م یانیک نیمحمود پدر ملک جال الد

لملوک به او داده زره را ملک ا بر یو دوسال داروغگ دادندیرضا م 

و مردم حوض دار و کندر را  کردندیشب کار م بود . مردم بر زره به 

آوردند ،  یروز م کیکه  فرمود و مردم برزره را  یبه روز کار م

مدت  تا  فرمودندیو گرسنه کار م داشتند،یسه روز چهار روز نگاه م

 نایدر م رزایم نیمظفر حس یاتمام قلعه داد ... و در غزا کسالی

 [7«] .کردیجنگ کار م

راه  دنیو کش یو گز یخاک یها و احداث بندها زیحفر نهرها و کار  

با  ییمعهذا اگر رابطه  یدشوار است ول یکار ها و باغ ها گرچه 

 یشود . گاه یتمام نم و دهقانان داشته باشد ، گران  ایرعا شتیمع

 یگاریبه ب گشتند،یکه در جنگ با دشمن مغلوب م یانیروستائ

م ( ملک 20/1319هـ )719. چنانکه در سال شدندیتوانفرسا کشانده م 

هرات پنجهزار خروار غله بر فراه حواله کرد،  کرت  نیالد اثیغ

آن مقدار  توانستیهرات که نم فراه و تابع ملک  یوال نینالتگیملک 

بزرگان و  غله را از مردم وصول و به هرات بفرستد، به مشوره 

آن حواله  یو اجرا نوشت نیالد اثیبه ملک غ یا فراه ، نامه انیاع

  بعد مهلت خواست .  را به سال 
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مردم فراه ، بر فراه لشکر  یبدون توجه به توان مال نیالد اثیغ ملک

را که از حصار  یکه با مردم فراه نمود، جماعت  یو پس از جنگ دیکش

و باره به کار عمارت خندق  و  دیکش ریبرون آمده بودند زنج« فراه » 

 [ 8.]دیحصار ) هرات ( مامور گردان

حصار و حمام و  یدر پا گریهر روز تا نماز د انیو فراه» ...   

و  زدندیو خشت م دندیکش یملک اسالم ، گل م کوشک حوض و خانه 

و گروه گروه ، دهگان  چون فراش مبثوت فوج فوج  گریبعد از نماز د

و   ییگشتند و به گدا یا مه یو پنجگان در بازار ها و کوچه ها و سرا

 [9 . « ] کردندیو پوشش حاصل م خورش یینوا یاظهار ب

که مصروف بر افراشتن  ودالیپاشنه مالکان ف ریدر ز ایرعا نگونهیبد

 داندیخود را از دست م یرویبودند ، ن عیوس یها کاخ ها مجلل و باغ 

ً یو اح  شدندیدچارم یو بافقر و تنگدست جسته شرکت  یاگر در جنگ انا

سخت تر از مرگ و  صد بار  یمجان یگاری، کار ب دندیگردیمغلوب م

  شان بود . یبرا یجیتدر ینابود

مجبور  شدندیکه دهقانان مورد تجاوز و غارت دشمن واقع م یگاه  

هفته انجام دهند  کی ایشب  کیرا در کسالهی ای ماهه و  کیبودند کار 

»  یقرن دهم هجر  ریاخدر  ستانیها بر س یبانی. چنانکه درحمله ش

پنجاه  بیخندق ) قلعه سبز، جالل آباد ( قر یناچار در طرف شرق

شب تا صبح آن خندق اتمام  کیحفر کردند و در  گرید یخندق بیجر 

 [10...«] افتی

دشت چپ  یعالج از طرف جنوب یب» کم شد  ایآب در یباز وقت و

اقم بود و دشت که سنگ ق انیبود، م قیعم یایدر راست که سه طرف 

چنانچه صد زرع عمق آن  طرح شد ،  یداشت خندق اریارتفاع بس

نشد و   یدو طرف که بر لب آب بود مساو نیخندق شد و هنوز برزم

نصب کردند  یدروازه و پل یقیحق انیو در م دندیچهار باره بر او کش

[» .11] 
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 یو سخن یحد گرفتار یبخوب توانیسو م کیمطلب از  نیبامطالعه ا  

حس کرد و از جانب  یبطور کل را  ستانیمردم س یشانیرو پ

در  توانیم  اتیح ۀبقا و ادام یرا برا اریساکنان آن د گرجنبشید

 لیوسا نیکه بهتر قیعم یو مرمت قلعه ها و احداث خندق ها ریتعم

 ، احساس نمود . رفتیبشمار م آن زمان  یدفاع

 ریملک نص ا سال اول تاخت و تاز مغول ، تنه کصدی یدر ط خالصه

مردم زحمتکش  یاری، بدست ورزدیاست که تالش م یانیک نیالد

 یو مردم را از فقر و تنگدست دینما ایرا اح ستانیس گذشته  یسرسبز

،  مروزیملک ن نیمرگ ا هق(. بعد از 718-۶۵9بخشد ) ییرها

ً یتقر  دانیم  ستانیم ( س138۵هـ 78۴) یقرن هشتم هجر انیتا پا با

 یمدت کمتر توجه نیاست . در مروزیملوک ن یخانوادگ یجنگ ها

 همیکه بعد ازحمالت پ یاندک رمق شود .  یشان نم بحال مردم و محل 

حکومت ملک  سال  یس یبود ، در ط یمغولها در شهر و محالت باق

 زدیبا برادران و عمو زادگان خود م کطرفیکه از  یستانیس نیعزالد

 کردیدست و پنجه نرم م نیلدهم با پسر خورد ملک قطب ا یجانب و از 

بدست  ستانیفتح س یرا برا نهیزم جهیو بالنت و مردم را به ستوه آورد 

 یرو«  ایگدام آس»    نیا گریآماده کرد که د یلنگ طور موریت

 .دیرا ند یخوشبخت

و پشت زره و   هیقلعه کاه ، ن تیملک ، وال نیا یزمامدار ۀدور در

 یآبکش یو چرخ ها ارخودیبمنظم آ ستمیو قلعه الش باس نیجو

شد. صرف در دوران حکومت ملک  بیبشدت تخر  یباد یاهایوآس

 یهـ ( است که مردم نفس7۴7-731بن رکن محمود ) نیقطب الد

مالک  خرده  یو اندک ریفق که اکثراً  یکشند و بحال مردم یبراحت م

  . شودیدر حق شان و در حق اهل فضل و دانش م زیبودند توجه ناچ

و گوشه  یاز فقراء آنهم بخاطر اندوختن ثواب و زهد و تقو یریدستگ  

 یو چشم بسو دنیبر ایصبر و قناعت و دل از دن به  نیو تلق یریگ
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 شدیپنداشته م لتیجزء فض عمده عصر و  تیآخرت دوختن ، خصوص

و  با زهاد و عباد  ،یانیک نیلحاظ بود که ملک قطب الد نی، و از ا

و مراعات خاطر  کردیم ییآنها دلجوو از  گرفتیگرم م نیمساک

 خیش دانی) ازمر یستانیس راقبالیبوساطت م یبار . نمودیرا م شانیا

عارف و زاهد  ی(، که مرد هیاقبال صاحب رساله  یعال ءالدوله سمنان

برخورد تباه کن سپاه هشتاد  کیاز  بود،  یو مورد احترام همگان

حمله نموده  ستانیس بر  هک یغور نیبا ملک حس ستانیس یهزار نفر

، مهمان  دهیبر ایملک دل از دن نی. همچنان ا دیبود صرف نظر گرد

داشت، چنانکه مصرف روزانه  یگرم و دستر خوان گسترده ا ۀخان 

[ بود که 12] «خروار نان و ده خروار گوشت   یس» کارخانه او 

 انیو لشکر کانیو زهاد و عباد و نزد یو اهل تقو نیبخورد مساک

 . شدیم ملک

شاه محمود  مینیب یکه م یرا هنگام ستانیس یودالیعمده ف اتیخصوص 

چهارده ( »  یاول قرن نهم هجر مهی) در ن یعل  نیعم شاه شمس الد

 دانستیو فقط خود او م«  بود سر کارخاصه او  زیهزار خروار تخم ر

سلطان  نوه ملک  نکهیا ایبخواهد از آن استفاده کند ،  کهیهر طور

ماه با تمام بود و  کی یرا برا یقافله ده هزار شتر تواندیمحمود م

است که فقط و فقط در  یروابط نیبدهد ، خود مب  ینبودش مهمان

باصطالح در چوکاب  ای یفیوملوک الطوا یتیتسلط ارباب رع طیشرا

 . و بس  ردیصورت بگ تواندیم یودالیمناسبات ف

   

) قرن  یهجر با آنکه از آغاز قرن هفتم ستانیهر حال س در

سوز مغول  یمرگ آلود و هست لیشدن س  ری( با سراز یالدیم13

ً در  اواخر قرن هشتم  مورد ضربات کشنده قرار گرفت و متعاقبا

آن افگند و با  یبر هست یلنگ آتش موری( ت یالدیم 1۴) قرن  یهجر

 یو زراعت ییاقتصاد روستا یبنا ریآب که ز یخراب کردن بندها 
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و ظلم را در حق مردم  یحد خرابکار نیآخر  دادیم لیرا تشک ستانیس

پس  یقرن نهم هجر آغاز  که در  مینیب یروا داشت ، با آنهم م ستانیس

ملک  خراج آن  درعهد ستانیو شاهرخ در س موریت یها یاز خراب

پنجصد و دوازده  و  ونیلیق(به هفت م832-80۶) یانیک نیقطب الد

 [1۴است .] دهیرسیدرهم( م 7،  ۵12، 000هزار درم)

در عهد  ستانیاز ملوک س یو حکومت بعض یروش مردم دار  

ً نمونه بوده است ، چنانکه در عهد   یو قرن دهم هجر یصفو واقعا

 لیشاه اسمع ) معاصر  یانیک یحیملک سلطان محمود بن ملک 

 مهینوع ب کیمردم ) ظاهراً ، طبقه اشراف ( از  تی( اکثر یصفو

 ندبرخوردار بود  یاجتماع

و  خیو پاداران ) دهقانان ( و سادات و مشا رانیاکثر ملوک و ام و

از حکومت نان راتبه داشتند :  رهیو سپاهساالران و غ بانیو نق قضات 

)  فهینان هر کس وظ کینان و تا  سه نان ،اوسط دو  یاعل» 

از سر کار  مردم  یماتم دار ایو  یاستحقاق ( داشت ، هنگام عروس

را که پنج  ییو حقوق آنها شدی( ملک داده م یشخص ییخاصه ) دارا

رفته و باز آمده بودند ، از آرد و روغن  گرید یبجا ستانیس سال از 

 [1۴.]«شدیشان داده م یو برا  دیگردیگرفته تا لباس سنجش م

بن ملک سلطان محمود  نیطبقه ، ملک نجم الد نیاز ا گرید نمونه

قرن هفدهم م( قافله   لیاوا )یاست که در اواخر قرن دهم هجر یانیک

اهل قافله که به عزم  را با  یمشهد نیمحمد ام ریام یده هزار شتر

مدت  یگذشت برا یم ستانیعراق از هند حرکت کرده بود و از س

 [1۵نگهداشت.] یخود طور مهمان دنز ستانیماه در س کی 

 د،یمک یجان مردم را م رهیش زمیودالیف که  یمثال ها در دوران نیا

کامالً )  طیتحت شرا در  ستانیاندازد که در س یم رتینسان را بحا

، به  ی، در عوض زراندوز یفی( و ملوک الطوا یتیرع -ارباب 

روش مردم  نیاست. ا شدهیمبادرت م یو بذل و عدل نسب یزرافشان 
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ً  یمحل هیبه سو یدار  یچه عوامل جهینمونه بوده است ، نت که واقعا

  باشد ؟  توانستیم

ً رقابت ها یخواهد باشد ول یم یگریعلت د هر و  یخان یمسلما

بخاطر شهرت و تبارز  ستانیس یانیشهزادگان ک ملوک و  یخانوادگ

مردم و افشار  انیطرف و در م کیخود ملوک از  انیدر م تیشخص

 گریجانب د آمدند ، از  یملوک بشمار م تیکه رع ستانیمختلفه س

با مردم و اقشار مختلف  ی، طورروش تازه تر جادیتا با ا شدیسبب م

شان بر تخت و مقام ملوک  اقتیو ل یستگیبه شا گرانیکه د ندیایب کنار 

مردم نسبت  انیمروج م اتیشک داستانها و روا بدهند . بدون  یگواه

طرف آنها را  نیبا شیپ و پنج قرن  ستیکه از ب یانیبه خانواده ک

که   ستانیملوک س قیمع هاند ، توج کردهیوارث تاج و تخت قلمداد م

 یانی) منسوب به ک یبند اصل و نسب خانواده گ یپا گرانیاز د شیب

سلسله  کیها  نیخود بودند . بدور نبوده است . ا االصل بودن ( 

 یطیشرا جادیهم داده در ا باشند که دست در دست  توانندیم یعوامل

 موقتاً عرض اندام کند. یودالیروابط ف ۀدر بحبوح یاستثنا

 

توسط شاه  یدولت صفو ۀسال220مذهبی  میاز آنکه طومار رژ سپ

از رجال قدرت طلب  گرید یکیشد ، نوبت به  دهیمحمود افغان برچ

م( 17۴7-173۶)ۀ. دهدینادرشاه افشاررس یعنی رانیا یوکشورکشا

برابر است با دوران سلطنت و فرمانفرمایى نادر شاه افشار،  یالدیم

کشى وحشیانه فیودالى، غارت و  ه دورانى که همراه است با بهر

  هاى مردم، تشدید ستم مالیاتى، زورگویى خشونت  چپاول مستقیم توده

ساختن کله منارها و   آور و بر پا بار و اعمال کشتارهاى وحشت 

هاى خانمانسوز.نادر در حالیکه با تمام قوا حکومت خود  ویرانگرى 

محلى را محدود  نظامى نرا تحکیم میکرد، حقوق حکام و سرکردگا

کرد و موقعیت قشر باالیى روحانیت شیعى را سخت متزلزل ساخت. 
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خراب  گرانه او که کشاورزان را خانه هاى اشغال گذشته از این، جنگ

دالها را نیز به نوبه خود کاهش میداد، بخش قابل  میکرد، درآمد فیو

ً توجهى از طبقه حاکم که از سیاست نادر ناراضى بودند، )ت به  (دریجا

 [1۶جناح مخالف او تبدیل شدند.]

عظیم بوروکراسى و قشون چندین ده هزار نفرى که به حساب  دستگاه

هاى   با تمام سنگینى خود به روى شانه شدیم ینگهدار انیروستائ

ترین کار  مردم و به خصوص کشاورزان فشار وارد میکرد. سنگین 

مهمات و  آذوقه، علوفه، لباس یک شکل و ۀتهی انیبراى روستائ

نادر بود.ً این نوع  یدر پ یپ یاه یلشکرکش ینیروى جنگى برا

یافت و گاه گاهى مالیات   ها بارها، تا چندین برابر افزایش مى مالیات

هاى سنگین و غیر منتظره نیز به نفع سپاه تعیین و اخذ میگردید.  

هاى سنگین صدمه دید و بر  بدینگونه اقتصاد کشاورزى از مالیات

 یى وارد شد. دست فشار بیرحمانه ان مفلس و تهىکشاورز

هاى  قرن هجدهم میالدى سراسر قلمرو نادرشاه در شعله ۴0دهه  در

هاى  هاى رهایى بخش توده  هاى جدایى طلبانه فیودالى و قیام شورش

هاى افغانستان، آسیاى  ها منحصر به سرزمین مردم میسوخت. این قیام

تمام ایاالت ایران مانند، کرمان،  میانه و ارمنستان نبود، بلکه در

و غیره نقاط آن  ستانیشیراز، گیالن، خوى، س ن،فارس، اصفها

سیاست نادرشاه که مبتنى بر   هاى ضد استبدادى و ضد کشور، جنبش

کردن مبارزات آنان علیه   حساب کشاورزان و سرکوب کشى بى   بهره

 .گرفت  ستم مالیاتى اجتماعى بود، روز تا روز اوج مى 

بود که  ییتوانفرسا یاتهایبرضد مال ستانیمردم س امیق ام،یق نیآخر

حواله شده بود. محمد کاظم، مینویسد که وقتى على  اریبرمردم آند

قلیخان برادر زاده نادر براى سرکوبى قیام وارد سیستان شد، با 

بودن شهر و روستاها از آدم  منظره وحشتناکى از ویرانى و خالى

 [17مواجه گردید.]
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ها و   ها و بیرحمى همان هنگام همه روزه شایعاتى درباره قتل در 

کردن و  رسید. درباره کور  نگیز تازه نادر بگوش مى  اقدامات وحشت

کشتن برخى از خوانین افشار که خویشاوندان نزدیک شاه بودند، 

خان افشار و غیره( نیز  خان، قاسم  على  خان، محمد )مانند: امام قلى

 اتییده میشد. ترس و وحشتى که نادر بخاطر وصول مالخبرهاى شن

 زیخان ن یقلیگزاف ایجاد کرده بود،سبب شد که برادرزاده اش عل یها

خراسان  یبسو شیشده برضد عمو کجای ستانیکننده گان س امیبا ق

برادرزاده اش نادرشاه را دچار ترس   عصیان نی.ادینما یلشکر کش

ساخته بود. چنانکه وقتى  شخود ردستانیبر ز یاعتماد یووحشت وب

هاى سیستان وخبوشان )قوچان( روانه راه  نادر براى سرکوبى قیام

بود، در فتح آباد، دو فرسنگى قوچان اردو زد و در آنجا تا چند روز 

اسپى زین کرده را نزد خود نگاه داشته بود تا در موقع فرار از آن 

اما  گریزد،ت باستفاده کند. حتى بارى نادر سعى کرد که به کال

گروهى از سربازان او، او را نگذاشتند و به او اطمینان دادند که 

یى را   اند تا زنده باشند به او خدمت کنند. با وجود این او توطیه حاضر

کشف کرد که علیه خود او بود و تصمیم گرفت فرادى آن روز توطئه 

شب گران را که از نزدیکان خودش بودند، کیفر دهد، اما همان  

از قصد نادر آگاه و به خیمه او داخل شدند و او را به قتل  گران توطئه

 1160، شب یازده جمادى االخرى 1747رساندند. )نهم جون 

 [18هـ(.]

همراه بود با استبداد وغارت مستقیم  کهیمرگ نادرافشار دوره ا با

آور و  هاى مردم، تشدید ستم مالیاتى، و اعمال کشتارهاى وحشت   توده

سران  انیگرفت ودولت اوبالفاصله م انیساختن کله منارها پا  پا بر

درافغانستان،  یآمدن احمدشاه دران کاری. با رودیگرد میسپاه اوتقس

بعداز احمدشاه  سال110وتا  دیگرد یدران جزوقلمرواحمدشاه ستانیس

 انیپا  آمد.  یبطورکامل جزوقلمرو افغانستان بشمارم
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 موپنج مقاله سی

 

 مدرسه وموقوفات ملک حمزه در قلعه فتح 

 

در عصر شاه جهان امپراتور هند، آخرین شهزاده كیاني این دیار 

 یانیبود. ملك حمزه فرزند ملك جالل الدین محمود ک انيیملک حمزه ک

از رؤساي ملي سیستان بود كه دربار صفوي ایران حكمروایي او را 

 نیت مي شناخت.دوران حکومت ملک جالل الدر سیستان برسمید

ملک حمزه  یاست. دوران جوان یالدیم1۶18 -1۵89یمحمود سالها

گذشت  اوزبکان ماوراء النهر ورشیدرکنارپدرش در مبارزه برضد 

مهاجمان اوزبک، ازجانب شاه عباس  یو بعد از قتل پدرش از سو

 منصوب شد.  ستانیاول بحکومت س

 
 ومتری جنوب زرنجقلعه فتح در شصت کلی
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در عرصه  ،یعالوه بر سخاوت وبخشش و نان ده یانیحمزه ک ملک

فرهنگ و ادب و شعر و راز و رمز مملکت دارى شهرت بسزایى 

داشت و پس از مرگش مدتها مزار او که در داخل گنبد سرخ قرار 

داشت، مورد احترام و ارادت خاص مردم سیستان بود. مردم سیستان 

مه اول قرن هفدهم فراهم آورده بود، یکه این ملک  در ندر پناه امنیتى 

به کار عمران و آبادى سر زمین خویش   ییوگسترده  عیبطور وس

مصروف بودند و روزگار نسبتأ آرامى را از سر میگذراندند. عصر 

 این ملک فراخ دست را عصرامن و امان نامیده اند. 

م( را 1۶۴۵-1۶18) یانیعصر حکومت ملک حمزه ک ت،ی.تیپ ،یج

،به 2سیستان.ج   ت،ی.تیپ ،ی.) جشماردیم ستانیس تیعصرصلح وامن

ولى متاسفانه که این آرامش و ( 13۶ص  ن،یالذاکر سییاهتمام ر

امنیت دیر نپایید و ملک حمزه کیانى با کج اندیشى در باریان سود 

وى خاطر نشان ساختند که در  همواجه گردید. ب یجوى شاه صفو

اندیشه بوجود آمده که سر سازش و مماشات با  دربار اصفهان این

حکمران مغولى قندهار دارد، پس براى اطفاى غضب شاه صفى باید 

 مخالفت خود را با حکمران مغولى هند آشکار نماید. 

این بود که بر اثر ظلم و استبداد شاه صفى، علیمردان خان  واقعیت

قندهار را  حکمران صفوى قندهار، از حکومت ایران بیزار گردید و

ق به قتیچ خان صوبه دار مغولى هند 1048م ي1638در ماه مارس 

 ( 125ص  ستان،یواگذار شد.) تیت.س

قندهار از همان اول مایل به نفوذ امپراتورى مغولى  یمغول حکمران

هند در سیستان بود و بنابراین بناى مکاتبه و دوستى با ملک حمزه 

که  یها قبل ملک عبدل قندهارخان کیانى را گذاشته بود. مگر از مدت

بر اراضى وسیعى میان خواجه على و خان نشین تسلط داشت، ملک 

حمله بر متصرفات حکومت مغولى قندهار  اىحمزه کیانى را بر

تشویق و ترغیب مینمود، اما ملک حمزه حاضر به اغوا و اقدامى 
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نمیشد، مگرخطرى که از جانب در بار صفوى او را  یزیخصومت آم

 یمیکرد، سر انجام تصمیم گرفت با ملک عبدل قندهارتهدید 

 همداستان شود. 

ق( ملک حمزه کیانى در سواحل 1049م)ي1639خزان سال  در

هیرمند سپاهى گرد آورد و بر متصرفات حاکم قندهار که از جانب 

شاه جهان، امپراتور هند در آنجا حکمروایى میکرد، حمله برد. در 

ر هیر مند سفلى سقوط کرد و به تصرف آغاز حمله، خان نشین واقع د

در آمد. بزودى حکمران  قندهارىنیروهاى ملک حمزه و ملک عبدل 

 ۀمغلى هند دست به حمله متقابله و تالفى جویانه زد و سپاهیان زبد

هندى که با ساز و برگ برتر جنگى مجهز بودند، پس از نبردى 

مجبور به سخت، ملک حمزه کیانى و ملک اودل)عبدل( قندهارى را 

 نشستندعقب نشینى کردند. ملک حمزه و ملک عبدل به قلعه فتح عقب 

و جنگ حصار را ادامه دادند. نیرو هاى هندى پس از تصرف مجدد 

خان نشین به داخل سیستان رخنه کردند و محالت میان خان نشین تا 

بند » قلعه فتح را غارت نمودند و براى انتقام کشى از سیستانیان 

را که عمده ترین بند )سد( بعد از "بند رستم " درسیستان « بلواخان

و آبیارى کلي سیستان بدان وابسته بود، به آب دادند و با  دشمرده میش

 آبیارى سیستان واپس مراجعت کردند.  یشبکه ها ریسا بیتخر

دسمبر  23نتایج عملیات موفقیت آمیز سپاهیان هندى در  گزارش

د عرضه گردید و ملک عبدل یا به شاه جهان امپراتور هن 1639

)اودل( به عنوان محرک این غایله تنبیه شد. تاثیر این شکست بر 

ملک حمزه کیانى چنان گران آمد که از غم و غصه آن بیمار و 

بطول انجامید که از جهان در  انىو این مریضى تا زم دیزمینگیر گرد

 م(. 1645هجرى برابربا  1055گذشت )

دولتى که خود بنیاد هشته بود  ۀدرسحمزه را در صحن م ملک

مردم محل  به سرخ گنبد معروف بود،[ دفن کردند و مقبره  انی]ودرم
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مورد  ارادت و اخالص فراوان  یادیاو به عنوان زیارت، سالهاى ز

مردم سیستان قرار داشت.) افغانستان در عصر کورگانیان هند، از 

 ( 254 -234، ص  یبیپوهاند حب

ى بر جاى نماند، اما برادرى سخنور و ادیبى بنام حمزه فرزند ازملک

ملک ابوالفتح داشت که یاور خوب ومهربان روز هاى بیمارى و 

زمینگیر شدنش بود. هردو برادر از طبع شعر گویى و نازک خیالى و 

ادبیات بهره داشتند و اشعار و چهار پاره هاى خود را به همدیگر رد 

مردى عاقل و هوشیارى بود، در  حمزه با آنکه ملکو بدل مى کردند. 

شعر "غافل" تخلص مى نمود و بارى این رباعى را سرود وبه 

 برادرش ملک ابوالفتح فرستاد: 

 خاطــــر عاطـرت غبـارى نـرسد     بر

 گفــــته من تــرا نقــارى نرسد از

 طالى خاطرت را غش نیست      هرچند

 زحمت آتش به عیارى نر سد بى

 

 ر را چنین میدهد: او جواب براد و

 

 زشراب معنوى سرشار است         نظمم

 را هوشیارى در کار است درکش

 محـــتا ج به پاى مــردى آتش نیست       

 سخنم طالى دست افشاراست نقد

 (37ـ36. صص 1317) تذ کره نصر آبادى. تهران، 

 

مساحت کشت و تعداد کشتکاران ملک حمزه را تشریح  ،تیت،یپ ،یج

ینگارد که از قلعه فتح باستقامت شمال شرق  تا قلعه چگینى کرده، م

که اراضى دشت امیران صاحب و قلعه چهل برج و نوکین کالت)قلعه 
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جدید( و قلعه سرخ و قلعه چخانسورک را نیز شامل میشد، دو هزار پا 

نفر  7یا  6چهار هکتار زمین بود که بوسیله  ادلگاو )هر پا گاو مع

زرکن و »زراعت بودند. در امتداد انهار کشت میشد( مشعول کار

سرچشمه  رمندیقلعه فتح از رودخانه ه کیکه ازنزد« زورکن

پوست »و بسوى دشت  هو از پشت قلعه چگینى عبور کرد ندگرفتیم

پرداختند  مى، یکهزار پاگاو، بکار کشاورزى ندامتداد مى یافت« گاو

 که قسمأ از نهر خاشرود آب میگرفتند. 

خانه هیرمند ، در ناحیه ترقون و حوض دار که از  در دست چپ رود

رود بیابان آبیارى میشد، هزار پا گاو و در جنوب هیرمند در ناحیه 

یک هزار پا گاو، بکار کشتمندى گماشته شده بودند. « خان نشین»

 (143 -142، صص 2)تیت، سیستان ،ج 

ملک سان دیده مى شود که مردم سیستان در پناه امنیتى که این  بدین

کیانى فراهم آورده بود، چگونه به کار عمران و آبادى سرزمین 

 . خویش مصروف بودند و روزگار نسبتأ آرامى را از سر میگذرانیدند

 

 موقوفات ملک حمزه: یساختمانها

مدرسه  کی یخرابه ها یپلنگ ۀقلع کی]شمال شرق قلعه فتح [نزد در

 یانیک حمزه کمل یوجود دارد که از ساخته ها  یوهمچنان حوض آب

 .نامندیاست و امروزهم آنرا حوض ملک حمزه م

حوض در  نیدرشرح آن نوشته بود: بر سر ا1903" درسال تی" ت 

قرار داشته است. آثار مدرسه وحوض هنوز هم مشخص  یآغاز گنبد

 دهید زیاند ن کردهیم یحوض را پر وخال نیکه ا ییبارهایاست و جو

 یکه آب حوض صاف وزالل باقبوده  یطور بارهای. وضع جوشوندیم

 است. ماندهیم
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 ه ملک حمزه در قلعه فتحمدرس

 

در داخل  یو رایز  ند،یگویحوض را حوض ملک حمزه خان م نیا

 یوارهایحوض و در وسط د نیو در کنار ا نمودیساختمان جلوس م

آب  یکیسرد گنبد بلند ودر نزد یۀپهن بود ودر آنجا در سا لوهایز

وهر شب را در  افتندی یمنطقه حضور م روان، اکابر واشراف

 یسپر یپهلوان یا قصه هایو یقیموس دنیوشن انیتابستان با قل

 .کردندیم

وشعرا  گرفتیانجام م زین یدولت یاجتماعهات کارها نیهم در

آمد.  یوکالم بدست م تیابراز خالق یبرا یرا فرصت نیومصنف

ناخت اند.در هنوزقابل ش رساندندیکه آب را به حوض م ییها باریجو

کوچک، خدمتگاران  یشکل ودر درون اتاقها یاطراف ساختمان گنبد

 (132همان اثر، ص ت،ی. )تکردندیملک استراحت م
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 عصرملک حمزه : یمعمار سبک

)ص  تیدرعصر ملک حمزه ت ستانیس یمورد سبک معمار در

که متعلق به زمان ملک حمزه  یتمام ساختمانها:» دیویګم(13۴

 ستمیس یاند، دارا موریت ۀمربوط به قبل ازحمل ایپدر و ایم (17)قرن

وهواکش  ریگنبدها نور گ یبرخ یهستند.باال یبیعج یهوا رسان

اند. به  نمودهیم تیهدا نیریز یموجود بوده اند و باد را به اتاقها

دوبل آنهارا از آفتاب تموز  یواریآمده ود یهم باد م یداخل یاتاقها

اول  ۀحد فاصل اتاقها در طبق یهاواریاست. د داشتهیمحفوظ م

 نیدوبل وجود دارند که)ب یوارهایباالد ۀاند،در طبق می)پرشده( وضخ

باشد  یطاق م یقسمت دارا نی( دو فوت فاصله است. سقف اهیدوال

 میچ ای)پرشده واریآن را د یطاق تا چند فوت باال آمده و رو نیکه ا

 یقسمت انحنا نیباالترپرشده فقط تا  یوارهای. بن ددهدیم لیدار( تشک

 مربوط به گنبد ادامه دارد. یطاقها

 یاندرون یزاهدان، در درون اتاق ها یشمال یها رانهیاز و یبرخ در

 ۀکوچک موجود بود که با روزن یاز درها یطبقه اول مجموعه ا
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 نی)هم کف( انیریز ی. در درون اتاقافتی یباال ارتباط م یوارهاید

هدف  نیز گنبد قرار داشت وعالوه برتأمسوراخها در امتداد)خط( آغا

 ریتاث بیترت نیشده بود تا بد تیرعا زین یآراستگ ۀهوا، جنب دنیرسان

در  یباد رسان ستمیس نیشود. ا یمنتف وارهاینامطلوب مسطح بودن د

 رانهیو نیموجود بود. ا زین یفتح، در پلنگ ۀقلع یکیساروتار و درنزد

 نیپدرش ملک جالل الد ایم( 17از زمان ملک حمزه)قرن متریها قد

زمان  یودر معمار یمیقد یساختمانها نیکه درا ستین یدی. تردستندین

 دهید یوسبک معمار یعموم ۀ، همان نقش(20حاضر)شروع قرن

 بود.  جیرا رانیا یکه در زمان شاهان ساسان شودیم

و درست استفاده شود  بعد از خشک  حیاز گل رس بطور صح اگر

و چنانچه کاهگل را بدقت مورد استفاده قرار  گرددیشدن محکم م

 ماند،یم یومحکم باق داریاز آن پا شتریب ایآجر و  ۀبمثاب وارهاید م،یبده

 یکه ساختمان را از تباه دیآ یدر م یکنواختیکاهگل به حالت  رایز

]که از خشت  ستانیس یمیقد ی. ساختمانهاداردینگهمدر امان  بیوتخر

است که از  ییتب بهتر از آنهاخام ساخته شده اند[به مرا

اکتشافات  نی)خشت پخته( خشک ساخته شده اند.از آخریآجرها

است که از مصالح  دهیامر به اثبات رس نیبزرگ وگسترده بابل ا

شده  یبه حد وفور استفاده م یمیدر روزگاران قد یساختمان

از اندازه مورد استعمال آن  شیشهر بابل که ب ۀخراب یهایوگچکار

 .« دهدیامر را نشان م نیا یبوده بخوب روزگار

 

 کاروانسرا ؟مدرسه بود یا قلعه فتح،  سرخ گنبد در
 

 1872که در سال  یسیانگل دیسمت، سکرترجنرال گولدسم وانیا

از بندکوهک تا  چهار  رانیبمنظور مشاهده نقاط تحت تصرف دولت ا

ه نمود دنیکرده بود، و از قلعه فتح د  یراهمراه دیبرجک گولدسم



 279 چهل مقالۀ سیستانی

 م،یبه آن پرداخت یآن نوشته بود وما درنوشته قبل ۀدربار یشرح

 گفته بود:  ییدرجا

تنها  شود،ینم دهیقابل توجه، د یاز ساختمان ها ینشان»فتح  درقلعه

بزرگ واقع در  یکاروانسرا کیکه واقعاً ارزش توجه داشت،  یزیچ

 شهر یبارو یکاروانسرا، در جنوب غرب نیشهر بود. ا وارید رونیب

ً از خشت پخته، به بزرگ انچ مربع ساخته شده بود  11 یواقع وتماما

 یخاص داشت که در خرابه ها یبائیز راواج یواز نظرطراح

 . ستیمعمول ن ستان،یس یباستان

 یبزرگ با سقف گنبد یمرکز اطیح کی یکاروانسرا دارا ساختمان

اتاق وجود  نیمتشکل از چند یآن بود که در هرطرف آن بالها یرو

درجه به اصطبل ها  90یۀبا زاو یداشت. از بال راست راه ارتباط

ً خوب بود، اما ظاهر  یمرکز اطیگنبد ح یساخته شده بود. رو واقعا

کاره بوده وساختمان آن به  مهیکه ن مدآ یبه نظر م نیساختمان چن

بال چپ وجود نداشت  یالزم برا یاصطبل ها رایاست.ز دهیاتمام نرس

 کیکاروانسرا ،  نیگنبد نا تمام بود. مجاور ا یقسمت باال نیوهمچن

آن  گریودر طرف د ،یگل یبزرگ ساخته شده از خشت ها خچالی

وتکه  مرمر یآن خرده سنگ ها یوجود داشت که رو یگورستان کی

 میدیرس جهینت نیقلعه فتح به ا دیپراکنده بود. بعد از باز د یکاش یها

 است.  یمیقد یلیشهر خ نیکه ا

)بعلت نداشتن  رپاید یسنگ یامکان احداث بنا ها ستان،یس در

 یلیمدت خ توانندینم  یهوا زدگ لیهم به دل یگل یوبناها ستیکوه[ن

ساختمانها به چشم  نیاز وجودچوب درا یپا برجا بمانند. نشان یطوالن

 نیپوسد، بنابر یبعلت رطوبت هوا چوب زود م رای]زخوردینم

 یقوس یاند[ وسقف همگ یساختمانها همه از خشت وگل بشکل گنبد

 یها هیبه صورت پا ییگاه ها هیتک یشهردارا یوارهایشکل بوده ود
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 یایجغراف ،یحسن احمد«) هستند. یفوت ۶در فواصل  میضخ یگل

 (189صص  ستان،یس یخیتار

 

 
 سرخ گنبد در قلعه فتح

 

داده وچشم  صیتشخ« کاروانسرا»سمت، آنرا  تانیکه کاپ یساختمان

که  یمردم محل انیکرده است، درم انیآن ب ۀر بارخود را د یدهاید

ندارند،بنام "سرخ گنبد"  قیدق یمنطقه اطالع خیاکثراً بلوچ اند واز تار

ارگ قلعه فتح،  کیساختمان که در جنوب غرب نزد نی.اشدیم دهینام

اعمار شده بود، اصالً  یبه شکل مخروط شهر ۀدرخارج حوم

در قرن هفدهم  یانیمدرسه بود که ملک حمزه ک کیساختمان 

مدرسه مال » ای" یشاه ۀآنرا بنانهاده بودوبنام "مدرس(1۶18-1۶۵۵)

 .شدیم ادی  «یشاه

 

 :تیگنبد از نظر ت سرخ

بنام جورچ  ستانیس تیحکم ئتیاز همراهان ه یکی،  1903 درسال

ساختمان را از  نیکه هم نقشه بردار وهم باستان شناس بود،ا ت،یترتیپ
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 کیسرخ گنبد اصالً :» دیگویآن داده م ۀر بارد یوشرح دهید کینزد

بوده است. جى.پى. تیت با دسترسى به یکى ازآثار  یدولت ۀمدرس

یاد آور مى شود که" « شجرة الملوک»سیستان بنام  ابیتاریخى نا

"سرخ گنبد" به یکصد و هشتاد نفر مى رسید که  ۀتعداد اساتید مدرس

یکصد خروار غله بوزن از والدین طالب ساالنه عالوه بر شهریه، 

 ت،ی.تیپ ،یتبریز و دویست تومان نقد در یافت میکردند. " ) ج

 ( 125سیستان باهتمام غالم على رئیس الذاکرین. ص 

مال شاهى بودکه گویا مال امام شاه یا  ۀمدرسه معروف به مدرس این

که ملک حمزه کیانى  کندیعالوه م تیملک حمزه کیانى بوده است. ت

هجرى برابر با 1055ـ 1028ت سیستان از عهده دارحکوم

م بود. اراضى وسیعى به این مدرسه و مدرسه دیگریکه 1645ـ1618

پلنگى اعمار کرده  بود  عهدر شمال قل« حوض»در محل موسوم به

 وبنام مدرسه ملک حمزه مشهور بود وقف کرده بود. 

فتح، در جنوب غرب  ۀقلع واریدورتر از د:» سدینویم نیچن ت،یت

مدرسه موجود است که ملک حمزه آنرا  کیاز  ی]قلعه[ آثارکوت 

آن افتاده وبا توجه به  یوقف نموده بود. اکنون گنبد ساختمان مرکز

ً از آجر پخته]خشت پخته[ ساخته شده بنام  نکهیا گنبد مذکور تماما

دوبازو  یموسوم است. در دوجانب ساختمان مرکز« سرخ گنبد»

. شودیم دهیستون دار د یتاقها وبالکن هاموجود بوده که در داخل آنها ا

. بخصوص آنانکه از کردندیم یاتاقها استادان وطالب زندگ نیدرا

نفر 180مشتمل بر  دیتعداد اسات ندیگویدور آمده بودند. م یمکانها

خروار غله بوزن  کصدی یۀطالب عالوه برشهر نیبودند که از والد

 یرسه به مال شاه. احداث مدگرفتندیتومان نقد م ستیودو زیتبر

مدرسه  نیا لیفتح بوده است. بعد از تکم ۀمنسوب است که مجتهد قلع

 یمذکوراکنون در دهکد ها یملک حمزه آنرا وقف نمود. وراث مال

 نیبرند.مدرسه وگروه مدرس یعسرت بسرم به«یگور»و« بنجار»
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سطح کم  یشده اند.ساختمان مدرسه بر رو نهیآن مدتها قبل داستان پار

پخته  ی. رنگ سرخ آجرهاشودیم دهیقرارگرفته واز دور د یارتفاع

 یبناها  نیدر ب یبنائ نیچن رایز کند،یرا به خود جلب م یتوجه آدم

 (ت،همانجای.تیپ ،یج.«) رسدیبه نظرم یعاد ریغ ستانیس

 

 سرخ گنبد: یمعمار سبک

مدرسه قابل ذکر اند.  یانیساختمان م یمحرابها ژهیو یمعمار

و با آنکه  رندیسرچشمه بگ یاز مرکز نکهیا یجاآجر)خشت پخته( ب

ساختمان  نیا یآورند، در محراب ها دیرا پد یی هیطبق معمول حاش

پوشانند ودر  یرا م گرید کیآجر ساخته شده و یافق یها فیاز رد

 ۀ. نمونسازندیرا محکمتر م دیجد سبک نیا میضخ یوارهایحال د نیع

 ۀشده است که در فاصل دهید زین یسبک محراب ساز نیهم گرازید

 «یچهاردر» یها رانهیدر جنوب کرکوشاه در و لیهفت م ایشش 

 یسبک معمار رایاز آجر ساخته شده ز زیساختمان ن نیموجود است. ا

شود  ختهپنداشتند که اگر با مصالح کم دوام سا یم نیمزبور را چن

بود که هرچهارسمت آن  ییمقبره  یدوام نخواهد آورد. چهاردر ادیز

باز شامل  یجهات قطب نما مطابقت داشت. راه ها با

بصورت  وارهاید یایبود و از زوا عی)محراب( وسیچهاردرگاه

قبر،  یبر رو زیساختمان ن نی. دراشدیاستفاده م کیبار یستونها

موجود در ساختمان  تیاز آجر پخته ساخته شده بود.طبق روا یگنبد

اند وهمانند اوقاف را دفن کرده  یانیوسط مدرسه، ملک حمزه خان ک

 .  شدیاستفاده م زیاز آن به عنوان مسجد ن یاسالم یمیوتعل یمذهب

 

 :درمورد سرخ گنبداز عبدالغفور مراد، یتیروا

 اتی، که هنوز محصل فاکولته ادب19۶3سطور،در نیا نگارنده

خود در  یهفته مهمان اقوام بارکزائ کیبه قلعه فتح زدم و یبودم،سر
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که بعد نام برده  شیلغفورمراد وپسران عموقلعه فتح بودم. عبدا

 کرد. یرائیپذ یاز من بخوب شوند،یم

تعویض از  تیروا کیکرد، در تیاحک میجالب برادو روایت   او

:دردوره صدارت هاشم خان زمینهای سیخسر با قلعه فتح گفت که 

که در  ینهایمحمدعمر خان،زم لیقلعه فتح کرن انیبارکزائ سیرئ

 یداشتند با حاج سوالی کنگ در شمال مرکز ولواقع خسریمنطقه س

از  یناروئ فهیکرد وطا ضیقلعه فتح، تعو میمق یآغامحمد خان ناروئ

به قلعه فتح  خسریازس یبارکزائ فهیرفتند وطا خسریقلعه فتح به س

 آمدند.

محمدعمرخان در  لیکرنعبدالغفور مراد درادامه  روایت خود گفت :

تا تمام برادران  شدساختمانی مع مجت کی جادیقلعه فتح به فکر ا

 یساختمان نسبتاً مستحکم وآبرومند کنارهم زندگ کیمحل ودر کیدر

بخاطر رنگ خشت را که  «سرخ گنبد »گرفت تا  می. او تصمندینما

کند و از  بیتخر گفتند،یم« سرخ گنبد»مردم به آن  شیپخته اهای 

زد.او این بزرگی بسا یخانواده  ما قلعه ا یش برایخشت هاآجرها و

باب خانه  ۴8شامل   یکوچک عسکر  ۀقشل کیویک کار را کرد

آن که حد  ۀدر چهارگوش یهمراه با چهار برج سه طبقه ئ منینش یها

. عالوه بوداعمارکردمتر( 8در۴از خانه ها ) کیهر یوسط بزرگ

 ۶متردر30) یمسجد به بزرگ کیهمان سرخ گنبد  یبرآن ازخشت ها

 سیوتدر میوحجره جهت تعل زیدهل نیچندمتر( با ۴متر به ارتفاع 

 ساخت. ینید لیمسا

 نیخانه نشم ۴8 یدارا یقلعه نظام کی یمجتمع به بزرگ کی اگر

کم از کم  شیمهمانخانه بزرگ که گنجا کیمسجد بزرگ با  کیو

که ساختمان  رسدیبه نظرمدرنظربگیریم نفرمهمان را داشت،  کصدی

ظمت  و شکوه مند بوده با ع خیلی ،یانیملک حمزه ک یمدرسه شاه

 است.
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قلعه  انیدادکه : بارکزائ حیتوض میمرحوم مراد برا  گرید تیروا ودر

محمدعمرخان با  لینوده فراه اند. کرن یۀقر لیکالن خ ۀفیفتح از طا

 مروزیبه ن یسرحد دار فیوظا یاجرا یشش برادرخود از فراه برا

برادران  نیودند. اشده ب میوبعد در قلعه فتح  مق خسریابتدا در سه آمد

 رخان،یکج وسفخان،یمحمدعمرخان،غفورخان، محمد  لیکرن کیهر

خان،   نیخان، محمداعظم خان ومحمدحس میمحمدعلم خان، محمدنع

پسران دوران خان ابن مرادخان ابن نورا خان ابن کالن خان بودند. 

 : راستیبشرح ز شانیپسران ا

ب سه فرزند: )صاحخانیخان، ومحمدعل نیغفورخان: محمدام از

 احمدخان وعبدالرحمن بود.(  ینادرخان،عل

 محمدجان، یخان:احمدجان)صاحب چهارپسربنام ها وسفیازمحمد 

 بود.( نیعبدهللا، محمدحسن ومحمدحس

خان،غالم  قیغالم صد یمحمدعمرخان:چهارپسربنامها لیازکرن 

 خان  بوجود آمدند. زیعبدالقدوسخان، وعبدالعز درخان،یح

 .دندیبه ثمر رس لیخان واسرائ میعبدالحک یوپسربنامها: درخانیکج از

جان وعبدهللا  میجان، عبدالرح میکر یمحمدعلم خان: سه پسربنامها از

 خان بوجود آمدند.

 خان،عبدالغفورخان مراد نیالد یخان: غالم مح میمحمدنع از

خان ولعل محمد خان  به  می( ، محمدرحیوبلوچ ی)شاعرزبان در

محمدعمرخان  لیبرادران فقط مرحوم کرن نیا انیم از. دندیظهور رس

 انیام.در م دهیند را گرانیبودم ود دهید یرا قبلن در دوران کودک

 داریجان جوانان ب میخانواده عبالغفور مراد و کر نیفرزندان ا

 بودند. یونامدار اریوهوش

 نیدرکشور ا یخیبراثرحوادث ناگوار تار رمتاسفانهیاخ ۀده درپنج

  مروزیمثل  سردار ان چهاربرجک ن زیقلعه فتح ن یرکزائخانواده  با

 2020/ 2/ 1۴ اند. دهیرا د یادیمشکالت ز
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 مششوسی مقاله 

 

 «دردربار امیرعبدالرحمن»نگاهی برکتاب:

 نوشتۀ:  الفردگری

 ترجمه: اکبربریالی

 

  
 تصویرامیرعبدالرحمن خان بقلم گری     الفردگری طبیب دربار امیر

 

داکتر اکبربریالی یک نسخه ازاین کتاب جالب آقای دی قبل چن         

که از لطف مترجم گرامی   را از طریق  پست برایم فرستاده بودند

پس از وصول آنرا نتوانستم چون حجم کتاب زیاد بود متشکرم.
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به مطالعه  12پیگرانه مطالعه نمایم بنابرین شبانه  بعد از ساعت 

 دلچسپی من بود.فصولی پرداختم  که بیشتر مورد 

 568فصل ) 32در کتاب عالوه برمقدمه ویاد داشت مترجم         

شده  با ادبیات روان وزبان شیرین دری کابل نوشته  صفحه (

است.کتاب در روی کاغذ درجه اول با حروف روشن وقطع وصحافت 

 از سوی انتشارات نبشت درهامبورگ آلمان 2020مرغوب در سال 

 به چاپ رسیده است.

 

برمحور کرکتر سیاسی  آنطور که از نامش پیداست، کتاب       

کتاب نتیجه  می چرخد. (امیر آهنین )واداری امیرعبدالرحمن خان 

چشمدیدهای نویسنده از دربارامیر وتوجه امیر به متحول ساختن 

افغانستان  از راه بکاراندازی صنایع ماشینی ورونق تجارت وتامین 

که ضمن نامه های خصوصی به همسرش امنیت و تعمیم علوم است 

 به لندن فرستاده است. 

عبدالرحمن )داکتر الفردگری( ، طبیب معالج امیرکتاب  نویسنده        

-1889خان است که  بحیث یک متخصص جراحی مدت سه سال )

اوضاع سیاسی ( از نزدیک ناظروضع صحی امیر وشاهد 1893

ان برگشته ، به نگاشتن بوده ووقتی به انگلستواجتماعی افغانستان 

  خاطرات خود ازروی نامه های ارسالی به خانمش  پرداخته است.

امیر  واین اثر به خواننده کمک میکند تا چهره افغانستان 

 از زبان وقلم یک طبیب انگلیسی  تماشا کند وآنراعبدالرحمن خان را

دست  حقیقت با اوضاع واحوال امروزی کشور مقایسه کند وبه این

از  بسیاری جهات که وضعیت افغانستان درحال حاضر  یابد

   -تنظیمی -)بخصوص ازلحاظ امنیت،وجود رهبران خودمختارقومی

امیر عبدالرحمن خان قبل ازبدتر از عهد وباور های خرافی( خیلی 

 است.
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بسیاری ازمسایل جامعه شناسی افغانستان بازتاب یافته اند  دراین اثر

و افراد قابل مراجعه  ت مذهبی وعبادتگاه هاباورها واعتقادا قبیل :از

کوچه های کاالها ومحالت اشرافی نشین وو هاو بازار برای شفایابی

آلودگی وبدبوئی و وجود انواع با تنگ وتاریک کابل وپس کوچه 

مختلفی چون تب مالیار)تب سرد( وتب محرقه )تب گرم(، امراض 

خون وغیره با  اسهال ،قی، وبا، و قلنج، سردر،درد مفاصل وفشار

روش های طبابت سنتی چون حجامت)رگ زدن( و کشیدن دندان 

وبکار بردن تعویذ و چف وپف مالها برمحل سوختگی،  بستن زخم 

با لته های کثیف ، مالیدن زردچوبه وتخم مرغ  برزخم مریض 

وبازیهای کشتی گیری  وبزکشی در  میله های عمومی ،وهمچنان از

کم نظیری بدست میدهد که در اطالعات جالب و جشن نوروز

)فصل های پنجم وششم وهفتم وهشتم(. سایرمنابع کمتر میتوان یافت

من در آینده در باره هریک از این مسایل که به جامعه شناسی 

افغانستان کمک کرده میتواند بخش های از این فصول را اقتباس وبا 

 خوانندگان شریک میسازم.

 

امیر »م حرمت می بیند و او را مولف، امیرعبدالرحمن خان را بچش

مینامد، ودر آغاز کتابش « جاللتمآب »و« آن مرد بزرگ»و« نیرومند

از زمان جلوس آن امير نيرومند بر  »مینویسد:« پوزش» زیرعنوان

های چشمگير در ادارۀ کشور رخ  تخت فرمانروايی چنان دگرگونی

فکر هايی به سوی تمدن برداشته شده است، که  داده و چنان گام

کرديم شايد روايتی از زندگی در آنجا و احتماالً انداختن اندکی 

مندی عام   روشنايی بر شخصيت شاه و عامۀ مردم، مورد عالقه

 «گيرد. قرار

تیز  ذکاوت و از،دراین اثر تصویری دقیقی از امیرآهنین نویسنده 
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هوشی وفهم سیاسی  امیر از وضعیت نا امن مملکتش، ازمدیریت  

بدست  ،زنراهسرکش و جنگجو وفرمان ناپذیر ویاغی و برمردمانی

وباالخره نتايج  ياداشت های خود را دربارۀ )امير آهنين( میدهد 

درفصل پايانی خاطراتش خالصه ميکند که خواندنش دلچسپ وبرای 

 آنانی که با تاريخ عالقمنداند ، مواد بسيار تازه وجديد بدست ميدهد.

زبک وهزاره وپشتون و ا اعم ازوطنی خود سندگانیما از قلم نو

 میعبدالرحمن حان خوانده ا ریرا درباره ام یتلخ وتند اریسخنان بس

ارتباط  چیکه ه میبخوان ریرا درحق آن ام یسخنان کس نجایدرا دییایب

لحاظ   کیندارد و از  ریهم با ام یقاره ا یوحت یووطن  یکیاتن

 بیطب یراو الفردگ و شودیشمرده م نافغانستا یخیدشمن تار

کتاب را با اندک  3۲من صفحاتی ازفصل بوده است.  ریام یسیانگل

 :اختصار دراينجا بازتاب ميدهم

ام که تصويری واقعی از وضع  با شرح تجارب خود در افغانستان، کوشيده »

فعلی آن کشور و کرکتر فرمانروای آن به دست دهم. ولی اين را نبايد فراموش 

شده، در مقايسه با مردم  های استخدام ما انگليسی کرد که در ارتباط با امير،

ها بسياری  کشور در موقف کامالً دگری قرار داشتيم. ما بيگانه بومی 

مالحظه  ]افقی[هايی را که به ما ربط داشت، محض به صورت تجريدی رويداد

آور بود  ؛ رويدادهايی جالب که گاه درد]عمودی[کرديم و نه به گونۀ شخصی می

ترين   آور. به گونۀ نمونه شرح دادم که امير مردانی را از پايين هو گاه خند

داد. به  ترين مقامات سلطنت ارتقا می طبقات اجتماع، حتی بردگان، به عالی

ها نزول  ترين موقف  مقام در ظرف يک روز به پست گونه مردان عالی  همين

تازد با  هر میهای ش رتبه امروز سوار بر اسپ در جاده کردند. افسری عالی می

اش. فردا او را  شده بر تن و انبوه خدمتکاران در پی جامۀ مخملين و طالکاری

ای نان  خزد تا لقمه  در می در به آن بينی که َچپَنی مندرس بر تن، از اين  می

 کند. خشک گدايی

شود، با معاشی متوسط.  به گونۀ مثال: مردی والی  يکی از واليات مقرر می

بيند که لباسی فاخر بر تن دارد و خيل نوکران و  ر او را میپس از چندی امي

بينيم که ناممکن است اين  ها هم می ند. حتی ما بيگانهروان  اسپان در دنبالش
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ها را برايش باد آورده باشد. واضح است که امير اين مسئله را بسيار  ثروت

شود تا از  یبيند، پس از چند سالی مرد به کابل خوانده م تر از ما می  روشن

اين کار را کرده  ]والی[بابت ماليات و عايدات حکومت حساب پس دهد.

ها و  تواند. همان است که ثروت نامشروعش همراه با زيورها و شال نمی

که  شود و خودش چنان می هايش ضبط و به خزانۀ دولت ريخته های زن الماس

-547) افتد. می کند و يا به زندان مستحق است يا دست به گدايی دراز می

548)  

 

عبدالرحمن از روی تصادف بر اميراگر بگوييم که »نويسنده درادامه ميگويد:

شد که بدون  ايم. ولی کارهايی بايد اجرا می تخت ننشسته است، ادعايی خام کرده

الطوايف يعنی سران  شکستن قدرت ملوک آمد. درهم شک تنها از عهدۀ او برمی

کردند، امری اساسی بود و بايد به  هم رقابت می بزرگ اقوام که روی منافع با

شد. نيز الزم بود که کشور زير اقتدار  های مداومشان پايان داده می خصومت

کرد و همراه با آن اين  يک نفر متحد شود. بايد احترام در برابر قانون رشد می

ها  وپازدن در باتالق نادانی آمد تا مردم را بتوان از دست می وجود امکان به

ً به کنترل مطلق دست يافته است،  رهانيد. امير در اين کشور که بر آن تقريبا

کند. ولی با اين همه، اگر  های بزرگ مدنی کرده است و هنوز هم می کارروايی

های خودکامه را نيز  های معمول در حکومت تواند زشتی آدم کور نباشد، می

 ببيند. 

ها بر افغانستان نظر بيندازيم،  فکت هرگاه با تکيه بر شمار کافی از شواهد و

کنم ديگر جای شک در اين ادعا نخواهد ماند که اين کشور در ده سال  فکر می

چنين اين ادعا که اين  های بزرگ به سوی تمدن برداشته است. هم گذشته گام

العاده يعنی امير عبدالرحمان است که بر  پيشرفت کالً مديون آن شاهزادۀ فوق

ساختن  نستان نشسته است، احتياج به ثبوت ندارد. برای روشنتخت شاهی افغا

ساختن کشور همين   نقش شخصيت دورانديش و نيرومند اين مرد در متمدن

های مردم آن را با  بود که وضعيت امروزی مملکت و گرايش بسنده خواهد

تواند  سال پيش مقايسه کنيم. او اکنون يگانه مرجعی است که می وضع چند

موجود   ايدار بر مردم بگذارد. مطبوعاتی برای رهنمايی آرای عمومیاثراتی پ

است. حتی شخص  شدت کاسته شده نيست. از قدرت و نفوذ ماليان به

مند  آميز امير بهره خان، هرچند که از رفتار احترام مال العلما يعنی خان رئيس
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از آن است، به ندرت قدرتی بيشتر از يک قاضی حکومتی دارد و نه هم بيشتر 

شود،  های عام ابراز می تواند.نظرات امير که در بار می توجه مردم را جلب

های دستگاه حکومتی است. اين نظرات را منشيان، کارمندان  محور همۀ فعاليت

رسد و به  گيرند؛ پس از آن به بازارها می ها به گوش می بچه دربار و غالم

  (55۰-549)ص« شوند.  زودی همۀ مردم از آن مطلع می

 

 مولف از انتساب امير به قوم درانی ياد ميکند وميگويد:

که گفتم امير سرکردۀ قوم نيرومند درانی است. تا جايی که  طوری»

کند، اين قوم در مقايسه با همۀ اقوام ديگر افغانستان  حافظه کار می

تر بوده است و همۀ زمامداران اصيل   تر و پيشرفته  آزادمنش

اند. هرگاه نفوذ شخصی و  وم برخاستهافغانستان از اين ق

بينيم که خوشبختانه متمايل به  انگيز امير را بررسی کنيم، می شگفت

توان ثابت کرد:نيازی نيست  عدالت و تمدن است. اين ادعا را می

بسيار دور برويم. وضع افغانستان در زمان فرمانروايی پدرکالن 

ها او را  انمحمد که افغ امير عبدالرحمان، يعنی امير دوست

خواندند بر چه منوال بود؟  می« کبير امير»يا « بزرگ امير»

 ]کهندلخان[ محمد امير واليات کابل بود. برادرش رحمدل دوست

قندهار را اشغال کرده بود و هرات به صورت مستقل زير حکومت 

شجاع قرار داشت. اين وضع   برادر شاه ]شاه محمود[شيرمحمد

ين بزرگان به صورت يکنواخت با بود. ا 183۵کشور در سال 

کردند. تضاد منافع و  باخت می و روسيه و ايران ساخت

های شخصی آنان، کشور را به وضعی ناآرام کشانده بود که  حسودی

گيری و قتل چنان  فرقی با انارشی نداشت. جنگ و همراه با آن ره

ها سفر از يک شهر به  رواج داشت که برای بسياری از افغان

ها چنان  بود.جنگ ها ناممکن گر خطرناک و برای خارجیشهری دي

شد که خطر آن وجود داشت که آدم در  ور می غافلگيرانه شعله
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ها گير افتد. آغاز سفر برای  جريان سفر، ناخواسته در يکی از آن

رفتن از ميدان  ها امری جسورانه بود و گاه برای طفره کاروان

گزيدند. يگانه دلخوشی  را میهای دور و فرساينده  جنگ، ناگزير راه

های  قبايل وحشی افغان، همانا چانسی بود که سرقت و قتل

 آورد. می ها به همراه شان در شاهراه بازخواست بی

به تسخير ترکستان موفق شد و  18۵۰محمد در حوالی سال  دوست

را از قندهار  ]خان[توانست رحمدل درست است(1856]18۵۴در 

ان شاه در هرات جانشين پدرش محمود شده براند. در آن ميان کامر

ها  بود و پس از مرگ  او، وزيرش يارمحمد به قدرت رسيد. پارس

کردند. ]محاصره[ناگهان دست به پيشروی زدند و هرات را تصرف 

ها را  هرات کليد گشايش هندوستان است و اين رخدادها بريتانوی

 وداماد امير[ ]برادرزادهجان برادر ناگزير به مداخله ساخت. سلطان

مرد و چندين  18۶۲قدرت بود. او در  سرمحمد در هرات بر دوست

ها زدند.  نفر مدعی بزرگی  قوم بودند و هريک دست به دامان پارس

محمد با لشکرش عازم هرات شد و شهر را   دوست]امير[بنابراين 

اش بود، چون چند روزی  محاصره و فتح کرد. اين آخرين کارروايی

  (55۲-551)ص« سپرد. سرايش جان  خيمه پس از آن در

نویسنده  ازشباهت های امیر آهنین با جدش امیردوست محمدخان یاد 

دادن و نفرين بر   محمد، دشنام دوستاميردر زمان حکومت  :»کرده میگوید

که جنگجويی کامياب و خشن بود، با  ]کبير[ها در کابل مجاز بود. امير انگليسی

توانستند آزادانه به او مراجعه کنند.   شت و مردم میدا رعيتش رفتاری صميمی 

هيچ کاری مردم خود  ورفاه پادشاهی محبوب بود، ولی برای رشد اقتصادی

بايد نکرد وبه اين دل خوش کرده بود که استقالل کشورش را نگهداشته است. 

ای بلند  های قوی با درجه اين رگه اضافه کرد که در شخصيت امير عبدالرحمان 

های ساينس، هنرها  مالحظه از معلومات در ساحه يافتگی و ذخيرۀ قابل  تعليماز 

ها و  ها و مصاحبت درآميخته است؛ چيزهايی که او از کتاب  و دانش عمومی

نوازی صميمانه  گری در جريان سفرها به دست آورده است. او بر مهمان نظاره
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ز افزوده است. اين محمد، ادب و تمکين را ني  دوستاميرو رفتار فروتنانۀ 

رفتار با درنظرداشت اينکه او مردی خونگرم است و يکنواخت در محاصرۀ 

تحسين و تملق، بسيار قابل مالحظه است. رعيت به آسانی به او مراجعه 

کنند و حتی زمانی که از درد نقرس هم در رنج باشد، با شکيبايی به  می

عرايضی که به او پيش دهد و در مورد  درخواست  فقيرترين افراد گوش می

از روايت من شايد بتوان تصوری  کند. می های سريع و عادالنه کنند، قضاوت می

ساختن مردمش برداشته   ساختن و مرفه هايی که امير برای متمدن در مورد گام

ها و قتل ديگر در کشور مروج نيست. نه  اه اهراست، به دست آورد. گرفتن ش

ها( در شش يا هفت  . مردان انگليسی )فرنگیشود هم در شهر دزدی و قتل می

ترين   گاه کوچک اند ميان کابل و پشاور سفر کنند و هيچ سال گذشته توانسته

کوششی برای آسيب و يا آزارشان صورت نگرفته است. به راستی هم بايد در 

کردم و روستاييان بيمارانشان را  جا که توقف می مورد خود بگويم که در هر

کردم،  آوردند، آزادانه در ميانشان حرکت می و تداوی نزدم می برای معاينه

بدون اسلحه و بدون محافظ. اينکه امير برای انتقال کشور از حالت بيماری به 

است،  به کار بسته یبار  تر باشد، تدابير خشونت  حالتی که به سالمتی نزديک

د، تدابير اصالً گمان امری ناگزير بوده است. اگر ماليمت به خرج داده بو  بی

آمد. قبايل وحشی که بر  تفاهم به ميان می گرفت و سوء نمی مورد احترام قرار

را « درۀ مرگ»چون  آوردند و مفاهيمی  ها مصيبت می های معين شاهراه بخش

  به آفريدند، توسط نيروهای امير يا کشته و يا دستگير و اعدام و يا سر  می

 اند. شده نيست

تواند به  کدام کابلی بخواهد تجارتی را به راه اندازد، می از طرف ديگر هرگاه

سال معين، مبلغی کافی  امير عرض کند و امير بدون نفع شخصی برای چند

  دهد. در گزارشم توضيح دادم چگونه امير نه تنها به آموزش غالم قرضه می

د پرداخت، بلکه بسياری از افرا اش می ها و سربازان نوجوان لشکر محمدی بچه

ديگر را نيز مانند پسران اعيان با اين قصد که افسر ارتش تربيه کند، درس 

العاده  ها فوق های امير در کابل بايد بر افغان آموزاند. تأثير آموزشی کارخانه می

ند و به  ها سرگرم کار زياد باشد که هست. شماری بزرگ از بوميان در کارخانه

آيند،  ه به خدمت امير میهای انگليسی که هر چندگا وسيلۀ انجنير

شوند و نيز به وسيلۀ استادکاران هندوستانی که از الهور و بنگال  می تدريس

 (554-553)همان، ص« شوند.  می  آورده
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مولف از عشق وعالقه امیر نسبت به صنایع مدرن واز انواع 

  در کارخانه :»تولیدات کارگران افغانی در کارخانه یاد میکند ومینگارد

شود، که صنايع دستی رنگارنگ نيز در کار  نها مهمات جنگی توليد میها نه ت

های  اند و انواع مختلف موزه سازی مصروف  است. يک دسته از مردان به چرم

سازند و کمربند و طوق  کنند؛ زين و افسار می انگليسی و روسی را کاپی می

ارگران به برای قاطر. گروهی ديگر از ک گلوله و کيف جيبی و خورجين چرمی 

های زيبا برای  کاری پردازند؛ از کار با ماشين اره گرفته تا کنده کار چوب می

گونه گروهی با برنج سر و کار دارند؛ گلدانی  توليد ميز و َچوکی. همين

سازند و چراغ و شمعدانی و ديگر اشيای کاربردی و تزئينی. يک بخش  می

 کنند. شايد هنرمند توليد میکنند و ديگ و تابه و قوطی  سازی می ديگر حلبی

ها برای امير و  سازی اشتغال دارند. آن  ترين کارگران کسانی باشند که به نقره

های  هايی با نقش سازند؛ پياله، جام و چاينک يا سلطانه اشيای بسيار قشنگ می

ها چندان اصيل نيست. امير  زيبا، نيز خنجر، شمشير و غالف. ولی کار اين

ها کاپی  دهد يا يک مدل خوب انگليسی را، و آن  را نشان می برای آنان رسمی 

ها لباس اروپايی  کنند. همۀ چيزهای اروپايی حاال در کابل مروج است. کابلی می

پوشند، خيلی بيشتر از زمانی که من داخل خدمت  را اکنون به صورت عموم می

های کار  رافتديد خياطان او  در ظ مآب که می  بودم. بنابراين جاللت امير شده

گيری ماهر نيستند، خياط انگليسی به کشور آورد تا آنان را آموزش دهد.  اندازه

ها به راه افتاد و شيوۀ کار به نمايش  های آموزش خياطی در کارخانه صنف

های  گذاشته شد. نتيجه آن بود که آن شمار از خياطان کابلی که در صنف

کردند و در  خيلی مهارت کسب« برش»آموزشی شرکت کرده بودند، در شيوۀ 

 کردند. می ها مزدهای بسيار بلند دريافت بازار

شد، برايم دشوار و  ها اجرا می شمردن همۀ کارهای رنگارنگی که در کارخانه

کنم آنچه برشمردم برای بيان اين واقعيت بس  حتی ناممکن است. ولی فکر می

العاده زياد است.  وقنظر از محصوالتشان، ف ها، صرف باشد که تأثير ورکشاپ

اند. اينان  ها مصروف ونيم هزار از مردان در اين کارخانه  در حدود هزار تا يک

های شگفت در مورد آنچه  شتابند و با خود داستان هايشان می شب به خانه

بايد به خاطر داشت  ...دهند. کنند و برای دوستانشان شرح می اند حمل می ديده

شود که تا حال  شدن در ميان نژادی اجرا می متمدنکه اين نظام تربيتی برای 

ن وحشی در مقايسه  اند. اين مردمان نيمه شده حيث جنگجو و رهزن شناخته می م 
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شدن به  با بسياری از نژادهای هندوستانی بسيار کمتر نشانۀ توانايی تبديل

 اند. داده مولّدان مفيد را بروز

ترين و يا بهترين محصوالتی که در  گويم که امير برای اصيل باالخره وقتی می

های  داد، آن هم جايزه شد جايزه می هايش و يا در جاهای ديگر توليد می کارخانه

توان کرد که پيشرفت ملت در دانش و تمدن  باارزش، ديگر به آسانی درک می

 دارد. چه جايگاهی در قلبش

امير، هم کوشش  کسی مانند من که يک هوش معمولی دارد برای تحليل کرکتر 

نهادن. خرد امير که شايد بيشتر از آنکه  بيهوده است و هم پای از گلم فراتر

اش که بيشتر سطحی است تا  عميق باشد ظريف است و نيز معلومات گسترده

برد و او در ميان درباريان  دقيق، موقفش را از تمام کسان پيرامونش باالتر می

درخشد. ظاهرش اروپايی  میاند، چون پرتوی فروزان  هايی ضعيف که شمع

مآب افغان  يافتگی. جاللت است و رفتارش صميمانه، با عبايی از تمدن و تعليم

ترين نمونۀ نژادش. ولی با آن هم  ها، و شايد ظريف است؛ افغانی در ميان افغان

 است. شرقی

های گماشته در خدمت امير، از شکوه شخصيت قوی او  چشمان ما انگليسی

شد تا نسبت به  مآب باعث می تار ُمؤدبانه و مهربانانۀ جاللتشد و رف خيره می

گرانی  او پيوندی عميق و شخصی حس کنيم. ولی آن عده از ما که نظاره

کردند که ما چيزی بيش از  تر بودند، پس از گذشت چند سالی احساس می تيزبين

اه بازی هايی که هرگ ايم؛ مهره های پياده بر تختۀ شطرنج آن شهزاده نبوده مهره

 (557-555«).شديم می پروا با يک حرکت از ميدان زدوده کرد، بی ايجاب می

با خواندن خالصه یاداشت های مولف که  در باال نقل شد، انسان 

میتواند تالش امیر عبدالرحمن خان را در احیاء مجدد افغانستان 

وتوحید محورقدرت درکابل وتصفیه  والیات از وجود ملوک 

سازی راه ها وشاهراه های کشوراز وجود دزدان  الطوایفی وپاک

وراهزنان  برای تامین امنیت سرتاسری درکشور درک کند، چیزی 

 که امروز مردم ما به آن سخت نیازمنداند.

 پایان
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 مهفتمقاله سی و

 

 تفکر مردان در،بايد زنان یبرای توانمند

 !کردايجاد تغيير  
 
18/8 /۲۰18 

 

رسرناکامی پروژه توانمندسازی جمعی بحث ب های در رسانه

 .هم دولتی باال گرفتهمانان درمقامات  ساختن میزنان افغان وسه

میلیون دالر از  2۸0مخالفان داکتر اشرف غنی، اتهام حیف ومیل

کمک های اداره انکشافی ایاالت متحده امریکا راعلیه  بانوی اول 

هامات از تبلیغ کردند. مگراین ات کشور) روال غنی (، در رسانه ها

ما هيچ نقشی در » :سوی دفتر خانم اول رسما رد گردید وگفته شد که

برنامه پرومت نداريم وپولی را از برنامه توانمند سازی زنان  مصرف نکرده 

ايم. اين دفتر در اعالميه ای در واکنش به کاربران شبکه های اجتماعی 

نهاد داخلی به  وشماری از رسانه ها  همچنان نوشته :گزارش سيگار به هيچ
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عنوان مصرف کننده کمک های مردم امريکا اشاره نکرده  وشايعات مطرح 

شده در مورد نقش دفتر بانوی اول در مصرف  اين پولها بی اساس 

 برگرفته از فيسبوک دفتر بانوی اول کشور(«)است.

پروژه هنگام سفر روال غنی به امریکا 201۵درسال ظاهراً 

به اداره انکشاف بین المللی ایاالت متحده توانمندسازی زنان افغان 

میلیون دالر را 2۸0امریکا پیشنهاد شده بود وآن اداره  کمک مبلغ 

غرض توانمندسازی زنان کشور تعهد کرده بود که درمدت ده سال 

از  من خبر این پروژه  را وقتی به افغانستان پرداخته خواهد شد. 

ن نوشتم وتوجه وزارت تبصره ای برآرسانه های افغانستان شنیدم 

 معارف ووزارت امور زنان را به آن جلب کردم.

عدم موفقیت خانم روال غنی، در جذب این کمکها، ومصرف آن در 

راه توانمند سازی زنان افغان از طریق وزارت امور زنان ویا 

وزارت معارف وتحصیالت عالی دالیل متعددی  خواهد داشت، ولی 

یتی درکشور از یکسو و ذهنیت مرد از نظر من: تشدید بحران امن

ساالرانه نسبت به زنان یعنی احترام نکردن به زن به حیث انسان 

متساوی الحقوق بامرد ونقش او درجامعه علت های اساسی عدم 

 تحقق این پروژه است.

به منظوررفع این معضل تاریخی وبه منظور سهم گیری زنان در    

فرهنگی وهنری عرصه های اجتماعی، اقتصادی وسیاسی، 

وآموزشی کشور، پیشنهاد میکنم تا  درذهنیت مردان  نسبت به زنان 

تغییر وارد کرد، البته باید متوجه بود که این کاریک روز ویک سال 

ودو سال نیست. برای تغییردادن ذهنیت مردان نسبت به زنان، می 

نقش ومقام »باید در نصاب تعلیمی شاگردان معارف  مضمونی بنام 

د، و موازی با آن، برنامه سواد حیاتی از شوعالوه « جامعه زن در

 سوی وزارت معارف دوباره احیا گردد.
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درنصاب تعليمی «نقش ومقام زن درجامعه»مضمون 

 شاگردان عالوه شود؟

عقل صاحب در جامعه افعانستان زن  منحیث  یک انسان 

مثل  زندگی در انجام کارهای روزمره یتوانا ذکاوت ووشعور و

ملکیت مال وزن با این طرز تفکر دان به حساب گرفته نمیشود.  مر

مرد شناخته میشود و نمیتواند بدون اجازه مرد خانواده به مکتب 

اقتصاد  برای  برود یا برای آموزش حرفه و کاریکه بدون شک

 .داقدام نمایفامیل موثر است 

 حیث یک انسان متعقل ومناحترام َبه شخصیت زن  تا رمانی که 

مادر، خواهر،  ماییوموثر درجامعه  در س خالقومفید فکر ومت

نخستین آموزگار همچنان بحیث ومرد در زندگی  همسر، وشریک 

از طریق تعلیم وتدریس درمکاتب از دوره ابتدائیه کودک در خانواده،

تا ختم لیسه ، به شاگردان آموزش داده نشود، واز این طریق ذهن 

در راه  یگامموفقانه م یرگز نمیتوانکشور نگردد ،هجوان  نشبن طبقه

 توانمند سازی  

  .زنان برداربم

که پيامبران در دامان پاک زن  بايد بدانندمکاتب ما شاگردان 

زن فالسفه ونوابغ جهان را بدنيا آورده و با  .ندتربيت شده ا

زن طبيبان حاذق، انجنيران اليق،  شيرخود پرورش داده است.

مللی، هنرمندان ورزيده، مخترعين شخصيت های برازنده بين ال

وکاشفان جهان را که تمدن امروزی جهان محصول دست ودماغ 

اگر زن  وتفکر آنهاست،به جامعه بشری تقديم کرده است.

نميبود،نسل انسان برروی کرۀ خاکی تسلسل نمی يافت و مرد، يکه 

وتنها ميماند وبعد نابود ميشد. پس زن را که پديد آورندۀ تمام خوبی 

است،پيام آورعشق ودوستی وزيبائی است، بايد حرمت گذاشت و ه

آنرا بحيث يک انسان مستحق زندگی ومستحق انتخاب ومستحق 
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فراگرفتن علم ودانش و برابر با مرد دانست. نبايد حقوق زن را 

کمتر از حقوق مرد دانست. نبايد زن را بنام عاجزه، ضعيفه،سياه 

بايد زن را ملکيت مرد دانست سروغيره نامها، تحقيروتوهين کرد. ن

و جای او را فقط درآشپزخانه و در رختخواب مرد مشخص کرد. 

نبايد زن را  از سهمگيری در فعاليتهای سياسی واجتماعی 

واقتصادی و فرهنگی و توليدی منع کرد. ترقی وتعالی و پيشرفت 

يک کشور بدون سهمگيری زنان ، ناممکن است. می بايد افکار 

ذاشت و به دنيای گوسطائی مردساالری را کنار  زنگ زدۀ قرون

متمدن و پيشرفتۀ جهان چشم گشود و ديد که زنان چگونه در بازار 

کار، وعرصه های سياست وفرهنگ و هنر نقش آفرينی دارند. دليل 

پيشرفت اين کشورها، احترام کردن بزنان وسهمگيری زنان در 

افغان نيز  عرصه های مختلف زندگی مثل مردان است. پس زنان

ميتوانند در ترقی وتعالی کشور نقش مثبت خود را بدرستی ايفا 

نمايند بشرطی که زمنيۀ تحصيل،کار ومشارکت آنان در فعاليتهای 

اجتماعی و اقتصادی و عمرانی مهيا گردد. دولت افغانستان وظيفه 

ومکلفيت دارد تا از حقوق زنان کشور حمايت نمايد.جلو خشونت و 

ان نسبت به زنان را با وضع قوانين خاص بگيرد. به بد رفتاری مرد

مناسبت های مختلف می بايد در تجليل و بزرگداشت از مقام 

زن،اقدام نمايد. وبرنامه های وسيع تنويری و آگاهی دهنده روی 

دست بگيرد و در بارۀ مقام وئقش زنان در حيات اجتماعی 

تمام امکانات  واقتصادی و فرهنگی جامعه، خانواده و آينده کشوراز

 روشنگری استفاده  نمايد. تنويری وتبليغی و

زن در جامعه اسالمی افغانستان موجود ضعیف و ناتوانی 

در .شمرده میشود که بدون کمک مرد توان انجام هبچ کاری را ندارد

از  انوتبارز زن جسمی وفکریرای  رشد بحالی که اگر شرایط 

 ورزشی،فرهنگی،لیت های مشارکت آنها در فعاتعلیم وتربیت ولحاظ 
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مردان مثل اجتماعی واقتصادی و هنری فراهم گردد، زنان میتوانند 

را فتح کنند و مثل انسانهای عاقل وهوشمند و توانا  شرفتقله های  پی

از عهدۀ تمام کارهای سودمند در عرصه های مختلف زندگی موفقانه 

وبی ایفا بدر ایند و نقش خود را در ترقی وتعالی جامعه وکشور بخ

 مثالی از یک زن ورزشکار را در زیربخوانید.  .نمایند

 

  !با دو مرد متجاوزورزشکار زن  کی مقابله

جان  هیروس ایبرسکایوسیباشنده نورزشکار زن  کی

حمله قبرغه  نیرا از چنگ دو مرد متجاوز نجات داد و ح یدخترخانم

 ریمردان متجاوز را شکست. ناوقت شب دو مرد مست در مس یها

دو  نیطرف خانه روان بود، ا بهکه آرام  دندیراه ، دختر جوان را د

دختر را به سرقت ببرند،  یبیو بکس ج فونیتل دندیورز یمرد سع

سال دارد از لب  27که  نایکاترا. خانم دیزد و کمک طلب ادیدختر فر

. اوشتافتو شتابان به کمک  دیدختر را شن ادیبرنده اپارتمانش فر

و اثابت  ریز فا یزن حت نیا

و  دینترس شیبه پا یمرم

در  یپ یبا مشت زن جاعانهش

های فک و قبرغه  ،یپ

 بعد .را شکست نیمتجاوز

 نایمعلوم شد که خانم اکاتر

اندام  یبائیسپورت ز یمرب

ذاکر شاه فیسبوک سید  ).بوده است

 (سادات

 نجات داد         از دست دومرد متجاوز که جان خانمی رازنی     

آگاه می اید که این طبقۀ با استعداد ومفید جامعه  هاینسانحیف ا

شوند و به حیث انسان های درجه دوم به نگریسته ، به چشم کم 
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 «عاجزه»است و  «زن ناقص العقل»ند و با گفتن کلمات یحساب آ

 .نیماست و غیره نامهای زشت  آنها را تحقیر و توهین ک

ر حماسه سيمای زن افغان د»من درکتابی زیر عنوان 

م که زنان افغان داده ا( نشان 201۵کابل،دانش  چاپ«) خيوتار

توانائی واستعداد آن را دارند که هم مثل مردان از وطن وزادگاه خود 

درمیدان نبرد «فراهی ریزه گل»دفاع کنند ورزمندگان مؤفقی چون 

بحیث مدیران ورزید، والی و وزیر وسفیر ووکیل  باشند، و هم 

ورزش های  قاضی  ومدافع عدالت باشند وهم دروقانون گزار و 

رزمی موفق و مدال آورباشند،و هم به حیث کوهنورد یا پیلوت طیاره 

تبارز نمایند، و هم بحیث ،طبیب  و پرستار و آموزگار ممتاز، شاعر 

و نویسندۀ برجسته، هم به حیث برنامه سازان موفق در رسانه های 

از خوان و موسیقی نواز جمعی و هم بحیث هنرمند و نقاش و آو

هم در عرصۀ سیاست  .وبازیگران ماهر سینما و تیاتر تبارزکنند

نه برای بدرستی بدرخشند، وهم در رساندن  کمک های  بشردوستا

سازماندهندگان کار آمدی  ورزیده و مردم محتاج کشور مدیران

   .باشند

يکی از راه های  سهل برای جلوگيری از تحقيرزنان و يا 

عليه آنان، ضرورت افزودن يک مضمون درسی در بارۀ " خشونت 

" در نصاب تعليمی وزات معارف می مقام و نقش زن در جامعه 

می بايد شاگردان  مکاتب در پهلوی ساير دروس، هفتۀ چند  باشد.

می  را فرا بگيرند.« مقام و نقش زن در جامعه» ساعت مضمون 

حرمت گزاری به زن  بايد به شاگردان از همان دورۀ ابتدائی،آداب

که مادراست و خواهراست ودامنش پرورشگاه کودک  ونسل آينده  

است ،آموزش داده شود. الزم است تا در اين مضمون، احترام به 

زنان که اوالً انسان اند ودوم مادر وخواهر وهمسراند،تلقين گردد و 
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خشونت عليه زنان بشدت تقبيح و به حيث يک عمل وحشيانه و 

 هنگ مدنی تصوير گردد. دور از فر

تعهد بخصوص اکنون که ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا  

 برای توانمند (202۵ -201۵کرده است تا در ظرف ده سال) از 

میلیون دالر کمک کند، وزارت  2۸0مبلغ  سازی  زنان افغانستان

می باید برای تربیت نسل آینده وکمک به امور وزارت معارف 

افزودن یک مضمون درسی بیکار ننشینند و با ، موقف زنان کشور

ثانوی مکاتب در مورد)مقام دوره  تادورۀ ابتدائی ازدرنصاب تعلمی 

واین یگانه الترناتیفی  زن ونقش آن در جامعه( جداً مدنظر بگیرند.

است که میتواند معاشات معلمانی را که برای تدریس این مضمون 

ره انکشافی ایاالت متحده استخدام میگردند، از مدرک کمک های ادا

امریکا با همکاری خانم روال غنی که مبتکر پروژه توانمندسازی 

 زنان افغان است تدارک ببیند.

می باید از زنان دلیر  ،«مقام ونقش زن درجامعه»درمضمون 

فرزندان وطن پرست،  کهو نامور و مادران قهرمان پرور کشور

یل داده اند، می شجاع وفداکاری وسرنوشت سازی به جامعه تحو

بایستی بنحوشایسته ای  یاد آوری گردد، تا شاگردان به نقش ومقام 

باید از زنانی که برای معارف در نصاب تعلیمی زنان پی ببرند.

آزادی و رهائی زن از قید و بند چادری تالش نموده وحیات خود و 

با حرمت وقدر الزمست خانوادۀ خود را با خطر رو برو کرده اند، 

نخستین زنی که یکجا با  ملکه ثريا،جمله از ازیاد شود.  دانی

شوهرتجدد خواه  وتحول طلب خود شاه امان هللا در راه رهائی و 

از روی چادری آزادی زن افغان ،قدم بجلو گذاشت و با برداشتن 

خود در لویه جرگۀ پغمان حقوق زن را فریاد کشید و برسر این کار 

کرد، می باید آنطورکه شایسته   تاج وتخت سلطنت خود را قربانی

اوست از وی یاد دهانی شود ، تا فرزندان افغان بخصوص زنان و 
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دختران افغان، آنانی را که در راه احقاق حقوق شان تالش کرده و 

قربانی داده اند، بدرستی بشناسند و قدر وحرمت آنان را در دل 

 خویش جای دهند.

ن عده زنان مبارز می باید دراین نصاب تعلیمی ازآهمچنان 

افغان که دوشادوش مردان در جنگ های اول ودوم افغان وانگلیس 

 شرکت جسته و کارنامه افریده اند،به نیکوئی یاد آوری شود.

در دورۀ معاصراز زنان نویسنده وشاعر، وهنرمند و نقاش و   

استادان ورزیده کشور یاد آوری  موسیقی دان ،ورزشکار،  معلمین و

ۀ حاکمیت بعد از ورم های دلیر ومبارزی که در دگردد. از خان

طالبان در افغانستان ظهور کردند و با از خود گذشتگی و دلیری کم 

منظورم  نظیر،فریاد رسای مردم مظلوم ودرد رسیدۀ کشور شدند.

با  سخنرانی  200۴ماللی جویا است که در لویه جرگۀ قانون اساسی 

جرگه را به ولوله انداخت کمتر از دو دقیقه ای خود تاالر لویه 

وخواهان به محاکمه سپردن مجرمین جنگی وناقضین حقوق بشرو 

جنایتکاران جنگی گردید و قریب بود جانش را برسراین سخنرانی 

دلیرانه از دست بدهد، اما براثرمداخلۀ نیروهای بین المللی صلح از 

مرگ نجات یافت ولی دیگر از همان لحظه مورد حمایت میدیای 

ی قرارگرفت وده ها وصدها انجمن زنان افغان در داخل وخارج جهان

کشور از وی حمایت کردند و بسا نهاد های مدافع حقوق بشر 

درکشورهای جهان از وی تمجید وحمایت نمودند و بزودی شهرت و 

 ،انچنهممحبوبیتش  از سطح ملی به سطح بین المللی ارتقاع یافت.

اتن دیگرکه همین لحظه نامهای و ده هسیلی غفار ، قیس روشنلخانم ب

  شان درخاطرم نیست، قابل یاد دهانی اند.

زنان افغان، بدون ترديد  ذمعرفی چهره های ممتاز و شا

ميتواند درس های سودمند والگوی تقليد برای رشد و تکامل 

 دختران و زنان افغانستان باشد.  شخصيت ديگر
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فرصت  نیزاز اینوزارت امور زنان افغانستان  مامیدوار

وامکانات استفاده معقول نماید ویکی از معقول ترین کارهای این 

است پیشتازکشور  معرفی زنان نامور و وگردآوری پروژه  وزارت،

همه زنان فعال در عرصه های اجتماعی، ومی باید دراین پروژه 

ادبی وفرهنگی وهنری آموزشی، نظامی،  سیاسی واقتصادی،

را در یک دایرة المعارف  وغیره عرصه ها یربیتورزشی وتو

معرفی نماید. برای برآوردن این مامول بزرگ  بزرگ جمع و

مردان دانشور را در بدل  گروهی از زنان والزم است میهنی،

این کار مفید را پرداخت حق الزحمۀ فوق العاده مؤظف نماید تا 

روی ،بمنظورمعرفی ظرفیت های مجود زنان بحیث یک پروژۀ ملی

ف آن را از مدرک کمک های توانمند سازی دفتر دست گیرد ومصار

 بانوی اول کشور تدارک ببینند.

 1۸/9/201۸پايان
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 مهشتسی ومقاله 

 

 تاريخ سيستاندر مورد اشتباهات 15تصحيح 

 ()چاپ ملک الشعرا بهار

(۲8 /1 /۲۰۲1   ) 

 

 

 ملک الشعراء بهارخراسانی

 

ق( را میتوان ه72۵ -۴۴۵تاریخ سیستان)تالیف درحدود

 همسنگ یکی از سه  قدیمترین متن های فارسی چون: تاریخ بلعمی،

 تاریخ گردیزی وتاریخ بیهقی به حساب آورد.

از لحاظ محتوا  -این کتاب  که مؤلف یا مؤلفان آن معلوم نیست

ومضمون، در توضیح اوضاع اجتماعی واقتصادی وسیاسی 

راه وهرات وقندهار وجغرافیائی سیستان و وادی هلمند)هیرمند( وف
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وزابل وکابل وغزنی وهمچنان فتوحات اولیه مسلمین از راه سیستان 

بسوی کابل  و شرح جنگ ها وپیروزیهای خوارج برهبری حمزه 

پسرآذرک سیستانی  در برابر استبداد حکمروایان عربی وخلفای 

عباسی وسپس جنبش عیاران به رهبری یعقوب لیث صفاری ورسمی 

بجای زبان عربی در دربار وقلمرو صفاریان ساختن زبان دری 

واجراآت مستقالنه یعقوب لیث از دستورات بغداد،  سخت مفید وممتع 

 است.

هجری یعنی سال ۴۴۵بخش اول کتاب که از ظهور اسالم تا سال 

غلبه ط غرل سلجوقی وآغاز خطبه بنام او درسیستان را در برمیگیرد 

ن بخش  از نگاه کاربرد صفحه متن را احتوا کرده است. ای ۳72، 

لغات وترکیبات واصطالحات کهن ادبی وتاریخی، بقول مصحح آن 

ملک الشعرا بهار،حتی از تاریخ زین االخبارگردیزی هم کهن 

ترمعلوم میشود. از نظرانشاء ودستور،این بخش کتاب با قدیم ترین 

کتب فارسی که به نظر رسیده چون:تاریخ بلعمی در ترجمه تاریخ 

هق( شباهت تمام  ۳72هق( و حدودالعالم) ۳۶0 -۳۵0طبری)

لد، ازقلم  -میرساند.) مقدمه تاریخ سیستان، صفحات: ح،ط،ی،ال

 پژوهشگردانشمند فقید  بهارخراسانی(

ملک  هیشیوتح حیبه تصح یدیخورش 1۳1۴درسال  ستانیس خیتار

طبع آراسته شده  وتا کنون  وریدرتهران به ز یالشعراء بهارخراسان

 نیانتشارات مع راً یاست ،مگراخ رشدهیبه  چاپ وتکثمرت نیچند

و با  وتر،پرداختهیکامپ لهیمتن کتاب بوس یسیدرتهران به دوباره نو

در آخر  باتیواژگان وترک حیزوتوضافزودن فهرست مطالب درآغا

 یاصل گرمتنید یکتاب برصفحات آن افزوده شده ونسبت به چاپ ها

که در  یاهات واغالط مهماست. اما شوربختانه  اشتب رخوردهییتغ

مانده بود،  یکتاب وجود داشته وحل ناشده باق یائیجغراف یاسام
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در آنها  یواصالح حیتصح چگونهیمانده وه یباق شیهمچنان برسرجا

 صورت نگرفته است.

مطالعه آن  به  نیکتاب ، ح نیاز عالقمندان ا یکوی یستانیس کی من

به  یرحوم بهارخراسانمقام آن م یبرخورده ام که مصحح عال ینکات

آن  حیوصح قیضبط دق ،ازیمحل یایبه جغراف یعلت عدم آشنائ

وصورت  ردهاعتراف ک زبدانیموارد خود ن یعاجز بوده ودر برخ

را به اشخاص آگاه ازخود محل حواله داده  یائیجغراف یدرست نامها

عالقمندان  یرا برا یموارد نیچن حیتوض نیاست.بنابر

 یادآوری انی. شادانمیوسودمند م دیمف یرانیوا یوپژوهشگران افغان

 حیدر تهران خاطرنشان کنم تا درتصح نیتا به انتشارات مع دانمیم

در آغاز کتاب درچاپ  وستیبصورت پ ایو تننکات در اصل م نیا

 .رندیآنرا مدنظر بگ یبعد یها

 آن موارد: نستيا

 یاوق وسفیدرسطراول از هالل  ستان،یس خیمتن تار 2در ص -1

نام برده شده ومرحوم بهار در  «ستانیس لیفضا»لف کتاب مؤ

 نیهمان صفحه نوشته است:" ا 1شماره  یپاورق حیتوض

شخص  نیکه ا اوق.ستی( معلوم نشد کیاوق وسفیشخص)هالل 

آن را  یبست وغزنه واصطخر نیاست ب ییمنسوب بدانجاست، جا

آن را اوق  «یسیادر»به نقل از  هیضبط کرده ودرحاش«اوقل»

محل  نیمکررا خیتار نینشد، ودرا دهید ییجا نیرازایشته است،غنو

 [ 2، پاورق شمار49ص  نیذکرشده است. ]چاپ مع

شده است.  ادیبار(27چاپ بهار) ستانیس خیمحل درتار نیاز ا

 یبلوک ستانیکه  اوق، درس سدینو یم(۵ یپاورق) ۳۸۵بهاردرصفحه 

حوادث  "اوق" در ستانیس خی. در صفحات مختلف تارستیورود

  یهجر ۴۸0و ۴79 یکه درسالها یدلخراش ترکان سلجوق

وقلعه الش وقلعه   نیدر قلعه جو ستانیبرمحالت شمال هامون س
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رخداده  هیقالع آن ناح رهیدرق]درگ[ وقلعه برونج وقوقه]کوهگه[ وغ

در جمله  ستانیس خیتار ۴0۴ رصفحهد کجای. شودی، نام برده م

بعد از  مروزیملک ن نیرالدینصبدستور ملک  کهیا یعمران یکارها

معمور » که:  میخوانیصورت گرفته، م ستانیتهاجم مغول در س

معروف است بالش دراوق ، بدست  یک ددژ،یقلعه سف دنیگردان

اوق" نام  تیاز "وال ۴0۸گرفتن  وعمارت فرمودن" وباز درصفحه 

اوق است که قلعه الش وقلعه  تیخود نشانگر  اهم نیشده، که ا هبرد

 متعلق به آن بوده اند.   نیجو

درشمال جوین بوده در سمت شمال زرنج  و یی هی"اوق" ناح پس

راه بست وغزنه. وبا "اوقل"  نینه درسمت غرب بدرناحیه قلعه کاه 

 ندارد. یربط چیه یمتذکره اصطخر

از ک ـــَور  یادآوری ستان،ضمنیس خیمتن تار 2۶درصفحه  -2

تذکر رفته  ستانیس اتیوال درجمله خجستاناز ستان،ی[ ساتی]وال

 یی هیناح ای ییاسم جا نیبه ا ستانیس یائیاست. درمحدوده جغراف

 یی،روستا«سیبادغ»و در گذشته هم نبوده است ، مگر در   ستین

از آنجا بود. و او همان  یخجستان بنام "خجستان" بوده است که عبدهللا

 و دیبشور یصفار ثیبرعمرو ل یهجر 2۶۳است که درسال  یکس

 یی هیناح« خجستان» نیخودقبضه نمود. بنابر یرا برا «شابورین»

فراه که بخش عمده  تی. واما در والستانینه درس س،یبوده در بادغ

 رسدیرماست و به نظ یمعروف هیناح« گلستان» رودیبشمارم ستانیس

که مرحوم بهار، درخواندن کلمه " گلستان" دچار اشتباه شده 

کلمه  خجستان بجای خواهد اگربهتر خوانده است.«خجستان»وآنرا

 ستانیس خیاست[، درمتن تار سیبادغ تیدر وال یی]که روستا

 شود. حیتصحنوشته و" گلستان"
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متن تاریخ سیستان، جمله یی ناقص دیده میشود  19۸درصفحه  -3

که بایست تصحیح شود.آنجا که یعقوب لیث وعیاران سیستان برضد 

ح میکنند وسرانجام میگویند:" صالح بن نصر بستی باهم شور وصال

" حرب ما همی کنيم وشهر آنجاست و ما دين را تقويت ميکنيم.

 چنانکه مالحظه میشود این عبارت ناقص است ومعنی روشنی ندارد. 

« دین»را به «  این»، ضمیر 6بهار درتوضیح پاورقی شماره 

تصحیح نموده است. به نظر من، نه تنها قسمت اول جمله یعنی 

ما همی کنیم وشهر آنجاست" ناقص است ، بلکه قسمت دوم "حرب 

جمله"ما دین را تقویت می کنیم" نیز ناقص است .باید منطق کالم را 

او که باشد که تا  »از جمالت بعدی متن دریابیم که  گفته میشود:

کنون دوبار هزارهزاردرم] دوميليون درهم[ از غارت بزرگان 

رت خواهد کرد. بُست را و  او را سيستان بدو رسيده واکنون باز غا

 (199ص «) خود چه خطرباشد؟

مقصود عبارت فوق اینست که: ما با دشمنان عیاران می جنگیم، ولی 

او) صالح بستی ( برشهر و دیار ما حکم میراند. تقویت او از ماست 

و اگرنه او وبست چندان اهمیتی ندارد که ما از وی احساس خطر 

 کنیم!

 که البته  ضمیر«شهرآنراست»بگوئیم:«نجاستشهرآ»پس اگربجای 

اشاره به صالح است وبجای "مادین را تقویت می کنیم"،گفته « آن»

که ضمیر"وی" اشاره به صالح « ماوی را تقويت ميکنيم»شود:

است، به صواب نزدیک تراست.  چه  صالح بستی به قوت عیاران 

قوت سیستان برزرنج مستولی گشته بود وسرانجام هم به زور و

عیاران سیستان از زرنج اخراج گردید. پس جمله را باید بدین گونه 

حرب ما همی کنيم وشهرآن راست، وما وی را تصحیح کرد :"

" که  دراین صورت جمله کامل ومعنی آن روشن تقويت ميکنيم.

 میگردد.
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متن تاریخ سیستان، در شعر محمدابن وصیف 210در صفحه  -4

فتوحات او گفته شده، این بیت هم سکزی که در مدح یعقوب لیث و

 دیده میشود:

 آمد زنبیل و لتی خور بلنگ بلـتـام

 لتره شدلشکر زنبیل وهبا گشت کنام

بهاردر توضیح پاورقی شماره پنجم همان صفحه ابراز عقیده کرده 

" شاید اسم محلی بوده است و"خور" هم شاید "خورد" لتامکه " 

 باشد."لت" به معنی ضرب یاگرز است.

" لکان"، " لتامه نظر نگارنده این سطور، صورت درست ضبط " ب

، «قلعه ب ست»کیلومتری شمال  ۸ -7است. زیرا دشت لکان در 

« لشکرگاه»ودرجوارشرقی شهرموجوده  « زمینداور»برسر راه 

قراردارد.وبه گواهی کتب تاریخی، یعقوب لیث در همین دشت لکان 

شته است وسپاه او را با زنبیل شاه کابل، جنگیده  و او را ک

لتام » تارومارنموده و به ب ست بازگشته است. اینکه مرحوم "بهار" 

 را محلی در نزدیکی بست دانسته، درست حدس زده است.« 

فرخی سیستانی، شاعر دربار سلطان محمود وسلطان مسعود، 

درقصیده ایکه به مناسبت سفرخود از سیستان به ب ست ودیدار کاخ 

وی درکرانه های هیرمند گفته است، از" دشت سلطان مسعودغزن

 لکان" یادکرده، گفته است:

 اندرین اندیشه بودم کزکنارشهر بست

 بانگ آب هیرمند آمد بگوشم ناگـهان

 منظرعالی شــه بـــنــمود از باالی دژ

 دشت لکانکاخ سلطانی پدیدار آمد از

 کاخ سلطان مسعودغزنوی درحاشیه دشت لکان که رودخانه هیرمند

آنرا قطع کرده، واقع بوده است.وامروز خرابه های حیرت آورآن 

 گواه عظمت پارینه آن است.



 310 چهل مقالۀ سیستانی

" بصورت " دشت لکانمتن تاریخ سیستان، " ۳0۸همچنان درصفحه 

دشت " ضبط شده است، که صورت درست ودقیق آن "بکاندشت 

 " میباشد.لکان

درمصرع اول شعر ابن وصیف سگزی که درآغاز نقل شد، کلمۀ 

ور" همانا"خورد"است ودر صورتی  معنی مصرع تکمیل میگردد "خ

" بخوانیم، یعنی وقتی زنبیل در دشت لکان لتی خورد بلنگ که آنرا"

با یعقوب لیث روبروشد، یعقوب چنان ضربتی به او زد که خودش 

نابود و لشکرش پراکنده وخانمانش به تاراج رفت. پس از این توضح 

تاریخ سیستان بدینوگونه تصحیح  مختصر باید بیت مذکور درمتن

 شود:

 بلنگ خوردآمد زنبیل ولتی  بلکان

 لتره شد لشکر زنبیل وهبا گشت کنام

"ضبط کوهتيز" یا "کوهژوغیره قلعه " 20۸و 207درصفحات  -5

شده وموقعیت آن درحدود قندهارسراغ داده شد که پناه گاه مهم برای 

ریخ بیهقی" کوهتیز"  یاغیان مخالف  سلطه  صفاریان بوده است. درتا

به حیث حاکم نشین زنبیل شاه ذکرشده واز سیاق عبارات تاریخ 

بیهقی معلوم میشود که این محل در نزدیک قندهار بوده است. در 

حدود العالم نیز نام این محل آمده ونزدیک قندهار سراغ داده شده 

" در کوهکاست. مقصود از ذکر این نام به هردوشکل همانا قلعه "

والی پنجوائی ارغنداب، نزدیک قندهاراست که خیلی معمورو ولس

ً محل زندگی قبایل بارکزی ومحمدزائی می باشد. بنابرین  عمدتا

" کوهکتاریخ بیهقی باید به "« کوهتيز»تاریخ  سیستان و«کوهژ»

 تصحیح گردد.

هجری درعهد امارت  ۴29در وقایع سال  ۳۶۴درصفحه  -6

ی تحت رهبری احمدبن طاهر امیرابوالفضل سیستانی، از شورش

واسحاق کاژ در محله لشکر یادشده است.عبارت تاریخ سیستان چنین 
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وبشهر اندر آمدروز آدينه،]پس[ احمد بن طاهر واسحاق  »است: 

کاژين وشنکليان  بسکر دوهزارمرد جمع بد وببريان آمدند بحرب 

اميرابوالفضل ]وامير ابوالفضل[ از داشن برفت وعياران وسرهنگان 

وشحنگان، وآنجا حرب کردند، وايشان راغلبه کردند و بسياری از 

ساالران ايشان را بگرفت. احمدطاهر واسحاق کاژين بگريختند که 

«  بريان»و« بسکر»" دراین عبارت کلمات: کس ايشان را نديد.

 اند.وتصحیح قابل توضیح 

" ضبط شده آب بزيان" و"آب بريان( "۳79 -۳۸7درصفحات )

به علت عدم آگاهی ازاسامی جغرافیائی محل نتوانسته  ومرحوم بهار 

 پريان، دراصل بريانصورت درست این رودخانه  راضبط کند. 

" نام  شعبه یی از رود هیرمند است که تا پرياناست. زیرا که "

اکنون به همین نام یاد میشود و  کمی بعد تراز بند سیستان در جنوب 

غرب در بخش سیستان ایرانی زرنج از رودخانه هیرمند جدا وبسمت 

ً ممکن است نام محلی هم به اسم  بوده  پريانجریان می یابد. عالوتا

باشد که این رودخانه از کنارآن میگذشته است و باری میدان نبرد 

د درچاپ های بعدی آنرا شورشیان با امیر ابوالفضل بوده است. بای

 یعنی رودخانه پریان خواند ونوشت. «آب پریان»
 

ر، بسکو،لشکر،سرلشکر،درتاریخ سیستان به هرچهارشکل بسک-7

باید توجه داشت که درشهرهای بزرگ اوایل عهد اسالمی  .آمده است

مانند شهرهای کنونی یک حصه جداگانه دور از شهر برای سکونت 

لشکریان واهل اداره معین میشد واین مقر عسکری را"لشکر" 

، چنانکه عسکرمصر، یا"لشکرگاه" و بزبان عربی"العسکر" میگفتند

وعسکرمکرم، وعسکر رمله وعسکر نیشاپورنزد جغرافیادانان عرب 

مشهوراند. )رک: معجم البلدان یاقوت(  در بیرون شهر زرنج 

 نیزیک چنین مکانی بنام "لشکر" موجود بود. 
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نام این محل درتاریخ سیستان  به استثنای یک باراغلب بصورت 

هجری که  299وقایع سال "بسکر" و"بسکو"ضبط شده  است. در 

سیستان توسط سپاه سامانی فتح گردید وامیرسامانی ، سیستان را به 

پسرعم خود منصور بن اسحاق سامانی داد و او وارد زرنج شد، 

لشکریان خود را هم به داخل شهر درمنازل وسراهای مردم جابجا 

کرد وسپس به حصول  مالیات گزاف از مردم پرداخت. یکی از 

ه وزبان آورسیستان بنام محمد بن هرمز)معروف به مولی رجال آگا

سندلی( به نمایندگی از مردم شهر به دادخواهی نزد حکمران سامانی 

به سيستان رسم نيست که مال بزيادت خواهند :»رفت واظهارداشت 

ولشکری به لشکرجای باشد که مردمان را زنان ودختران باشد. 

چون « ان واجب نکند.مردم بيگانه به منزل وسرای آزادمرد

حکمران سامانی این سخن نماینده مردم را نشنید، وی با سرهنگان 

عیاران شهر به مشورت پرداخت وپنج روز بعدمردم برضد حاکم 

سامانی بشورش برخاستند و دست  به قتل سپاه سامانی زدند واکثر 

را یا از دم تیغ کشیدند ویا مجبور به فرارنمودند وخود حکمران به 

ه گبری )زرتشتی( پنهان شد مگردستگیر وزندانی گردید و یکی خان

از بقایای خاندان صفاری  راکه کودکی ده ساله بود بنام ابوحفص 

مثال فوق (29۸ -29۶عمرو، برخود پادشاه کردند. )تاریخ سیستان،

کافی است تا هرجائیکه دراین کتاب "بسکر" یا "سرلشکر"ضبط شده 

 .باشد، به "لشکر" اصالح گردد
 

رسوالن پيش اميراجل ابوالفضل رفتند عبارت " ۳79درصفحه  -8

" درعبارت فوق اندرباغ ميمون واو اندرخنب کرکين نشسته بود.

نب کرکین") یعنی پهلوی پنجره نشسته بود(  نب کرکین" باید"ج  "خ 

 باشد.
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، آنجا که حسین سرلشکر سامانی از سبکتگین ۳۳9درصفحه  -9

میرخلف کمک میخواهد وسبکتگین به برای فتح شهر زرنج برضد ا

مدد سپاه سامانی، از راه بست، بسوی سیستان می آید ، در محلی بنام 

"خان" می رسد، ولی در اثرفرستادن مبلغی دیناراز جانب امیرخلف 

واپس برمیگردد، مرحوم بهار درتوضیح کلمه "خان"درپاورقی 

غزنه به همان صفحه مینویسد:" درحدود سیستان تا بست و ۳شماره 

این نام جایی نیست، لیکن در آن حدود اسم خاش یا خابسار وخاست 

وخاسان بوده ومحل دیگری بنام کرامخان در راه کرمان ضبط شده 

است ونیز بین راه ها رباط زیادی بود. ورباط را"خان" هم میگفته 

" یکی از آنها باشد. این حدس بهاردرست خاناند وممکن است این "

ا "خان" هم میگفته اند . در هلمند سفلی ، بین رودبار است که رباط ر

وگرمسیر محل معروفی است بنام "خان نشین" که امروز به عنوان 

" از مربوطات والیت هلمند شناخته خان نشينحکومت محلی "

 میشود و خرابه های  یک قلعه تاریخی هم در آنجا موجود است.
 

" را دراین َدرقه "متن تاریخ، بهاراِعراب کلم۳۸۶درصفحه  -1۰

شماره  پاورقی" نگذاشته ودربازخريدن درق بصد هزار درمعبارت:"

ناحیتی است در سیستان، » همان صفحه، درحالی که گفته است:1

باید گفت که این نام امروز هم در محل زنده «اعراب آن معلوم نشد.

") به فتح اول وسکون دوم وسوم( تلفظ میشود درگاست و بشکل "

 معروفی در مربوطات ولسوالی جوبن است.وروستای 
 

 مقبرۀ اميرمعن در نيمروزاست نه دربست:-11

 امیرمعن دربست یا دشده است،خاک سپاری از 1۴7درصفحه 

درحالی که مقبره امیر معن در والیت نیمروز دردشت معروف به 

 واقع  ومحل ارادت زوارآنجا است.« امیران صاحب»
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هجری  حاکم سیستان  بود  1۵2-1۵1امیرمعن شیبانی در سالهای 

.چون مردی مصرف ومستبد بود مردم    درنامه ای  از او به خلیفه 

شکایت کردند ولی آن نامه بجای خلیفه  بدست او رسید وامرکرد تا 

همه شاکیان را گردن زنند. برخی از محکومین با دادن رشوت  

چهل مالی عظيم از ايشان بستد و  »خویشتن را باز خریدند ومعن

مرد را گرفت از آن خوارج و بند بر نهاد و به بست]؟[ فرستاد که 

کارشان فرمايندوتا مرا آنجا سرای بنا کنندوفرمود برايشان 

 ،چاپ معین،144تاریخ سیستان، ص «  ) درکارکردن شتاب کنيد....

(باالخره به امیر معن اطالع دادند که کاخ وسرای ومسجد 16۳ص 

ست. امیرمعن   برای دیدن ساختمان ها رفت . امیر معن اتمام یافته ا

بیگاریان که منتظر چنین روزی بودند، برسم عادت هر یک پشتاره 

نی بر پشت گرفتند و بسوی کاخ روان شدند. محافظان معن مانع 

ما آن کاخ خویش تمام کردیم » شدند. بیگاریان فریاد برآوردند که: 

یرمعن که از ایوان کاخ ام« ]اما تو[ عطاء امیر از ماهمی دورکنی!

جریان را مشاهده میکرد، گفت بگذارید بیایند. بیگاریان همینکه در 

چند قدمی امیر معن رسیدند، ناگهان هر یک حربه اکه درمیان 

پشتاره پنهان کرده بودند، بدر آوردند و بطور دسته جمعی بر اوحمله 

هجری  1۵2الحجه  ذی 22بردند. واورا شکم دریدند. این واقعه در 

معن را در بست]؟[ بخاک »روی داد و بقول مولف تاریخ سیستان 

 [1۴7تاریخ سیستان ،ص « ] سپردند.
 

 کلمات بست و دشت :التباس توضيحی درباره  

این نکته ضروری است تا بگوئیم: مؤلف تاریخ سیستان که خودش 

از اهل سیستان بوده فکرنکنم در بارۀ موقعیت قصر ومحل دفن امیر 

" سراغ داده باشد. ظن بستار اشتباه شده و محل آن را در "معن دچ

" در رسم الخط کاتب طوری نوشته شده دشتقوی آنست که کلمه "
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خوانده است. مرحوم بهار « بست»مصحح تاریخ سیستان آنرا که 

درچند جای دیگر ازتاریخ سیستان درخواندن برخی نامها دچار 

ربارۀ درستی نامهای اشتباه شده و خود اشاره نموده است که د

جغرافیائی باید به اشخاص محلی رجوع شود .ازجمله کلمه 

" را بشکل "لتام" لکان"را بصورت"خجستان" و کلمه "گلستان"

" را بصورت " بزیان"  وغیره ضبط کرده اند.دراینجا پريانوکلمه " 

که یک نام معروف تاریخی « بست»نیز کلمه "دشت" را بگونه 

درحالی که امروز در گرد و نواح بست هیچ است، ثبت کرده اند.

محل واثر تاریخی به امیر معن شیبانی منسوب نیست و نه هم از 

مقبرۀ او در بست سراغی هست، ولی در نیمروز، درمیان دشت 

می « دشت امیران صاحب»صاف وهمواري که عوام الناس آنرا 

های  است، خرابه« دشت امیر معن» گویند و صورت درست آن 

و باغ ومسجد امیر معن معلوم و مشهور است و در یک کاخ 

« امیر معن» کیلومتری شرق این کاخ مقبره و مسجدی منسوب به 

موجود است که محل ارادت و اخالص مردم نیمروز و نقاط مجاور 

 2۴7و 1۴۶متذکره صفحات « بست»میباشد. بنابرین باید کلمه 

 " تصحیح کرد. دشت تاریخ سیستان را به "

 

مرحوم بهار،لقب حامد   202و 197و 196و 194در صفحات  -1۲

« سربابک»و«سربایک» بن عمرو را به اشکال مختلفی چون: 

ضبط کرده، ولی نسبت به صحت« سرناوک»و«  سرباتک»و ان ̃

مشکوک بوده است. دکتر پاریزی در کتاب یعقوب لیث خود 

 " را بمعنی سری که شبیه ناودان بوده باشد، حدس زدهسرناوک"

است. بوسورت نیز در تاریخ سیستان خود برین کلمه مکث نموده 

انرا نتوانسته دریابد. این قلم به این باور است که ̃مگر صورت دقیق

" است ، زیرا در لهجه مردم سیستان سربادکشکل درست این لقب "
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یعنی کسي که سر خود را در راه دوست وعهد خود به « سربادک»

خواند و نوشت، نه « سربادک»لمه را باید باد بدهد، میباشد. این ک

سرناوک وحتی سرباتک در لهجۀ سیستانی به معنی سربادک است 

 نه یاچیزدیگری.

 

( در ارتباط به قیام ۳91، ۳۸7، ۳75، 156، 140درصفحات) -1۳

رون »حضین بن رقاد، یکی از سرکردگان خوارج سیستان نام 

حمزه بن آذرک  برده میشود وباردیگر به ارتباط خروج«  وجول

رون وجول نام برده میشود.ازاین دومورد وموارد  سیستانی از

دیگربرمی اید که محل مهمی درسیستان درمربوطات جوین بوده 

است، زیرا جوین درمیانه  راه زرنج و فراه قرارداشت  وخوارج در 

 آنجا بیشتر سکونت داشتند.

از  اهل  من برای دریافت شکل درست   این نام با اشخاص زیادی

جوین صحبت کرده وپرسیده ام ولی کسی به این نام جایی را 

درجوین سراغ ندادند، مگراخیراً جوانی بنام داوودعرفان مقالتی 

« یرفع یک اشتباه، شورش حمزه بن آذرک سیستان»تحت عنوان 

را در قلعه کاه درروستائی  سراغ « رون وجول»نوشته ومحل 

شناخته میشود. داودعرفان « وُجرگ روم»میدهد که درمیان مردم بنام

چاپ معین(  59تاریخ سیستان را بگواهی میگیرد که در )صفحه

ازموقعیت رون وجول درنزدیک ریگ روان مشهور به ریگ امام 

زید در قلعه کاه خبرمیدهد. بنابرین میتوان گفت "رون" همین کلمه 

پس بهتراست  است.« ج رگ»است و"جول" نیز همان « روم »

واقع قلعه کاه « روم وُجرگ»به « رون وجول»های بعدی درچاپ 

 اصالح شود.
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سردرۀ هندقانان"  ( از محلی بنام"۳۶9و207، 2۸درصفحات) -14

که بین فراه وهرات واقع بوده،یادشده است. در بارۀ این محل 

بایدگفت که امروزبنام "سردره هندقانان" جایی در سیستان یافراه 

"  یک ولسوالی در والیت فراه موجود ردرهاناوجود ندارد، مگر بنام"

است که مهمترین محصولش همان میوه خوش مزۀ انار است وبه 

" می نامند ودرشمال غرب فراه  اناردرههمین مناسبت هم آنرا "

" را میتوان سردره موقعیت دارد. بنابرین قسمت اول این نام یعنی "

وفارسی  " خواندونوشت ، زیراکه در رسم الخط عربیاناردره"

 میتوان آنرا به اشکال مختلف نوشت وخواند.

" سردرهو نیز ازاین عبارت تاریخ سیستان هم برمی آید که موقعیت "

نانکه مؤلف تاریخ سیستان در محل "انادره" موجوده بوده است. چ

وامیربانصر بخراسان]آمد[ وخاتون را بزنی کرد ویکچند »میگوید:

ودودجاسوس بروی بداشت از ببود. زانجا بازگشت، طغرل حاجب م

" دره هندقانانبست با دوهزارسوار جریده تاختن آورد واو را به "

 ( ۳۶9)ص «بگرفت.

 

کلمه با « سردره»( نام ۳69و 207، 2۸درصفحات) -15

" شکل هند قانان" یکجا ذکرشده است.به نظرمن  "هندقانان"

 " اناردره"است وهمان گونه که کلمه"افغانانتصحیف شده  کلمه"

" در تاریخ سیستان ضبط شده ،وکلمه "گلستان" سردرهبشکل "

ضبط شده، میتوانم بگویم که کلمه ( 2۶بشکل"خجستان")ص 

ضبط شده است که معنا  «هندقانان »" نیزدراینجا بصورت افغانان"

 ومفهومی روشنی ندارد.

هرگاه این گمانم را قرین به یقین بسازم، ازترکیب هردو  

" بدست می آید که هم درست است  وهم بامفهوم ناناردره افغاناکلمه"

میشود. چنانکه درشهرکابل ، به محلی خاص " ده افغانان" گفته 
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بوده است.پس " قلعه هندوان"میشود،ودربلخ جاهای بنام "ده عربها" و

" نیز از همین مقوله است. ونشانگراین مطلب است تا انادرۀ افغانان"

 رسیستان سکونت نداشته اند.قبل ازاین تذکر تاریخ، افغانان د

بنابر تحقیقات بشرشناسی داکترمجاوراحمدزیار ، استاد        

 ند،باش اکثرمردم اناردره از افغانان قبیله یوسفزائی میپوهنتون کابل،

مگر اکثریت  ،وتا هنوزهم  بزرگان آنان به زبان پشتوسخن میگویند

اناردره چون شان به لهجه شبیه لهجه هراتیان صحبت میکنند.مردم 

در درۀ کوهستانی وسرد تراز سایر نواحی فراه زندگی میکنند، از 

لحاظ رنگ پوست وچهره و لهجه گفتارخود از سایرباشندگان فراه 

ونیمروزوسیستان فرق دارند. اینها دارای جلد روشن ولطیف وچهره 

جذاب و بینی های بلند وچشمان سیاه ونافذ میباشند واز لحاظ هوش 

 د خیلی هوشیار و زرنگ استند. درانار دره کسی فقیرووذکاوت خو

زن ومرد آنجا باسواد اند. میتوان گفت نبض تجارت در  نیست و گدا

در دست  وحتی قندهار ومزارشریفوالیات فراه و نیمروز و هرات 

مردم اناردره  است. این مردم  دارای تحرک خستگی ناپذیر 

وب  چنان نظم ودسپلینی کاروتفکر اقتصادی استند وخود را درچارچ

 .قرارداده اند که گدا وفقیر وبیسواد درمیان آنها وجود ندارد

    2021/ 1/ 2۸  انیپا
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 سی ونهممقاله 

 

 !یرا ن یدزد خیبودم،اما تار دهیرا د یشعردزد

 
بزرگان   اتیثبت حکا ای یدیگر خاطره نگار ،یتاریخ نگار امروز

از علوم  ینیست، بلکه بخش  دراز زمستان یخانواده در شبها

 لیبر اسناد ومدارک وتحل یگذشته متک قیبمنظور کشف حقا یاجتماع

است که درگذشته رخ داده وانسانها خواهان  یرخدادها وحوادث  قیدق

 . تندآن حوادث اس قتیحق دنیفهم

 دیبا یرا مطرح سازد، م یخیموضوع تار کی خواهدیکه م یهرکس

ک ارائه  کند، بدون نشان دادن مدارک اسناد ومدار یآن را برمبنا

خود قانع کرد. مدارک وشواهد  تیخواننده را  به قبول روا توانی،نم

عبارتند ازکتب و رسایل ومقاالت چاپ شده ومجالت و  یخیتار

 وی)راد یداریود یداریشن یعجم یروزنامه ها و رسانه ها

. عالوه یکیالکترون یرسانه ها گریود یانترنت یتهای( و ساونیزیوتلو

و مسکوکات  یسنگ یولوحه ها یباستان شناس یبازیافته ها  ن،یبرا

نیز از جمله اسناد  یظروف والواح سنگ یمختلف بررو یها یونقاش

 اءیاش یاریخمعتبر بشمار میروند .اسناد و مدارک ت یو مدارک تاریخ

اند که نباید در آنها جهت  یمهم ومعتبر یلیخ یزهایودست آو

. چه در این ردیصورت بگ یل و دستکارجع یاغراض شخص

 تنزل میکند. یاثر تاریخ کیصورت ارزش 

 لیمبا فونیمردم به تل یودسترس یاطالعات جمع لیگسترش وسا با

انسانها  یکه متاسفانه بعض رسدیبمالحظه م سبوک،یوانترنت و ف
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کاغذ خوانده  یرا از رو خیکه تار یبخاطر کسب  شهرت کاذب درحال

 کیهزارساله  خیشبه تار کینگار شده اند و  خیار، ت توانندینم

کرده اند : فقط  دایپ  یراه ساده وآسان نانی. اسندینویرا م نیسرزم

را  گرانید  افتهیومطالب انتشار  زنندیم یانترنت یتهایبه سا یسر

و اگر  گذارندینام خود را م ،یاصل سندهینام نو یو بجا کنندیم یکاپ

وکلمات   کنندیم یدست کار زیرا نعنوان موضوع  افتندیفرصت 

 گذارندیم سبوکیف ربرآن عالوه  کرده  بطورعاجل آنرا د یگرید

 کیآنرا ال یسبوکیف انیتعداد دوستان وآشنا کی  ینخواه یوخواه

 دیمایپ یصد ساله م ۀشبه ر کیفرد شهرت طلب   نسانی. بدکنندیم

دوستان و اقوام خود  انیدرم  یشخص  فرهنگ کی  ثیوبح

  یوبجا دهیکه او بچشم مردم خو خاک پاش ی. درحالدینمایرزمتبا

 یسوق  داده است که به ترکستان م یرا به راه ،آنهایخدمت واقع

 دیانسان وطن دوست ومتعهد به سعادت جامعه خود نبا کیانجامد. 

 یزیوکذب ودروغ شود که منجر به آبرو ر بیمتوسل به  جعل وفر

اند،  دهیرا برگز بیاه  دروغ  و فرکه ر یخود وقوم  خود گردد.کسان

 د؟ان دهیچه بد د یودرست یاز راست دانمینم

 خینگارش تار یکه برا یا سندهیبرحال آن نو یوا انیم نیدرا

کشورخود سالها دودچرغ خورده وبه اصطالح کنده به دوزخ برده 

 یاست تا ماخذ دهیآفر یقیتحق یاثر یجهان یارهایمع یاست و برمبنا

و  21خبر ندارد که در قرن  یواهل مطالعه باشد ول جوانان یبرا

که نه تنها سرمه را از  شوندیم دایپ یدرعصر انترنت کاله برداران

مردم را  یوذهن یفکر اتیمحتو یبلکه  حت ند،یربا یم گرانیچشم د

را  گرانیومطالعه وزحمت  د قیدزدند ومحصول سالها تحق یم زین

 نی. چنکنندیم یجمع یرسانه هابنام خود ثبت ودرج  قهیظرف چند دق

ندارد.  گرانید تیودستبرد وغصب ملک یبا دزد یفرق چیه یکار

: سرقت،اختالس، گرید میمثل جرا گرانیدستبرد به حقوق د
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 یاست و به لحاظ حقوق کاپ یعمل جرم کی ب،یچپاول،غدر وفر

از  میو تحر ینقد یها مهیچون جر یاست ومجازات گردیقابل پ ت،یرا

 را به همراه دارد. یجمع یبه رسانه ها یودسترس یفرهنگ یتهایفعال

سطور  نیا ۀدرحق نگارند یمعنو یدستبرد ها نیچن نسویبد یمدت از

 یکی. من متوجه ام که ردیگیصورت گرفته وهنوزهم صورت م زین

 یکتابها اتیبا من دوست شده است، محتو سبوکیکه در ف  یازافراد

قرن  80علوم افغانستان در دهه  یدممرا که قبالً از جانب اکا یخیتار

دوباره آنها را در انترنت گذاشته ام ،   اند،ومن دهیگذشته به چاپ رس

وبدون ذکر نام ماخذ ونام مولف ،بنام خود در  کندیم یفهرست وار کاپ

 . رساندیبه نشر م سبوکشیف

به او تذکردادم :  یبلوچ" نام دارد که  بار دی"جن یافراد آقا نیازا یکی

بلوچستان به  رعنوانیخود ز سبوکیاواخر در ف نیچه را شما در اآن

ماسه ها  نی،سرزم ستانیس» رعنوانیکتاب من ز د،ازیرسانینشرم

از کتابم  ایاز من  نکهیبدون ا دیگرفته ا یجلد دوم( کاپ«)وحماسه ها

ونام اثر و ذکر  سندهی، ذکرنام نو ید. شرط استفاده از هرکتابینام ببر

،  شودیشمرده م یصورت دزد نیرایست. درغصفحات ماخذ ا

 ایمن  یدر آخر نوشته خود اگر از کتابها ایمنبعد در اول  دوارمیام

 کی. تذکر من با دینام منبع خود را بنگار د،یکنیاستفاده م گرانید

بعد دوباره متن  یبود،اما مدت دهیرس لوچب دیجن یآقا ۀبمالحظ کیال

بدون ذکر نام ونشان من  سبوکشیفرا  مثل گذشته   در  میکتابها یها

 .رودیگذاشته م

که  دهمیبلوچ را  نشان م دیجناب جن یچند نمونه  از دستبردها نجایدرا

جلد دوم( از سلسله «)ماسه ها وحماسه ها نیسرزم ستان،یس»از کتاب 

، 2010درسال  نینشر شده ام درپورتال افغان جرمن انال یکتابها

کرده و  ی( را کاپ۴22تا ۴19( و)ازصفحات 38۶-129)ازصفحات 

 .رساندیخود به نشررسانده وم سبوکیف دربدون ذکر نام منبع 
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برضد  یذولفقارخان ابدال انیطغ»بلوچ مقاالت  دیجن یحال آقا نیدرع

مقاالتم در  فیرا  ازآرش«فتح فراه وفرجام هرات »و« نادرافشار

اب مطالب همچنان  در کت نیپورتال افغان جرمن باال زده است. ا

دولت  یقندهار وفروپاش ریرستاخ»من  تحت عنوان 1۴شماره 

(چاپ  2010 -نیجرمن آنال افغان)نشر درپورتال ،«رانیا یصفو

 شده است .

 بلوچ: دیجن سبوکیف آدرس

https://www.facebook.com/profile.php?id=100024912691354 

 یمتن ها ینموده ول یدستکار نیعناو یبلوچ در برخ دیجن یآقا

خود  سبوکیوشته مرا نعل بالنعل )با حذف ماخذ  ونام من( در فن

اورا  ینگاه شود،کلمات اضاف ریز یگذاشته است. به عنوانها

 درعنوانها من داخل قوس نشان داده ام:

 مبارز (: انیبلوچ و بلوچستان صفار تی)مل ارانیقشرع -1

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=

778255299681553&id=100024912691354# 

 )بلوچ(  ارانیرعیمشاه-2

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=

697565024417248&id=100024912691354# 

 مردم و کشورش ینسبت وضع اجتماع ثیل عقوبیتوجه  -3

 (ثیبلوچ تبار از نواده گاه ل یخلف پسر ابو جعفر احمد) ریام -4

 انی( در عهد غزنوریبلوچستان کب اناریع نی)گلزم ستانیس -5

 [ستانیضربت مغولها ]درس نیدوم-6

 انشیوجانش موریپاشنه ت ریبلوچستان( در ز نی)گلزم -7

 زنده بگورها ومنار جمجه ها:/ یدیتراژ

مرتکب  ی[ چه کسستانیبلوچستان(]س نیرادر) گلزم میعظ تیجنا -8

 شد؟
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 افشارها و نادر  ی[ در عهد صفوستانی)بلوچستان(]س -9

 بلوچستان( درعهد نادر افشار نی)گلزم ستانی( ستی)وال -10

 هرات: شینادر در تالش گشا -11

 بلوچ (: تیو اشتراک فعال مل تیذوالفقارخان )به حما انیطغ -12

 وبلوچستان( و فرجام هرات : ستانی:فتح فراه )مربوط به س -13

 افشار :)بلوچستان( برضد نادر  ستانی(س التیمردم) ا امیق  -14

عهد  انی[ ازصدراسالم تاپاستانی) بلوچستان(]سیاوضاع اجتماع -15

 .گریها عنوان د وده انیموریت

 

 :ستی" بلوچستان نستانی"س 

 

بلوچستان  از  خیبلوچ بنام تار دیجن یبه تذکراست که آنچه را آقا الزم

 خیبا تار یربط چیه دهد،یخود بخورد جوانان بلوچ م سبوکیف قیطر

 ستانیس خیبلوچستان ندارد ، بلکه مربوط ومنوط  به تار یایوجغراف

وپژوهش خود  قیسال مطالعه وتحق ستیاست که من آنها را درطول ب

آن  فیداشت گرفته ام وسپس از تال ادی یوخارج یداخل ناز کتب مولفا

 یومردم شناس ایوجغراف خیتار ۀداشتها شش جلد کتاب در بار ادی

کشور  کیواکادم ینهاد علم نیبزرگتر نوشته ام که از طرف ستانیس

قرن گذشته به چاپ  80علوم افغانستان در در دهه  یاکادم یعنی

 اند. دهیرس

 ستانیدرجنوب س یوکوهستان عیوس تیوال یخیبلوچستان ازلحاظ تار 

و  «ایگدروز»بنام  یونانی انگارانیقرار دارد که در منابع جغراف

مهم آن در  یه است.شهرهاشد ادیبنام مکران  یعصراسالم خیدرتار

وقصدار)توران(،   لی،قنداب زکانانی، ک یبیمستنگ، س یقرون وسط

 ی)به نقشه مکران در قرون وسطودندبمپوروفهرج وقصر قند ب

 ی(. من مردم بلوچ را دوست دارم و درمورد مبارزات آزاددینیبب
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 نینوشته ام و آنرا در پورتال افغان جرمن آنال یبلوچها کتاب یطلب

 دیجن ی. آقادیکن دایمقاالتم پ فیآنرا در آرش دیتوانیاشته ام وشما مگذ

ً حقا د،یاگربلوچستان را دوست دار  یرا که درکتابها یخیق تاریلطفا

 نیهم گرید روکتابیخان نص رگلیازم«بلوچستان خیچون:"تار

از  میمعرفة االقال یف میوکتاب احسن التقاس«کوچ وبلوچ »بنام  سندهینو

فارغدل  نیاز حس یو اثر ریالکامل ابن اث خیوتار ،یشام یالمقدس

 ی( چه کسانیمکران)بلوچستان امروز یاصل نیساکن»رعنوانیز

افشار  رجیازدکترا« آن  نهیریبلوچستان وتمدن د»وکتاب «ودندب

 یهللا ناصح، ونوشته ها حیازذب« بلوچستان خیتار»و کتاب  یستانیس

سال از طرف  ستی،که ب یسی،صاحب منصب انگل تی، ت یپ ،یج

کتاب  نیداشته و چند تیدر بلوچستان مامور یتانویحکومت هند بر

 قاتینوشته است. و تحق ستانیدر باره بلوچستان وکالت وس

 یحاو  رهیها وغ یدر مورد بلوچها وبراهوئ ویداکتر بل یبشرشناس

را که  ینادرست یها زیو چ  دیبرسان شانیاند به ا یاطالعات مهم

. دیبلوچستان ندارد، بخورد هموطنان بلوچ خود نده خیبه تار یربط

 لهحم ایدر هرات  یذوالفقارخان ابدال انیطغ م،یگویبطورمثال م

دارد که شما  یربط ینادرافشاربه هرات وفتح فراه به بلوچستان چ

 یدرحال د؟یدهیبلوچستان بخورد جوانان بلوچ م خیآنرا به عنوان تار

هرات برضد  انیابدال امیبه ارتباط قمطالب را من ده سال قبل  نیکه ا

افغان  تیمقاالتم در سا فینوشته ام ودر آرش رانیا یدولت صفو

 موجود است. نیجرمن آنال

  یخیمعروف وتار نیسرزم رمند،یمولود رودخانه بزرگ ه ستانیس  

مکران(وجنوب خراسان وقهستان و  ایاست که در شمال بلوچستان )

دهار قراردارد .ومرکز آن در قرون شرق کرمان وغرب زابلستان وقن

آن در  یوامروز خرابه ها شدیم دهیشهرزرنگ )زرنج( نام یوسط

در  ستانیمهم س اتی.والشودیم شاهدهم مروزیدر ن یمحل قلعه نادعل
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 عبارت از رودباروکوشک صفار  بست  و ورتل یقرون وسط

 شکیو اوق، ون ن،یوفراه ، وادرسکن، وجو نداور،ی)گرشک( وزم

 رود( بودند.)خاش 

چون رستم وزال  وگرشاسپ وسام  یزادگاه جهان پهلوانان ستانیس

آنها شاهنامه ها سروده شده است. در  کیهر ۀاست که در بار مانینر

به   یقیده ها کتاب  ورساله وصدها مقاله تحق ستان،یس خیتار  ۀبار

 یتالویوا یوجرمن یسیواردو وانگل یوعرب یفارس یزبانها

 ریوغ ینگان اسالم ایوجغراف خانمور یاز سو یوروس یوفرانسو

آن را با  تیوموقع ستانینام س تواندینگاشته شده است وکس نم یاسالم

 نیچن یپاک کند. بجا خیپوچ وبدون مدرک از حافظه تار ینوشته ها

 لیتحص یتهایکار را به شخص نیبهتراست که ا هوده،یب یتالش ها

  شهیو اند مرجال صاحب قل گریود  یدکتردوشک یکرده بلوچ مثل آقا

استوار برمنابع  یخیمردم خود تار یتا برا دییبلوچ واگذار نما

فرزندان بلوچ درس  یبنگارند وبرا یوخارج یومدارک معتبر داخل

 احقاق حقوق خود فراهم کنند. یومبارزه برا یوطن دوست یها

  2010/ 10/ 22 انیپا
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 مقاله چهلم
 

 تبصره يی برمقالۀ 

 دنبال اقتدار داوودخانی به شرف غنی ا

 (139۶دلو 17)چاپ روزنامه راه مدنيت/

 

 

 

این مقاله از این جهت برای من دلچسپ واقع شد که دیدم  

عنوان آن داودخان به مثابۀ  الگویی از یک شخصیت با انضباط وبا 

دسپلین و قاطع جهت حفظ ثبات کشوروبسررساندن پالنهای انکشافی 

وآنهار برای تولید انرژی و استفاده از اب غرض توسعه و اعمار بند 

 زراعت ومحصوالت زراعتی قرارگرفته است.

 نویسنده مقاله راه مدنیت،مینویسد:
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های قویی اقتصادی و اجتماعی برخور  کشور ما از پتانشیل»

دار بوده است، اما ضعف مدیریت مرکزی در قرون معاصر، هرگز 

هایی که  ا نداده است. در دورهاجازة انکشاف و توسعه را به م

های سیاسی و اجتماعی برای مدیران رهبری جامعه فراهم  فرصت

ها  ها موجب شده تا این فرصت ها و عدم درایت آن کفایتی بوده، بی

هدر برود. و برعکس زمانی که رهبری سیاسی کشور تالش کرده 

کاری انجام دهد، عوامل متعدد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 

 اش را کوتاه کرده است. دست

خصوص در یک قرن اخیر  در تاریخ سیاسی قرون معاصر به

با تقویت ساختارهای  Nation Stateسه بار تالش شده که بحث 

اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شکل بگیرد، ولی هر بار عوامل 

 نتیجه و منفی پس داده است. ها را بی مختلف این تالش

داوود خان )از صدارت تا  های که در عصر ترین تالش مهم

اما  -با وجود زمان نسبتن طوالنی-ریاست جمهوری( صورت گرفت 

 ها را نقش بر آب کرد. مشخص است که چه عواملی این تالش

یک سلسله ( 1۸7۸الی  1۸۶۸بار اول امیر شیرعلی خان )

الدین حسینی  های را به تأسی از هدایات سید جمال اصالحات و تالش

ست گرفت، اما بنا بر یک سلسله مالحظات سیاسی )افغانی( روی د

های  مند بریتانیای کبیر، نتوانست به آروزها و ریفارم و حضور قدرت

 خود دست یابد.

دست به اصالحات ( 1929-1919هللا فقید ) بعد از آن شاه امان

گسترده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زد، ولی عوامل سنتی و 

ازه نداد که اصالحات به جایی برسد که  بازدارندۀ پیشرفت نه تنها اج

 او را مجبور به ترک قدرت نیز کرد.

های منطقه و همسایه  بعد از آن، در شرایطی که کشور

های نوسانی را در انکشاف و توسعه تجربه  افغانستان هرچند حرکت
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کردند با آن هم آرام آرام راه ترقی و پیشرفت را پیمودند. در  می

 همچنان در حالت ایستایی و توقف محض است.که افغانستان  حالی

بار دیگر سرفصل آغاز اصالحات و نظریات اصالحی بعد از 

خورد. داوودخان در زمان  صدارت محمدداوود خان کلید می

های اصالحِی زیادی را در دستور کار خود قرار  صدارتش برنامه

دی کند تا محبوبیت زیا داد، تا حدی که این اصالحات او را کمک می

مداران وقت و مردم افغانستان کسب  در میان روشنفکران و سیاست

 کند.

صرف با تلفات  1۳۵2کند تا در سال  این محبوبیت کمک زیادی می

دست داوود  ترین کودتای سیاسی منطقه در کشور ما به ن ه تن، آرام

 خان رقم بخورد.

داوودخان پس از به قدرت رسیدن، اصالحات اقتصادی و 

که در زمان صدارتش انجام داده بود، به شدت و قاطعیت  سیاسِی را

ساله را تا حدی موفقانه  گری کرد. او که تا آن زمان سه پالن پنج پی

به انجام رسانیده بود، توانست وضعیت اقتصادی کشور را دچار 

 برساند. ۶/2تغییر کند و به رشد 

ی ساله چهارمش که بخش به این ترتیب او برای اکمال پالن پنج

 از آن را نیز انجام داده بود توفیق نیافت.

ترین  سال از طالیی1۳در شرایط نوین نیز ما چیزی در حدود 

عصرهای نوسازی و بازسازی کشور را به تعبیر تیمور شاران 

ارباب »های  یی( بر اثر اعمال سیاست )نویسنده کتاب دولت شبکه 

 از داست دادیم.« رعیتی

عه جهانی را از کنار کارهای های جام ها و کمک اگر تالش

سال حکومت وی برای افغانستان هیچ  1۳حامد کرزی جدا بسازیم 

چیزی در پی نداشته است؛ جز اینکه یک ساختار )جنگساالری [ و 

 مافیایی سیاسی و اقتصادی را به ما تحویل داده است.
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جمهور غنی که وارث حکومت معیوب با ساختار  اکنون رییس

ت نیز با موانع زیادی مواجه است. در نتیجه سیاسی مافیایی اس

های اصالحات یا از ایشان گرفته شده و یا هم بسیار محدود  فرصت

 گردیده.

جمهور غنی و سردار  های رییس های زیادی در برنامه مشابهت

داوودخان وجود دارد. رهبری سیاسی امروزی ما با همان 

مواجه بود.  هایی مواجه است که داوودخان در زمان خودش چالش

های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی  در عین زمان نوع تعریف برنامه

 های داوود خان همخوانِی نزدیک دارد. آقای غنی نیز با برنامه

 ها:عامل اول چالش

داوودخان با کادرهای سیاسی منفعل و غیر متخصص مواجه 

های متداوم  های تشریفاتی که دهه بود، در آن زمان جز یک مشت آدم

در کنار دسترخوان شاهی شکم بزرگ کرده بودند، هیچ کادر 

 متخصص محلی وجود نداشت.

های خود از  پالن برای همین بود که داوودخان در اکثر ماستر

کرد. با این وجود باز هم  متخصصان غربی و روسی استفاده می

های  ضعف نیروی بشری مشکالت زیادی برای تطبیق برنامه

 رد.داوودخانی به میان آو

ها مواجه است. با آنکه  حمهور غنی نیز با عین چالش رییس

سال اخیر تربیت شده، 1۵نیروی نسبتن متخصص و خوبی در طول 

ولی هنوز کارایی الزم را ندارند و ساختارهای سیاسی و مدیریتی 

تجربه و جوان  کشور در دست افراد عمدتن غیر متخصص و یا بی

 قرار دارد.

ما یا تخصص ندارند و یا هم تجربه  نیروهای جدید مدیریتی

ها ندارند. در مواردی به  ها و پالن الزم را در امور تطبیق برنامه
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برخوردارند و شرایط سیاسی حاکم برای   ندرت از تخصص و تجربه

 دهند. ها اجازه کار را نمی آن

 عامل دوم

مشکالت اقتصادی و کمبود منابع مالی موجب این شد که 

اش را  یی های اصالحی و توسعه با دست باز برنامهداوودخان نتواند 

به سرعت انجام دهد. داوودخان با شرایط اقتصادی بدتر از امروز 

مواجه بود. یعنی در آن زمان یک چنین ایتالف جهانی نبود که منابع 

مالی خوبی را در اختیار حکومت قرار دهد. در نهایت دو قدرت 

شان بعضی  یی های منطقه بزرگ امریکا و شوروی در مسیر رقابت

 کردند. های افغانستان را تمویل و تطبیق می از پروژه

های کشورهای غربی  که کمک خواست، در حالی داوودخان می

های شوروی  خصوص امریکا را با خود داشته باشد، از کمک به

نصیب نگردد. چنانچه چند پروژه مهم را در زمان  وقت هم بی

ژه مهم دیگر را امریکا انجام داده داوودخان شوروی و چند پرو

 است.

جهمور غنی در زمانی، رهبری جامعه را به عهده  رییس

های جهانی برای افغانستان به نقطه صفر رسیده بود  گرفت که هزینه

طور کامل خالی بود. آنچه را حکومت در زمان  و خزانه دولت به

ورد، دست آ میلیارد دالر( به1۵های جهانی ) رهبری غنی از کمک

گریی رهبری جدید سیاسی را نشان  نهایت تالش و قدرت البی

که جهان برای بار دوم آمادگی نداشت تا هزاران  دهد. در حالی می

 میلیون دالر مفت به افغانستان بدهد که به فساد گسترده منجر شود.

هرچند حکومت افغانستان در نظام سیاسی جدید یک ایتالف 

توانست از این فرصت  ، که میبزرگ جهانی را با خود داشت

های از  بهترین استفاده ببرد، ولی رهبری فاسد سیاسی و گروه

ها برای ترسیم یک  برگشت  جهادی نگذاشتند از این فرصت جنگ
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دست آوردند  برنامه ملی استفاده شود. برخالف آنچه را به

 شان تقسیم کردند. مندانه در میان سخاوت

رسد که  زمانی به قدرت میجمهور غنی دقیق در  ولی رییس

خصوص میان ایاالت متحده امریکا و روسیه در  های جهانی به رقابت

منطقه به اوج خود رسیده است. جنگ کشورهای خاورمیانه هم 

حاجت به بیان ندارد.در افغانستان نیز این رقابت هرچند آشکارا دیده 

شود ولی به شدت تمام ادامه دارد و دو قدرت به اضافه  نمی

 دیگرند. یی در تالش نقض منافع یک های نایب منطقه درتق

باشد، تعریف سیاست خارجی  آنچه در این بخش متفاوت می

شود.  تر از دیروز دیده می ماست که در حال حاضر خیلی واضح

سال اخیر چه در سطح کشورهای همسایه  سیاست خارجی ما در سه

الزمی دست یافته های  المللی به پیشرفت و منطقه و چه در سطح بین

 است.

های جهان  فشار جامعه جهانی بر پاکستان، جلب دوباره کمک

یی با برخی  های منطقه و تعریف روابط جدید مبتنی بر همکاری

تواند تفاوت زیادی را میان سیاست  کشورها از جمله ایران و هند، می

 خارجی داوودخان و غنی نمایش دهد.

 عامل سوم

ی، حذف رقبای سیاسی از بدنه جانبه سیاس رفتارهای یک

حزبی، لغو مطبوعات آزاد، لغو  های تک سیاست، اعمال سیاست

جمهور در قانون  های رییس های مجلس، افزایش صالحیت صالحیت

اساسی و نمایش یک دموکراسی سفارشی که هیچ شباهتی به 

های  دموکراسی نداشت موجب گردید که در دوره داوودخان، گروه

های مختلف سیاست و ارتش مایل به همکاری با  سیاسی در الیه

 دشمن شوند.
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فهم   ذهن و کم مداران کج  کرد برخی از سیاست شاید ایجاب می

شدند، اما داوودخان در این خصوص کمی  از سیاست کنار زده می

طلب. این   یی شد برای نیروهای فرصت با عجله حرکت کرد که بهانه

پروازانه اقتصادی سیاسی و  لندست که داوودخان رویاهای ب درحالی

 پروراند. اجتماعی را برای یک افغانستان با غرور در سر می

جمهور غنی نیز با برخی از حلقات سیاسی  های رییس برخورد

رود. هرچند شاید  و رهبران سیاسی کشور، تقریبن به همان راه می

این برخوردها از روی اصالحات و برای فراهم کردن یک بستر 

برای ریفارم اقتصادی و سیاسی باشد، ولی آنچه واقعیت دارد مناسب 

زده و مسموم قومی هنوز درک الزم  این است که جامعه کنونی جنگ

از شرایط را ندارند و شعور سیاسی و افکار عمومی توده هم 

 تواند به راحتی آن را تجزیه و تحلیل کند. نمی

ت جمهور در این بخش از اصالحا بهتر است آقای رییس

کم اگر فرصت تغییر و تحول  سیاسی خود، تجدید نظر کند تا دست

 فراهم نشود، بستری که به میان آمده است، متوقف نشود.

داران و رهبران قومی وقتی  در افغانستان رایج شده که سردم

های  شان را در تزلزل ببینند، دست به موج ارکان قدرت و مکنت 

شان  کنند پایه اقتدار قومی ش میزنند و از هر راه ممکن تال قومی می

 را قوت ببخشند. این رویه باعث شکنندگی در کشور شده است.

عنوان رهبر سیاسی تمام  جمهور به از جانب دیگر رییس

های قومی و تنگ سیاسی را کنار  ها مکلف است هرگونه دیدگاه افغان

محور فکر کند، چه اینکه توسعه بدون  بگذارد و برای توسعه عدالت

 دلت آمدنی نیست.ع

ها و  های دیگر در جهان کم نیست و داشته ملت ما از ملت

های دیگر بیشتر  های خیلی از ملت منابع طبیعی ما نیز از داشته

 است، چرا نباید ما مثل دیگران به راه توسعه و رفاه قدم برنداریم؟
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های مشترک را در قبال آینده افغانستان با  آقای غنی دیدگاه

که یادآور شدیم، در برخی موارد با  د خان دارد، همچنانسردار داوو

شرایط مشابه نیز مواجه است. در مواردی هم شرایط بهتر نسبت به 

های موجود در برابر آقای غنی کمتر از  داوودخان دارد، اما چالش

 های دوره داوود خان نیست. چالش

ند. ا رهبران ملی در افغانستان کمتر مجال بروز و اقتدار داشته

های اقتصادی و سیاسی  با توجه به اینکه برخی از برنامه

جمهور غنی در تعارض مستقیم با منافع اقتصادی کشورهای  رییس

همسایه هم قرار دارد، باید راه را طوری رفت که این بار 

یی و انکشافی ما نگردد و  های توسعه سبوتاژهای سیاسی، مانع برنامه

جود را به ملت افغانستان تحویل بدهیم. های مو کم بتوانیم برنامه دست

به زبان ساده یعنی فرصت داشته باشیم تا درک درست و شعور 

سیاسی الزم برای مردم ایجاد شود. آنگاه مردم خود مالک 

 نگار( سید امین بهراد؛ روزنامه)شوند. شان می های برنامه

 

 تبصره من براين مقاله:

ظ زمانی وچه از مقایسه اشرف غنی با داودخان چه از لحا

لحاظ شرایط امنیتی ومنابع مالی ومداخالت کشورهای منطقه وجهان 

درافغانستان از هرلحاظ متفاوت است وتناسبی باهم ندارد، زیرا 

شرایط امروزی که اشرف غنی حکومت میکند،با آنکه جامعه جهانی 

ودر راس ایاالت متحده امریکا، وی را حمایت مالی، ونظامی 

داودخان از چنین حمایت های برخوردار نبود وبیشتر وسیاسی میکند،

متکی به بازوی مردم و اراده خود برای خدمات بزرگ بود. اشرف 

غنی درشرایطی به قدرت رسیده است که نیروهای دفاعی وامنیتی 

کشور تقریبا از یک قوم وتحت فرمان  یک حزب سیاسی )شورای 

ولتی را دراختیار نظار+جمعیت اسالمی( قرار دارد که نیم قدرت د
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دارد و بنابرین در بسیاری موارد از فرمان رئیس جمهور اطاعت 

نمیکنند.درحالی که در زمان داودخان، چه هنگام صدارتش وچه 

هنگام جمهوریتش، چنین دونگانگی درحکومتش بچشم نمیخورد 

وفرمان ودستور داودخان از مرکز تا والیات بر والی و قوماندان 

فاعی و استخباراتی قابل احرا بود.درحالی که به امنیه ونیروهای د

فرمان رئیس جمهور اشرف غنی والی وقوماندان امنیه خود را 

برطرف نمیداند ودعوای دیگری با رئیس جهمور براه می اندازد وبه 

این وسیله اعتبار واتوریته رئیس جمهور را درانظار مردم  پائین می 

 آورد.

ات ومجازات تطبیق میشد و در حکومت داودخان، قانون مکاف

تمام رجال دولتی در صورت ارتکاب جرم وخیانتی مورد بازخواست 

قرارمیگرفتند وجزا میدیدند و یا از ترفیع باز می ماندند وبنابرین 

احترام سلسله مراتب مافوق ومادون رعایت میگردید، اما در 

حاکمیت اشرف غنی که میراث شوم حکومت حامد کرزی است، 

ی )مجازات ومکافاتت( وجود ندارد واحیانا اگر چنین روش

رشوتخوری گرفتار شود، برآن رنگ قومی میزنند و مجرم بازهم به 

 مقام باالتری ابقا میگردد.

درعهد داودخان، ماموران وزارت خانه ها  همه از یک محل 

ویا از یک قوم نبود، رشوتخوری اگر بود،اندک وهمراه با ترس وبیم 

ما به پیمانه امروز وبه شکل بیشرمانه  و علنی ازگرفتاری بود، ا

وچانه زدن در روی میز مامور یا مقام دولتی نبود. امروز از پیاده 

دفتر گرفته تا مدیران ورئیسان  ومعینان ودستیار وپیش خدمت از 

 یک قوم واز محل وزیر یا معین صاحب است. 

 در زمان داودخان، جنگ ساالر وقوماندان ساالر وگروه های

مسلح غیرمسئول که امنیت را اخالل کند، درهیچ والیتی وجود 

تن عسکر خود، هرکه را الزم می  20نداشت.یک خورد ضابط با 
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بود با یک پرزه خط به ولسوالی احضار میکرد وشخص جلب شده 

مکلف بود تا سند حضور خود را به عسکر جلبی نشان میداد وبراه 

ن تانک وتوپ وتفنگ به خود میرفت، اما امروز هیچ مجرمی بدو

مرکزحکومتی حاضر نمیگردد.در دوره داودخان کس سراغ داده 

نمیتواند که قوماندان امنیه یا یک والی از وظیفه اش برطرف شده 

باشد، و ادعا کند که برطرفی من از صالحیت رئیس حکومت نیست، 

مرا مردم به قوماندانی خود برگزیده اند!!؟ اما چنین وضعیتی در 

حامدکرزی واشرف غنی به مشاهده رسیده وتا ماه های زمان 

قوماندانان یاغی ووالیان باغی از مقام خلع شده خود بر زیر شهریان 

وزیردستان امر ونهی صادرمیکردند ودرعین حال  از دولت معاش 

میگرفتند. داودخان با کمک های مالی ناچیز کشورهای دوست که تا 

بزرگ انکشافی از قبیل  سقف صدمیلیون نمیرسید، پروژه های

ساختن شاهراه ها وبستن بند های آب، واعمار میدان های هوائی 

نظامی وملکی وشفاخانه های مدرن  وکلینک های صحی مجهز 

میساخت، وشاید تا تکمیل آن پروژه ازیک تا دو فیصد پول حیف 

ومیل شده باشد، امادر دولت حامدکرزی واشرف غنی کمک های 

مات تخنیکی ایکه از سوی کشورهای دونر مالی واقتصادی وخد

مساعدت شده، تا سقف میلیارد ها دالر رسیده است.درزمان  

حامدکرزی از این کمک های میلیارد دالری کمتردر پروژه های 

انکشافی وساختن بند و انهار وتوسعه اراضی برای زراعت استفاده 

فت، شد،وانچه در پروژه های ساخت وساز سرکها وجاده ها بکار ر

درصد بودیجه در جیب مقامات قرارداد کننده میرفت وکمتر از  ۸0

ده در صد آن به اصل پروژه به مصرف میرسید.خورد وبرد های 

کالن واختالس ها در دوره کرزی منتج به آن شد که افغانستان در 

کشور جهان دومین کشور فاسد درجهان معرفی شود،  192میان 

وی خود بیاورد.  همین حکومت بدون آنکه حامدکرزی خم به ابر
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سهامی  فاسد  برای اشرف غنی به میراث رسید و ایشان  کار را با 

تصفیه دوسیه کابل بانک آغاز کرد، که در عهد حامدکرزی حیف 

ومیل شده بود،اما تالش های او برای احضارکردن افرادی که در 

 حیف ومیل سرمایه کابل بانک دست داشتند، بجای نرسید.

ی درمدت یک سال اول کاری خود نتوانست کابینه اشرف غن

خود را تکمیل کند، وزارت دفاع وتعیین شخصی برای این پست مایه 

اختالف میان عبدهللا عبدهللا واشرف غنی بود.اشرف غنی میخواست 

شخص مسلکی وغیر وابسته به شورای نظار وجمعیت اسالمی در 

داکترعبدهللا سعی راس وزارت دفاع مقرر گردد ولی رئیس اجرائیه 

میکرد که انتخاب چنین شخصی از سوی پارلمان رد گردد و لوی 

درستیزیا فرمانده کل وزارت دفاع از افراد وابسته به شورای نظار 

باشد تا مانع اقدامات وزیر دفاع اشرف غنی در تصفیه کادرهای غیر 

مسلکی وتحصیل ناکرده گردد. درحالی که چنین دو دستگی در 

دخان وجود نداشت وشخصی را که او به سمت وزیر حکومت داو

 دفاع ملی تعیین میکرد،از شاه تا پارلمان او را تائید میکردند.  

اقدامات اشرف غنی در جهت کنترول آبهای  رودخانه های 

کشور که به خارج از کشور هدر میروند با آغاز فاز سوم 

های تولید بندکمالخان درنیمروز  بر رودخانه هلمند ونصب توربین 

انرژی در بند کجکی واکمال بند سلما در هرات و قرارداد بند بخش 

اباد فراه با یک کمپنی ایتالوی،توسعه بند سروبی و تکمیل بند پروان   

ومهارکردن آب رودخان کنر وکابل وتالش برای مدیرت این 

ثروتهای طبیعی وخداد توسط دولت اشرف غنی عملی شده وتا کنون 

دیده، همان راهی است که داودخان در پیش گرفته بود قسما موفق گر

و اشرف غنی میخواهد حتی المقدورآنراه را طی کند. اقدامات اخیر 

اشرف غنی در کوتاه کردن دست زورگویان وافراد مسلح غیرمسئول 

در فاریاب وبدخشان وفراه و غیره  بروجهه ملی اشرف غنی افزوده 
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رکوئی این جنگساالران به است و مردم که از دست تجاوز  و زو

جان رسیده اند خواهان اقدامات جدی رئیس جهموراند ومیخواهند این 

افراد به اشد مجازات محکوم گردند.اما اشرف غنی  فرصت کافی 

برای انجام این کارها وسپردن جنایتکاران به محاکم ملی وبین المللی 

تبهکار  ونجات کامل  مردم از چنگال غاصبان وآدم کشان وباندهای

آدم ربائی وآثارتاریخی وقاچاقچیان مواد مخدر واختالس گران 

ورشوه خواران ندارد و فقط یک سال دیگر ازریاست جمهوری او 

باقی مانده است  واگر او موفق به سرکوبی وبه محاکمه سپردن تعداد 

دیگری از زورمندان محلی موفق گردد، شاید مردم باردیگر او را 

ند ودرنوبت بعدی زعامت خود  کارهای برهبری خود برگزین

 مثمرتر ی به نفع مردم انجام داده بتواند.

داکتر سید عبدهللا کاظم در تبصره خود براین  مقاله مینویسد 

صاحب شخص دانشمند و غنی که : جای شک نیست که اشرف

نظردر امور کشور است وآرزو مند صلح و ارامش وارتقای زندگی 

 غازی تا رسیدن به جایگاه  شاه امان هللا مردم  افغانستان میباشدولی

درازی در پیش رو دارد وشرایط جاری  و شهید داودخان راه بسیار

ار متفاوت افغانستان نیز از جوانب مختلف با دوره های قبلی  بسی

ت ها از نظر حمایت بین المللی موجود است. اگر چه بعضی سهول

وص درکشمکش است. مشکالت فراوان درنظم وثبات داخلی بخص

قومی فعال افغانستان را در یک حالت حساس وخطیر قرار داده که 

بیرون کردن کشور از این حالت کار ساده نیست.لذا باید انتظار کشید 

و دید که داکتر اشرف چگونه آنچه را در نظر دارددرعمل میتواند 

پیاده کنددرحالی که تا یک سال دیگردورۀ ریاست جمهوری او پایان 

بد وبرای دور دوم تمام تدابیرمقدماتی که از همین حاال بطور می یا

نامحسوسی درجریان است.هنوز سواالت زیادی مطرح میباشد که 

ارایه جواب در شرایط موجود به آنها بسیار دشوار است.متاسفانه 
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داکتر اشرف وقت زیاد خود را درکارهای مهم ولی برای ملت کمتر 

ارجی شخص موفق است واما چشمگیر گذشتاند. او در امور خ

نتوانست توقع مردم نیازمند وطن را طور شاید وباید مورد توجه 

بتواند موفق شود ودراین  هجدی قرار بدهد.امید است درانتخابات آیند

 منبع فیسبوک(«)مورد کارهای بیشتری انجام دهد.

 پایان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


