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 مقدمه مولف
مقاله 40، عنوان مجموعه «افغانستان،یک نام جاودان»

دن در اوقات مختلف  به است که درکشور سویواجتماعی تاریخی 

این مقاالت بر محور پاسخگوئی به رخی ازنگارش آمده اند. ب

اشخاصی می چرخد که با نام افغان وافغانستان دشمنی دارند وسخن 

 از تغییر نام کشور به خراسان یا آریانا میزنند و مینویسند.

در این مجموعه مقاالت نه تنها پیرامون قدمت نام های افغان و 

تان در منابع کهن تاریخی وادبی قبل از اسالم وبعد از اسالم افغانس

نظریات نام آورترین دانشمندان جمع  تحقیقاتی  صورت گرفته و

وسیاسی پیرامون وضع اجتماعی بلکه آوری وارائه  گردیده است، 

 نیز است.مردم کشور

همچنان تعدادی از مقاالت به مسایل تاریخی واجتماعی ومالی 

اسالمی  می پردازد که هریک میتواند ماخذی برای  کشور در دوران

اهل تحقیق ومحصالن پوهنتونها باشند. بقیه مقاالت متفرقه کوچک 

 وبزرگی اند که حاوی نظریات ونکته های سودمند استند.

یکی ازمقاالت مهم تاریخی دراین مجموعه مقالۀ چگونگی 

سه قدرت سال تجزیه میان  250پس ازافغانها ظهورافغانستان است. 

موفق به تاسیس دولت باالخره نوظهورغرب وشمال وشرق خود 

 1٧4٧درسال مستقلی در قندهار، جایی که افغانستان نامیده میشد، 

گردیدند و بعد با توسعۀ حاکمیت شان این نام بر تمام قلمروی اطالق 

شد که از حکومت مرکزی فرمان برداری میکردند. تالش بخاطر 

ش بیهوده وناخبردانه و ناکامی خواهد بود، تعویض نام کشور، تال

چونکه این نام بر این کشور مفت و رایگان بدست نیامده است.افغانها 

برای بقا و دوام آن قربانیهای بیشمار داده اند و بازهم خواهند داد.) 
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سه جنگ معروف افغان وانگلیس صرف برای بقا وسربلندی 

ت وچهارمین نبرد افغانستان در قرن نزدهم وبیستم صورت گرف

برضد تجاوز ابرقدرت شوروی تا اخراج قشون سرخ از کشور، 

گواه این ادعای ماست(، دشمنان وحدت ملی افغانستان باید این 

واقعیت را بپذیرند که یک قوم زنده و موثر در سرنوشت و شکل 

گیری این کشور حضور فعال دارند که بزعم خراسان  خواهان، بنام 

وند. این قوم تا زنده باشد از هویت ملی خویش به یاد میش« پشتون» 

دفاع میکنند و حاضرند جان بدهند ولی « افغان»عنوان 

جانان)افغانستان( را از دست ندهند. هیچ قدرتی هم نمیتواند که تا این 

قوم در این کشور زنده باشد، نام افغانستان را تغییر بدهد، مگر اینکه 

کند که اینهم از توان انتی پشتونها  افغانستان را از نقشۀ جهان محو

 وافغان ستیزها بدور است. 

افغانستان برای افغانها یک نام مقدس ودوست داشتنی  است و 

به  خاطر جاودانگی اش شامان هللا جنگ سوم را دراوایل سلطنتش با 

انگلیس براه انداخت  وبا کسب استقالل سیاسی افغانستان درجمله 

ستاده شد واز آن روز تا امروز هرساله از کشورهای مستقل جهان ای

استقالل کشور تجلیل بعمل می آید. یکی از متفکرین افغان سالها قبل 

 سرودی ساخت که تاهنوزدر گوش فرزندان افغان طنین انداز است:

 څوچي دامځکه آسمان وې        څو چې داجهان ودان وي

 ويڅوچې ژوندپه دې جهان وي       څوچې پاته یو افغان 

 تل به دا افغانستان وي

نام این کتاب )افغانستان ، یک نام جاویدان(برگرفته از پیام عالی 

 همین سرود ملی جمهوری داودخان است.    

 2020اگست16
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 مقاله اول

 

  نفغانستاا ،  احمدشاه بابا که روحت شاد

 ما بمیراث گذاشتی! رایبرا
(۶/11 /2019) 

 

میلیون مردم ُکرد پراکنده در چهار  ۶0وقتی می بینیم که تخمین 

سال است که برای  ۹0مدت وسوریه وترکیه وایران،  کشور عراق 

بنام کردستان مسلحانه مبارزه  کسب استقالل خود وتاسیس کشوری 

میکنند و دراین راه بیش از 

هزار تن زن ومرد  200

وکودک وجوان کرد جان 

باخته اند ولی هنوز به استقالل  

کشوری بنام خود و تاسیس 

کردستان دست نیافته اند، من 

به یاد تاسیس افغانستان و به 

ساله ای  2۵یاد سرباز جوان 

می افتم که هیچ مکتب حربی 

ویا پوهنتون نظامی را نخوانده 

بود اما از هوش ونبوغ 

ودلیری  سرشار نظامی و 

 سیاسی برخوردار بود.
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در  1٧22در بود کهقندهاری ایی از طایفه سدوزابدالاو احمدخان 

با برادرخود بزرگ خود  1٧۳1ودر  هوالیت هرات تولد یافت

بعد از شکست از نادرافشار به زادګاه آبایی ذوالفقارخان سدوزائی 

بزندان هوتکی درآنجا از طرف شاه حسین  لیقندهار رفت و خود

وقتی  1٧۳۸سال را در زندان سپری کرد و درسال  ٧افتاد و  مدت 

را فتح نمود،او وبرادرش را از زندان آزاد و  نادرافشار شهرقندهار

 به مازندران ایران تبعید نمود.

 

میالدی در لشکرکشی  1٧۴٧تا  1٧۴0احمد خان ابدالی از          

از  های نادرافشار، در کنار دسته های نظامی افغانی شرکت جست و

قتل  بعد از  ابدالی خانپیروزی سربلند بدر آمد. احمد آزمون جنگ و

از  یدر افشار بدست سران لشکرخود،با سربازان افغاننا

ایران به قندهار بازگشت و بجای اینکه افراد لشکر  [قوچان]خبوشان

رخصت کند تا بخانه های  خود بروند، او در فکرآینده مردم افتاد  را 

نجات دایمی شان از زیر ستم بیگانه، سران لشکر افغانی را  و برای 

ازمیان  شیرسرخ]شیخ سرخ[ فرا خواند تابرای جرگه یی در مزار 

زعیم ملی تعیین کنند که منبعد   یک نفر را به حیث شاه و خود

مسئولیت رهبری ودفاع از سرزمین افغانها را داشته باشد. بعد از 

باالخره افغانهای شامل جرگه  هشت روز بحث ومذاکره وتبادل نظر 

  ن گردیدند.موفق به تعیین شاه وتشکیل کشوری بنام افغانستا

 

تاسیس افغانستان، بر ویرانه های خراسان قدیم ، بعد از           

ششصد سال غارت و زورگوئی واجحاف، وسرکوبی مردم از سوی 

مهاجمانی چون: خوارزمشاهیان ومغوالن و تیموریان وبابریان هند  

نادرشاه افشارکه همه جا با پرپا  وصفویان ایران واستبداد  خشن 

ملی گرا را وا میهن دوست و فغانمنارها همراه بود، هراکردن کله 
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بزرگ و دور اندیش  را در برابر این مرد خود میدارد تا سرتعظیم 

بنام  افغان فرود آورد واز وی تشکر کند که برای ما کشوری 

  .   ه استافغانستان به میراث گذاشت

 

ستان وقتی ما مبارزات وقربانی های بیشمار مردمان فلسطین و کرد

 2٧0در شرق میانه می بینیم، باید خود را خوشبخت بشماریم که  را 

فرزند دلیر ومیهن دوست این آب  سال قبل ، با همت ودرایت 

وخاک،توانستیم بدون دادن تلفات درجنگها شبیه اقوام دیگر منطقه، 

بنام افغانستان تاسیس کنیم تا بعد  میالدی دولت مستقلی  1٧۴٧درسال 

وبیگلربیگی  و والی بیگانه یی برمردم  کم و صوبه دار ازآن هیچ حا

باشیم. خود بکاریم  ما حکم نرانند و خود حاکم برسرنوشت خود 

وخود حاصل آنرا برداریم وخود آنرا در راه مصالح فردی 

          واجتماعی خود بکارببریم. 

احمدشاه بابا برای افغانهاهویت ملی و تاریخی و سیاسی           

شید، ورنه ملت ما در زیر چکمه های استبداد شاهان و سالطین بخ

بیگانه هند یا ایران و ماوراءالنهر، هویت ملی خود را از دست 

نخواهد بود که  افغانیمیداد. به همین دلیل هیچ نویسنده ومؤرخ 

افغانستان را میراث گرانبهای احمدشاه بابا نشمارد و به استقالل و 

و یاد آن پادشاه مدبر افغان را گرامی  ګذاردن حاکمیت ملی آن احترام

 ندارد.

براستی اگر احمدشاه بابا نمی بود، امروز کشوری بنام            

افتخار نمایند. احمدشاه او  افغانستان نمی  داشتیم که فرزندانش به نام

بابا، با تحمل رنج سفرهای طوال نی و قبول خطرات گونه گون 

ان یک رهبر و پیشوای فدا کار و شجاع حیاتی و حیثیتی، به عنو

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 
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و حقیر نشمرد.هرگز خود را باالتر و بیشتراز هموطنان خود به 

نوش نپرداخت. حساب نگرفت. هرگز تن آسائی ننمود و به عیش و

هرگز از کدام قدرت خارجی د ستور نگر فت و بر فرق ملت خود 

نکوفت. احمدشاه بابا جز سعاد ت و سر بلندی و استقالل مردم 

افغانستان آرزوئی نداشت و باآنکه تاج می گرفت و تاج می بخشید، 

نهاد. بلکه مثل سایر هموطنان خود دستار می می بر سر خود تاج ن

بر زمین مفروش می نشست و به درد دل آنهاگوش  بست و با آنان

فرا می داد وبداد مظلومان میر سید. و مثل یک پدرمهربان 

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

 میگفتند. 

برا ستى اگر  :»مورخ ودپلومات انگلیسی الفنستون مینویسد          

خویش باشد، جز احمدشاه کس  شاهى درآسیا سزاوار احترام ملت

 ( ۳۸1الفنستن، افغانان،ترجمه فکرت، ص«) دیگرى نیست.

 

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 .

 پایان
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 وممقاله د

 

 مقدمه یی برچگونگی 

 ظهور افغانستان معاصر
 

به دست دادن یک تصویرروشن از وضعیت سیاسی و 

اقتصادی واجتماعی افغانستان در طول شش قرن استیالی بیگانه گان 

بعد از غوریان براین مرز وبوم، که همراه بوده با ظلم واستبداد 

ه کنبزی وویرانگری وقتل عامها وگردن زدنها وبرده ساختنها وب

وغالمی گرفتنهای زن ومرد وکودک سرزمینهای مفتوحه توسط 

وسپس یورش خانمان برانداز  1۴و 1۳مهاجمان مغولی در قرون 

تیمورلنگ وجانشینانش در قرن پانزدهم میالدی که همراه بود با 

برپا ساختن کله منارها از جمجمه انسانها در هرشهری وبعد تسلط 

که با اعمال 1۸تا ربع اول قرن 1٧و 1۶صفویان متعصب در قرون 

فاشیزم مذهبی خود، دمار از روزگار مردم تحت اشغال برآوردند، 

وهمچنان روی کار آمدن بابُر با اعمال کشتارمردم وبرپاکردن کله 

،  1۸تا نیمه قرن  1٧و 1۶منار در افغانستان وهند شمالی در قرون 

 ی گنجانید. کاری نیست که بتوان آن را در یک مقاله چندصفحه ی

شاید بعضیها از سرسهل انگاری ویا ازسرنا آگاهی، تصور 

کنند که کشور ما، افغانستان عزیز، خود بخود و بدون جانفشانی و 

ازخود گذریهای فراوان فرزندانش شکل گرفته، و در چار چوبۀ 

مرزهای موجود قرارگرفته است، اما دقت درتاریخ این کشور و 

بت میکند که مردمان ساکن دراین تاریخ کشورهای همجوار ثا
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محدودۀ جغرافیائی، ده ها بار به علل و سبب های گوناگون دست از 

جان شسته و برضدستم واستبداد بیگانه گان به پا خاسته اند ، قربانی 

داده وقربانی گرفته اند تا سرانجام به این پیروزی بزرگ نایل شده 

کشوری داشته باشند  اند که حاکم برسرنوشت خویش گردند و از خود

تا دیگر هیچ بیگانه ای برآنها ستم روا ندارد و محصول دسترنج شان 

را به نام حواله و بروات و دیگر عوارض مالیاتی از جیب شان 

خالی نکنند وبرعرض و ناموس وهستی شان بی حرمتی وتوهین 

 صورت نگیرد.

 برای درک بهتر این مسئله نگاهی  می افگنیم به تاریخ منطقه

میالدی بطور فشرده   1۸تا  1۳وحوادث خونبار کشور را در قرون 

 ومختصرازنظر می گذرانیم. 

پس ازسقوط دولت غوری افغانستان توسط دولت 

میالدی،افغانستان دیگرمرکزیت 1214هق =٦10خوارزمشاهیان در

اداری و سیاسی خود را ازدست داد وشش هفت سال بعد با طوفان 

 غول همه دار و ندارش برباد فنا رفت.هستی براندازچنگیزخان م

یورش هستی سوز و ویرانگر چنگیز خان و کشتار بی رحمانه 

مغوالن در سر زمین های آسیای میانه، افغانستان و ایران، بین 

النهرین و بخش شرقی آسیای صغیر)روم(، آذربائیجان شمالی و 

ون گرجی طرابز -جنوبی و ارمنستان و گرجستان و پادشاهی یونانی 

و ارمنستان و متصرفات صلیبیون در سوریه و جزیرۀ قبرس و 

باالخره سلطنت سلجوقیان در آسیای صغیر)ترکیه( بدبختی و 

مصایب فراوان برای توده های مردم کشور های فوق الذکر 

جوینی هجوم چنگیزیان را درچهار کلمه خالصه  1دربرداشت.

                                                 
1
،  8۶، ص  1پطروشفسکی ، کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد مغول ، ج  - 

  ۵7ص
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ران چنگیزی همه سردا  2 میکند:"آمدند وکندند وسوختند وبردند."

 ساکنان شهرهارا بدون استثنا از دم تیغ میگذراندند. 

پطروشفسکى ، محقق شوروى در مورد قتل هاى دسته جمعى 

مغوالن، ساکنان را » مغوالن در سرزمین هاى مفتوحه مى نویسد:

که قبالً خلع سالح کرده و به صحرا رانده بودند و مرعوب و روحیه 

ن تقسیم میکردند. هر سپاهى افرادى را که باخته بودند، میان سپاهیا

سهم وى شده بود، بزانو مى نشاند و سپس با شمشیر ویا  ساطور 

سرهاى ایشان را از تن جدا میکرد ، بعد منشیان اسیر را وا 

دارمیکردند تا تعداد سر هاى بریده را شمار کنند. بگفته جوینى ، پس 

شمارش کشته  م( 1221ق= ٦1۸از کشتار عمومى مرو در سال ) 

  ۳ روز به طول انجامید. 1۳گان )توسط منشیان اسیر(

ق  ٦1٧طبق روایت سیفى به هنگام تصرف نیشاپور مغوالن)

و پس از   4 ( نفر مرد را سر بریدند.٧4٧ر 000م( ) 1220= 

م( به گفته ابن االثیر در  1221ق =  ٦1۸تسخیر مرو در سال ) 

تعداد مقتوالن بغداد را به   5حدود هفتصد هزار نفر به قتل رسیدند.

ق =  ٦5٧هنگام تسخیرآن شهراز طرف نواسه چنگیز هالکو خان )

بنابر  ٦ مستوفى به هشتصد هزار نفرتخمین میزند.هللا م( حمدا125۸

میالدى ، در شهربلخ دوصد هزار نفر زندگى  1۳روایتى در قرن 

                                                 
2
 ،ج72جهانگشای جوینی،ص - 

۳
روز را  13جوینى میگوید: شمار کشته گان - ۵8، ص 1پطروشفسکى ،همان، ج  - 

 650ر 000کشته حساب شده باشد ، رقم مقتولین به  دربرگفت و اگر در هر روز پنجاه هزار

 نفر میرسد .
4
سیفى هروى )سیف بن محمدیعقوب الهروى(،تاریخنامه هرات ، چاپ پروفسور محمد زبیر  - 

سیفى عالوه میکند که اضافه برکشتار عام مردم ،  0۶3قمرى ، کلکته ، ص  1962صدیقى ، 

 یکصد هزار دختر ازهرات اسیر بردند 
5
 257، ص 12ن اثیر ، الکامل ، ج اب - 
٦
 ، 580مستوفى، ص هللا تاریخ گزیده از حمدا - 
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خر م( همۀ آنان به امر چنگیز خان تا نفر آ1220میکردند . در سال )

بنابر تاریخ وصاف ، چنگیز بجرم قتل یکى از  ٧ از دم تیغ گذشتند.

پسران چغتاى )موتوچین( در بامیان ، فرمان داد هیچ زنده سرى را 

در ٓانجا باقى نگذارند ، حتى جنین در شکم مادران زنده نگذاشتند و 

 و سپس نوبت به غزنه رسید.  ۸ چار پایان را هم کشتند.

یدند تا بابه کار بستن این شیوه هاى فاتحان مغولى میکوش

کشتار، نه تنها امکانات  مقاومت و ایستادگى مردم را از پیش پاى 

خود بردارند،بلکه میخواستند وحشتى در عموم مردم ایجاد کنند تا 

ارادۀ مقاومت در مردم بکلى نابود و معدوم گردد، لذا نتیجه هجوم 

ایران و ماوراء النهر و لشکریان مغول بر سرزمین هاى افغانستان ، 

غیره جاها ، تقلیل شدید نفوس و مردم زحمتکش بوده که بر اثر قتل 

عام ها و یا به اسارت رفتن ویا فرار مردم ، نواحى پر جمعیت 

کشور هاى مفتوحه از سکنه خالی شده بود، بخصوص دربخش های 

شمال وشمالغربی افغانستان)بلخ، مرو وهرات( که در دره ها و 

حاصلخیز آن کوچکترین قطعه زمین غیر مسکون  نواحى

 وغیرمزروع وجود نداشت ، تقلیل نیروی کارپدید آمده بود.

سیفى هروى در کتاب خویش ) تاریخنامه هرات ( خاطرات 

سالخوردگان را در باره ویرانى وحشت انگیزى که در سراسر 

 1220ق =  ٦1۹ - ٦1٧خراسان پس از هجوم مغول در سال هاى) 

م( به بار آمده بود ، نقل میکند. سالخوردگان به عنوان شهود  1222-

عینى به مؤلف اظهار داشته بودند که در ناحیه هرات نه مردم باقى 

مؤلف باز همانجا   ۹ مانده بود و نه گندم و نه آذوقه و نه پوشاک.

                                                 
  319تحریر تاریخ وصاف ، ص  - ٧
۸
 213، ص 1، غبار، افغانستان درمسیرتاریخ، ج 138، ص  1جوینى ، ج  - 
۹

: ) در این والیت نه مردم است و نه  83سیفى هروى ،تاریخنامه هرات، چاپ صدیقی ، ص  -

  152خورش و نه پوشش.( ص  گندم ، نه
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از موالنا مرحوم خواجه ناصرالملته والدین چشتى » چنین میگوید:

گفت از حدود بلخ تا دامغان یک سال پیوسته خلق چنین شنودم که او 

گوشت آدمى و سگ و گربه مى خوردند ، چه چنگیزخانیان جمله 

  10.« انبار ها را سوخته بودند 

 ٦1۹سیفى باز خبر میدهد که پس از کشتار عمومى سال 

ً جان بسالمت برده 1222هجرى =  م فقط مشتى از مردم که اتفاقا

ت مختلف بودند که در ویرانه مسجدى بودند ، چهل مرد از طبقا

و در روستاهاى حومه هرات هم عده نجات   11 سکنى گزیده بودند.

که یکى از « حایطى» مگر در   12 یافته گان بیش از صد نفرنبودند.

امراى مغول قریب هزار نفر از اسیران را گرد آورده مورد عفو 

  1۳ قرار دادبود و شرط نهاده بود که رعیت او باشند.

وادى هریرود و جلگه هرات که یکى از نواحى پر جمعیت و 

حاصلخیز افغانستان بود ، تخریب سراسرى آن والیت یک عمل 

استثنائى نبوده ، بلکه واحه های مرو وطوس  نیز با چنین مصیبتى 

از دست مغوالن روبرو بود . بنابگفته جوینى، در شهر طوس حتى 

ان آن خانه ها هم به بیغوله ها پنجاه خانه مسکون باقى نمانده و ساکن

  14 پنا هنده شده بودند.

م دیگر تا  1220ق =  ٦1٧شهر بلخ نیز پس از کشتار سال 

مدتها بعد جان نگرفت. و در نیمه اول قرن هشتم هجرى ) نیمه اول 

 قرن چهاردهم میالدى ( نیز ویران بوده است . 

 م( از راه 1۳25ق =  ٧2٦ابن بطوطه چند دهه بعد تر ) 

ترمذ به بلخ سواره عبور کرد و آنجا را همچنان ویران و غیر 
                                                 

10
  87سیفى ، ص  - 

11
 83سیفى ، ص - 

12
 183سیفی، - 

1۳
 215، 182سیفی، - 

14
 132 - 125، ص 1جوینى ، ج  - 
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مسکون یافت . ابن بطوطه پس از مشاهده خرابى هاى مغول در بلخ 

رهسپار دیار هرات میگردد. او میگوید: پس از هفت روز راه پیمائى 

به شهر هرات رسیدیم . در بین راه قراى « غرجستان» در جبال 

شهر هرات یکى از » داشت.  سرسبز و آب هاى جارى وجود

بزرگترین شهر هاى آباد خراسان است. هرات شهرى بزرگ و 

داراى ابنیه بسیار است. مردم این شهر متقى و متدین و پاک دامن و 

حنفى مذهب میباشند و شهر هرات از هرگونه فسق و فساد 

  15 «مبراست.

اخذمالیات وخراج توسط عمال چنگیزیان به نحوه وشیوه ئی 

ً با غارت  صورت میگرفت که حصول آن از رعایای مطیع، ماهیتا

  1٦ آشکار وجمع آوری غنایم از کشور دشمن تفاوتی نداشت.

با توجه به آنچه گفته شد میتوان دریافت که هجوم هاى ادوارى 

اقوام و قبایل عقبمانده بر سیر تکامل تاریخى جامعه ما چقدر تاثیر 

نى رونق کشاورزى و شهر مرگبارى داشته که براى مدتهاى طوال

نشینى را با انحطاط و گسست روبرو ساخته است. بقول علی 

فقدان ثبات سیاسى پایدار، دست بدست گشتن حکومت » میرفطروس:

ها و ویرانى شبکه هاى آبیارى و تولیدى توسط مهاجمان ، باعث 

نوعى دلسردى و بى تفاوتى روستائیان و پیشه وران جهت سرمایه 

م شبکه هاى تولیدى گشت. این حمالت و ویرانى ها و گذارى و ترمی

سرمایه »سیاسى پایدار، باعث گردید تا  -فقدان یک ثبات اجتماعى 

تکامل نیابد. « سرمایه دارى صنعتى»هیچگاه به « دارى تجارى

-بخاطر هجوم ها و حمالت مختلف و گسست هاى متعدد فرهنگى 

                                                 
15

، بنگاه ترجمه و نشر  1348ابن بطوطه، سفرنامه، ترجمه دکتر محمدعلى موحد طبع  - 
   431، ص 1کتاب ، تهران،ج 

1٦
 ببعد 660ص  2در ایران عهدمغول، ج  پطروشفسکی، کشاورزی ومناسبات ارضی - 
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آغاز کنیم، بدون  «صفر»اجتماعى ، ما مجبور شدیم ، هر بار از 

  1٧ ...«آگاهى از گذشته ، بدون چشم اندازى از آینده 

شکى نیست که اگر چنین هجومهاى ویرانگرانه بر کشورما 

ومنطقه به وقوع نمى پیوست ، شهرهای هرات و بلخ و غزنه وکابل 

وقندهار وسیستان و غیره از شکوه ورونق بیشتر تجارت وصهعت 

خی ماندگارفراوان کشور امروز چشم برخوردار می بود وآثار تاری

 بینندگان را خیر میساخت. 

 انواع ستم مالیاتی 

در اوایل دوران غلبه مغول، هیچگونه قاعده وقانونی در زمینه 

اخذ مالیات وجود نداشت. هرقدرکه میخواستند وهرچه میخواستند، 

میگرفتند. انواع مالیاتی که مردم می بایستی درطول یک سال به 

اموران مغول بپردازند، آنطورکه درجامع التواریخ رشیدی سران وم

، ودستورالکاتب نخجوانی وتاریخ وصاف آمده ، به بیش از پنجاه 

نوع مالیه میرسید.بدین حساب ، روستائیان هر هفته مکلف بودند یک 

نوع مالیه بپردازند ودرصورتی که مالیات را نمیپرداختند،اعضای 

 خته میشد تا قروض شان پرداخته شود.خانواده ایشان به بردگی فرو

1۸  

شرف الدین بیتکچی)مامورمالی(نخست هرچه »بگفتۀ جوینی،

وسپس درماه   1۹توانست برسم مالیات از مردم تبریز گرفت

قمری واردقزوین شد وظلم وشکنجه وتعدی رابرکبیر ٦42رمضان

  20 «آه دود آحاد خلقان به اسمان میرسید.»وصغیربحدی رسانید که 

                                                 
1٧

 73علی میرفطروس،دیدگاه ها ، ص  - 
1۸

ص  2پطروشیفسکی،کشاورزی ومناسبات ارضی در عهد مغول،ترجمه کریم کشاورز،ج  - 
 84سده مالیات، ص 2۵ببعد،عنایت هللا شاهپوریان،  ۶۵0
1۹

  276-27۵، ص 2جوینی ،جلد  - 
20

 276همان، ص  - 
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هروی نیز درباره کارنامه های شرف الدین بیتکچی سیفی 

دست تعدی وزوربرآورد وبه قالنات)بیگار »درغور چنین مینویسد:

وکارهای شاقه( وقسمات وعوارضات وتجبر وتحکم دیوانی رجال 

  21 «جبال غور را از منازل اوطان، جالء وطن فرمود...

ون مردم نه تنها حاکم مقاطعه کار وبیتکچیان به عناوین گونه گ

را میدوشیدند، بلکه ایلچیان نیز به بهانه های رنگارنگ روستاها 

» واهل شهرها راغارت میکردند. بگفتۀ رشیدالدین  فضل هللا : 

بواسطۀ سوء تدبیرات واتالفات، اکثر رعایای والیت جالی وطن 

کردند ودر والیت های غریب ، خان ومان ساختند. وشهرها ودیه ها 

چندگاه ایلچی جهت جمع کردن غایبان برفتی ایشان خالی ماند وبه هر

را بسیار زحمات رسانیدی واضعاف قبچور به تعهداز ایشان بستدی 

وهرگز میل نکردندی که به والیت خویش روند وازآن ملک عظیم 

متنفر گشته بودندی وبا وجود چندان ایلچی که در اوقات مختلف 

را با مقام خود جهت جمع غایبان به اطراف رفتند، هرگز رعیت 

نتوانستند برد وآنچه درشهرها مانده بودند، اکثردرخانه ها  به سنگ 

برآورده بودند یا تنگ باز کرده واز بام خانه ها آمدوشد کردندی 

وازبیم محصالن گریخته وچون محصالن به محالت رفتندی، 

اگرمردان را نتوانستندی دستگیرکرد، زنان ایشان بگرفتندی 

فند در پیش انداخته از محله ای به محله یی پیش وهمچون گلۀ گوس

محصالن بردندی وایشان را بپای از ریسمان آویخته میزدندی وفریاد 

وفغان زنان به آسمان رسیدی وبسیار اتفاق افتاد ومشاهده کردیم که 

محصل بربام رفته رعیتی رامی یافت و برعقب وی می دوید تا او 

گی چنان میگریخت که خود را رابگیرد، رعیت ازغایت عجز وبیچار

ازبام بزیر می انداخت ومحصل بوی میرسید ودامنش میگرفت 

                                                 
21

 174هرات، صسیفی ،تاریخنامه  - 
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وبروی رحم آورده شفاعت میکرد وسوگند مینهاد که خود را از بام 

مینداز که هالک شوی وچون اختیار از دست داده بود درمی 

  22 «افتادوپایش می شکست.

ند که نخست وضع کرد« قبچور » فاتحان مغولی مالیاتی بنام 

فقط ازصحرانشینان به مقداریک درصد از تعداد مواشی ماخوذ میشد 

و بعد ها بشکل مالیات نقدی وسرانه از روستائیان و شهریان گرفته 

  2۳ میشد.

پوربهاءشاعر خراسانی درقصیده ایکه درمدح عالء الدین 

جوینی،  مورخ ووزیر هالکو سروده ، از فقروفاقۀ مردم خراسان که 

سنگینی مالیات وسوء استفاده های مامورین مالی بود، نتیجۀ 

 اینطورمیگوید:

 هـمـــه جهـــان متــفــرق شــدند و آواره

 ز بی شــــــمار قاِلن و زبی شمار قُبُچور

مالیات سرانه یا جزیه که علی الرغم شریعت اسالمی نه تنها 

ه میشد، از مسیحیان وزرتشتیان و یهودیان بلکه از مسلمانان نیز گرفت

برای پیروان اسالم بی نهایت توهین آمیز بود. گذشته از مالیات های 

یاد شده ، عوارض گوناگون دیگری جنساً و نقداً از روستائیان گرفته 

نامیده میشد و صرف نگهداری « اخراجات » میشد که در مجموع 

امیران و لشکریان و ماموران عالیمقام وایلخانان و غیره میگشت. 

ان می بایست برای اسپان جو و علوفه و برای لشکریان روستائی

نامیده میشد و غله و « علوفه »و « علفه »آذوقه تهیه میکردند که 

  24 شراب )تغار( پیشکش مینمودند.
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 1029، ص2جامع التواریخ  رشیدی، جلد  - 
2۳

سیستانی،مالکیت ارضی و جنبش های دهقانی در خراسان قرون وسطی، چاپ اکادمی  - 
 ، زیر نام جزیه و قبچور.1۶علوم افغانستان، از من، فصل 

24
 همان اثر، زیر عنوان علفه و علوفه - 



 20 ام جاویدانافغانستان یک ن

 12۶0- 12۴۹هجری =  ۶۵۹ - ۶۴۸در فاصله بین سالهای 

م( کسانیکه مالیاتها را نه پرداخته بودند، اعضای خانواده ایشان به 

  25 گی فروخته میشد تاقروض ایشان به طلبکاران پرداخته شود.برد

و عوارض متعددی که به نفع دولت « بیگار» سنگینی بار 

معمول بود نیزکمتر از مالیات و بروات و مانند آن نبود. مثالً 

)تهیه مرکب( که روستائیان مؤظف بودند برای « پستی » عوارض 

ر خانه ها و ایلچیان و سران توقفگاه های پستی، یا مهمانی یا چاپا

به معنی اخص نیزکه عبارت بود « بیگار»لشکری اسپ وخر بدهند. 

از کار اجباری برای احیاء و تنقیه قنوات و ساختمان قالع و کاخ ها 

و احداث جاده ها نیز بار سنگینی بود که بر روستائیان تحمیل میشد. 

ن، جان خود را در ضمن انجام این کار ها هزاران نفر از روستائیا

از دست میدادند و چارپایان بیشماری نیز در زیر پای ایلچیان و 

  2٦ خدمات رایگان پُستی سقط میشدند.

خالصه انواع مالیاتی که مردم می بایستی درطول یک سال به 

سران وماموران مغول بپردازند، آن طورکه درجامع التواریخ 

آمده ، به بیش از رشیدی ، ودستورالکاتب نخجوانی وتاریخ وصاف 

پنجاه نوع مالیه میرسید. یک بخش مالیاتهای شرعی بود مانند: زکوة، 

عشر، خمس، جزیه و خراج، وبخش دیگر مالیات های غیر شرعی 

وعوارض محلی بود، ازقبیل: تغار، تمغا، تابغور، ترغو، نماری، 

بالرغو، آالم، قبچور، قالن، شورپا، شلتاق، شناقص، شوسون، 

ساوری، کرکیارق، آش، بهره، نزول، علفه وعلوفه، شیالن بها،

جریمه، خانه شمار، باغ شمار، سرشمار، باج، پیشکش، سالمانه، 

توقعات، تفاوت وتوفیر، زواید، اخراجات، تکلیفات، تخصیصات، 

                                                 
25

 3۶0ی، ترجمه کشاورز، ص تاریخ ایران،نوشته گروهی از مورخین شورو - 
2٦

 382مالکیت ارضی و جنبش های دهقانی ... ص  - 
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توزیعات، قسمات، مرسوم، مال، مال وجهات، متوجهات دیوانی 

حق التحصیل، حق  وسلطانی، حق االنشاء، حق التعدیل، حق التقریر،

البیمانچه، حق التولیه، رسم الحرز، رسم الوزراء، رسم الصداره، 

رسم خزانه، رسوم شحنگی و داروغگی، تسعیر یا ارزیابی، تقدمه، 

 چریک بیگار، وغیره بود که از رعایا با شکنجه وتعدی گرفته میشد.

2٧  

م( با  1۴سیستم مالیاتی مغول که مؤقتاً ) برای ربع اول قرن 

صالحات غازان خان اندکی دست تعدی وجورحکام و مامورین ا

مالیات را از گریبان کشاورزان و رعایا سست کرده بود و بعد از 

ربع اول قرن چهاردهم دوباره بزمان قبل از اصالحات بر گشت ، 

در دوره تیمور نیز ادامه یافت. چه تیمور خود را جانشین چنگیز 

» گیز و یاسای چنگیزی ، میدانست و به پیروی از سیاست چن

 را بمیدان کشید و بر طبق آن عمل میکرد.« تزوک تیموری 

میزان خراجى که تیمور بر اهالى هر شهرى پس از فتح آن 

تعیین میکرد ، بستگى به میزان مقاومت مردم در برابر هجوم تیمور 

داشت ، زیرا مقاومت سر سختانه مردم دلیل اقتصاد نیرومند مردم 

ود و براى آنکه مردم را ذلیل ومنقاد خود ساخته باشد ، یک ناحیه ب

خراج کمرشکنى بر اهالى میگذاشت و در صورتى که از پرداخت 

آن سر باز میزدند ، امر قتل شان را میداد. واضح است که در 

سبزوار هرات و زرنج مرکز سیستان و حصار طاق ، تیمور با 

مقاومت مردم  چنین مقاومت هاى سر سختانه روبرو شد و همین

سبب غضب بیشتر تیمور میگردید ، چنانکه در سیستان امر کرد تا 

بند هاى آب و منجمله بند معروف رستم بر رودخانه هیرمند را که 

سبب آن همه آبادى و عمران و سر سزى سیستان بود ، خراب کنند. 

                                                 
2٧

« مالیکیت ارضی وشیوه های بهره برداری از زمین درخراسان  درقرون وسطی» کتاب - 
 فصل سیزدهم 2002از من،چاپ سوئد،
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سپس دستور داد تا مردم زرنج قتل عام شوند. لشکریان تیمور سه 

تیمور در زرنج از جمجه   2۸ ردم شهررا قتل عام کردند.روز تمام م

هزاران انسان کله منارى ساخت و دو هزار انسان  را زنده در 

  2۹ دیوارى جاى داد.

در دوره تیموری ، اکثریت مالیاتهای زمان مغول از رعایا 

گرفته میشد.حتی برخی مالیاتهای جدید مانند : مالیات شکار ، مالیات 

رخوش و مالیات های صد یک ، و صد دو ، صد مرغ ، عوارض خب

» چهار و غیره از مردم اخذ میشد. رواج وسیع 

)امتیازی که دارنده را تا « تره خانی» و رسم « تیول»و«سیورغال

بارجرم از مجازات معاف میکرد( ، در دوره تیموریان دست و ۹

دماغ صاحب سیورغال را در گرفتن و وضع انواع مالیاتها 

، بدون آنکه چیز قابل تذکری به خزینۀ دولت وصول بازمیگذاشت

گردد. به سخن دیگر رواج معافیت های مالیاتی و اداری و قضایی 

و موقوفه و خالصه « اقطاع » و « تیول» در زیر نام سیور غال و 

) شاهی ( و غیره در دوره تیموریان درقرن پانزدهم موجب ضعف 

ل وجوه خراج و شدید حکومت مرکزی شد و حکومت را از وصو

مالیات محروم کرد.ودرمحاکمات قضائی وامور لشکری، مزیت و 

 تفوق بارزی به امیران و مالکان و خوانین محلی داد.

از اسنادی که از این دوره باقی مانده است میتوان تا حدی 

بکثرت و تنوع مالیاتی پی برد که بر زمین ها و صاحبان آن تعلق 

قاسم « سیورغال»نقل کرده است:  داشته است، چنانکه مینورسکی

بن جهانگیر از بیش ازچهل قلم مالیات و عوارض  معاف بوده است. 

از اسنادی که از این دوره باقی مانده است میتوان تا حدی بکثرت و 

                                                 
2۸

 شرف الدین على یزدى ، ظفرنامه ،زیر عنوان سیستان دیده شود. - 
2۹

  195، ص  2یخ اجتماعی ایزان، ج مرتضی راوندى ،تار - 
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تنوع مالیاتی پی برد که بر زمین ها و صاحبان آن تعلق داشته است 

سم بن جهانگیر قا« سیورغال»، چنانکه مینورسکی نقل کرده است: 

از بیش ازچهل قلم مالیات وعوارض  معاف بوده است. بنابرین 

 سندصاحب سیورغال ازمالیات و عوارض ذیل معاف شده است:

اخراجات و »)مالیات مستمر(، « مال و جهات»

مالیات زاید( ، عوارض که بموجب حکم یا جز آن وضع «)خارجات

ق علیق برای )ح« علوفه»میشود)عوارضات حکمی و غیرحکمی(، 

)مالیات مخصوص پذیرائی « قُنُغال»مرکب ماموران حکومت(، 

مالیات شکار( «)شکار»)کار اجباری (، « بیگار»سفرا و دیگران(، 

)پیک های چاپارخانه یا مالیات مخصوص چهارپایان » االغ»،

)راهنمایانی که مجبور بودند بدون گرفتن مزد « ااًلم»چاپارخانه( ، 

دمت کنند و آنان را از دهی بدهی دیگر بمامورین حکومت خ

عوارض پذیرائی(، «)ساُچق»هدایا( ،«)ساوری»رهنمون شوند( ،

و پیاده )مالیات چریک بمعنی « زرچریک»پیشکش )هدایا( ، 

)عوارضی که در موقع مخصوص « مشتلق»امروزپیاده و سواره( ، 

)به معنی « احداث»مانند رساندن خبرخوش از مردم میگرفته اند(، 

؟ مالیات خانوار و سرانه( ، « ) کدوشمار»ابداعات و اختراعات(، 

عیدی و »)دخل و انعام؟(، « دست انداز»، « خانه شمار»

)مداخل « حق السعی »)مالیات مخصوص سال نو(،« نوروزی

)حق « رسم الصداره»)یک دهم(، « عشر»محصالن مالیات(، 

غله »حق العمل وزیر(، «)رسم الوزاره»العمل صدراعظم( ، 

بزوراز رعیت به نرخ ارزان غله خریدن وبه قیمت بلند بر « ) طرح

)حق برآورد « ُحرز»مالیات خرید؟(،«)ابتیاعی»رعیت فروختن(، 

رسم الحرزو »)بمعنی معمول خود(، « مساحت»مالیات(، 

اضافه و تفاوت و »حق التقویم کردن و مساحت کردن(، «)مساحت

« تقبل»رخ تسعیر میگرفتند(، )؟ مالیاتی که بابت تعدیل ن« تسعیر
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هنگامی که مودی تقبل میکردکه مالیاتی را که از طرف محصل 

تعیین شده بود در موعد معین بپردازد نوع مخصوص از مالیات از 

« صد دو» ، «صدیک » او وصول میکردند(، مالیات معروف به 

و « کالنتر»)پلیس امنیت شهر(،« حقوق داروغه»، « صد چهار»و

مالیاتی که برای «)شیالن بها»، « صاحب جمع »و« ممیز»

)مالیاتی که برای کسانی که « سفره بها»اجتماعات اعیاد میگرفتند(، 

اخراجات قالع و » وسایل ضیافت را آماده میکردند، میگرفتند(، 

)مالیاتی که بابت مخارج نگهداری قالع و « طوابیل و جوقه گاه

« مرغ»میگرفتند(،  اصطبل های سلطنتی و شکارگاه های سلطنتی

)مکلف کردن « گوسفند»)مکلف کردن مردم بدادن طیور اهلی(، 

)مالیات مواشی(، « قُبچور» بیگاری(،«)قالن»مردم بدادن گوسفند( 

شاید ترغو « ) سرغو» مالیات تحقیق در باره جرایم(، «)تِرغو»

باشد( و سایرتکالیف دیوانی یا مطالبات سلطانی یاهرچه از راه 

  ۳0 ر بهانه و عنوانی که ممکن بود، بگیرند.مالیات به

این روش با ایزاداتی چند در دوره صفوی دنبال گردید. در 

دوره شاه طهماسب اول صفوی ، بسیاری قسمت های ایران بوسیله 

مقطعان و بطور غیر مستقیم اداره میشد. و از حکام هدایا و 

تحت  عوارض و خراج میگرفت. حکام نیز از افرادی که در قلمرو

نفوذ آنها زندگی داشتند ، مالیات و عوارض گوناگون اخذ میکردند. 

البته گاه گاهی مردم را در قبال نزول بالیای آسمانی یا جهات دیگر 

از دادن مالیات معاف مینمودند. روی همرفته نرخ مالیات اراضی در 

این دوره چندان سنگین نبود ولی به علت تحصیالت مامورین 

  ۳1 به پنج برابر نرخ اصلی میرسید. ستمکاره، گاهی

                                                 
۳0

، دراسناد موجود این دوره ، 228-207خانم لمتون، مالک وزارع درایران ، ص  - 
 خوانده اند.« عطای مخلد» سیورغال را به صفت 

۳1
 86بیست و پنج سده مالیات ، ص  - 
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پس از مرگ تیمور افغانستان وبخش عمده ایران در 

قلمروحاکمیت شاهرخ فرزند تیمور قرارگرفت واو جداً کمر به 

مرمت خرابیهای وارده  بست وبا تالش پیگیر موفق شده تاحدزیادی 

خرابی های پدر را جبران کند.روى همرفته افغانستان در قرن 

با وجود خرابى بند رستم و بایر ماندن حوزۀ هیرمند،  پانزدهم،

مرکزعمده تمدن و فرهنگ و اقتصاد در آسیاى میانه شد وبجز 

سیستان درسایر حصص کشور زراعت و آبیارى و پیشه ورى 

 انکشاف چشمگیر داشت. 

شهرهرات ،در عهد فرمانروائى نیم قرنه شاهرخ و سپس در 

قرا، در کمال رونق و سال سلطنت سلطان حسین بای ۳٧مدت 

به یک مرکز بزرگ تجارتى و »شگوفائى فرهنگ و تمدن زیست. و 

پیشه ورى و فرهنگى مبدل گشت و گویا مروارید شهر هاى آسیاى 

  ۳2 «میانه و مرجع علما و هنر مندان گردید.

از آغاز قرن شانزدهم میالدى ، وقایع و حوادثى که در داخل 

افتاد ، همه بضرر کشور ما و به نفع افغانستان و در خارج آن اتفاق 

 1500قدرت هاى نو خاسته همجوار تمام شد. بکالم دیگر در سال 

دولت صفوى در ایران  1502دولت شیبانى در ماوراءالنهر و در 

دولت بابرى )کورگانى( در  1525ظهور کرده بودند و در 

هندوستان تاسیس شد. این دولت هاى جدید الظهور از شمال و غرب 

شرق افغانستان دست تجاوز دراز کردند و باالخره کشور را به  و

سه قسمت شمالى و غربى و شرقى تقسیم کردند. وهریک بربخش 

تا 1۵10معینی تسلط یافتند.بدین حساب تسلط کشورهای همسایه از

 تقریباّ دونیم قرن بطول کشید.    1٧4٧

                                                 
۳2

 435 -433تاریخ ایران ، نوشته گروهى از مورخین شوروى،ترجمه کریم کشاورز، ص  - 
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به اگر از دوران استیالی مغوالن وتیموریان برکشوربگذریم،و

دوران دونیم قرنۀ تجزیۀ کشورنظر اندازیم ، میتوان گفت که درتمام 

دورۀ تجزیه میان همسایه گان ترک تبار، مردم افغانستان مثل گندم 

درمیان دوسنگ آسیاب خورد وخمیرشده اند. وجان ومال وِعرض 

وحرمت وآبروی شان پیوسته مورد تجاوز واجحاف زورمندان کوچ 

 نشین قرارگرفته است.

به حیث مذهب « تشیع»ر دورۀ حاکمیت صفوى، مذهب د

رسمى دولت با شدید ترین استبداد سیاسى و مذهبى وقتل عام هاى 

گسترده همراه بود. گروه هاى قومى و مذهبى غیر شیعى مورد 

توهین و آزار و حتى کشتار دسته جمعى قرارمیگرفتند و با اعمال 

ساخته میشدند تا  قتل و شکنجه و خشونت و مصادره دارائى وادار

 ازمذهب خود برگردند و به مذهب شیعه بگرایند. 

همه عصر »مینگارد : « تولدى دیگر»داکتر شفا در کتاب 

صفوى از آغاز تا انجام بخون ریزى، بیرحمى، برادرکشى، فساد و 

تزویرو باخودکامگى مطلق گذشت که عمالّ جایگزین همه موازین 

خوران شاه اسماعیل صفوى که  اخالقى و انسانى شده بود... زنده

لقب داشتند، الشه شیبک خان ازبک را که مذهب تسنن « قورچى»

داشت به دندان پاره پاره کردند و خوردند و مباشرانش کاسه سر 

همین شیبک خان را به زرگرفتند تا پیاله باده نوشى شاه اسماعیل 

مله شود. نوه این پادشاه، شاه اسماعیل دوم، هرشش برادرخویش منج

آخرین آنها را که هنوز شیرخواره بودکشت و در یک روز پانصد تن 

صوفى وارسته را سربرید. شاه عباس اول پدرش را تا به هنگام 

مرگ در زندان نگاه داشت و فرزند ارشد خود راسربرید و دو 

فرزند دیگرش را کور کرد. و جا نشین او، شاه صفى، خون خوار 

زن و فرزند شیرخوار و عموى  ترین شاه دودمان صفوى، مادرو

کورخود راکشت و ده ها نفر از نزدیکان خاندانش را نا بینا کرد. 
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همه پادشاهان صفوى بجز آخرین آنان چنان در باده نوشى افراط 

  ۳۳ «کردند که چهار تن از آنها از شراب خوارگى جان سپردند.

،تعصبات مذهبى روحانیت درعهد شاه سلطان حسین صفوی

ببعد دراکثریت ایاالت 1۸اوج گرفت که از آغاز قرن  شیعه چنان

تابع ایران اقلیتهاى مذهبى دست به شورش وطغیان بزنند. چنانکه 

بلوچان برکرمان حمله نمودند، در سالهای  1٦۹۹درسال

 1٧12مردم قندهارقیام کردند. و درسال 1٧0۹و 1٧0۳و1٧01

ُکردان  1٧1۵لزگیان داغستان و ارمنیان قفقازبغاوت کردند. درسال

ابدالیان هرات، و در  1٧1٦سنى دست به قیام بزرگى زدند. درسال

همان سال مردم گرجستان شرقى نیزدست بشورش زدند. درسال 

م عربهاى مسقط سر به بغاوت برداشتند. 1٧22لُرها و در 1٧21

دراین سال درشیروان حمیت مذهبى اهل تسنن به غلیان آمد و 

خى کرسى شیروان حمله کردند و برهبرى حاجى داؤد مدرس برشما

درآن حادثه چهارتا پنج هزار اهل تشیع را از دم تیغ گذشتاندند و به 

هوادارى ترکیه عثمانى شعار دادند.در همین سالهادرکرمان سید احمد 

خان نوه میرزا داود عصیان داشت، و دربلوچستان و بنادر سلطان 

  ۳4محمد مشهور به خرسوار یکه تاز میدان بود.

راین مدت دونیم قرن، اگر بخش غربی کشور، در زیر د 

سلطۀ دولت صفوی ،در آتش تعصبات مذهبی میسوخت، دربخش 

شرقی کشورنیز، آتش جنگ وتجاوز درتمام مدت سلطه بابریان هند 

شعله وربوده است.موسس این سلسلۀ ، بابر هر پیروزی را با 

وغارت اقوام  سربریدنها وبرپاکردن کله منارهایی از جمجمۀ مخالفان

مغلوب جشن میگرفت و درکتاب خاطرات خود ثبت میکرد تا 

                                                 
۳۳

 432، ص  1999دکتر شفا، تولدى دیگر، چاپ  - 
۳4

 1،جى ، پى، تیت، سیستان ، ج146، ص 1364لکهارت، انقراض سلسله صفویه ،تهران - 

  152ص 
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یادگارافتخارآمیز برای بازماندگانش باشد، چنانکه این روش را در 

لشکرکشی هایش برقبایل پشتون ازکابل تاننگرهار وازآنجاتا سوات 

وباجور ودیره جات وغزنی وکالت ومقر بدون استثنا بکار گرفت 

 ماندگانش به ارث گذاشت.)رش:توُزک بابری(وآن سنت را به باز

در دورۀ جانشینان بابُر،از کابل تا پیشاور،اگر مردم قبایلی 

میالدی در طول مدت  1٦٧2تا1٦٦٦وبعدها از 1٦۳٧تا 1۵۵٧از

سال یعنی برای مدت سه نسل پیوسته علیه سلطۀ بابریان  ۹0

ده شمشیرزده اند وتخمین یکصدهزار انسان دراین جنگها قربانی ش

اند ، در بخش دیگر قلمرو بابری یعنی ازکابل تابدخشان وقندهار 

درتمام مدت استیال،خود شاهزادگان بابری یکی علیه دیگری دست به 

توطئه وکارشکنی میزدند وبر ضد یکدیگر خود لشکر میکشیدند وبا 

این لشکرکشیها، لشکریانی که به نفع این یا آن شاهزاده 

مدیگر خود را بشناسند، قربانی هوس شمشیرمیزدند، بدون آنکه ه

 جهانکشائی شهزادگان میشدند.

در طول این دوره دونیم قرنه، مردم افغانستان چه درشرق وچه 

درغرب وچه درشمال وچه درجنوب کشور بارها برضد سلطۀ 

بیگانه دست به شورش زده اند وبا قوتهای سرکوبگردولتی که به 

د، درآویخته اند. چون این مراتب مجهز تراز مردم غیرنظامی بودن

ها خود بخودی بود و هیچ برنامه عمل و تئوری راهنمای  شورش

های گوناگون مذهبی  نداشت، بدین جهت در زیر لوای مذاهب و فرقه

قرار میگرفت. ازآنجمله میتوان از جنبش مردم درشرق افغانستان 

ً برای سه نسل  به درازا  به رهبری پیرروشان نام برد که تقریبا

کشید و در دنبالۀ این جنبش میتوان از نهضت خوشحال خان ختک 

و ایمل خان مومند ودریا خان اپریدی برضد دولت مغولی هند 

نام گرفت تاآنجا که اورنگزیب مجبور 1672تا 1667درسالهای 

ً در جنگ برضد خوشحالخان ختک اشتراک کندوبا  شد خود شخصا
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را درمقابله  وزنه شخصیت خود روحیه جنگی نیروهای دولتی

باشورشیان باال ببرد. پس از خاموشی شورش قبایل پشتون وبعد از 

قتل حدود یکصد هزار ازنیروهای شورشی ودولتی ، دولت مغولی 

هند وادار گردید برای کنترل اوضاع نیروی های نظامی خود را 

درشهرهای پیشاور وننگرهار وکابل برای سرکوب عاجل شورش 

 باش نگهدارد.  های احتمالی طور آماده

در طول همین دوره دونیم قرنه ودر عهد آخرین شاه صفوی یعنی -

شاه سلطان حسین صفوی بود که مردم قندهار برهبری میرویس 

هزار نفری صفوی را درقندهار  30خان هوتکی قیام کردند وقشون 

تا آخرین فرد از دم تیغ گشتاندند وآزادی خود را از دولت صفوی 

 دند.ایران اعالم نمو

درطول هیمن دوره دونیم قرنه ودرعهد همین شاه سلطان حسین -

صفوی بود که مردم هرات به برهبری ابدالیان قیام کردند واستقالل 

 (.1731-1716محلی خود را از دولت صفوی ایران گرفتند)

درهمین دوره دونیم قرنه و درعهد همین شاه سلطان حسین -

ون خراسان برضد دولت صفوی بود که ملک محمود سیستانی درت

صفوی ایران قیام کردونه تنها قشون سرکوبگردولتی را در همه 

نبردها مغلوب نمود، بلکه مشهد را تسخیر وپایتخت بعدی حاکمیت 

قرن قبل تاج برسرنهاد وخود را  2۵خود تعیین کرد وبرسم کیانیان 

 (. 1727-1722شاه خراسان نامید)

درعهد همین شاه سلطان در درطول همین دوره دونیم قرنه و-

حسین صفوی بود که مردم قندهار بسرکردگی شاه محمودهوتکی 

تاقلب اصفهان پیش تاختند وتا آن دولت را سرنگون نکردند از پانه 

 (1729 -1722نشستند.)
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درطول همین دوره دونیم قرنه ودرعهد نادرشاه افشاربود که مردم -

قبایل پشتون بلخ واندخوی ومیمنه وغور وبادغیس وسیستان و

درمصب رودکابل برضد حاکمیت استبدادی نادرافشار دست بشورش 

زدند واز قشونهای سرکوبگر دولتی قربانی گرفتند وخود نیز قربانی 

 (1746 -1740دادند.)

وسرانجام  درپایان همین دورۀ دونیم قرنه بود که بازهم ازمیان  -

ان درانی مردم قندهار زعیمی جوان، دراک وهوشیاری بنام احمدخ

سربرآورد، وبرخرابه زار خراسان که از شش قرن قبل دیگرنام 

وحدود وثغورخود را ازدست داده بود، کشوری بنام افغانستان بنیاد 

گذاشت که مردم ما حاکم برسرنوشت خودشدند واز بی هویتی نجات 

یافتند وصاحب نام ونشان وعزت از دست داده خود گردیدند. واینک 

سال میگذرد که افغانستان در صف ملل  270ال از آن روز وآن س

آزادجهان قراردارد وجایش در نقشۀ جهان چون مشت آهنینی 

 مشخص است.
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 مقالۀ سوم
 

 

 تالش نابخردانه برای تعویض نام افغانستان
 (28 /5 /2020) 

 

 څوچي دامــځکـه آسمــان وې        څـو چې داجهــان ودان وي

 جهان وي        څوچې پاتــه یو افـغان وي څوچې ژوند په دې

 تل به دا افغانستان وي !

 ترجمه:

 تا کـه این زمین وآسمـان باشد       تا کــه این جهـــان آبــاد باشد

 تا که زندگی دراین جهان باشد       تا کــه زنــده یک افـغان باشد

 پاینده افغانستان باشد!

 

داکتر نجیب هللا در طول  از احمدشاه درانی تا سقوط دولت

سال حیات سیاسی افغانستان، کس به خود اجازه نمی داد تا  245مدت 

مسایل تفرقه برانگیزی را درنشرات چاپی یا گفتاری وشنیداری 

مطرح کند ومشکل دیگری برمشکالت کشور بیفزایند. مگر متاسفانه 

 -ان در بیست سال اخیر با سوء استفاده از نام دموکراسی وآزادی بی

اشخاصی در سطح پوهاند وداکتر بافهم اینکه  کشور درمنجالب  

بحران های سیاسی وامنیتی ونظامی  واقتصادی و آفت کرونا دست 

وپا میزند، در تلویزیونهای ظاهرمیشوند وبر ارزشهای ملی، چون 

نام افغانستان یا هویت ملی "افغان" که هردو در قانون اساسی  

طوط سرخ حاکمیت ملی بشمار میروند، افغانستان مسجل شده و خ
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میتازند و نام کشور را غیر موجه جلوه میدهند وخواهان یک نام همه 

 شمول)که همه ملیتهاخود را در آن ببینند( میگردند. 

قوم )پشتون، تاجک،هزاره،ازبک،   20درافغانستان بیش از

ترکمن،بلوچ،پشه یی، نورستانی،ایماق، عرٍب،قرغیز، قزلباش، 

نی، پامیری وغیره(  زندگی میکنند که ا، شغنړبراهوئی،اورمگوجر، 

، نامی مرکب از ده شود هرقوم دوحرف اول نام آن برگزینام اگراز 

حرف خواهد شد که نوشتن و گفتن آن نا ممکن وخنده آورخواهد  40

بود. وچون نمیتوان چنین نامی را ساخت که نشانگر نام تمام اقوام 

وا براه می افتد و بی اتفاقی در میان اقوام وملیت ها باشد، بحث و دع

کشورچاق تر میشود. واین چیزی است که دشمن آنرا از خدا 

میخواهد تا این کشور واین مردم را  یک باردیگر بجان هم اندازد تا 

 همدیگر خود را تکه تکه کنند . 

متاسفانه برخی  از رجال وابسته به حلقات خاص آگاهانه 

ت پاش میدهند وادعا میکنند که کشور ما درطول برآتش نفاق مردم نف

سال پس از اسالم بنام خراسان نامیده شده وباید همین نام  1400

جانشین افغانستان گردد وبرای اثبات ادعای خود اشعاری از زبان 

سجع مهرامیرافضل خان را سند می آورند، درحالی  که  وشاعران 

سند قابل اعتباری شمرده    ذکر نام خراسان در کالم شاعران نمیتواند

قدرت همیشه مبالغه میکنند و مقام  انشود. شاعران در مدح صاحب

را تا نه کرسی فلک باال می برند تا مبلغ صله و بخشش خود را   نشا

ورنه هم جناب داکتر رهین میداند وهم داکتر جاوید   بیشترک سازند

محمدخان  میدانست که  نه  امیر افضلخان  ونه پدرش امیر دوست 

حکومت نمی کردند واز آن  [یعنی مشهد ونیشاپور ]برایالت خراسان

مناطقی که بدولت اففانستان   والیات مالیاتی بدست نمی آوردند. طبعا  

مالیات نمی پرداختند متعلق به کشور یا قدرت دیگری بوده اند. 
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بنابرین سجع مهر امیر افغانستان نمیتواند  قلمرو سلطنت پادشاهی  

 به اثبات برساند.را 

واقعیت اینست که درقرون نخستین اسالمی دو مرکز عمده در 

شرق خالفت اسالمی مسئول اداره وجمع آوری مالیات از رعایای 

قلمرو شرقی خالفت بودند: یکی ازاین دومرکز زرنج کرسی 

سیستان بود که تا کابل و سرچشمه رود بلخ درهندوکش واز آنجا 

فته طبری، در قرون نخستین تاسند را شامل میشد وبگ

سیستان، بزرگتراز خراسان بود ومرزهای آن بیشتر بود، »اسالمی،

بلخ مقابل آن بود، پیوسته از خراسان  تا نهر وناحیه مابین سند

35]«بزرگترومرزهای آن سخت تر بودو مردم آن بیشتر.
] 

بود که کرسی آن در عهد  خراسان ،سوق  واداره مرکز دومی

هی مرو بود ودر زمان عباسیان ورویکارآمدن امویان بلخ وگا

طاهریان ، این مرکز به نیشاپور منتقل گردید و تاظهور صفاریان از 

هق( 2۹۸-24٧آنجا اداره میگردید. اما با ظهور دولت صفاریان)

درسیستان،خراسان به قلمرو دولت صفاری در آمد وحکام آن از 

به سیستان سرازیر سیستان تعیین میگردید ومالیات آن بجای بغداد 

-2٧۸میشد. با روی کار آمدن دولت سامانی در ماورء النهردرسال

هق(، سیستان وخراسان جزو قلمرو سامانی گردید واز دربار ۳۸۸

بخارا والیانی به خراسان وسیستان وسایر ایاالت تابع  آن دولت 

تعیین میگردید ومالیات این ایاالت به دربار بخارا فرستاده میشد. به 

ین ترتیب هنگامی که دولت غزنوی درافغانستان روی کار آمد هم

بسلطنت رسید، دیگر ۳٧۸وسلطان محمود غزنوی درسال 

ماوراءالنهر وخراسان  نیز خراج گزاردولت غزنوی شدند وخراسان 

یکی از والیات دولت غزنوی بشمار می امد، ودیگر از شکوه 

                                                 
35

 ۲۰۱۵، ص ۵تهران، ج  ۱3۵۲تاریخ طبری ، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده ، چاپ  - 
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ان واهمیت  دوران خلفای اموی و عباسی وحکومت طاهری

برخوردار نبود.دراین دوران خراسان  جزئی از افغانستان بود نه 

 افغانستان جزو خراسان.

خراسان، قهستان وسیستان در اینجا توجه خواننده را به نقشۀ 

جلب میکنم که توسط مستشرق معروف انگلیسی  قرون وسطی

جغرافیای تاریخی »ترسیم شده و در کتاب   1۹05)لسترانج( درسال 

 در فصل بیست وپنجم ثبت شده است. « ی خالفت شرقیسرزمینها

 

این نقشه بخوبی حدود وثغور خراسان را در دوران خالفت 

عباسی )قبل از حمله مغول( نشان میدهد. دراینجا می بینیم که 

قهستان، وسیستان ونیم افغانستان یعنی قندهار وغزنه وکابل 

دند. بنابرین بشمول والیات جنوبی وشرقی کشور شامل خراسان نبو

ادعای نام خراسان برتمام افغانستان،ادعای خالف واقعیت های 

 تاریخی وجغرافیائی است.
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"گ.لسترانج" درکتاب معروف خود)جغرافیای تاریخی 

سرزمین های خالفت شرقی( درباره تمام شهرها وروستاها 

ب وراه های تجارتی ومواصالتی آورودخانه های وبندهای 

خالفت اسالمی تحقیقات نموده  وکتاب  کشورهای واقع در شرق

جامعی نوشته است ودر فصل بیست وهفتم ،درباره خراسان چین 

 مینویسد:

خراسان در زبان قدیم فارسی بمعنی خاور]مشرق[زمین »

است. این اسم در اوایل قرون وسطی بطور کلی برتمام ایاالت 

اسالمی که در سمت خاور)مشرق( کویرلوت تا کوهای 

[ واقع بودند اطالق میگردید وبه این ترتیب تمام بالد هند]هندوکش

ماوراء النهر را در شمال شرق] به استثنای سیستان وقهستان 

درجنوب[ شامل میگردید. حدود خارجی خراسان در آسیای وسطی 

بیابان چین وپامیر واز سمت هند جبال هندوکش بود ولی بعدها این 

آنجا که میتوان گفت حدود هم دقیق تر وهم کوچکتر گردید تا 

خراسان که یکی ازایاالت ایران در قرون وسطی بود از سمت شمال 

خاوری]شرق[ از رودجیحون به آنطرف را شامل نمیشد ولی همچنان 

ارتفاعات ماورای هرات را که اکنون قسمت شمال باختری]غربی[ 

افغانستان است در برداشت. ایالت خراسان در دورۀ اعراب یعنی 

یعنی چهار ربع تقسیم میگردید وهر  طی به چهارقسمتدرقرون وس

ربعی بنام یکی از چهار شهر بزرگی که درزمانهای مختلف کرسی 

آن ربع یا کرسی تمام ایالت واقع گردیدند وعبارت بودند ازنیشابور 

ومرو وهرات  وبلخ خوانده میشد.پس از فتوحات اول اسالمی، 

عدها امراء سلسله کرسی ایالت خراسان مرو و بلخ بود ولی ب

طاهریان مرکز فرمانروائی خود را به ناحیه باختر برده  نیشاپور را 
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که شهرمهمی درغربی ترین قسمت های چهارگانه بود مرکز امارت 

36]«خویش قرار دادند.
]  

شکی نباید داشت که جغرافیای مراکز اداری ومالی  در 

یگردند تحوالت سیاسی منطقه وفرامنطقه دستخوش تغییر وتحول م

ونمیتوانند برای همیش بزرگ یا کوچک بمانند. چنانکه یک زمانی 

خراسان بزرگ بود وشامل بخش عمده افغانستان و ماوراءالنهر 

میگردید، اما زمانی هم رسید که خراسان جزئی از افغانستان شد، هم 

در زمان دولت صفاری سیستان وهم در زمان دولت غزنوی وهم در 

در زمان دولت احمدشاه درانی، وامروز هم  زمان دولت غوری وهم

 کوچکتر از افغانستان،  جزئی از دولت ایران است.

هجری بر  ٦1۸واقعیت دیگر اینست که  با هجوم مغول در 

قلمروخوارزمشاهیان وتسلط دو قرنه اقوام مغول براین سر زمینها، 

خراسان مفهوم ووسعت قرون نخستین اسالمی را از دست داد و 

 غور آن محدود ومختص به  نیشاپور وطوس گردید.حدود وث

در همان دوران استیالی مغول که ملوک کرت)غوری 

االصل( در هرات حکومت میکردند، افغانستان یکی از والیات مهم 

حکومت آنها در جنوب فراه و رود  هلمند وجود داشت و در 

 تاریخنامه هرات که سیفی هروی آنرا  در اوایل قرن هفتم هجری   

] بار نام افغانستان  ذکرشده است. ۳5تالیف کرده است ، بیش از 
37
]  

 معین الدین زمچی اسفزاری جغرافیه نویس قرن نهم هجری 

 بارها ازافغانستان یادکرده ودریکجا آنرا از توابع هرات گفته 
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امراء گفتند که اسفزار وفراه وسجستان تا حدود افغانستان »مینویسد:

] ..«از توابع هرات است..
38
]  

سال قبل از تجاوز اول انگلیس بر  ۶00بنابرین نام افغانستان  

افغانستان نزد افغانها یک نام معروف وشناخته شده بوده است که  

قندهار  مرکز مهم دادو ستد بازرگانان ورفت وبرگشت  کاروانهای 

 تجارتی از هندوستان به هرات وخراسان بوده است.

ر قندهار برمبنای تصمیم یک هنگامی که احمدشاه درانی د

روز بحث وفحص  به تخت سلطنت افغانستان  ۹جرگه ملی بعد از 

(، از تقسیم افغانستان میان دولت صفوی  1٧4٧جلوس نمود)اکتوبر

د. شده بوسال سپری  250ایران وبابریان هند وشیبانیان ماوراء النهر

 در طول این دونیم صد سال ، هریک از والیات افغانستان تحت

فرمان یک بیگلر بیگی) والی صفوی( یا صوبه دار)حکمران بابری( 

اداره میشد و این والیان مکلف بودند تا انواع مالیات ها را از مناطق 

تحت فرمان خود از مردم جمع آوری کنند ومصارف اداری ونظامی 

خود را از آن وضع وبقیه را به مرکز امپرتوری دولت منسوبه خود 

ن دونیم قرن سرزمینی  که امروز بنام افغانستان گسیل دارند. درای

شناخته میشود، هیچگاهی بنام خراسان یاد نشده ونه بنام خراسان به 

دولت بابری هند  و نه به دولت شیبانی ماوراء النهر ونه هم  بدولت 

 صفوی ایران مالیات پرداخته است. 

ل لهذا  این ادعا که افغانستان تا زمان شاه شجاع وتجاوز او

( بنام خراسان نامیده میشد، یک ادعای 1۸۳۹انگلیس به افغانستان)

بی پایه است. خیلی دور نمی رویم ،چهل سال قبل از بازگشت شاه 

میان  1۸01جنوری  10شجاع به افغانستان ، در قراردادی که در

سفیرانگلیس سرجان ملکم ودولت فتحعلی شاه قاجار به امضا رسیده، 
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اه افغانستان ذکر شده است.آیا اگرنام کشورما نام افغانستان  وپادش

 افغانستان نمی بود ونزد دول همسایه به همین نام شناخته نمیشد،

]چطورممکن بودکه در یک قرارداد رسمی ذکر ودرج گردد؟ 
39
]   

دلیل دیگرتکذیب  این ادعا که نام افغانستان ازعهد  شاه شجاع 

ستر وکه جارج فدرانی بجای خراسان  رسمیت یافته؛ این است 

انگلیس در زمان تیمورشاه از هند  ازراه پشاور و کابل وقندهار 

وهرات به ایران واز آنجابه لندن رفته ،نام افغانستان را درعنوان 

 :سفرنامه خودچنین  ذکر کرده است

 George Forster:Travel over land from Bangal to England  via 

Afghanistan.1٧۸۳  

فرنامه نشان میدهد که کشور ما در عهد عنوان این س

ً  قلمرو  تیمورشاه درانی افغانستان نامیده میشده و تیمورشاه طبعا

سلطنت خود را به همان نامی یاد میکرده  که در زمان پدرش 

 .احمدشاه بابا یاد میشده است

میر عبدالکریم بخاری در زمان سلطنت شاه محمود درانی کتابی در 

را در آن  1۸1۸- 1٧۴0وقایع تاریخی سالهای  استانبول نگاشته و

در فرانسه زیر عنوان  1۸٧۶شرح داده است. این کتاب در سال 

Histoire de l Asie centrale.  Afghanistan,  Boukhara, Kiva, 

Khoqand, 1٧40-1۸1۸  .ترجمه و در پاریس چاپ شده است 

 

( 1۳٧1ثور ۸متاسفانه با هجوم تنظیمهای جهادی برکابل)در

را به « خراسان »برخی از افراد صاحب غرض وتجزیه طلب نام 

 به :» میان کشیدند و حتی در مدخل تونل سالنگ شعاری نوشتند که 

و باری در نشرات برونمرزی نیز  آنرا « خراسان خوش آمدید

عنوان نمودند، مگر خوشبختانه که شخصیت های ملی اندیش وقلم 
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ه نظریات برخاستند واین توطئه را بدستان وطنخواه به تردید اینگون

در نطفه خنثی ساختند. زیرا اشخاص ملی اندیش می دانند که مشکل 

کشورما، نام آن نیست که با تغییردادن آن  فقر و تنگدستی و مرض 

و بیماری و جهل و بیسوادی نابود شود و عدالت وقانون جانشین بی 

آدم ربائیها عدالتی ها و استبداد و زورگوئی وفساد واختالس و

وقاچاق مواد مخدر گردد. پس معلوم است که هدف چنین طرح هایی 

ً بخواست بیگانه ها وبمنظور صدمه زدن به وحدت ملی و  اساسا

ایجاد تفرقه های قومی و درنهایت جنگ داخلی وخدای ناخواسته 

 تجزیه کشور است.

درهمینجا میخواهم خاطر نشان سازم که نام افغانستان چه از 

،چه از 1۸۳۹، و چه از1۸01ذاشته شده باشد و چه از گ1٧4٧

نکتۀ بسیار مهم زمان امیر عبدالرحمن خان، رسمیت یافته باشد، 

اینست که این نام امروزه در جهان و نقشۀ دنیا و نزد مجامع بین 

المللی یک نام پذیرفته شده و مسجل شده است و به آدرس این نام 

و کتاب و نشریه نوشته و چاپ و مردمان آن صدها و هزاران مقاله 

شده است. جاگزینی نام دیگری برای این کشور، نه تنها دردی را 

دوا نمیکند، بلکه بر مشکالت دولت و ملت می افزاید، افتراق قومی 

« شیون ضیائی»باید با را دامن میزند و تفاهم ملی را نابود میسازد.

  همنوا شده بگوئیم:

 اصــل آزادیبه خــون خـویش نمـــودیـم حـ

 خوشی وعشرت وعیش وطرب بماست حالل

 زدل کــــشــیــم صــداهــای زنــده بـاد افــغان

 بــروی گــنــــبـد نیلی اسـت تا خــرام هــالل

 بســــرزمــین دلــیــران چــه پــا دراز کــنی

 کــه مــــوش را نـــبـود در حــریم شیر مجال

 ود صــــاف نمادماغ فــاســـد خــود را حســ
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 فسانــه ایست محال افغانکه مــحـو گشـــتن 

 بیـاد خواهی داشت افغــانزمشــــت جـنگی 

 پـــی ســـالمـت دنــدان خـــــویــش دار خیال

 کسی کــه فکــر خــیانـت به مــلـک مــا دارد

 زچــشــم کـور و زپا شـــل شــود زبانــش الل

 یون" نیســتطـرب بکارنما کـــین زمان"ش

 پیالـه گــیربه شـادی که نـیک هست این فال

 2020/ 28/5پایان 
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 مقاله چهارم
 

 

 

 مکثی بر یک تذکرجنجال  برانگیز تاریخ غبار

 

غبار، درعین حالی که یک تاریخ نگاربود،یک  سیاست باز نیز بود 

د، تالش می واز آنجای که آدمهای سیاسی خواهان رسیدن بقدرت ان

کنند  تاموانع  را از سرراه خود بردارند وزمینه را برای رسیدن به 

قدرت خود فراهم کنند.  بنابراین غبار به عنوان یک عنصر 

مشروطه خواه فعالیت های سیاسی خود را از راه مبارزات سیاسی  

 مطبوعاتی با حکومت  برسراقتدار ابراز مینمود ودرنتیجه چندبار و

 زندان وتبعید گردید. چون در روزگارغبار، خاندان نادرمحکوم به ب

وظاهرشاه )پشتون تبار( برسرقدرت بودند، بنابرین او ازاین  شاه 

خاندان نفرت داشت وسعی میکرد انتقام زندان و تبعید خود را ازاین 

خاندان توسط قلم خود بگیرد چنانکه جلد دوم افغانستان 

 ن انتقام گیری اواست.درمسیرتاریخ، اوگواه خوبی برای ای

تاجای که به دفاع از حق وعدالت ارتباط میگیرد، میتوان به غبار 

حق داد تا ظلم و استبداد را محکوم کند وصدای مظلومان را بگوش 

نسل های بعد ازخود برساند، اما در تاریخ خود نکاتی  حساسیت 

برانگیزی را که از آن بوی جنجالهای قومی باال میشود، نیز ثبت 

کرده است که امروز  ازسوی یک گروه  قومی برضد قوم دیگر 

استفاده میشود واین گونه کارهایش انسان  را بر بیطرفی او نسبت به 

 اقوام کشور دچار شک وتردید میکند.
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مرحوم پوهاند حبیبی درکتاب "جنش مشروطیت درافغانستان" در 

ظریف  غبار مرد خوش قیافت، بلند باالو»بارۀ غبار، نوشته است:

گویا و جویای گربُزی بود که با نفوذ کالم واستدالل قوی میتوانست 

جوانان را بدور خود فراهم آورد. و چون قلم روان و نیرومندی 

داشت، میتوانست در تاریخ وادبیات وسیاست واجتماعیات مباحث 

دلچسپی بنویسد که از آن جمله نمونه کار وافکار و تحلیل ونظرش 

یرتاریخ آشکار است که آن کتاب را با وجود بواقع در کتاب مس

ً ارادی، با قوت بیان و ظرافت  برخی لغزش های تاریخی و بعضا

ادبی، دلچسپ و در خور خوانش و مطالعه ساخته است. وی در 

تاریخ نویسی سبکی خاص داشت که وقایع تاریخی را همواره به نفع 

ا براین تصور خاص عندی و قالب فکری خود استعمال میکرد و بن

)جنبش « درتاریخ نگاری حود ناظر بی طرفی به نظر نمی آید...

 (1۳۸مشروطیت،چاپ اول، ص 

 به یک نمونه ازتذکرات جنجال برانگیزغباردرتاریخش اشاره میکنم:

با توجه به « وجه تسمیه خراسان»یک هفته قبل من مقاله یی بنام 

ه مورد غبار،نوشتم ودر فیسبوک گذاشتم .مقال« خراسان»رساله 

استقبال بسیاری ازدوستان خواننده قرارگرفت. درهمان روز جوانی 

بنام فاضل کیانی مقاله تحقیقی در مورد خاستگاه زبان فارسی در 

جغرافیای تاریخی خرآسان انتشارداد و درآن با صراحت نوشت که 

سال  1۴00از آغاز اسالم تا زمان شاه شجاع درانی برای مدت 

نام  1۸۳۸میده میشد انگلیس ها درسال کشورما "خورآسان" نا

افغانستان را بجای خورآسان برکشورما گذاشتند. من درکامنتی  به 

آقای کیانی نوشتم که :هیچ سندی وجود نداردکه نام افغانستان را 

 انگلیسها برکشورما گذاشته باشند!

وآقای فاضل کیانی جواب دادند که:"حضرت استاد،  لطفا  نوشته  

دیگربا دقت بخوانید که ایشان چنین نوشته است: "در  غبار را بار
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همین قرن نوزدهم بود که در نامه جوابیه، الرد اکلند وایسرای 

، به عنوان شاه شجاع الملک 1۸۳۸اگست  -1۶هندوستان، مورخ 

پادشاه فراری و غیر قانونی افغانستان برای بار اول نام "افغانستان" 

 ( ۳0۹)غبار ، ص  در عوض اسم "خراسان" ذکر گردید"

برای باراول »وقتی این تذکر غبار را دیدم که غبارخود قید کرده که 

، از تعجب «ذکرگردید« خراسان»در عوض نام « افغانستان»نام 

نزدیک بود، فریاد بزنم.زیرا با وجود داشتن کتاب غبار ،من متوجه 

 این تذکرش نشده بودم.

لۀ )روحت شاد شخص دیگربنام  محمدداود غفوری در پای مقا

جناب سیستانی صاحب » احمدشاه بابا که ....( درکامنتی نوشته است:

! یک پرسش ،  آیا احمدشاه ابدالی پادشاه خراسان یا افغانستان بود ؟ 

در حالیکه غالم محمد غبار به تاریخ خویش نبشته که نام افغانستان 

ه به جای خراسان گذاشت 1۸۳۸در یک عهد نامه سه جانبه در سال 

اگست همین سال در یک نامه رسمی از طرف  1۶شده و این نام در 

الرد اکلند فرمانفرمای انگریز در هند بریتانیاوی  ، به شاه شجاع ) 

کسانی دیگری هم از .« مزدور انگریز ( بکار برده شده است 

خراسان طلبان  به استناد این تذکر غبار میگویند که نام افغانستان را 

 میالدی بجای نام خراسان گذاشته  اند! 1۸۳۸انگلیسها در 

 من چی جوابی به آقایان کیانی و غفوری و امثال شان باید بدهم؟

من مجبور شدم دوباره به متن تاریخ غبار رجوع کنم،تا ببینیم که 

جمله مورد بحث از غباراست یا از ویسرای هند؟ دیدم که دراخیر 

در »وع میشود: جلد اول تاریخ غبارجمله چنین شر ۳0۹صفحه 

همین قرن نزدهم بودکه در نامه جوابیه الرد اکلیند وایسرای 

،به عنوان شاه شجاع پادشاه 1۸۳۸اگست -1۶هندوستان،مورخ 

مخلوع وفراری وغیر قانونی افغانستان)بعداز عهد نامه سه جانبه 

الهور بین شاه شجاع شاه مخلوع ورنجیت سینگ پادشاه پنجاب 
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راول نام" افغانستان" در عوض اسم ودولت انگلیس( برای با

 «"خراسان" ذکر گردید.

بنابراین، دیده میشود که جمله از خود غبار است و بعد از آن جمله ، 

می  ٧مقدمه قرارداد الهور نقل شده و پس از آن از معاهده مورخ  

در دو ماده  »انگلیس درقندهار با شاه شجاع یادکرده  میگوید: 1۸۳۹

و در سطر دهم « بجای خراسان مذکورگردید.« افغانستان»آن اسم 

ازاین »بحث خراسان را با این جمله به پایان می برد: ( ۳10)صفحه

 ]؟؟؟[ «تاریخ به بعد نام رسمی کشور "افغانستان" قرارگرفت.

برمبنای همین تذکرات غبار،  مخالفان امروز میگویند که نام 

شده، نه از سوی افغانستان از سوی انگلیسها براین کشور گذاشته 

مردمی که در جنوب هرات دروادهای هلمند وترنک و تیرین کوت 

و ژوب و پشین ومصب رودخانه کابل وگومل وپکتیا  تا دیره  

اسماعیل خان ودیرۀ غازیخان بود وباش داشتند واز سوی ملوک 

کرت هرات در هفتصد سال قبل بحیث افغانستان شناخته می 

کلمه افغانستان برسرزمین »ک کرت شدند.بقول حبیبی،درزمان ملو

تاریخ «)بین قندهار وغزنی تادریای سند اطالق میشد.

 (1۸0مختصرافغانستان، ص

پایتخت « بست»قابل یادآوری است که بعد از خرابی          

زمستانی سلطان مسعود غزنوی بدست سلطان عالء الدین غوری 

 1۴قرن )جهان سوز( در قرن دوازدهم ،قندهاررونق گرفت واز 

ببعد مهمترین مرکز داد وستد ورفت وآمد کاروانهای تجارتی به 

مایه نزاع میان  1٧سوی هند و فارس و آسیای میانه بود و در قرن 

دولت صفوی ایران وباریان هند بود وباالخره درهمین شهر بود که 

میرویس خان هوتکی علم طغیان و  استقالل خواهی بلند کرد و مردم 

میالدی از سلطه صفویها خارج و   1٧0۹آنرا  را در قندهار وتوابع

حکومت مستقل هوتکی ها را تاسیس  نمود  که سی  سال دوام آورد 
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،بعد 1٧۳۸وپس بعد از سقوط آن حکومت بدست نادر افشار در 

ازیک وقفه ده ساله ،  احمدشاه درانی در آنجا به تاسیس دولت 

نیز از یک ساحه  معاصر افغانستان موفق گردید ونام افغانستان

محدود با گسترش حاکمیت سلسله سدوزایی برهمه قلمروی اطالق 

 گردید که احمدشاه درانی آنها را بزور شمشیرتسخیر کرده بود.

 

 میالدی 17 درقرنکندهارنقشه شهر

 ژان بابپتیست""  فرانسویتاجر :م ارس 
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ن متاسفانه مشکل امروزی جوانان )طرفداران نام افغانستا        

ومدعیان نام خراسان ( را  تاریخ نگاران سیاست باز دیروزی ما 

ایجاد کرده اند.)برای اطالع بیشتر رجوع شود به : کتاب تاریخ 

 چیست ومورخ کدام است؟ ازمن منتشره پورتال افغان جرمن آنالین(

البته من درجواب آقای کیانی نوشتم که: آیا به نظر شما درسال 

افغانستان بود؟ معلومدار که نبود.شاه شجاع شاه شجاع پادشاه  1۸۳۸

در قلمرو رنجیت سینگ درالهوروپنجاب  1۸۳۸تا  1۸0۹از سال 

آواره بود. مکتوب الرد اکلیند ویسرای انگلیس عنوانی شاه شجاع 

مبتنی بر سیایت پیشروی انگلیس برای ایجاد اتحاد مثلث بین انگلیس 

بهانه ای برای  ورنجیت سنگ وشاه فراری شجاع الملک بوده تا

 تجاوز خود برافغانستان فراهم کند.

غباردرهمان صفحه ای که از مکتوب الرد اکلیند عنوانی شاه شجاع 

نام می برد ، از سیفی هروی بحیث اولین نویسنده قرن سیزدهم 

میالدی نیز یاد کرده که درتاریخنامه هرات از افغانستان باربار 

یاد شده است. برایم سوال  بحیث یک والیت جداگانه درجنوب هرات

برانگیز است که غبار با وجود مطالعه یک چنین اثرمعتبر 

برای بار اول نام » تاریخی)تاریخنامه هرات( چگونه تذکر داده که: 

 « در عوض اسم "خراسان" ذکر گردیده.[ 1۸۳۸"افغانستان" ]در

افغانستان عمالً به سه بخش  1۸۳۸غبار بخوبی میدانست که در سال 

ده )کابل، قندهار ،هرات( تفسیم شده بود وهیچ بخش آن از دیگری عم

اطاعت نمیکرد و هیچ بخشی بنام خراسان یاد نمیشد .غبار بهتراز 

من این را میدانست که افغانستان بعد از قتل وزیرفتح خان توسط شاه 

 1۸۶۳تجزیه شده بود، واین تجزیه تا  1۸1۸محمودسدوزایی درسال 

بدرازا کشید. علت تجزیه آن بود که برادران سال  ۴۵برای  مدت 

وزیرفتح خان برای انتقام کشی از شاه محمودسدوزائی دست به قیام 

زدند.  سردار دوست محمدخان )بعدامیر کبیر( شاه محمود وپسرش 
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کامران را درکابل شکست داد ومجبور به فرار بسوی هرات ساخت. 

تن میرسید و مردان برادران وزیرفتح خان که تعداد شان به بیست 

زبده وصاحب نیروی قومی وتجارب نظامی بودند، بزودی برکابل 

وقندهار وپشاور دست یافتند وقدرت از دست قبیله سدوزائی به قبیله 

 محمدزایی  انتقال یافت. 

بدین ترتیب کابل در دست امیر دوست محمد وسردار عظیم خان، 

رداران پشاوری قندهار در دست سردارقندهاری وپشاور در دست س

وهرات در دست شاهزاده کامران قرارگرفت. امیردوست محمد خان 

ومتعاقباً  1۸۵۶در دورۀ دوم سلطنت خود توانست قندهار را در

هرات  1۸۶۳صفحات شمال کشور را بمرکز وصل نماید و درسال 

را دوباره با کابل ملحق نماید و وحدت قلمرو افغانستان را تامین 

کزاییها،پیرس؛ترجمه پژواک وصدقی؛رجال و کند.)رک:عروج بار

 رویدادهای تاریخی از کهزاد، هردو چاپ انجمن تاربخ افغانستان(

سال را در ۴۵که (1۸۶۳ - 1۸1۸درطول  دوره تجزیه )از

برگرفت، هیچ سند تاریخی وجود ندارد که افغانستان بنام خراسان یاد 

غانستان از شده باشد.و هیچ کدام یک از زعمای این سه بخش از اف

 هیچ مرجعی بنام امیرخراسان شناخته نشده اند . 

که هرات مورد حمله محمدشاه قاجاری  1۸۳٧درسال         

قرارگرفت، وزیر خارجۀ بریتانیا)الرد پالمرستون( به سفیر خودآقای 

الیس، درتهران، هدایت داد که دولت فارس را از هرگونه آمادگی 

دهد. اما الیس به جواب پالمرستون جنگی در برابر افغانها هشدار 

شاه طرح های دوامداری به خاطر فتوحات به جهت » نوشت: 

افغانستان در سر دارد. وی حق حاکمیت برهرات وکندهار را مکمل 

آقای الیس ساحه ای می داند که صفویها برآن حکمرانی میکردند. 

عالوه میکند: حاجى میرزا آغاسى وزیر اعظم محمدشاه قاجار و 

بخش » میرزا مسعود وزیر امورخارجه ایران هردو ادعا دارند که: 
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بزرگى از خاک افغانستان از آن شاه ایران است و شاه مختاراست به 

هرروشى که صالح بدانند با رعایاى خود رفتارکند. از ایشان پرسیدم 

که مرز کشورایران تا کجا ختم مى شود؟ پاسخ دادند که تا غزنى. 

که با توجه به آرامش داخلى هندوستان هرگز دولت  من اطمینان دارم

بریتانیا نمى تواند اجازه بدهد که افغانستان جزو خاک ایران باشد، 

زیرا بسط قلمرو ایران بى درنگ نفوذ روسیه را به آستانه 

داکتر ابوالقاسم طاهرى ، تاریخ  «) امپراتورى ما خواهد کشانید.

 ( 1۹2- 1۹0، ص 2جلد سیاسى و بازرگانى ایران و انگلیس ، 

با توجه به نکات فوق دیده میشودکه در مکاتبات رسمی میان         

،ازکشورما بنام افغانستان 1۸۳٧دولت انگلیس ودولت فارس درسال 

اسم برده شده،نه  بنام خراسان، ولی غبار باو جودی که از سوابق نام 

قبل  افغانستان وذکر مکرر آن در تاریخنامه هرات درهفتصد سال

در [ 1۸۳۸برای بار اول نام "افغانستان" ]در» آگاه است ، میگوید 

 « عوض اسم "خراسان" ]؟؟؟[ذکر گردیده.

غبار شاید فراموش کرده باشد که در مبحث سلطنت زمانشاه       

 درتاریخ خود متذکرشده که کپتان ملکم ]سفیرانگلیس بدربار

دن روسای قبایل از کشته ش 1٧۹۹فتحعلیشاه قاجار[در ماه دسمبر

قندهار بدست زمانشاه اظهار مسرت کرده وگفته که در افغانستان 

شورس های داخلی مشتعل شده و بزمانشاه فرصت حمله به هند را 

نمی دهد. سپس غبار از سه نامه ی ملکم به انگلیسها نقل قول میکند 

پادشاه افغانستان را قدرتمندتر از شاه زمانشاه که در هرسه نامه 

ن میداند. واز سوقیات ایران برخراسان اظهارشادمانی میکند و ایرا

میگوید که " برای مفاد انگلیس بایستی والیت خراسان مستقل باشد و 

اگر ناگزیر است که تحت اثر یکی از این دو کشور )افغانستان 

وایران( باشد، در آنصورت بهتراست تحت اثر ایران قرار گیرد؛ 
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ب کمتر از قوت پادشاه افغانستان زیرا قوت شاه ایران بمرات

 (۳٧۸است.")غبار،ص 

مطالب فوق، غبار میتوانست بگوید که چهل سال قبل از روی  بنابر

کار آوردن شاه شجاع وتجاوز برافغانستان، کپتان ملکم سفیرانگلیس 

درنامه های خصوصی خود به اولیای انگلیس از زمانشاه بحیث 

جنوری  10در قراردادی که درپادشاه افغانستان نام برده بود، و 

با شاه ایران بر ضد زمان شاه و ناپلیون به امضا رسانده بود،   1۸01

درآن دو بارنام پادشاه افغانستان ذکر شده  است، ولی غبار از آن یاد 

ساله فراری   ۳0نمیکند ، مگر ازمکتوب الرد اوکلیند، عنوانی شاه  

که: " برای بار اول نام درقلمروپنجاب یاد کرده وبا تاکید میگوید 

در عوض اسم "خراسان" ذکر گردید". دراین  1۸۳۸"افغانستان" در

تذکر پیام غبار به نسلهای بعد از خودش جزجنجال تعویض نام 

 افغانستان به خراسان، چیزدیگری نبوده است. 

 

 سوابق تالش غباربرای تعویض نام افغانستان:

وم داکترجاوید شنیده من از بزرگان فرهنگی کابل بخصوص از مرح

میالدی وزارت 1۹۳۴درسال » بودم که، هنگامی که دولت ایران 

امورخارجۀ ایران به نمایندگی های سیاسی خود درکشورهای خارجه 

مارس 22شمسی برابر با1۳1۴دستور داد که از اول فروردین سال

کلمه ایران بکاربرده « پرشیا»و « پارس»میالدی بجای کلمه 1۹۳۵

م غبار با یکی دونفر دیگر از انجمن ادبی کابل به مرحو« شود.

وزارت خارجه افغانستان مراجعه کردند و به وزیرامورخارجه 

بجای « ایران»سردار نعیم خان پیشنهادکردند که از قبول نام 

خود داری کند، زیرا که نام ایران، همان نام تاریخی آریانا « فارس»

آمده وبارها سالطین است که درعهد غزنویان بصورت ایران در 

غزنی را بنام شاه وشاهنشان ایران وخسرو ایران ستوده اند! البته 
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ردودکی خیلی پیشتراز شعرای دربارغزنه،کلمه ایران را 

در وصف ابوجعفراحمد پادشاه سیستان بکار برده « مادرمی»درشعر

بود:)شادی بوجعفراحمدبن محمد / آن مۀ آزادگان ومفخر ایران( 

ی شاعر قرن چهارم هجری، شاه سامانی را که در وابوشکور بلخ

بخارا حکمرانی داشت"شاه ایران" خوانده بود:)خداوند ما نوح فرخ 

 (۳2نژاد / که برشهرایران بگسترد داد( )اوستا،ص

اما وزیرخارجه افغانستان، پیشنهادغبار وهمراهان او را           

تان درد سرآفرین یک پیشنهاد غیرموجه تلقی وآنرا برای دولت افغانس

برسمیت نشناختن نام ایران بجای نام فارس از  وبیهوده تشخیص داد .

طرف دولت افغانستان جز اینکه یک دشمن جدید برای افغاتستان 

خلق میکرد چه دردی دیگری را دوا کرده میتوانست؟ کدام یک از 

 والیت افغانستان در آن زمان بنام ایران نامیده میشد که افغانستان را

مجبور به اعتراض و عدم قبول نام ایران میکرد؟ اگر افعانستان نام 

جدید ایران را برسمیت نمی شناخت جز تیره گی روابط نیک 

 همسایگی با ایران چه دست آوردی میداشت ؟هیچ!

طرفداری  )مثل داکتر ستانیزی(کسانی که  از این نظر غبار         

جود افغانستان تالش میکنند، بدون تردید برای تعویض نام مو

میورزند.و این تالش با تالش لطیف پدرام کدام فرقی ندارد. منتها 

لطیف پدرام بجای افغانستان نام خراسان را میخواهد وغبار کلمه 

ایران را بجای نام افغانستان پیشنهاد کرده بود.درحالی که جزکالم 

شاعران در مدح سلطان محمود غزنوی و مسعود وذکرنام بعضی 

ر های افغانستان موجوده در شاهنامه ]که هردو منبع تاریخی قوی شه

شمرده نمیشوند[؛ هیچ سند معتبری چون :تاریخ بیهقی وتاریخ 

گردیزی وتاریخ عتبی وآثار البیرونی ونیز کدام کتیبه یا مسکوکاتی 

بنام ایران درهیچ شهری از شهرهای افغانستان درعهد غزنویان و 

چنین ادعایی در دست نیست . کالم شاعران  بعد از آن ، برای اثبات
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مدیحه سرای که اشعارشان آمیخته بامبالغه وافسانه است درچنین 

 . موارد سندی معتبر پنداشته نمیشود

شاهنامه جغرافیای نامرتبی دارد،گاهی نواحی میان بغداد تا سغد را 

ایران مینامد.وگاهی هریک از نواحی این جغرافیا را کشوری مستقل 

دا میشمارد. ازنظر فردوسی  کابلستان و زابلستان ونیمروز و و ج

ایران همواره کشورهایی متفاوتی اند.گاهی کابل وزابل هر یک 

کشورهای مستقل اند وزمانی این هردو جزو سیستان اند وگاهی 

کشمیر جزء نیمروز است،درحالی که نیمروزکجاست وکابل 

 وکشمیرکجاست؟

نیز هرگز به حکومت اجازه نمیدهند که گذشته از آن مردم افغانستان 

( B52نام افغانستان را با نام دیگری تعویض کند. آنهایی که با زور)

برقدرت دولتی دست یافتند وبا استفاده از فضای دیموکراسی و 

آزادی بیان هم بغارت ثروتهای روی زمین و زیر زمین پرداختند، 

رزشهای وبرای خوش خدمتی اجانب بر هویت ملی و فرهنگ وا

افغانی بی باکانه تاختند ومیتازند و تعویض نام کشور را در میدیای 

جمعی مطرح وحتی دولت را به تجزیه تهدید میکنند باید درک کنند 

که افغانها برای حفظ نام ونشان جغرافیای افغانستان ابرقدرتها را 

بزانو در آورده ومجبور به خروج از کشورخود نمودند ؛ پس توان 

ا مزدوران وطن ستیز وافغان ستیز را نیز بر سر جای شان دارند ت

 بنشانند.

به نظرم پیشنهاد غبار برای عدم پذیرفتن نام ایران در حالی که  

شناخته شده بود، یک ادعای بی « افغانستان»کشورما درجهان بنام 

پایه ومداخله گرانه پنداشته میشود، وسیاست مداران دولت افغانستان 

اد غبار را خوانده بودند و با رد آن پیشنهاد هم پشت ورق پیشنه

روابط حسن همجواری خود را با دولت ایران خراب نکردندوهم 

 مردم افغانستان را دچار ناراحتی نساختند . 
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در فرجام میتوان گفت که:  پوهاند حبیبی درحق غبار درست گفته 

 غبار وقایع تاریخی را همواره به نفع تصور خاص عندی»است که 

و قالب فکری خود استعمال میکرد و بنا براین درتاریخ نگاری حود 

 «ناظر بی طرفی به نظر نمی آید

اگر غبار مکتوب اوکلیند را با اهداف استعماری وحالت سیاسی  

واداری افغانستان بر پایه های یک مثلث قدرت )کابل، قندهار، 

پایه هرات( تشریح میکرد ومیگفت دراین زمان هیچ یک ازاین سه 

قدرت بنام خراسان یاد نمیشدند، وتاکید نمیکرد که "برای اولین بار" 

نام افغانستان درعهد شاه شجاع از سوی ویسرای هند بجای خراسان 

ذکرشد ه " شاید امروز چنین بحث های نفرت انگیز قومی وتجزیه 

 طلبی مطرح نمیشد.

نام دراینجا پیام غبار به نسلهای بعد از خودش جزجنجال تعویض 

  افغانستان به ایران یا خراسان، چیزدیگری نبوده است.

در تاریخ فرهنگ نیز نکته های تحریک آمیز قومی وجود دارد که 

اینجا بخاطر عدم تطویل کالم از ذکر آن فعلن صرف نظر میکنم 

وخواننده عالقمند را به آرشیف مقاالتم درافغان جرمن آنالین به 

 ائی میکنم.رهنم( ۵٧٧تا۵٧۳مقاالت شماره )

یقین دارم که اگر چنین نکته هایی تحریک آمیز تضاد قومی در 

تاریخ های غبار وفرهنگ وجود نمی داشت امروز چنین بحث های 

 نفرت انگیز قومی وتجزیه طلبی مطرح نمیشد.

 2020/ 10/ 11پایان  
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 مقاله پنجم

 

 آنوثغوروجه تسمیه خراسان وحدود 
 

راسان گری)خراسان خواهی( برخی این روزها یکباردیگر تب خ

باال رفته و در رسانه های اجتماعی از جمله در فیسبوک به تأویل 

وتفبیرمعنای خراسان درمقایسه با نام افغانستان سخنانی گفته میشود 

که آدم هرقدر حوصله داشته باشد خنده اش میگیرد.بخصوص 

 جوانی با مزمزه کردن نام خراسان چنان کیف میکند که گوئی

هرکه خراسانی باشد، بر قلۀ خوشبختی نشسته و از همه آفتهای 

زمینی و سماوی بر کنار خواهد بود. درحالی که عمالً چنین چیزی 

نیست و نه درگذشته وجود داشته و نه در آینده وجود خواهد 

 داشت.برمعنا و وجه تسمیه خراسان مکث میکنیم.

*** 

قاله ای نوشته بود در بارۀ خراسان م 1۳2۶مرحوم غبار، درسال 

دوباره بحیث یک رساله مستقل بنام "خراسان" با  1۳٧٧که در

مقدمه دستگیر پنجشیری در پشاور بچاپ رسیده است. غبار دراین 

رساله اول، کلمه خراسان را مرکب از "ُخر")آفتاب( و"اسان")جای 

 (۶برآمدن آفتاب( یعنی مشرق معنی کرده است.)خراسان،ص

شرق اکثرآثار مورخین وجغرافیا نگاران سپس غباردرجستجوی م

اسالمی رامرورکرده واین رساله را نوشته است.غباردراین رساله 

خراسان را با دو حدود به معرفی میگیرد:یکی خراسان خاص؛ 

شامل چهار ایالت)بلخ، هرات، مرو ونیشاپور( ودیگری خراسان 
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ونی عام )شامل تمام ماوراء النهر وخراسان خاص و افغانستان کن

 وبلوجستان تا دریای سند .

اما آنچه از سوی غبار ومورخان دیگر افغان بدان پرداخته نشده، 

 اینست که در بارۀ وجه تسمیه خراسان سخن نگقته اند.

غبار ودیگران کلمه خراسان را بمعنای مشرق ترجمه کرده اند. 

کتب فتوحات اسالمی وهم مورخان عربی زبانی چون: بالذری 

ه وطبری ومقدسی و ابوالفدا وغیره سرزمینهای وابن خردادب

مفتوحه درسمت شرقی خالفت اسالمی رابنام خراسان)مشرق 

زمین( ذکر کرده اند. اما گفتن خراسانی برای تمام مردمی که 

درسمت مشرق خالفت اسالمی ویا درمشرق کشورفارس زندگی 

که  میکردند اگر توهین آمیز نباشد، حتماً بی معنا و نامی بی مسمی

 هست.

مثال: وقتی بکسی خراسانی گفته شود، یعنی که این آقا مشرقی 

است!! مشرقی یا مشرق زمین ، یعنی چی؟ مشرق یا مشرق زمین 

نام کشور یا نام شهر معین ومشخصی چون : بلخ ، بخارا،خوارزم ، 

نیشاپور، مشهد،طوس ،هرات و تخارستان نیست. نام  مجموعه 

فت اسالمی یا در شرق کشورفارس . بالدی است واقع در شرق خال

چین وجاپان واندونیزیا هم در شرق خالفت اسالمی ویا شرق 

کشورفارس قرار دارند. حال وقتی بکسی خراسانی اطالق شود، 

 شنونده چی برداشتی از این اطالق خواهد داشت؟ هیچی !!!

به عبارت دیگر، مفهوم خراسان وخراسانی برای یک مورخ ویک 

عرب مشخص بوده ، ولی برای خود اهل خراسان،  جغرافیا نویس

کاربرد کلمه خراسانی ، هویت شهری ومحلی ومنطقه ئی و زادگاه 

او را مشخص نمیکند. یعنی با شنیدن کلمه خراسانی، شنونده 

تشخیص کرده نمیتواند که مخاطب، بلخی است یا مشهدی ؟ 

. زیرا سمرقندی است یا بخارائی؟ هراتی است یا بدخشانی؟ و...و..
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خراسان نام کشور یا نام والیت یا شهری نبوده است، بلکه یک 

سرزمین فراخ دامن در شرق خالفت اسالمی بوده که حدود 

جغرافیائی اش از عهداموی تا عباسی پیوسته در تغییر بوده است.و 

دردوره مغول و تیموریان وصفویان وبابریان وازبکان شیبانی 

 دست داده بود.مفهوم قرون وسطائی خود را از 

اما افغانستان)جایگاه افغانان( اسمی با مسمی است )چون کلمه افغان 

بنابر سفر نامه ابن بطوطه وتحقیقات استاد حامدنوید به معنای 

سوارکار است پس بصورت ترکیبی معنایش )جایگاه سوارکاران( 

میشودکه درحق همه باشندگان این کشورصدق میکند.وهرگاه 

گاه کسانی بدانیم که به پشتو صحبت میکنند نیز افغانستان را جای

 20سخنی گزافه نیست زیرا کشوری است که در آن نزدیک به 

میلیون پشتون درآنسوی خط دیورند  ۳0ملیون پشتون در داخل و

 زندگی میکنند وعلت آن استعماربودکه بخش عمده آنرا اشغال کرد.

های مهم وحدود وقتی از افغانستان، نام برده میشود،کشوری با شهر

جغرافیائی معینی در ذهن مجسم میشود که وقتی کسی خود را بلخی 

یا بدخشانی یا هراتی یاقندهاری یا زابلی یا غزنوی یا ننگرهاری یا 

پکتیائی میگوید، هویتش بازهم مشخص ترمیگردد، زیرا همه این 

والیات شامل افغانستان اند. به همین دلیل میتوان گفت که افغانستان 

سمی با مسمی وخراسان اسمی بی مسما است، یعنی بازتاب دهندۀ ا

 کشوریا شهرمعینی نیست.

 

 حدود وثغورخراسان :

 

بنابرنگارشات جغرافیانگاران متقدم عربی زبان مانند: ابن 

خردادبه ومسعودی و اصطخری و ابن حوقل ومقدسی و یعقوبی 

از وغیره ، طول خراسان ازدامغان تا مجاری جیحون وعرض آن 
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سیستان تا گرگان بود. ابن رسته نواحی خراسان را از طبسین 

وقهستان تابلخ و تخارستان وشماالً تا بخارا و سمرقند و فرغانه تا 

چاچ )تاشکند( مي شمارد. احمد ابن واضح یعقوبی مؤرخ عهد 

هجری( والیت خراسان را ازگرگان تا نیشاپور  2۹2طاهریان )فوت 

  40. و بلخ و بخارا حساب میکند

هجری( ۳٧2ومؤلف کتاب پرارزش حدود العالم )تالیف در

حدود خراسان را ازجانب شرق هندوستان و مغرب آنرا نواحی 

گرگان وشمال آنرا رودجیحون تعیین کرده وتخارستان وبلخ و 

  41 فاریاب و بالدشمال هندوکش را خراسان یا نواحی آن میشمارد.

ی متعلق به هجری( نواح۴۴۵در تاریخ سیستان)تألیف در

کورتهای »خراسان قبل ازعهد طاهریان، بدینگونه نام برده شده: 

خراسان: طبسین، قهستان، هرات،  طالقان، گوزگانان، غرجستان ، 

بادغیس، پوشنج، طخارستان، فاریاب، بلخ، خلم، مرو رود، چغانیان، 

اشجرد، ختالن، بدخشان، ابرشهر )نیشاپور(، بخارا، سمرقند، چاچ، 

اسروشنه، سغد، خجند، آمویه، خوارزم، اسبیجاب، فاریاب، فرغانه، 

ترمذ، سرخس، مروشاهجان، طوس، برسخان، نسف، بلسم، احرون، 

اندر روزگار اسالم تابدان وقت که خوارج )مقصودش خروج حمزه 

هجری است( بیرون آمدند و دخل وخرج خراسان  1۸1سیستانی در 

  42 «وسیستان ازبغداد بریده گشت.

رافیه نویس بصیرعربی، یاقوت حموی که اکثر بالد سیاح وجغ

ونواحی خراسان را یکی دو سال قبل ازهجوم مغول به چشم سردیده 

خراسان دارای چهار ربع است: ربع اول، ابرشهر مشتمل »میگوید:

                                                 
40

 ۵و ۴لۀ خراسان ، شمارۀ اول ، سال اول ، مقالۀ خراسان ، بقلم حبيبی ، ص مج - 
41

 ۶۲حدودالعالم ، چاپ دکتر ستوده ، ص - 
42

 ۲7 - ۲۶ش ، ص ۱3۱4تاریخ سيستان ، به تصحيح و تحشيه بهارچاپ  - 
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است بر نیشاپور و قهستان و طبسین و هرات و فوشنج و بادغیس و 

و نساء و ابیورد طوس طابران. ربع دوم، مروشاهجان، وسرخس 

ومرورود و طالقان و خوارزم وامل باالی جیحون. ربع سوم، 

فاریاب وجوزجان وطخارستان علیا و خست و اندراب، و بامیان و 

بغالن و ولوالج و رستاق و بدخشان. ربع چهارم، ماوراءالنهر از 

  4۳ «بخارا تا چاچ )=تاشکند( و سغد و فرغانه وسمرقند.

دوره اسالمی را چنین تحدید میکند:  هرتسفلد، حدود خراسان

از حدود ری درسلسله جبال البرز بگوشه جنوب شرقی بحیره 

و از آنجا از تجند  برسانید خزر،خطی کشیده و آنرا به لطف آباد

از آن همین خط  وبعد ومرو گذرانیده به کرکی و جیحون وصل کنید

که از  داز کوه حصار به پامیر و از آنجا به بدخشان پیوست کنی را

بدخشان با سلسله کوه هندوکش به هرات و قهستان وترشیزجنوب 

  44 خواف برسد و واپس به حدود ری وصل گردد.

 
                                                 

43
  3۵3، ص ۲یاقوت حموی ، معجم البلدان ، ج  - 
44

 ۶۶، ص۱999دکتر جاوید، اوستا، -
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لسترانج،محقق انگلیسی نقشه های متعدد و بسیار با اهمیتی را 

که حدود امپراطوری عباسیان تا غوریان و خوارزمشاهیان را نشان 

خود)جغرافیای تاریخی  ترسیم کرده ودرکتاب1۹05میدهد،درسال 

سرزمینهای خالفت شرقی( آورده است. دریکی از این نقشه ها 

(که حدود امپراطوری عباسیان رانشان میدهد،چهار ۸)نقشۀشماره 

ربع خراسان بروشنی مشخص شده وطوریکه دیده میشود،کابل 

وسیستان  شامل خراسان قرون وسطی یا عهد اسالمی نیست و فقط 

ندوکش را که در آن نواحی طخارستان، بامیان سرزمین های شمال ه

  45 وبلخ و هرات نشان داده شده در ساحه خراسان قرارگرفته است.

( که والیات خراسان وقهستان و  ۸در نقشه فوق الذکر)شماره 

بخشی از سیستان در دوران قرون وسطی نشان داده شده است 

ه شده ،بازهم حدود خراسان جدا از سیستان وقهستان نشان داد

وسیستان وغزنه وکابل شامل خراسان نیستند بلکه مناطق شمال 

هندوکش چون طخارستان وبلخ وفاریاب ومیمنه وبه استقامت هرات 

تا اسفزار هرات شامل خراسان میشده  و حدود جنوبی خراسان را 

ایالت  سیستان وایالت قهستان ایران مشخص میکرده اند، ولی 

فراه تا ارتفاعات ارغنداب وترنک که  چنانکه دیده میشود،وادی های

در قرون وسطی بنام الرخج و زابلستان شناخته میشد، شامل 

جغرافیای سیاسی واداری سیستان بوده که از هامون هیرمند تا 

 ارتفاعات زابلستان وکوه بابا وپغمان کابل را در برمیگرفته است. 

 محقق معروف انگلیسی ، گ. لسترانج، درکتاب معروف خود

)جغرافیای تاریخی سرزمین های خالفت شرقی( ، فصل بیست 

» وهفتم را به خراسان تخصیص داده ودر تعریف آن مینویسد:
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( درکتاب سرزمين های خالفت ۱: نقشۀ راه های ارتباطی دولت عباسی )نقشۀدیده شود - 

 شرقی  



 59 ام جاویدانافغانستان یک ن

خراسان در زبان قدیم فارسی بمعنی خاورزمین است. این اسم در 

اوائل قرون وسطی بطور کلی برتمام ایاالت اسالمی که در سمت 

ش( واقع بودند اطالق خاور)مشرق( کویرلوت تا کوه های هند)هندوک

میگردید. به این ترتیب تمام بالد ماوراء النهررا درشمال خاوری تا 

سیستان وقهستان درجنوب شرق شامل میگردید. حدود خارجی 

خراسان در آسیای وسطی بیابان چین وپامیر واز سمت هند جبال 

هندوکش بود، ولی بعدها این حدود هم دقیق تر وکوچکتر گردید تا 

میتوان گفت: ... خراسان در دورۀ اعراب یعنی درقرون  آنجا که

وسطی به چهارقسمت یعنی چهار ربع تقسیم میگردید وهر ربعی بنام 

یکی از چهار شهر بزرگی که در زمانهای مختلف کرسی آن ربع یا 

کرسی تمام ایالت واقع گردیدند وعبارت بودند از نیشاپور ومرو 

وحات اول اسالمی کرسی ایالت وهرات وبلخ خوانده میشد. پس از فت

خراسان مرو وبلخ بود ولی بعدها امراء سلسلۀ طاهریان 

مرکزفرمانروائی خود را بناحیۀ باختر)غرب( برده نیشاپور را که 

شهر مهمی در غربی ترین قسمت های چهارگانه بود، مرکز امارت 

  4٦ «خویش قرار دادند.

 سیستان :

ون نخستین اسالمی، بگواهی تاریخ، در دوره ساسانیان وقر

سیستان بزرگتر از خراسان بود و مردمش بیشتر ومرزهایش وسیع 

سیستان، بزرگتراز خراسان بود ومرزهای آن »تر. بقول طبری: 

بیشتر بود، وناحیه مابین سندتا نهربلخ مقابل آن بود پیوسته از 

، 4٧ «خراسان بزرگترومرزهای آن سخت تر بودو مردم آن بیشتر.
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،ص ۱33۶گ،لسترانج، سرزمين های خالفت شرقی، ترجمۀ محمود عرفان، تهران - 

4۰8-4۰9 
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 تهران ۱3۵۲، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده ، چاپ ۲۰۱۵، ص ۵تاریخ طبری ، ج  - 
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رساندکه وادی سند در جنوب سیستان ونهربلخ در انتهای این اشاره می

شمالشرقی سیستان قرار داشته است. همچنان در تاریخ 

هشتم هجری(، آنجا که غزنی وگردیز  -سیستان)تالیف در قرن پنجم 

وغور وکشمیر نیز از ایاالت تابعهً سیستان به حساب گرفته شده 

میر است تا لب دریای ، در ادامه میخوانیم: وحدشرق، اقصاء کش4۸اند

محیط )بحرهند( . وازسوی غرب زان سوی سپه بده فرسنگ بمیانه 

  4۹« کوهها حد پیدا کرده است.

بدینسان به نظر میرسد که سیستان در دوره های معینی از 

تاریخ در اوایل اسالم از خراسان بزرگتر بوده وشامل زابلستان 

ه است. واحتماالًیکی میشد وکابلستان، غور وگردیز وسند وکشمیر نیز

از علل بزرگی سیستان نسبت به خراسان اینست که در فتوحات اولیه 

هجری، سیستان مرکز سوقیات لشکرهای اسالمی  ۳0، بعد از سال 

برای فتوحات در استقامت زابل و کابل بوده است. کابل تقریبا برای 

دوصد سال از جبهۀ سیستان موردحمالت لشکرهای عربی قرار 

است، اما این لشکرکشی ها منتج به فتح کامل  کابل واستقرار گرفته 

 25۸نظام اسالمی دراین سرزمین نشد، تا اینکه درسال) 

هجری(یعقوب لیث سیستانی موفق شد به سلسلۀ رتبیل شاهان خاتمه 

 بدهد ونظام اسالمی را دراین خطه برقرارکند.

 

 کابلستان :

رجنوب هندوکش کابلستان در قرون وسطی مناطق وسیعی را د

از بامیان تاوادی پیشاور در برمیگرفت. از قول سیدعلی کاتبی 

رادرکتاب خود)مرآت « کابل»دریاساالرترک روایت میشود که او 
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سپس به لمغان)لغمان( »الممالک( پایتخت زابلستان خوانده است: 

باهزاران بال از میان قوم هزاره گذشتیم وبباختر زمین یعنی والیت 

 50 ...«سیدیم وبه پایتخت زابلستان یعنی شهرکابل آمدیم زابلستان ر

 واما زابلستان :

درگذشته های دور)دوره حماسی (گاهی بجای سیستان بکار  

میرفت وزمانی سرزمین واقع میان غزنه تا سیستان رادربر میگرفت 

ومرکزآن غزنه یاغزنین بود. فردوسی در این بیت سلطان محمود را 

 لستان وکابلستان میخواند:     شاهنشاه ایران و زاب

 ـستانز قـنــوج    تا مـرز کابـل         ـستانایـران و زابـلـ شهـنـشاه 

 کجاهست مردم هــمه یاد اوست     به ایران همه خوبی ازداد اوست 

 ودر جای دیگری در وصف سلطان غزنه گوید:

 ایــران و تـوران ورا بنده اند به 

 او زنـده اندبه رأی و بـفــرمـــان 

 جهانــدار محــمــود، شاه بزرگ

 به آبشخورآرد همی میش وگرگ

 زکشمــیرتا پــیــش دریای چـین           

 بــرو شهـــریـاران کنــنـد آفـــرین

 می گوید: « خسروایران»فرخی سیستانی سلطان محمود را

  من قیاس ازسیستان دارم که آن شهـرمنـست             

 ــشان زشهرخـویشـتن دارم خـبروز پی خوی

  تا خلـف را"خسروایران" ازآنجا بــرگـرفت 
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 در ستــم بــودنـد از بـــی داد هــر بــیداد گـر

فرخی  سیستانی سلطان محمود را در مصرعی" سـرشـهریاران  

 ایران زمین "گویا شاهنشاه ایران گفته  است:

 به وی گشت زاولستانخــداوند مــا شاه کــشورستان       که نامی 

 ســرشـهــریاران  ایران زمین       کـه ایران بـاو گشت تازه جوان

 ناصرخسرو گوید:     

 به ملـک تـُرک چرا غره اید یاد کنید        

 جـالل دولـــت محمـود زابـلــستان را

 پـریر، قـــبلـه احـرار زابلــستان بود          

 مان را       چنانکه کعبه است امروزاهل ای

عنصری وفرخی شاهان غزنوی را خدایگان خراسان و خسرو 

 مشرق خوانده وستایش کرده اند:

    آیا شنیده هـــنرهای خسروان به خبر        

 بیا زخسرو مشرق عیان ببین تو هنر

 یا

 خدایــگـان خــراســـان و آفتاب کمال

 که وقف کرد براو ذوالجالل عزوجالل

 ت بدو نمـــوده هــنـریمین دولت و دول

 رهــین ملـت و ملت بدو گــرفت کمال

 

به نظر میرسد که همه جا،هدف  از کار برد کلمه "ایران" در 

نزد فردوسی و فرخی سیستانی و دیگر شعرای دربار غزنه ، منظور 

سرزمین های زیر سلطۀ سالطین غزنوی بوده است که متابعت از  

باج وخراج  می پرداخته اند. پس شاهان غزنه داشته و به آن دولت 
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بیجا نیست که سلسله های غزنوی، غوری، آل کرت، تیموری، 

هوتکی و درانی وغیره ... در بسی موارد خود را پادشاهان ایران 

خوانده اند که از لحاظ  اطالق جغرافیائی بیشتر با حدود اربعۀ 

ه  که تا )افغانستان( تطبیق میکند نه با جغرافیای سیاسی ایران امروز

 میالدی  بنام فارس شناخته میشد.1۹۳5قبل از 

 

 نتیجه:

آنچه مسلم است اینست که حدود وثغور خراسان پیوسته  

دستخوش رخدادهای سیاسی منطقه بوده است. داکتر اسپنتا نیز 

با این همه، خراسان جغرافیا و »دریک مقالۀ ممتع نوشته میکند که:

توانسته باشد؛ به سخن دیگر،  ییا قلمرو دولت ملی نبوده است و نم

ای بوده است که از  خیز و گاه اسطوره  های ادب خراسان سرزمین

گشته است. ملک خداداد و مفتوحه امیران و  دستی به دستی می

شاهان بوده است. سرزمینی که رعایای خلیفه، امیر و پادشاه در آن 

سرزمین اند. این  کردند و فاقد حق اراده و تصمیم بوده زندگی می

هرگز دارای مرزهای ثابت و شناخته شده نبوده است و پهنای آن، 

های سالطین و فاتحان  ها و یا شکست همواره در نتیجه پیشرویی

 51«یافته است.  افزایش و کاهش می

هنگامی که حکومت های محلی نیمه مستقل ومستقل طاهریان 

صفاریان وسامانیان وغزنویان درسرزمین های خالفت شرقی 

باسیان روی کار آمدند، مثالً: وقتی مرکز فرماندهی طاهریان ع

ً حدود وثغور خراسان  شامل  ازمرو به  نیشاپورانتقال یافت، طبعا

تمام سرزمین هایی میشد که ازاین حکومت اطاعت داشتند ومالیات 
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 ۱393سرطان  3۱صبح، سه شنبه 
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خود را به عمال طاهریان می پرداختند. اما کابل از طاهریان 

که صفاریان سیستان بقدرت رسیدند، اطاعت نمیکرد.همچنان زمانی 

سیستان بیش از آنچه درعهدحکومت اسالمی بود وسعت یافت وشکل 

یک امپراتوری را بخودگرفت که مرزهایش از آمودریا تا بلوچستان 

وسند ودرغرب تا فارس وخوزستان وگرگان ومازندران میرسید ودر 

ً خراس شرق تا ان بخشی کابلستان ولغمان میکشید. دراین دوره طبعا

از امپراتوری صفاری را تشکیل میداد که مالیاتش را به خزینۀ 

زرنگ انتقال میکرد. وهنگامی که نوبت حکومت به سامانیان رسید، 

بخارا بحیث مرکزحکمرانی آل سامان قرار گرفت وقلمرو نفوذشاهان 

سامانی از بخارا تا نیشاپور واز آنجا تا سیستان وغزنه میرسید، ولی 

نوبت به سالطین غزنوی رسید، غزنه به حیث پایتخت  هنگامی که

غزنویان ازشکوه و رونق خاصی برخوردار گردید و حدود 

امپراتوری غزنوی از قنوج و رودگنگا درهند تا غربی ترین نقطۀ 

خراسان  درکرانه های خزز واز ری)تهران( تا کرمان وبلوچستان 

اهنشاه وسیستان وسعت داشت، وسلطان محمودغزنوی به حیث ش

 ایران و زابلستان وکابلستان مورد مدح وستایش شعرای بزرگی چون 

 فردوسی وعنصری وفرخی سیستانی وغیره  قرارمیکرفت. 

 

 :ه درانی، بانی افغانستان معاصراحمدشا

هنگامی که احمد شاه درانی بنای دولت مستقل افغانستان را  

د دولت مستقلی میگذاشت، برایش این مساله بسیارمهم بود که او بنیا

را اساس گذارد که دیگر مردم افغانستان حاکم بر سرنوشت خویش 

باشند و به هیچ قدرت یا دولت دیگری منبعد باج و خراجی نپردازند. 

و اما ممکن نیست که سران اقوام جرگه کنند و مدت نه روز برای 
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انتخاب یک زعیم از میان اقوام متنفذ به گفتگو وکنکاش بنشینند، ولی 

 دانند که این پادشاه برکدام قلمرو وکدام سرزمین پادشاهی میکند؟ن

پرواضح است که پس از انتخاب احمدشاه به پادشاهی، ازسوی 

اعضای جرگه به او به حیث پادشاه افغانستان  تبریک و تهنیت گفته 

درخطبه های نماز جمعه در همان هفته اول جلوسش به عنوان  و شده

احمد شاه خطبه خوانده شده است، زیرا که  پادشاه افغانستان بنامش

در شهر قندهار ، مرکز تجارتی و اداری افغانستان آن روز ، بر 

تخت پادشاهی جلوس نمود و چون نام افغانستان در نزد مردم و 

سران اقوام و رجال آن زمان یک نام قبول شده و معروف بود، با 

غانستان( بر تمام توسعۀ قلمرو  سلطنت احمدشاه درانی، این نام )اف

 قلمرو حکومت  درانی اطالق شده رفت. 

فیض محمد کاتب هزاره در مورد وجه تسمیۀ افغانستان می 

این مملکت... درزمان اعالحضرت ) اعلیحضرت ( »نگارد:

 1٧۴٧احمدشاه که بعد از انقراض اعالحضرت نادرشاه درسال 

تر  هجری بر اریکۀ سلطنت جلوس نمود زیاد11۶0میالدی مطابق 

شد و اظهار اینکه به اعتبار کثرت وانبوهی « افغانستان»موسوم به 

مردم "افغان" که دراین مملکت ساکن و متوطنند، به زیادت لفظ 

  52 «نامزد گردیده است.« افغانستان»"ستان" در اخیر افغان به 

واما درهمینجا میخواهم خاطر نشان سازم که نام افغانستان 

به 1838، و چه از1801اشد و چه از گذاشته شده ب1747چه از 

بعد رسمیت یافته باشد، نکتۀ بسیار مهم اینست که این نام امروزه 

در جهان و نقشۀ دنیا و نزد مجامع بین المللی یک نام پذیرفته شده 

و مسجل شده است و به آدرس این نام و مردمان آن صدها و 

تالش هزاران مقاله و کتاب و نشریه نوشته و چاپ شده است. 
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درجهت جاگزینی نام دیگری برای این کشور، نه تنها دردی را دوا 

میکند، بلکه بر مشکالت دولت و ملت می افزاید، افتراق قومی را 

 دامن میزند و تفاهم ملی را خدشه دار میسازد. 

افغانها در پهلوی سایر کسانی که خود را در سرنوشت این 

نام و تاریخ آن دفاع کشور شریک میدانند، از کشور خود، و از 

خواهند نمود و به این دهن کجیهای بچگانه از جا نمی جنبند و مثل 

کوه بر جایگاه خویش استوار و پایدار میمانند و پرازیت پراکنی این 

 گروه نیز جایی را نخواهد گرفت.

 پآیان
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 مششمقاله 

 افــغـان و افـغانســـتان  ذکر

 در منابع کهن تاریخی

(1/2 /2012 ) 

 

  هوایت خـوش ومنظرت دلستان        افـغانـستان نکونامت ای وطن

 روان بخش دهاست بوم وبرت       ســرالـفـــت مــا و خـــاک درت

 )قاری عبدهللا(

 

 در منابع تاریخی قبل از اسالم:

سرودهای ویدی باقیمانده از هزار وپنجصد سال پیش از میالد 

قرن پنجم قبل از میالد، گواه این وهرودت یونانی پدرتاریخ در 

حقیقت اند که دره ها و وادی ها وجلگه های رودخانه های کابل 

وسند وگومل وکورم وترنک وارغندا ب وهیرمند، مسکن وماوای 

 اصلی قبایل مختلف پشتون در قدیمترین ازمنۀ تاریخی اند.

اگر به منابع قبل از اسالم  وطن خویش نظر بیندازیم، به نظر 

آریائی اند که پس از  سد که افغانها ازقدیمی ترین قبایل مهاجرمیر

)آمو( ابتدا به جیحونمهاجرت از مناطق علیای سیردریا وشمال 

سپس درجنوب هندوکش به وادی های رود کابل و  یا بلخ و باختر

وادی رود ارغنداب وهیرمند و وادی های رودخانه  گومل وُکرم تا 
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سده های متمادی دراین وادیها به شغل سند متوطن شده اند وقرنها و

 گله داری وزراعت مشغول بوده اند.

اقتدارحسین صدیقی دانشمند هندی در مقالتی محققانه در مورد 

درنوشته های هندی ویونانی » ریشه وسابقۀ کلمه افغان مینویسد: 

افغان «)اواغنا» پشتون فعلی( و«)پاکتوس»باستان ازافغانها به نام 

ق.م( آنها را 4۸٦-42٦است. هرودت مؤرخ یونانی ) فعلی( یادشده

نامیده و ازجملۀ قبایل هندی به شمار آورده است. او « پاکتوس»

هندیانی که درکنار شهر کاسپاتوروس)پیشاور( و » مینویسد:

پکتیکای کنونی( هستند، درمقایسه با بقیه هندیان «)پاکتویکا»کشور

و روش زندگی آنها  در شمال وهمسو با باد شمال زندگی می کنند

   5۳«شبیه باختری هاست. آنها درمیان هندیان جنگجوترین اند.

   

" درقرن سوم میالدی در دوره شاهپور دوم، افغانکلمۀ "

» در کتیبۀ کعبۀ زرتشت بصورت   وشاهپور سوم  ساسانی

ذکر شده و در مورد قبایل « Apganاپگان » و « Abganابگان

 54افغانی بکار رفته است. 

ن شناس نامدار کشور، آقای داکتر زیارکتابی دارد بنام زبا

که در این اواخر توسط « تاریخ پشتونها در پرتو زبان شناسی»

شاعر شناخته شده کشور آقای سرخیل سیلنی به دری روان 

زیرترجمه قرار دارد و در فیسبوک نیز انعکاس داده میشود. آقای 

شه ای را بمشاهده گذاشته سیلنی در زیرنام کلمه افغان وافغانستان نق

که که در موزیم "حرم استانبول  ترکیه گذاشته شده است. دراین 

میالدی کشیده شده، نام افغانستان بصورت  1٧۳۸نقشه که درسال 
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"اغوانستان" ذکر شده است.سپس متنی  از کتیبه دارویش اول 

 هخامنشی را چنین نقل میکند:

،یا با تلفظ (Awyan)=،اوغان « Afyan-=Afghanافغان»

 (Aywanتورکی)

دراین شک وشبهه یی نیست که شکل اصلی این نام )اپه گه( 

ق.م( )درسنگ   4۸4 -522بوده که از سوی دارویوش اول )

نبشته تخت جمشید( برنیاکان ساکی )سکایی( پشتونها گذاشته شده 

است. سپس عربها بحیث مشتقی از شکل جمع )اپه گه( یعنی 

فغان( معرب ساخته ، ترویج بخشیدند. )اپگان( را به شکل )ا

باختریان اهورا »داریوش در سنگ نبشته تخت جمشید میگوید: 

 « ( )یعنی )بیخدا( بودند.a-pagaنمی پرستیدند)اپگه

آقای داکتر زیار برپیشنه نام افغان وافغانستان بحث مفصلی 

آقای از لحاظ زبان شناسی دارند، که میتوان آنرا در برگه فسبوک 

 مطالعه کرد. سیلنی

دانشمند افغان مرحوم کهزاد، به شهادت سرودهای ویدی )که 

 «بهاراته»متعلق اند(، از قبیلۀ بزرگ  55قبل از میالد1400به  

یکی ازقبایل « بهاراته»یا « بهارت» یادآور میشود و مینویسد: 

خیلی مهم کتله آریائی باختری است که بعد از فرود آمدن درجنوب 

وبرخی از راه های ارغنداب یرآن از راه وادی هندوکش بعضی عشا

گومل(  به «)گوماتی»)کرم( و« کرومو»کابل( و«)کوبها»درۀ 

  5٦.«پنجاب انتشار یافتند 

کهزاد براساس تحقیقات دانشمندان هندی ومنابع سانسکریت 

 ً از جنگ میان  ده قبیله آریائی در مناطق « مهاباراته»مخصوصا
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برخی ازآنها  تاهنوز نام خود را حفظ جنوب هندوکش نام می برد که 

 کرده اند:

ریشۀ نام این قبیله در نامهای  -)نورستانیهاAlinasالینا ها   -1

 الینگار والیشنگ باقی مانده است.(

 )پکتویس، پختون ، پختانه(Pakthasپکتها   -2

 )اهالی موجوده درۀ بوالن(Bhalanasبهاالناها   -۳

  Chivasشیواها   -4

 Vishaninsها   ویشانن -۵

  Anusانوها   -٦

 Druhyusدریوهوها   -٧

 Turvasa تورواشاها   -۸

  Yadusیادوها   -۹

)ساکنین اندوس علیا وباشندگان  Purus   پوروها -10

 حواشی گندهارا(

« پکتها»متذکر میشود که   پکتهامرحوم کهزاد در مورد 

« دیوی»، یکی از قبایل معروف « بهارت»مانند قبیله معروف 

باختری است که پیش از عصر مهاجرت درجامعه آریائی در باختر 

قبل از میالد که آغاز مهاجرت  2000تا  1۹00میزیست. در حوالی 

دو حصه شده، شاخه ئی  پکتهاآریاها از باختر محسوب میشود، قبیله 

)یعنی  پنکه جانابا قبایل وعشایر دیگر که معروفترین آنها در جزء 

اسم برده شده اند، به جنوب  «ده قبیله»واتحادیه قبایل پنجگانه( 

هندوکش فرود آمده و باالخره در دامنۀ کهسار ومناطق دشوار گذار 

) =  «مسکن پکتها»جنوب شرقی آریانا مسکن گرفتند وآنجا را بنام 
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(معروف ساختند. حصه ایکه مهاجرت نکردند، مانند بسا پختونها

  5٧ داده و در همانجا ماندند. قبایل دیگر در باختر به زندگی ادامه

میگوید: آن  پکتهاکهزاد از اینهم جلوتر میرود و در بارۀ 

به جنوب هندوکش فرود آمدند،  بخدی)بلخ( شاخۀ قبیلۀ پکتها که از

مستقر  سپین غردر عصر ویدی در دره ها و دامنه های دوطرف 

ومقیم شدند. سرودهای ریگوید درجنگ ده قبیله و جا های دیگر از 

ایشان نام می برد و در جلد دوم سرودهای ریگوید ازشاهان پکتها از 

)= توروهنی پشتو= شمشیرزن( Turvayana« توروایانا»جمله از

  5۸ و پیروزی او درجنگ با مخالفین اسم برده شده است.

نام و نشان این قبیله باستانی کشور در مرور زمانه همیشه 

م آزآنها اسم برده اند. زنده ونمایان بوده ومؤرخین بزرگ هرکدا

ق.م(از قوم 4۸٦-42۵هرودوت پدر مؤرخین، قرنها قبل ازمیالد )

واز محل سکونت آنها  «پکتویس»یا  «پکتیس»یا « پکتی»

جغرافیا  بطلیموساز هردو ذکر کرده است. « پکتیا»یا « پکتیکا»

نگار مصری یک قرن قبل از میالد از آنها به صورت ضمنی یاد 

قرار   پاروپامیزادبطرف جنوب «  پکتین» ا راکرده  و خاک آنه

میگوید: لباس واسلحۀ آنها از  پکتیس هامیدهد. هرودوت در مورد 

پوست وتیر وکمان آنها بشکل ونمونه محلی خودشان بود.رئیس 

  5۹ نام داشت. « Artynteارتینت»ایشان 

بنابر روایت هرودوت مؤرخ یونانی، چهار قبیله معروف 

گندهاریها،اپاریتی ها، ستاگیدیها، و نی داشتند: زندگا« پکتیکا»در

 دادیکیها. 
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بنابر پژوهش های مرحوم کهزاد،   :Gandhari گندهاریها  -1

باشندگان گندهارا،درسر زمینی که از کابل تا درۀ سند رااحتوا 

میکرد، زندگی میکردند. گندهاریها بارها ازحوزه شرقی رود کابل 

از آنجمله به حوزۀ رود  به نقاط دیگرمهاجرت کرده اند.

)رودارغنداب( یعنی در وادی قندهار  «هرااواتی»یا «سراسواتی»

مهاجرت کردند. گندهاریها در آخرین مهاجرت خود به حوزۀ 

کاسۀ آب ارغنداب، در اثر ورود کوشانیها به حصص جنوبی آریانا، 

را با خود از اندوس علیا )پشاور(  بودااز یادگارهای مهم « Foفـو»

وشاید همین کاسه ای باشد که تاچندی   ٦0وادی ارغنداب بردند.به 

قبل درخرقۀ شریف قندهار موجود بود و مردم درآن پول خیرات 

ونذور خود را می انداختند و بصورت دیگ بزرگی از سنگ سیاه 

است که گنجایش یک گاو را دارد و در سطح بیرونی دیگ خطوط 

اده باشند.  ظاهراً نام عربی حک شده است تا به آن صبغۀ تقدس د

تواند بود، مگرمرحوم «  گندهارا»قندهار شکل متحول ومعرب کلمۀ 

پادشاه  «گندوفار»از نام «قندهار»کهزاد برآنست که: اسم موجودۀ 

دودمان مستقل پهلوا)نیمه اول قرن اول میالدی( به میان آمده است، 

 زیرا مشارالیه به اسم خود شهری در حوزۀ ارعنداب به نام

  ٦1 یا چیزی شبیه آن ساخته  بود.« گندوفار»

بقول مرحوم کهزاد، یکی از  : Satagydda ستاگیدیها -2

وبطلیموس هردو از « هرودوت»کهن ترین اقوام کشورما است که 

آن نام برده اند. هرودوت آنها رابا گندهاریها مربوط وجزء یک 

)قندهار(هم  اراکوزیبا اهالی  ستاگیدیهاوالیت میشمارد ومیگوید که 

ایشان در کوه های « آندره برتلو»تماس داشتند. قرار نظر 

پاروپامیزس وحوزه علیای هیرمند ونقطه ایکه حاال غزنی درآن آباد 
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را « ختک»نام « ستک»" در کلمۀ بیلو« "است، بود وباش داشتند.

سراغ میدهد. بهرحال معلوم میشود که ستاگیدیها مردمان مالدار بودند 

ن شباهت به گندهاری ها داشت. حصه باالی بدن و و لباس شا

رانهای خود را اکثراً برهنه میگذاشتند. شمشیر کوتاه و راست 

 استعمال میکردند و بند آن را به  شانه چپ خویش وصل میکردند.

قومی بوده که در دامنه های جنوبی  :Aparitaeاپاریتیها  -3

انستان، ایشان را به درکتاب نژادهای افغ« بیلو»می زیستند. سپینغر

قرار میدهد واین عالقه ایست که  پکتیااستناد تذکار هرودت درعالقۀ 

قسمت جنوبی وشرقی افغانستان را تا سواحل رودسند در برمیگیرد. 

ها را عبارت از « اپاریتی»بیلو درکتاب فوق الذکر خود

امروز یکی ازقبایل بزرگ « افریدیها»ها میداند و«اپریدی»همین

  ٦2 پشتون است که در دوطرف دره خیبر زنگی دارند.ومعروف 

هرودت، محل اقامت ایشان را در :  Dadiceaدادیکیها - 4

پکتیکا قرار میدهد و ازاین معلوم میشود که یکی از شعب پکتیها) 

پختونها( بودند و با گندهاری ها تماس و پیوستگی داشتند. کهزاد این 

   ٦۳ .دادیک ها را عبارت از تاجیکها میداند

دانشمند دیگرافغان کاندیدای اکادمیسین  محمدانورنومیالی که 

در مورد نژادهای افغانستان  تحقیقات وسیعی دارد، به این نظراست 

 کاکرستاندر میان « دادیک»که هنوز هم یک قبیله از پشتونها بنام

زندگی دارند. آقای  کویته بلوچستانواقع درجنوب قندهار و شرق 

شد که این قبیله به همان نام و نشان تاریخی خود نومیالی متذکر 

 امروز در منطقۀ کاکرستان وپشین پاکستان زندگی میکنند.
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پوهاند دکتور حبیب هللا تـژی دانشمند افغان میگوید: هنری 

بیلو، لوونتال، اوالف کارو، و مولف مطالعات زبانشناسی هند جورج 

« کتیکاپ»گیریرسن در عبارات فوق الذکر هرودت کلمات 

را معادل الفاظ پشتونخوا وپشتون تلقی میکند. همچنان « پختویس»و

ریگویدا، کتاب « پکتاس»جورج گریرسن کلمه پشتون را با کلمه 

هرودت را مردم « اپاروتی»کهن آریانا قابل مقایسه دانسته وکلمۀ 

  ٦4 میداند.« اپریدی»

در  افغانانبنابر تحقیقات گریگوریان، نخستین اشاره در مورد 

وراهامهیرا »قرن ششم میالدی ازسوی یک منجم هندی بنام 

VarahaMihira » سمهیتا-برهات»دراثرشBrhat-Samhita »

به آن دسته مردمی اطالق شده «     Avaganaاواگانا » بصورت 

که در نواحی شرقی افغانستان کنونی زندگی داشتند و به احتمال قوی 

در قرن هفتم میالدی زایر چینی، همین افغانها گمان شده میتوانند. و 

 "اپوکین"، ازمردمی بنامHusanTsangهیوسان تسانگ 

ذکرمیکند که منظورش افغانها است. نامبرده محل سکونت شان را 

در اطراف کوه های سلیمان نشان میدهد ومیگوید: "آنها  بطورطبیعی 

مردمان سخت سر و پر خشونت استند، اطوار وکردار آنان 

لی بسیار با ایمان و درستکار و از همسایگان خود ناهنجاراست،و

  ٦5 بسیار بلند همت تراند."

«  پتان»ریشهً اصطالح   Bellewگرگوریان مینویسد: بـیلیو

هرودت می بیند که سیزدهمین بخش امپراتوری « پکت»را درکلمه 

 پتانداریوش بود، مگر مارگنسترن برمبنای علم زبان شناسی ریشهً 
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" پتان" نمیداند و برطبق دانش  زبان شناسی کلمه "پکترا از کلمه "

  ٦٦میداند. پشتانهرا مشتق از کلمه 

ً جدید است. پتانداکتر حسن کاکر، میگوید که " " نام نسبتا

درباره توجیه این کلمه روایات متعددی موجود است. بقول فرشته 

پتنۀ والیت وقتی افغانها از جبال غور کوچانیده شدند در معمورۀ 

سرزمین  هند متوطن ساخته شدند. هندیها آنها را به اسم مکان  ربیها

" خواندند. زبان شناسان منجمله مورگن سترن، پتانجدید شان "

برطبق استدالل زبان شناسی کلمه پتان را مشتق از کلمه پشتانه 

میداند، مگر این تعبیر فاللوجیکی این کلمه به سببی ضعیف است که 

زدهم میالدی در منابع تاریخی به نظر نمی این نام قبل از قرن دوا

خورد و این ظاهراً اول به آن افغانهایی داده شد که در قسمت شرق 

دریای سند در هند متوطن بودند و پسانها به قسمتی از افغانهای جبال 

سلیمان هم اطالق گردید. بعد ها نویسندگان انگلیسی کوشیدند این نام 

کنند که در داخل و مجاورت  را صرف به آن پشتون های اطالق

  ٦٧ امپراطوری هند شان می زیستند."

داکتر حسن کاکرعالوه میکند که: پرسی سایکس شاید نخستین 

نویسنده یی باشد که از قول شون چونگ)هیوان تسانگ( نقل قول 

ً مردمان  سرسخت  »کرده مینویسد که : اپوکین ها)افغانها(  طبعا

لی در موضوع عقیده و ایمان وخوفناک اند.درسلوک درشت اند و

کاکر،عالوه میکند که ،یک تعداد « برهمسایگان برتری دارند.

نویسندگان دیگرنظریات مشابه  اظهار نموده اند، ولی من نه نام 

اسناد بودائی  -اپوکین  ونه نوشته فوق را در کتاب ]شون چونگ

( Samuel Beal[ یافتم  که پروفسور ساموئیل بیل)-جهان وغرب
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درلندن نشر شده است. گفتار  1۸۸۸ ترجمه کرده است و در آنرا

شون چونگ درباره مردمان بامیان میباشد. آنها شاید اپوکینها بودند و 

یا نبودند.عالوه برآنچه شون چونگ در باره مردمان بامیان نوشته 

است آن نیست که سایکس نقل نموده است ، بلکه ]نوشته آن درباره 

ت :... اطوار مردم آنجا سخت ودرشت است. مردم بامیان[ چنین اس

پوشاک شان عموماً از پشم وپوست بوده ... ادبیات ،مقرراتی، رسوم 

ًً همان است که درکشورتخار  ً وپول مروج شان درتجارت عینا

معمول است... لسان شان کمی متفاوت است ولی بلحاظ شکل و 

سور بیل آن قواره خیلی باهم شباهت دارند.کاکر، می افزاید که پروفی

قسمت کتاب را که نام اپوکین در آن مذکور است ترجمه ننموده، ولی 

این قسمت در آن متن کامل شون چونگ دیده میشود که از طرف ستا 

( به انگلیسی ترجمه شده است Stanilas Julienنیالس جولین)

وموصوف برای این مقصد بیست سال را برای فراگرفتن لسانهای 

ف نموده است. پسانها همین متن، اساس چینی وسانسکریت صر

کتاب الکزاندرکننگهم را بنام "جغرافیه قدیمی هندوستان" تشکیل 

 میدهد. 

کننگهم مینویسد:"شون چونگ صرف یک مرتبه درهمین یک 

)بنو( Falanaفقره مختصر اپوکین را ذکر میکند و آن را بین فالنه 

رمیدهد. وغزنی  بسوی شمال غرب اولی وجنوب شرقی دومی قرا

به اینصورت "اپوکین" درنظر شون چونگ اصالً نام یک منطقه 

بوده که کننگهم درضمن بحث مفصل آن را با افغانستان وساکنان آن 

یعنی افغانها یکی میداند و می افزاید که "من تقریباً مطمئنم که مقصد 

  ٦۸ بوده است." افغان« اپوکین» شون چونگ از ذکر کلمه
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 در منابع عهد اسالمی :افغان وافغانستان 

در دورۀ اسالمی، درعهد سالطین غزنوی مورخینی چون : 

ابونصرالعتبی مؤرخ دربار سلطان محمود غزنوی ، و ابوسعید 

عبدالحی بن ضحاک گردیزی مورخ عهد مسعودغزنوی،در زین 

االخبار،ابوالفضل بیهقی مؤرخ دربار سلطان مسعودغزنوی درتاریخ 

، منجم وریاضی دان عصرسلطان محمود  بیهقی، ابوریحان بیرونی

و مسعود درکتاب تحقیق مال الهند، وبعدترفخرمدبر مبارکشاه، منشی 

دربارغوری در کتاب آداب الحرب والشجاعه ومنهاج السراج مورخ 

دربار غوری درطبقات ناصری، سیف بن محمدهروی درتاریخنامه 

ر بابُرنامه هرات وابن بطوطه سیاح مراکشی در کتاب "رحله" وبابُرد

،هریکی از قبایل پشتون که در مرزهای هند وارتفاعات کوه های 

سلیمان وسپین غر، ازغورتا پیشاور و از پکتیا و پکتیکا تا زابل و 

قندهار ومرزهای سیستان سکونت داشته اند، و درلشکرهای سالطین 

غزنوی وغوری وتیموری وبابری برای فتح هندوستان نقش مهمی 

 یادآوری نموده اند. ایفاکرده اند،

افزون براین دانشمندان معاصر افغان چون پوهاند عبدالحی 

حبیبی، پوهاند عبدالشکور رشاد، پوهاند حبیب هللا تژی، پوهاند 

مجاوراحمدزیار،استاد احمدعلی کهزاد ومیرغالم محمدغبار، 

ظفرکاکاخیل، قاضی عطاهللا خان ودیگر تاریخ دانان، هریکی درآثار 

ی میدهند که سلسله های افغانان  لودی وخلجی وسوری  خویش، گواه

وغوری بشمول سالطین بابُری هند، از افغانستان به هندرفته و 

هرکدام برای مدتی در هند به قدرت رسیده وصاحب دولت های 

 مستقلی شده اند.
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پوهاند حبیبی معتقد است که همزمان با قدرت یابی سبکتگین 

بدست او،درملتان یکی از قبایل  در غزنه وبخش عمده افغانستان

معروف افغان)لودیان( تحت رهبری یا سرکردگی شیخ حمیدلودی)از 

اداب »در کتاب ٦۹هق( صاحب قدرت وحاکمیتی بودند. 401تا  ۳٧0

فخر مدبر مبارکشاه، یکی از منشیان سالطین « الحرب والشجاعه

غوری،گفته میشود که افغانها حتی قبل از لشکرکشی سلطان محمود 

بر هند، درپنجاب ساکن شده بودند وبرخی مقامات مهمی را دردربار 

راجه جیپال کسب کرده بودند. فخرمدبر یادآوری میکند که عشیرۀ 

افغانان]لودی[ در دربار جیپال به عنوان شحنه )کوتوال( خدمت 

 میکردند. 

آنطورکه "فخرمدبر"میگوید:عده ای ازافغانها صنعتگر بودند. 

دردهلی خریداران « تورمان»و « سورمان» نام  شمشیرهای آنها به

میالدی نشان میدهد  14زیادی داشت. شواهد موجود دراسناد قرن 

که برخی افغانهای تاجر]اسپ[ دردیوان قضای دهلی نفوذ زیادی 

داشتند، زیرا تجارتی که توسط انها انجام میشد، نه تنها برای خزانه 

یاز هند را به اسپان شاهی منبع درآمد محسوب میگردید، بلکه ن

 ٧0جنگی خراسان وآسیای میانه تامین میکرد.

عتبی مؤرخ دربار غزنه  میگوید که، سبکتگین وفرزندش 

سلطان محمود غزنوی ازافغانها دربخش نظامی به حیث سربازجنگی 

استفاده میکردند و درلشکرکشیهای سالطین غزنوی، سپاهیان افغان  

  ٧1جای خاصی داشتند.
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سلطان محمود به هند وغارت آن قاره فرصتی لشکرکشی های 

بود تا از آن پس افغانها توجه خود را بسوی هند بخاطر کسب غنایم 

از طریق شرکت درجنگ های مسلمان سازی و یا بخاطر تجارت 

 اسپ و شمشیر و فروش آن برای مقامات هندی بیشتر معطوف کنند.

، چون مؤلف میالدی1۳براساس نوشته های وقایع نویسان قرن      

فخرمدبر، ومنهاج السراج جوزجانی « آداب الحرب والشجاعت»

مؤلف طبقات ناصری : سلطان معزالدین سام در لشکرکشی خود 

علیه هند، تعداد قابل مالحظه ای از سربازان افغان را شامل ساخته 

برطبق فرمانهای الغ خانی )بعدها ملقب به » بود. جوزجانی میگوید:

راستین بربلند ترین مناطق مرتفع بر راه های پر پیچ بُلبن(، مدافعان 

وخم ودره های تنگ و باریک دست یافتند وسرها طلبیدند واسیرها 

گرفتند وبا پول ومال انباشته شدند به خصوص قبایل افغان که هریک 

از آنها گویی به اندازۀ فیل با موهای آویخته در دوطرف شانه ها 

سواره  ۳000کاب الغ خانی، بالغ بربود. تعداد آنها درخدمت و درر

و پیاده بود. این سربازان به حدی شجاع ودلیر بودند که یکی ازآنها 

 ٧2«چه درکوه و چه درجنگل یکصد هندی را به چنگ می آورد.

مؤلف گمنام حدودالعالم،رشته کوه های سلیمان رابه مثابهً 

لعالم پرنفوس ترین سکونتگاه قبایل افغانان میشمارد.عبارت حدود ا

دهی است برکوه با نعمت واندرو افغانان اند و  سول» چنین است:

و « چون از اینجا بروی تا به حسینیان راه اندر میان دوکوه است.

» باز در بیان شهری بنام " بینهار" از افغانان نام برده میگوید:

بینهار،جائیست پادشاه او مسلمانی نماید و زن بسیار دارد از 
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و از هندوان، بیش از سی کس، و دیگر مردم  افغانانمسلمانان و از 

  ٧۳«بت پرستند. 

درمنابع اسالمی ذکر افغانان »گریگوریان یادآوری میکند که 

م( از ۹۸۳هق=۳٧2را برای اولین بار درکتاب فارسی"حدودالعام" )

ق( واقعه ٦۳0 -۵۵۵مولف نامعلوم، و نیز در الکامل ابن اثیر)

د. عتبی منشی دربار سلطان محمود، نگارعربی میتوان مالحظه کر

در اثرخویش )تاریخ یمینی( که درقرن یازدهم )پنجم هجری( نوشته 

شده، یادآورمیشود که در لشکر سلطان محمودغزنوی، افغانان سپاه 

خاص خود را داشتند. البیرونی )ابوریحان( منجم دربار سلطان 

یل مختلف محمود وسلطان مسعوددر کتاب "تحقیق ماللهند"خود ازقبا

هایی یادآور میکند که درسرحدات شمال غربی هند سکونت  افغان

 ٧4 داشتند.

درملحقات  شاهنامه فردوسی در داستان نبرد رستم با کک    

 هردو را چنین می بینیم:« اوغان»و«  افغان»لفظ نیز،  ٧5کهزاد

 وهاین داستان را زپیشین گـر  مر چنین گفت دهــقان دانــش پــژوه        

  که نـزدیک زابـل بسه روزه راه         یکی کوه  بـود سرکشیده بــمـــاه

  بیک سوی او دشـت خرگاه بـود         دگـر دشت زی هـنـدوان  راه بود

  نشسته درآن دشت بســیار کـوچ         ز افغان والچیـن وُکــرد و بلـوچ

 صن از مـردم انـبـوه بودیکی قلعـه باالی آن کــــوه بـــود        که آن ح

  بـدژ دریکی بد کنش جای داشت        کـــه در   رزم بـا اژدها پا داشت

  نــژادش ز افغان، سپاهـش هـزار       هـمه ناوک انــداز و ژوبـین گـذار

 به باال بلــنـد و بـه پـیکــر ستـبر        بحمله چـو شیـر و به پـیکار بـبر
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 ــک ُکــهـزاد         به گـیـتی بسی رزم بــودش بـیادورا نــام بــودی کـ

  درین گفت و گــو بـود با کهـزاد         که آمـد خروشی که ای بد نژاد!

   چه دردژ گزیدی بدینسان درنگ       که آمــد همه نام اوغــان به ننگ

 

:"هرگاه از نگاه می نویسددریک مقاله  محققانه  استاد حامدنوید      

یا ریشه شناسی , ریشۀ های تاریخی واژۀ افغان  Etymology لمع

به معنی پشتون « افغان » کلمهء  : را بررسی نمائیم در می یابیم که

 درسانسیکریت Asvakan نیست، بلکه این کلمه ریشه یافته از واژۀ

Ashvakas  درزبان هند وآریایی پراکریت، اسپکان درپهلوی

درمتون قدیمی  (Assakenoi= horseman)اشاکانی، اشکانوی

گریکورومن ، ابکان واپگان درپهلوی ساسانی که حرف )س( آن به 

مرور زمان افتاده ، آمده است. ازآنجایکه حروف )پ( و )گ( 

درادوار « اپگان»درالفبای زبان عربی وجود ندارد معرب کلمه 

به حواله « افغان»نگاشته و تلفظ شد. کلمه « افغان»اسالمی 

 .J.W بانشناسان معروفی چون جان مک کرندلمؤرخین وز

McCrindle ایریکلیوس ، É.Reclus  فرانسوی، کریستن لیسن

 Alexander الکزاندرکوگنهام Christian Lassen نارویجی

Cunningham  برتانیوی لقبی بود که ازدیرزمانه ها به سوارکارن

که وسلحشوران باختری و کامبوچه ها یا ساکنین قدیم اطراف کابل 

 .آئین اوستایی داشتند تعلق میگرفت

سلسله شاهان اسپه یا اسپه گان باختردرجلگه »استاد نوید می افزاید: 

های شمال هندوکش جایکه پرورشگاه اسپان اصیل وتازنده بود 

نخستین مقرفرمانروایی شانرا اساس گذارده ودامنه اقتدارشان را 

نهای دیگرجنوب درنیمه هزاره دوم پیش ازمیالد تا کابل وسرزمی

هندوکش گسترش دادند. درفرهنگ اوستایی کی شاهان سوارکاری 
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وداشتن اسپان ممتازعالمه سلحشوری ودلیری بود وشاهان قدیم بلخ 

کلمه اسپ را پساوند نام خویش میساختند مانند گشتاسپ، زراسپ، 

لهرساپ ، ارجاسپ و وامثال آن که بیورآسپ لقب ضحاک بود و 

دشت. به اساس تحقیق در متون اوستایی کلمه پورشاسپ لقب پدرزر

به معنی کوبنده مترادف به جنگجو آمده است که این آو گان یا  آبگان

کمله در کتیبه های شاهپور اول و دوم ساسانی در نقش رستم 

چناچه فردوسی در شهنامه « ذکر است. اپگان و ابگانبصورت 

 :چنین گفته

        سـپـهـــدار چـون قـارن كاو گـــان  

 سپه كش چو شیروى و چون آوگان

( ودر پهلوی به Aśvakanکه درسانسیکریت ) اسپهکلمه 

یاد شده معنی سوارکار را میداده مانند لهراسپ ، زرآسپ ، « اپکان»

بیور آسپ ، گشتاسپ ، ویشت آسپ ، ارجاسپ وامثال آن ولقب 

 دلیری وپسوند نام آنها بوده است نه معرف نسل ویا نژاد خاصی.

 چنانچه دقیقی گوید:

 درختی بزد سرزفرش زمین         یکی چندگاهی برآمد  برین 

 زایوان گشتاسپ تا برج کاخ        شن بیخ وبسیارشاخ گدرختی 

 

به حوله یاداشتهای همراهان اسکندر آریان تاریخنگاررومن 

ازجنگهای وی با اشکانوی ها یعنی سوارکاران افغان دراطراف کابل 

د. بهمین ترتیب ابن بطوطه واقعه نگاروسیاح معروف گزارش میده

میالدی  1۳2۸مراکشی عربی زبان، دریادداشتهای سفریکه درسال 

به کشورهای شرقی اسالمی نموده مینگارد درکابل به مردمانی 
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برخورده است که به زبان فارسی تکلم نموده وخود را افغان 

 ٧٦.« .مینامیدند
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 :ا چنين بدست ميدهدر از منابع درمورد کلمه افغانی فهرستآقای نوید  - 

۱. "Afghans are Assakani of the Greeks; this word being the Sanskrit 

Ashvaka meaning 'horsemen' " (Ref: Sva, ۱9۱5, p ۱۱3, Christopher 

Molesworth Birdwood).  

۲. Their name (Afghan) means "cavalier" being derived from the 

Sanskrit, Asva, or Asvaka, a horse, and shows that their country must 

have been noted in ancient times, as it is at the present day, for its 

superior breed of horses. Asvaka was an important tribe settled north 

to Kabul river, which offered a gallant resistance but ineffectual 

resistance to the arms of Alexander "(Ref: Scottish Geographical 

Magazine, ۱999, p ۲75, Royal Scottish Geographical Society)  

3. An Inquiry Into the Ethnography of Afghanistan, ۱893, p 75, Henry 

Walter Bellew 

4. Gankovsky, Yu. V., et al. "A History of Afghanistan." Moscow: 

Progress Publishers, ۱98۲. 8vo. Cloth. 359 p. ۱۰۰, Royal Numismatic 

Society (Great Britain); Awq, ۱983, p 5 

5. Alexander, p 87, Alexander Cunningham; India as Seen in the 

Brhatsamhita of Varahamihira, ۱969, p 7۰, Dr Ajay Mitra Shastri.  

6. ^ Journal of American Oriental society, ۱889, p ۲57, American 

Oriental Society; Mahabharata ۱۰.۱8.۱3.  

7. Kambojo assa.nam ayata.nam i.e Kamboja the birthplace of horse 

Samangalavilasini, Vol I, p ۱۲4.  

8. ^ In the Anushasnaparava section of Mahabharata, the Kambojas 

are specifically designated as Ashava.yuddha.kushalah (expert 

Cavalrymen).  

9. Dr Michael Witzel: "The Kambojas, located somewhere in east 

Afghanistan, spoke Iranian language and followed Zoroastrian habits” 

۱۰. Persica-9, ۱98۰, fn 8۱, p ۱۱4; Electronic Journal of Vedic Studies, 

Vol. 7 (۲۰۰۱), issue 3 (May ۲5), Art. 9). 

۱۱. J. W. McCrindle says that the modern Afghanistan -- the Kaofu 

(Kambu) of Hiun Tsang was ancient Kamboja, and the name Afghan 

evidently derives from the Ashavakan, the Assakenoi of Arrian 

۱۲. Asvaka = Afghan: The Numismatic Chronicle, ۱893, p 

۱3. (Alexandra's Invasion of India, p 38; 
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افغانستان، درمورد اصل  درتاریخ سید جمال الدین افغان 

دو نکته بسیار مهم  نام افغان"در بارهء  ونسب  ملت افغان مینویسد:

نام بسیار قدیمی است  نام افغانو قابل یاد اوری است . یکی اینکه 

که در منابع مهم و معتبر تاریخی مثل الکامل ابن اثیر؛ تاریخ بیهقی 

سفر نامه ابن ؛ تاریخ یمینی و حدود العالم آمده و بخصوص در 

هرچند بیشتر  نام افغانبطوطه به کرات ذکر شده.  نکته دوم اینکه 

بر پشتونها اطالق شده است اما مختص انها نبوده است.  میری لویس 

کلیفورد در کتاب ) سرزمین ومردم افغانستان ( از روایات مختلف 

)= سوارکار  اوه گانهمورخین عرب نتیجه گیری کرده است که : " 

( یا افغان در نزد اعراب هم بر پشتونها اطالق می شده است  نجیب

هم بر تاجیکها " در جای دیگر کلیفورد در مجموع چنین جمع بندی 

کرده است که : نام افغان بر کلیۀ باشندگان کوپایه های هندوکش 

 ٧٧اطالق می شده است.

دلیل مهمی که این نتیجه گیری کلیفورد را ثابت میکند سفر 

بطوطه است. وی در سفرش به کابل می نویسد :سپس به نامه ابن 

کابل سفرکردیم در اینجا طایفه یی از عجم زندگی میکند که افغان 

بوده است.  افغاننامیده می شوند. کابل از قدیم پایتخت پادشاهان 

درکتاب ابن بطوطه نکته مهم این است که او در هر حال کلیه با 

خوانده است. ازطرف  افغانان شندکان کابل و نواحی اطراف انرا

دیگر دراثار ابوریحان بیرونی مثل التفهیم )دربیان اقلیم سوم ( و 

درکتاب الصیدنه )دربیان گیاه زیتون( کوه های هندوکش از حد 

خوانده شده  کوه های افغانانفاصل چین تا به زابل و بست به نام 

افغان ]عالوه است. از اینرو نتیجه گیری کلیفورد مبنی بر اینکه نام 
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برپشتونها[ بر تاجیکها و سایر باشندگان کوه پایه های هندوکش نیز 

 ٧۸ اطالق می شده است میتواند بسیار مهم و قابل توجه باشد."

جوزجانی مورخ دربارغوریان درطبقات ناصری متذکر 

میالدی به عنوان عساکر اجیر  1۳۶0میشود که افغانان درحدود

ند اشتراک داشتند. درآثاراوایل قرن درلشکرکشی های الغبیگ بر ه

 ٦1۸چهاردهم مثل "تاریخنامه هرات" که توسط سیفی هروی ]در

هجری[ نوشته شده گفته میشود که: افغانستان از غرب تا سیستان، 

واز شمال تا غور و زمینداور و زابلستان، ازجنوب تا مکران 

بدین )بلوچستان( ودرشرق تا رودخانه سند هندوستان گسترده است. 

   ٧۹ ترتیب ناحیه مستونگ کویته مرکز آن را تشکیل میداده است.

که کتاب خود رابدستور ملک غیاث الدین کرت  سیفی هروی 

هجری نوشته  بیش از سی بار از افغانستان  ٧1۸- ٧1۵درسالهای 

ارتباط به  نام برده وموقعیت آنرا درجنوب هرات نشان میدهد وبه 

میالدی خان 12۳۶هق =۶۳۴ه: درسنه احیاء مجدد هرات مینویسد ک

بزرگ، اوکتای قا آن، فرمود تاهرات را احیاء کنند و عده ئی از 

هجری= ۶1۸اسیران را که بعد از نخستین بار تسخیرهرات در 

میالدی از آن شهرکوچانده بودند باز گردانند، دیدند که در 1221

ان کاری پیرامون ویرانه های شهر تقریباً نه روستائی بود و نه حیو

و بدین سبب نخستین « جویها انباشته شده است.»برای زراعت و 

ساکنان هرات ناچار خود بجای گاو، گاو آهن و خیش میکشیدند. 

قرار براین شده بود که هر مرد ساکن هرات سه من گندم 

بکارد و از برکه و « کوتک خاک»گرام( در پنجاه ٧00کیلوو۳)
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هنگام زرع »حنۀ جدید مغول و به امر قستای ش  ۸0 حوض آبش دهد.

از وضیع و شریف دو ــ دو جوغ) یوغ( میکشیدند و دیگری معیاد 

راست میداشت و بدین نوع زمین را شدیار میکردند و تخم میپاشیدند 

و پنبه میکاشتند و چون ارتفاع انتفاع گرفتند و پنبه برداشتند، بیست 

رت مرد تناور را که در سرعت سیران بر طیران طیور مباد

فرستادند « افغانستان»گرفتندی، هر یک با پشتواره بیست من پنبه به 

  ۸1 «تا از آنجا دراز دنبال)گاو( و ادوات دهقنت آوردند.

این روایت به وضوح موقعیت افغانستان را در جنوب هرات  

 1۵0نشان میدهد و اگر این افراد توانائی انتقال بیست من پنبه را تا 

ودرنهایت فراه  شهربوده باشند، این فاصله تا کیلومتر داشته 200تا 

میرسد. پس معلوم میشود که درعهد سیفی، تا شهر بست وهلمند 

را کوه های سلیمان هلمند تا ازافغانستان و افغان به قبایل مسکون 

میگفته اند، ولی از مطالب دیگر تاریخنامۀ سیفی بر می آید که قلمرو 

ا کوه های سلیمان و رود اتک افغانستان آن روزگار درجنوب شرق ت

  ۸2 میرسیده است.

همه روایتها دراین » مونت استوارت الفنستون مینویسد که: 

نکته موافقند که در روزگاری دراز پیش ازاین افغانان درکوه های 

غور می زیسته اند و ظاهراً آنان در روزگار پیشین درکوه های 

ن تمام کوه های جنوبی سلیمان نیز ماوا گزیده بودند. کوه های سلیما

افغانستان را در بر میگیرد. بر اساس روایت تاریخ فرشته آنان 

شرقی جایگزین بوده اند. ظاهراً  -درسدۀ نهم درکوه های شمال 

افغانان بخش مهمی از سپاه محمود و دیگر شاهان غزنوی را تشکیل 
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و می داده اند، اما کوه نشینان غورآزادی خویش را حفظ کرده بودند. 

شاید شاهانی داشته اند که نسب شان به ضحاک]= سهاک= ساک 

پشتون[ میرسیده است. این شجره را میرخواند آورده و صاحب 

تاریخ فرشته هم آنرا تائید کرده است. معلوم است که شاهزادگان 

غوری از قبیله افغانان سوری حتی تا قرن دهم پیشینۀ تاریخی داشته 

وبامیان از شهرهای بزرگ آنان بوده اند وظاهراً غور، فیروزکوه 

 است.  

در روزگار محمود غزنوی مردم غور تابع شهزاده ای بنام 

محمد بودند که بدست سلطان محمودمغلوب واسیر شد. دودمان همین 

خانواده تا اواسط سدۀ دوازدهم میالدی ناگواریهای بسیاری را از 

ند و شاه غزنی غزنویان متحمل شدند، تا سرانجام دست به اسلحه برد

را از تخت بزیر کشیدند و آن پای تخت زیبا را آتش زدند و با خاک 

یکسان کردند و با گسترش دادن قلمرو خویش، سرزمینهای سلطنت 

کابل، هندوستان، بلخ، بدخشان وبخش بزرگی از خراسان را به زیر 

فرمان خویش آوردند. از آن روزگار تا هجوم بابُر، مدت سه قرن 

ی مختلفی از افغانان برهندوستان حکومت کردند، اما بخش دودمانها

دیگر قلمروشاهان غور به دست خوارزمشاه افتاد وسپس توسط 

(  1۸14چنگیزخان فتح  شد. از دودمان سوری اکنون) در

خانوادهای انگشت شماری در دامان مانده اند. افغانان در مدت 

ازادی خویش حکومت دودمان چنگیز وتیمورلنگ ودودمانش ظاهراً 

  ۸۳ «را در کوه پایه ها حفظ کرده بودند.

در قرن سیزدهم در عهد مغوالن نام افغانستان در تاریخنامۀ 

سیفی مورخ عهد ملوک کرت هرات، نه یک بار و نه دو بار و نه 

بار ذکرشده است. پس میتوان گفت که نام  ۳۵ده بار، بلکه  
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م هجری)= قرن افغانستان قبل از آنکه سیفی هروی در قرن هفت

چهاردهم میالدی( آن را در تاریخ نامۀ هرات ثبت و ضبط نماید، 

نام معروفی بوده واقع در جنوب هرات و شمال هند که از کابل تا 

 سیستان و مستونگ بلوچستان پهنائی داشته است.

اگر روایات تاریخ فرشته آنطور که اکادمیسین داکترجاوید نقل 

قۀ نام افغانستان به قرن دوم هجری مدار اعتبار باشد، ساب ردهک

القصه  »میرسد. اکادمیسین داکترجاوید از تاریخ فرشته نقل میکند:

مسلمانان افغان به زراعت و تحصیل مایۀ معاش مشغول گشتند و 

خداوند اسپ و گاو و گوسفند بسیار شده با مسلمانانی که همراه 

رابطۀ اشنائی و محمد قاسم از راه ملتان آمده ساکن آنجا شده بودند 

]هق[چون اوالد ایشان  14۳آمد و شد به هم رسانیدند و در سنه 

بسیارشد از کوهستان برآمده مواضع معموره هندوستان رامثل 

"کرناج" و"پشاور" و"شنوران" متصرف گردیدند و راجۀ الهور که 

با راجۀ اجمیر خویشی داشت قصد دفع فتنه ایشان نموده یکی از 

دو هزار سوار و پنج هزار پیاده درنهایت استعداد امرای خود را با 

برسرافغانان سرکش گسیل نمود. دراین دفعه خلج و غور و مردم 

کابل که به حلیۀ اسالم مزین بودند امداد ایشان برذمۀ همت خود 

فرض شمرده چهارهزارکس به مدد آمدند و ایشان مستظهر شده علم 

جنگ با کفارکرده و در مقاومت افراشتند و درمدت پنج ماه هفتاد 

اکثر محاربات غالب شدند. دراین اثنا چون سرما برسرکفار تاخته 

ایشان راعاجز وزبون گردانید، همه دست از جنگ باز داشته 

مراجعت کردند... مردم کابل وخلج به جا ومقام خود رفته هرکه از 

( به کجا رسید و روه)کوهستانایشان می پرسید که احوال مسلمانان 

صورت پیدا کرد؟ ایشان جواب می دادند که کوهستان مگوئید، چه 
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در آنجا چیزی دیگری  جز افغان وغوغا بگوئید که به افغانستان

 ۸4«نیست.

ظاهراً بدین :» بعداز این روایت داکترجاوید عالوه میکند که  

سبب مردم به زبان خود امکنه ایشان را افغانستان و وجود ایشان را 

[ مگراکادمسین جاوید این بیت شاهنامه را که ۸5«]افغان میخوانند.

 دروصف کک کهزاد گفته میشود:

 نـژادش ز افغان، سپاهـش هـزار       

  همه ناوک انــداز و ژوبـین گـذار

کامالً برخالف « افغان»فراموش نموده که در آن معنی کلمه 

آن چیزی است که فرشته آن را تعبیر وتوجیه کرده است. این نام 

مشخص در زمان حکمروائی ملوک ُکرت )یاُکرد( هرات در بطور 

نیمۀ قرن هفتم هجری بر سرزمینی اطالق میشد که از وادی هیلمند 

وقندهارآغاز میگردید و به استقامت جنوب و جنوب شرق تا کوه 

های سلیمان در وزیرستان و کناره های رود اتک امتداد داشته 

   ۸٦ است.

  

ا جزو افغانستان دوران مغول وعهد امیر اما غبار قندهار ر        

تیمور نشمرده از قول عبدالرزاق  مولف مطلع السعدین نویسنده قرن 

)امیرتیمور  ذکر توجه صاحب قران»چهاردهم چنین مینویسد:

گورگان( به سیستان وقندهار وافغانستان. آنگاه ازعالقه های فراه ، 

ین نوشته واضح بست وقندهار، تخت سلیمان وغیره نام می برد از

قندهارهم جزء  میشود که تا عهد مولف)درزمان امیر تیمور(،
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افغانستان نبوده وهمان تخت سلیمان ونواحی آن افغانستان نامیده 

 ۸٧ «میشد.

غبار،آنجائی که از جنبش پشتونها برهبری عناصر تازه دم          

تاریخ  اینان از وقتی که»پشتو زبانان افغانستان یاد میکند، میگوید: 

بیاد میدهد درشرق افغانستان وجبال سلیمان اقامت داشتند وبتدریج در 

کنونی را « پشتونخوای»چهارجانب منتشرگردیده وباالخره سرزمین

 تشکیل کردند.علی الرغم صدها نام قبیلوی،نام عمومی پشتو

است.اینکه پشتوزبانان « پشتون وپشتانه=پختون وپختانه»زبانان،

شتون وپشتانه یا پختون وپختانه میخوانند دلیلی مجموع پدر  خود را

وهمین نام پشتانه وپختانه « افغان»است برقدامت  این نام  نسبت بنام 

تحریف گردید «پتهان»است که در هندوستان قرن چهاردهم به کلمه 

زیرا افغانها در مرحله اول بیشتر درمعمورۀ"پتنه" اقامت اختیار 

  ۸۸ «وانده شدند.خ« پتهان»کرده واز طرف هندوها

نام"افغان" که تاقرن چهاردهم از » غباردر مورد نام افغان میگوید:

طرف نویسندگانی چون الفی وفرشته وابن بطوطه درمورد قبیله یا 

قبایلی از پشتوزبانان ذکرمیگردید، بعد ها بیشتر ووسیع تر وادبی 

ر ترشده میرفت تا جائی که علی الرغم تصور آن پشتون زبانانی که د

اوایل این نام را تحمیلی از جانب دیگران میدانستند، خود نویسندگان 

پشتوزبان در آثارخویش این نام را بکار بردند، از آن جمله بود 

 . (1۶۳0خانجهان لودی)متوفی 

یافته بود که احمدشاه ابدالی  وسعتنام "افغان" تا قرن هژدهم آنقدر 

درانی »نوشت که  درکتیبۀ عمارت حاجی خانه خود واقع در حجاز

دراین جا از غیر درانی مطلب .« وغیر درانی هرافغانی که باشد...

ازسایر قبایل پشتوزبان بود،یعنی تا قرن هژدهم"افغان" نام عمومی 
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پشتوزبانان مملکت قرارگرفته بود وتا قرن نوزدهم وسعت آن بجای 

اعم از دری زبانان وترکی  -رسید که نام عمومی مردم افغانستان

« افغان»چنانیکه نام »غبارمی افزاید:  شناخته شد. -انان وغیرهزب

سال وسعت نهائی حاصل کرد همچنان مسکن اصلی  درطول هشتصد

پشتو زبانان که کوه های سلیمان ونواحی آن بود از قرن سیزدهم تا 

کوچک  « افغانستان»قرن نزدهم در طی ششصد سال از یک 

وسیع تری  که « فغانستانا»ومحدود بنواحی جبال سلیمان ، بیک 

 ۸۹ «شامل تمام والیات شرقی کشور بود توسیع حدود نمود. 

در همین قرن نوزدهم :»غبار در ادامه همین بحث متذکرمیشود که 

 -1۶بود که در نامه جوابیه، الرد اکلند وایسرای هندوستان، مورخ 

، به عنوان شاه شجاع الملک پادشاه فراری و غیر 1۸۳۸اگست 

فغانستان برای بار اول نام "افغانستان" در عوض اسم قانونی ا

  ۹0"خراسان" ذکر گردید" 

برای کسی که خود را مورخ واهل تحقیق و بر رسی های تاریخی 

میشمارد مکتوب ویسرای هند عنوانی شاه شجاع آنچنان ارزش 

تاریخی ندارد که تاریخنامه هرات را باطل بسازد وبجای آن مکتوب 

ه اول اهمیت قرار بگیرد. غباردرهمان صفحه ویسرای هنددر درج

ای که از مکتوب الرد اکلیند نام برده ، از سیفی هروی بحیث اولین 

نویسنده قرن سیزدهم میالدی یاد میکندکه نام افغانستان را بارها در 

اولجایتوخان،خطۀ هرات »تاریخ ذکرکرده ویکجا چنین نوشته است:

لطان غیاث الدین کرت محفوظ تااقصی افغانستان وحد آموی را به س

( چنین تذکراتی بارها وبارها درتاریخنامه ۳0۹)غبار،ص « نمود.

هرات باذکر نام افغانستان آمده است، ایا با وجود چنین گواه معتبر 
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برای بار اول نام  »تاریخی  چطور قلمش یاری داد که بگوید 

 «.در عوض اسم "خراسان" ذکر گردید [1838"افغانستان" ]در

بار بخوبی میدانست که مکاتبه الرد او کلیند ویسرای انگلیس غ

عنوانی شاه شجاع مبتنی بر سیایت پیشروی انگلیس برای ایجاد 

اتحاد مثلث بین انگلیس ورنجیت سنگ وشاه فراری شجاع الملک 

 بوده تا بهانه ای برای تجاوز خود برافغانستان فراهم کند.

مبحث سلطنت زمانشاه غبار دریک جای دیگراز تاریخ خود در 

متذکرمیشود که کپتان ملکم ]سفیرانگلیس بدربارفتح علیشاه 

از کشته شدن روسای قبایل قندهار  1٧۹۹قاجار[در ماه دسمبر

بدست زمانشاه اظهار مسرت کرده وگفته که در افغانستان شورس 

های داخلی مشتعل شده و بزمانشاه فرصت حمله به هند را نمی 

ه نامه ی ملکم به انگلیسها نقل قول میکند که دهد. سپس غبار از س

در هرسه نامه پادشاه افغانستان زمانشاه را قدرتمندتر از شاه ایران 

میداند. واز سوقیات ایران برخراسان اظهارشادمانی میکند و 

میگوید که " برای مفاد انگلیس بایستی والیت خراسان مستقل باشد 

این دو کشور)افغانستان  و اگر ناگزیر است که تحت اثر یکی از

وایران( باشد، در آنصورت بهتراست تحت اثر ایران قرار گیرد؛ 

زیرا قوت شاه ایران بمراتب کمتر از قوت پادشاه افغانستان است." 
۹1  

بنابرمطلب فوق، غبار از این که چهل سال قبل از روی کار 

آوردن شاه شجاع وتجاوز برافغانستان، کپتان ملکم سفیرانگلیس 

نامه های خصوصی خود به اولیای انگلیس از زمانشاه بحیث در

پادشاه افغانستان نام برده بود، آگاه بود ومیدانست که ملکم در 

با شاه ایران بر ضد زمان شاه و  1۸01جنوری  10قراردادی که در
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ناپلیون به امضا رسانده بود، دو بارنام افغانستان درکنار نام پادشاه 

 ود.افغانستان ذکر شده  ب

سوال  برانگیز است که غبار نمیگوید:برای نخستین بارنام 

افغانستان در قرارداد رسمی انگلیس با ایران در آغاز قرن نزدهم 

ذکر شده است، ولی ازمکتوب الرد اوکلیند، عنوانی شاه مطرود 

ساله درقلمروپنجاب یاد میکند وتاکید میکند که " برای  ۳0وفراری  

در عوض اسم "خراسان" ذکر  1۸۳۸ن" دربار اول نام "افغانستا

 گردید".

 پایان
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 مقاله هفتم
 

 یبر مقدمه واصف باختر یدرنگ

 «!از خراسان یاريع»برکتاب 
 

را برکتاب  یکه مقدمه واصف باختر ینيرفعت حس یبرآقا درود

 کیشر گرانیخود با د یایور بیر یبا نقد ب« ازخراسان یاريع»

آشنا ساخت، که  یمرد یوجود تيطرز تفکر وماهساخت وما را با 

 شیوستا یروياز عناصرچپ، قابل پ یاريبس یقرن برا مياز ن شيب

 بود.
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 دیگويم یدرنقد خود برمقدمه واصف باختر یبدرست ینيحس رفعت

مرا  هنيم یانسان ها ندهءیکه :" بچه سقو سرنوشت وروزگارآ

 نابود وتبه ساخت."

از  یاريرا برکتاب " ع یف باخترکه من مقدمه واص باراولست

 وآنرا خواندم. دمید ،ینيرفعت حس ینقد آقا یخراسان " درپا

آن شاعر  یکه واصف باختر کردميهرگز وهرگز تصور نم من

نامدار  نيازمنسوب یکیمطول و دیمعروف و حافظ قرآن وحافظ قصا

عنصرمرتجع و  کیسقوط کند که از  ني( چندیچپ) شعله جاو انیجر

دزد  کیو دشمن علم ومعارف و سواديب کیاستعمار و نوکر کی

و ناموس مردم  انمتجاوز به کودکان و دخنر کیوجاهل و  یجان

هللا  بيحب یزندگ لیخام که اوا ليدل نیو به ا زديکابل بدفاع برخ

 ثيل عقوبیچون:  یساز خیرجال تار یزندگان لیبا اوا یکلکان

:من بارها از  دیوبگوبوده است؟؟؟  کسانیونادرافشار  مورلنگيوت

 نقدریکرده که  ا یچه گناه یام که کلکات دهيپرس گرانیخود وازد

و  ثيل عقوبی یقراردارد ول  سندگانیوشماتت نو نموردطع

 ونادرافشار مثل او مورد شماتت قرار ندارد؟ مورلنگيت

 یتوجه داشته باشند که انسانها را از رو دیبا یواصف باختر یاقا

کرد نه از  یابیارز توانيمردم م یاجتماع اتيبرح شان یکارها جینتا

 شان. یجوان رموثرعهديغ یکارکردها یرو

 سيانگل چيدست ه یپادشاه ریبرسر یصفار ثيل عقوبیظهور  در

 یگریکوره ِرو یاز پا عقوبینبوده است. ليدخ یمرتجع یروحان ایو

و به داد مظلومان  وستيوجوانمردان پ ارانيبرخاست و به حلقه ع

کرد  اميبرضد استبداد ق ستانياستقالل س هيپرداخت وسپس با داع یم
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بزرگ به وسعت تمام افغانستان  یمپراتورا کی ليبه تشک حهيو بالنت

 یزبان عرب یرا بجا یپارس یآمد و زبان در لیوبلوچستان نا رانیوا

 چه کرد؟ نیکلکا یداد ، ول تيرسم

 کی تیا حماشتافت وبعد ب شاوريدر پ سيبه آغوش انگل یدزد از

نظام  کیبرکابل حمله کرد و  سيمرتجع وابسته به انگل یروحان

را سرنگون کرد و از روز  یاستبداد ريومعارف پرور وغ یمترق

اشغال ارگ تا روز فرار از ارگ ازچور وچپاول وتجاوز برمال 

را از رفتن به مکتب و  موناموس مردم دست نگرفت. فرزندان مرد

خود را مثل گوسفند ذبح  نيد .مخالفکسب علم و دانش منع نمو

. ازمثله زدن و در آتش ختیآو یم یو از چنگک قصاب کرديم

.) دینورز غیانداختن انسانها درکابل و وردک ولوگر و کاپبسا در

 ادعاست( نیمحمدکاتب شاهد ا ضيکتاب تذکراالنقالب ف

لنگ  موري. تستين سهیقابل مقا زين مورلنگيبا ت یکلکان

مطلع بود  یاسالم عتیواز شر خوانديد .قرآن را مبو یمردباسواد

و سر انجام موفق به  ديطلب یرا به بحث ومناظره م ینید یوعلما

 یايتا آس انهيم یايآس یاز کشور ها یبزرگ یامپراتور ليتشک

صد سال بعد از او  کی تاکه  دیگرد یجنوب یاي( وآسهي)ترکريصغ

 ادیدن خود راهم  وضوگرفتن ونماز خوان یدوام آورد. اما کلکان

 نداشت؟ 

به مردم کوهدامن  یواوباش یو قلدر یبجز دزد یزيچ چيه یازکلکان

را در عملکرد  یهللا کلکان بينماند. روش حکومت حب راثيبم

بخاطر  توانيقرن گذشته م 9۰مسعود در دهه  – یحکومت ربات

 کرده اند. ادیدوم  یحکومتدبنام سقو نیخاطر از ا نيآورد. به هم
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. نادرشاه ستين سهیبا نادرافشار هم قابل مقا یلحاظ چياز ه یکلکان

اخراج نمود بلکه  رانیرا از ا یافشار نه تنها اشغالگران خارج

وافغانستان تا هندوستان را فتح کرد  انهيم یايآس یها نيسرزم

ماه  7تا  یرا را بوجود اورد. اما کلکان رانیبزرگ ا یوامپراتور

هم نتوانست تابع خود سازد. جنگ او را  توردک و هزاره جا یحت

 ماه دوام داشت. 9وهزاره جات درمدت  ايدر پکت

بود  دیاز سنخ شعله جاو ستيکه روشنفکر مارکس یباختر واصف

 یخط مسکو م رويسروگردن بلند تر از روشنفکران پ کیوخود را 

دزد  کی فيچگونه وجدانش به او اجازه داد تا در توص د،ید

 یليباساز خل ليوتحص ميتمدن وضد مکتب و تعلو یضد ترف سوادويب

 کیکه شخص روشنفکر و  را بر شاه امان هللا یو کلکان دیبرقص آ

 انيمعارف مدرن وبن ادگذاريعنصر ضد استعمار ومحصل استقالل وبن

شاعرانه  برتر  یزن در کشور بود با لفاظ یگذار حقوقو زن وآزاد

لنگ  موريوت ثيل عقوبیچون  یبشمارد و او را هم تراز نوابغ نظام

 نجات دهد؟ خیو او را از چنگال تار دیو نادرافشار بگو

از   یليخل« از خراسان یاريع»بر داستان  دیبا  یباختر واصف

انداخت و  یم ی( هم نگاهیهقيدربارغزنه )ب خیتار رخردمنديچشم پ

"انتقامنامه"   نیکه چند درصد ا گفتيوم  کرديم نيآنرا سبک وسنگ

که هدف  ییاز آنجا یشباهت دارد؟ ول یهفيب ینگار خیتاربا  یليخل

تباراست،  کيتاج اريع کی یمايدرسسقو  ۀبرجسته ساختن بچ

 کيدست( تاج رهيسخنور) البته چ کی هیبا درون ما یواصف باختر

 یليبا خل یسقو در همفکر ۀبچ ییبزرگ نما یتمام قوت خود را برا

 بکاربرده است.
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خورد،  یرا نم یکس یته انيم یها ديجها وتم فيتوص بیفر خیتار

در سرنوشت  یبلکه قضاوتش بر عملکرد اشخاص است که نقش

 یهللا کلکان بيآنها داشته اند. حب یو بدبخت یمردم از لحاظ خوشبخت

 شرفتيجز بدبخت کردن مردم افغانستان و توقف دادن چرخه پ

 نکرده است. الزم یکار دنکشورو عقب زدن جامعه  از کاروان تم

 نیدر آغاز یهقيمطابق نقل قول از ابوالفضل ب یبود تا واصف باختر

 یگوشه چشم ارخراسانيصفحه مقدمه خود بر داستان گونه ع

را نشان  یليخل یوراست پندار ییاز درست گو یونمونه ها داشتيم

 !!! داديم

   

 این تصورها خودسخن ميگویند

 اتیادب یادتواناشناس نق اتیوادب بیشاعر وسخنور واد ینيحس رفعت

 یرا برکتاب ارتجاع یمقدمه واصف باختر یبادرست  یفارس

اول(  یسقودرماه ها ۀبچ ی)منشیلیاز قلم خل« از خراسان یاریع»

واصف  یبه پنداشت من،مقدمه نگار: » دیگویداند وم ینابخردانه م
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 ینابجا شیستا ی، برا یلیخل هللا لیخل یبر کتاب ارتجاع یباختر

ور به بچه سقو، نابخردانه وناآگاهانه بوده است. متن هللا مشه بیحب

بل  ستین یومدن یمقدمه ، همانند نگارش خودکتاب، نه تنها عقالن نیا

 کیگونه  ی:چ نستیرود. پرسش ا یبشمار نم یـ اجتماع یاسیس

 ،یومدن یقمتر یها شهی، باصطالح آشنابا اند یوچپ ستیمارکس

 گذارد؟یبرشاهراه ]ارتجاع[ گام وم

 یواصف آنچه را بچه سقومرتجع بهمراه:» متذکرشده که  عترف

 ی+ انسان یمرتجع ،در برابرنهضت مدن یاستبدادگرا ونیروحان

 بیحب زشی}خ انیمذهب هیشب یوتقلب بیانجام داد، با چال وفر یامان

 زیگر تیاز واقع یباختر خ،یباجفا برتار زیخواند.ون ی{ م یهللا کلکان

 لیپروا ندارد. اوا چیداشت ه یراهزن نهءیشیکند که اگر بچه سقو پ یم

نبوده  زهیپاک زین ثیل عقوبیو موریو ت نینادرافشار و الپتگ یزندگ

 است.

 یم یمتن فقط لفاظ نیمقدمه گونه اش مثل شعرش در نیدر ا واصف

و آدم  یقیحق خیبرتار دهیکه انسان فهم یومتن یالیشعرخ نیکند. مگر ب

 نیدانا بر سندهیاست. ونو اریتفاوت بس سد،ینویم خیدرتار یواقع یها

+شاعرانه در بانهیاد یمتن خواهمی. من نمدیپا یاستوارم ر،ییمعا

بخوانم. بچه سقو سرنوشت  نمیسرزم یعواق خیموردتار

 Rafatمرا نا بود وتبه ساخت."  هنیم یانسان ها ندهءیوروزگارآ

Hussainiرفعت ینقد آقا ی( درپایعیبنام )الماس طب یقلم صاحب 

 یو اصول تی( الزم بود بر اهمیبه ) واصف باختر»نوشته است: 

 یاصول ل،یو با دال نوشتیم یزیبچه سقاو چ یبودن نوشته مستوف

 یخیو تار یقبل یو کارها نمودیبودن اثر! را مطرح م یبودن و علم
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به ناچارطفره رفته  افتهین یزیچچون  کرد،یم سهینوشته مقا نیرا با ا

تمام با  یشرم یدزدان را نموده است و او را ب رهبر دیو تمج فیتعر

. به آثار پشتون ها اگر ستین سهیقابل مقا چیکرده که ه سهیمقا یکسان

مزمت سقو را  یتعصب زبان یکه بر مبنا ندیگویو م ندینما یاعتماد نم

 اورند؟یبهانه م یمحمد کاتب چ ضیکرده اند در مورد غبار و ف

اهل مطالعه بلد هستند جالب تر  تیثررا اک خیتار ریافغانستان در مس

کوچک و  عیاز اثر غبار تذکرت االنقالب کاتب هزاره است که وقا

 .«بزرگ دوره سقو را تاربخوار نوشته است 

مقدمه  کینگاشتن  یبرا یواساس یادیتبصره کوتاه نکات بن نیدرا

 .کردیبر آن مکث وتوجه م دیبا سندهینهفته است که نو یخیتار

ی را لیهللا خل لیخلنویسنده ونقاد ادبیات فارسی، رفعت حسینی،

 بخاطرمداحی ازحبیب هللا کلکانی چنین نقد میکند:

} تاپه{ به رنگ  نیا یلیهللا خل لینامهء خل ستینخست ز بربرگهء" 

 شاعرمداح. شود: یم دهی[ دی] خواناوَجل   یول هیس

از  یاریع »یمتن فشرده،کتاب ارتجاع نیپنداشت نگارنده ا به

،  یلیهللا خل لی،خل یلندهور ادب نیا ی، نگاشته شده ازسو«راسان خ

 در واقع شعر مداحانه است مگر به نثر.

نادرست  و هستند "نامه شیستا " قتیدرحق یونثرمدح یشعرمدح

رهزن  کی شی) شعرمداحانه به نثر( در ستا نیا .یالیوخ یوتصور

 ه است.آمد دیهللا بچه سقو پد بیبنام حب یسرگردنه کوهدامن

بود که در وصف و  یاجتماع - یمدن تیثیسقو فاقد هرگونه ح بچه

 یلیخل یمرتجعانه ازسو یکتاب ،باشرارت،یپرستش احمقانه از و

 نگاشته شود.

 :باشد یافغانستان م خیتار یدر درازا یتیواقع نیا
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[ نیونخست نیونخست نیونخست نیهللا، ]نخست بیامان هللا پسر حب شاه

و  یمدن یزندگ یرفاه و بهبود یانستان بود که برارهبر دولت درافغ

( یمل یآموزش وپرورش باشندگان افغانستان گام برداشت و) نهضت

 نهاد.  ادیرا بن

اسالم  نید شیفرسوده اند «!!!ونیروحان» یبچه سقو ، بهمراه مگر

 کنند، در یکردندوم یفکرم اهیکه چون سنگ س ییها« مال!!!»و

 . دندیامان هللا شور یدنرفاه م یبرابر برنامه ها

گانه با اساسات وارزش  یمعرفت وب ی، مرتجع بزرگ و ب یلیوخل

بچه سقو ،کتاب  یوتصور یالی،در وصف خ یانسان - یمدن یها

 یرا نبشت و نام مکروه خود را در زباله دان« از خراسان یاریع»

 داد. افغانستان جا ستیسده ب خیتار

 نیتصاحب نمود ، در نخست را یقدرت دولت نکهیسقو پس از بچه

 یگودال نیدولت ، چن سییر ثیسوادانه اش بح یباصطالح فرمان ب

 دران فرمان حفرنمود: شیشخص خو یبرا ناکیبو

 یفرمان پادشاه »

به خلع  یرسالت پناه نید داتیو تائ یبمرحمت حضرت اله چون

ما و شما بود موفق شدم از بدو  یآرزو گانهیکه  نیهللا مخرب د امان

شما  یآگاه یام برا لوس خود اجراآت نامشروع او را ممنوع نمودهج

 . نگارمیم الا یذ داالنامیحضرت س نید داران رتیغ

مسنونه است و باشاره کاله رواج داده بود  قهیسالم که از طر -:1

 امر دادم.  هیمطابق سنت سن

نماز بآن کامل  یو سنت آنحضرت است و ادا قهیدستار که از طر -:2

 موقوف کرده بود حکم دادم که بالکل دستار رواج باشد.  دگردیم

که ترک شده بود برحال دانسته مشابه کفار را منع  یالبسه اسالم -:3

 کردم. 

 ترک ستر را که حکم کرده بود مسترد کردم.  -:۴
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شان و مکتب  یبرآمدن زنان و دختران بالغه را بدون اجازه ول -:۵

 مستوراترا موقوف کردم. 

 و بروترا موقوف کردم.  شیع رقط -:۶

 را موقوف کردم.  یو جرمن یو فرانسو یزیانگر )تدریس(مکاتب -:7

ملت  یفرستادن دخترها را که در خارجه نموده بود چون بدناموس -:8

ا ممنوع  گریندانستم و آنها را خواسته د زیبود جا فرستادن را قطعا

 نمودم. 

 ینیه بدون مالحظات ددو روز یایدن اتیترق یآنچه کوشش برا -:9

 ممنوع نمودم.  دیرسیآنها بظهور م ینیداشت و از آنها ضرر د

و برخالف آن احترام شان  نمود یاستخفاف علم و علما را م -:10

ا واجب است.   شرعا

خود در  دهیعق یکه بواسطه ترک مذهب و خراب یانداز نفاق -:11

بر طبق مذهب را  هیتمام رو رایاسالم انداخته بود برطرف نمودم ز

 نمودم.  یحنف

 را رواج داده بود موقوف کردم.  یزیحساب هندسه انگر -:12

 داده بود موقوف کردم.  لیتحو یرا که به شمس یسنه قمر -:13

 کرده بود متروک ساختم.  لیروز جمعه را که به پنجشنبه تبد -:1۴

خود صرف کرده  یرا بخواهشات نفسان المال تیحقوق ب -:1۵

 ساختم.  یو مٔوذن و مساجد را قطع کرده بود جار مصارف مال

 منکر را که مانع شده بود رواج دادم.  یامر معروف و نه -:1۶

است محبوس ساخته  انیاسالم یشوایرا که پ یحضرات مجدد -:17

 . ندینما ینید نیبود رها ساختم که تلق

 را که رواج داده بود بالکل موقوف کردم.  یشراب خور -:18

مرحوم سمت «{ لنگ یمال» عبدهللا خان }مشهور به مال -:19

مقتول ساخته بود امر دادم که  نید یرا که در راه سرباز یجنوب

 مرقدش درست و آباد کرده شود.
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و  دیرا اطالع دادم که مستحضر باش انیفقرات فوق شما هنزد از

ا از فقرات فوق  نمودم: زین لیرا بفقرات ذ یالذکر مراعات اهال عالوتا

 یاتیکه از قسم مال 13۴7ریاخ یال یماض یها سال اتیبخشش باق -1

 مانده باشد.  یملکان باق ایبر ذمه رعا

و چهار  هیروپ ستیمالزمت نظام خوش برضاء بمعاش ماهواره ب -2

 جوره بوت.  کیو  یشیغله در سال و دو دست در ریس

 .رهیوغ یو باق یو سرک پل یطرق لیاز قب یاتیاضافات مال یمعاف -3

 هیحق هیرا ممنوع کرده مال فیخالف شرع شر فیهمه تکال نیا

احوال  یحال ام و در آسوده را که شارع حکم داده منظور کرده یاسالم

را  یو تمام اجراآت مملکت کوشمیو م دهیکوش دیو شا دیچنانچه با ایرعا

خواهش دارم  انیو از شما مینما یبر طبق جواز شرع انور نموده و م

خود را گرفته باعزة و اشراف و سادات و علماء  یومق یها عتیکه ب

که علماء و  دیما حاضر شو یو ملکان بحضور و واال نیو خوان

حضورم از شما حاصل  یو خورسند لیسادات بمکافات خوب نا

 ریرا بقرار بست سلطنت ام نیسادات و خوان یمستمر فهینموده وظ

 «دادم. یحکم منظور دیشه

 دارم: ینبشته پرسش نیا از خواننده فرزانه من

}  یستگیاوباش ، شا کیابلهانهء  یارتجاع« فرمان!» نینکته ا کدام

 یودادگر یانسان یاز ارزشها ییآن ، نکته  ی{ دارد؟ درکجا یمدن

 .... نهفته است؟ یوبرابر

 یاسالم تیجمع یجهاد میبدستور تنظ ،ییترسا 201۶ درسال

که « نا آگاه» مفت خور کانیاز تاج یتعداد ،یربان نیبرهان الد"مال"

هستند، درلندن،  یپناهنده، در اروپا مشغول مفت خور یباعنوان قالب

 تیشخص یب کیاز لی،در تجل یی"کرا "سالون  کیرا در یکنفرانس

 نکیدر ل دیتوانیکنفرانس را م نیا،از بچه سقو، برپا کر دند. یاجتماع

 .دیو بشنو دینیبب نیریز
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 -iL-zZ9https://www.youtube.com/watch?v=

gGb0uf_daz7Y7mnEyXH6L9I9TVnkkg2Yntk&fbclid=IwAR

8B6TguIat5LZA-LPHSXIfyXnOA 

 
رفاه  یکار! بچه سقو برااف نهیدرزم«  ؟!! یعلم» کنفرانس  نیدر

دهنده  هیانیب کیوپرداخته نشد. چ،یوه چیوه چیوه چیمردم ، ه یزندگ

 .زنگرفتین سهیو مقا یامان هللا و بچه سقو را به بررس یها شهیاند

شد ن، در ه به پاکستان وپناهند ختنیاز گر شیدهندگان پ هیانیاز ب یکی

 بود. پوهنتون کابل استاد

 دهید میضت آموزش در دوران محمد ظاهر تعلنه یآقا در سالها نیا

 بود نه در دوران حکومت دزد سرگردنه : بچه سقو.

 کیوتاج یپروان ،یکوهدامن آنپرسم: یاز خودم م یگاه من

کنند،  یخطاب م ی"هللا کلکان بیشاه حب "افغانستان، که بچه سقو را 

 «نگرند؟ شرم ندارند؟؟؟ یبخود م نهییچگونه در آ

(-http://www.afghan

german.net/upload/Tahlilha_PDF/rafat_h_sher_madhi_az_khal

iluhahe_khalili.pdf) 

 

 دیگفت که بچه سقو از د توانيم ینيرفعت حس یتوجه به نقد آقا با

کشور  شرفتيوپ یگرا وعالقمند به ترق تيو واقع یمترق یانسانها

https://www.youtube.com/watch?v=9zZ-iL-Yntk&fbclid=IwAR2TVnkkg9I9L6mnEyXH7Y7uf_daz0gGbLPHSXIfyXnOA-LZA5TguIat6B8
https://www.youtube.com/watch?v=9zZ-iL-Yntk&fbclid=IwAR2TVnkkg9I9L6mnEyXH7Y7uf_daz0gGbLPHSXIfyXnOA-LZA5TguIat6B8
https://www.youtube.com/watch?v=9zZ-iL-Yntk&fbclid=IwAR2TVnkkg9I9L6mnEyXH7Y7uf_daz0gGbLPHSXIfyXnOA-LZA5TguIat6B8
https://www.youtube.com/watch?v=9zZ-iL-Yntk&fbclid=IwAR2TVnkkg9I9L6mnEyXH7Y7uf_daz0gGbLPHSXIfyXnOA-LZA5TguIat6B8
https://www.youtube.com/watch?v=9zZ-iL-Yntk&fbclid=IwAR2TVnkkg9I9L6mnEyXH7Y7uf_daz0gGbLPHSXIfyXnOA-LZA5TguIat6B8
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rafat_h_sher_madhi_az_khaliluhahe_khalili.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rafat_h_sher_madhi_az_khaliluhahe_khalili.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rafat_h_sher_madhi_az_khaliluhahe_khalili.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rafat_h_sher_madhi_az_khaliluhahe_khalili.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rafat_h_sher_madhi_az_khaliluhahe_khalili.pdf
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همانگونه که شاه شجاع را محکوم ومورد  خیاست وتار حيقابل تقب

ومورد نفرت قرار  زمحکوميهللا را ن بيتنفر مردم قرار داده،حب

 .دهديم

 انیپا
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 مقاله هشتم

 

 یک َعيّار نمونه ئی از کار

 اری سيستاناز دودمان صف

 :اصول عياری وعيارپيشگی

تا پنجاه سال قبل درمیان قشرباسواد وبیسواد جامعه ما مقوالتی 

شناسی، رازداری، محبت،   پاکی و پاکدلی، صداقت، نمک چون:

 فداکاری، دستگیری از مستمندان، شکیبائی و صبر، حاضرجوابی،

ند ، استواری در رفاقت و دوستی ، پابندی به عهد و پیمان وسوگ

دلیری و شبگردی، چستی و چاالکی و نظایر اینها، از جمله عالی 

ترین صفات اخالقی واجتماعی یک انسان به شمار میرفت وجامعه به 

این ارزش های معنوی واخالقی ارج وحرمت زیاد میگذاشت. تجمع  

این خصوصیات نیک در وجودیک انسان، ارزشی پدید می آورد که 

برای یک انسان، با یک کلمۀ ادا میشد.  بجای اظهارهمۀ این صفات

جوانمرد( بود که تمام صفات «) َعیّار»این کلمه جامع عبارت از لفظ 

 مثبت فوق الذکر را در خود جمع داشت.

قابوسنامه چند چیز ازاصول مهم عیاری و  کتاببنابر

 جوانمردی  شمرده میشد: 

ترین مردان از همه  و بدان ای پسر که جوانمرد» ... 

 بود که با چندگونه هنر بود: آن

 یکی آنکه دلير ومردانه بود و شکيبا به هرکاری، 

 وصادق الوعد باشد،  
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 وپاک عورت و پاکدل،

و زیان کس بسود خود نخواهد، اما زیان خود از بهر  

 سود دوستان روا دارد،

 گيرنباشد و به اسيران دست درازی نکند، و زبون 

 از مظلومان دفع کند، وبيچارگان را یاری کند و بد را

و همچنان که راست گوید، راست شنود و انصاف از  

خود بدهد ،و بر آن سفره که نان خورده باشد، بد 

(۲۰۱الدین تهرانی ،ص  قابوسنامه، چاپ جالل )«نکند.
 

 

 

 نمونه ئی از کاریک َعيّار از دودمان صفاری سيستان :

  298پس از سقوط دولت صفاریان بدست سامانیان در

هجری امیر بوجعفر یکی  311هجری، نصربن احمد سامانی در سال 

از صفاریان مدبر و خردمند را به حکومت سیستان نامزد کرد. امیر 

را درمدح « مادرمی»بوجعفرهمان است که رودکی قصیده معروف 

همه » وی سرودو آنرادر دربار امیرنصرقرائت نمود و حضار دربار

چه مدیح گوئی مقصرباشی که مردی بيک زبان گفتندکه: اندراو هر

اميرنصرگفت: همه نعمتی ما را هست اما بایستی که »و « تمامست.

اميربا جعفر را بدیدمی، اکنون که نيست باری یاد او گيریم و همه 

مهتران خراسان حاضر بودند، یاد وی گرفت وبخورد و همه بزرگان 

سر خراسان نوش کردند. آنگاه که سيکی بدو رسيدجام سيکی 

بمهرکرد و ده پاره یاقوت سرخ وده تخت جامه بيش بها و ده غالم و 

ده کنيزک ترک همه با حلی و حلل و اسپان و کمرها، نزدیک وی 

فرستاد به سيستان و آنروز برزبان امير خراسان برفت که اگرنه 

آنست که امير باجعفرمردی قانع است یا نه، باآن دل وتدبير ورائی و 

 [3۱۶] تاریخ سيستان، ص«رد، همه جهان گرفتستی.خرد ]ی[که وی دا
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تاریخ سیستان، داستان یکی از عیاران  صفاری  را بازگو  

میکند که معاصروازخویشاوندان همین امیربوجعفرصفاری بوده 

است. این داستان نمونه تیپیک یک عیار ویک آزادمرد بلند همت 

یت تاریخ است که بسیار دلچسپ ،گیرا وآموزنده است. بنابر روا

سیستان: پس از انتصاب امیربوجعفربه حکومت سیستان و ظاهراا بعد 

از آنکه هدایای امیر خراسان به سیستان میرسد، اونیزهدایای 

ازسیستان بخدمت امیرخراسان به بخارا میفرستدو دونفرازسرداران 

را برای تقدیم « محمد حمدون» و« طاهر بوعلی»لشکرخود بنام های 

 اه میکند.هدایا نیز همر

روزی امیر بخارا در ریگستان دوازده هزارسوار جرارجمع » 

کرد تا گوی زنند. طاهر بوعلی و محمد حمدون لشکری نیزحاضر 

بودند. امیرخراسان حاجبی را فرمان داد که به میرکان سکزی بگوی 

تا آنهاهم گوی زنند. حاجب دستور شاه را به آنها گفت. طاهر بوعلی 

کردند و گوی زدند، چندانکه از دوازده هزار  و محمدحمدون خدمت

سوارخراسانی گوی بردند. سپاهساالرخراسان که مرد عرب بود به 

پارسی گفت: آباد باد شهری که چنین مردمی دارد.محمدحمدون گفت : 

کمینه سواران آن شهرمائیم ومارا یارای آن نباشد که پیش سواران 

میرخراسان خشنود گشت. و ملک نیمروز بمیدان برویم. ازجواب آن  ا

هردوی را خلعت و مال بی اندازه داد وفتیک خادم را به طاهر بوعلی 

بخشید. کار امیرطاهربوعلی که مردی عالم وسخی وعادل 

ونیکوخصال بود از آنجا باالگرفت)مادربوعلی طاهرعایشه بنت 

 محمدبن ابی الحسین بن علی بن لیث بود(. 

میرماکان به گرگان فرستاد. و امیر خراسان او را به جنگ ا

امیرک طوسی وعبدهللا فرغانی را بزیر دست او داد. طاهربوعلی 
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باسپاه خویش روان شد و جنگی سخت کردتا ماکان شکست یافت و 

 گرگان غارت گردید....

 اميرطاهر بميدان ماکان شد وخيمه بزدوکسی 

رانگذاشت که اندر سرای اوغارت کند وکمترین مالها 

تازی وهزار استر بردعی برآخوراوبود، هزار مرکب 

 وخادمی را بخواند واجراهای غالمان)اموال مورد

ضرورت( و سرای زنان او همی داد بزیادت از آنکه 

ماکان داده بود. اميرماکان به طبرستان رفت و از آنجا 

به ترکستان شد وسواران زیادی گردآورد و ناگهان 

 فرغانی و بردشمن شبيخون زد. اميرک طوسی و عبدهللا

فتيک خادم و ابولحسن گاشنی که حاجب الحجاب بود، با 

سپاه خویش فرار کردند، اما طاهربوعلی با تنی چند از 

مردان سيستان خویش مقاومت کرد تا به اسارت رفتند. 

اميرماکان اسراء را درقفس آهنين کرده به زندان 

انداخت، اماسخت متأسف بود که کاش من طاهررا  

 خدمتی کردمی بدان نيکوئی که اوکرد.بدیدی تا 

دوسال بعد روزی خادم ماکان، بزندان اندر شد و  

اميرطاهر را بدید و بشناخت و شتابان به نزد اميرماکان 

آمد وگفت: طاهر اندربند تست. اميرماکان به نفس 

خویش به زندان شد و طاهر را زمين بوسه کردوعذر 

جای خویش خواست اندر ندانستن و بياورد اورا وب

بنشاند وخود بخدمت بایستاد و بسيارجهد کرد تا 

بنشست و صدغالم وصد کنيزک وبيست هزار دینار 

وصدهزار درم فرستاد طاهر را وکوشکی بياراست و 

ستوران ومرکبان نيکو چنانکه ماکان و پادشاهان را 
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باشد بفرستاد و یکشب و یکروزمهمان داشت، پس 

از اميرطاهر خواهش وزیرخویش رانزدیک اوفرستاد و 

کرد که: تواميرباش ومن سپهساالرت. طاهربوعلی 

گفت: نيکو گوید، اما اگر این همه برای آن همی کند که 

من براستای )درحق( حرم واسباب وی کردم تا مکافات 

آن باشد! من آن از آن کردم، که این ميراث از اجداد من 

ه به بمن رسيده است، چه آنها که جهان گرفتند، هرجا ک

سرای آزادمردان رسيدندهمان کردند. این عادتی بود که 

من از نياکان خویش نگهداشتم. او رابگوی که هرکه را 

نه پرورده ای براو اعتماد مکن!... ماکان گفت:فرمان 

تراست. ]چندی بعد[ امير طاهربه خراسان رفت، چون 

به یک منزلی بخارا رسيد، سوی اميرخراسان نامه 

. دگر روزاميرخراسان سپاه برنشاند نوشت وخبر کرد

وخود تا یک فرسنگ به اسقبال اوباز شد... او را سخت 

نيکوداشت و خلعتهاء نيکو داد وارآنجا نامه کرد 

نزدیک امير بوجعفرتا فراه او را داد و آنجا بود تا این 

«]حالها افتاد.
 

 [33۲-3۲8تاریخ سيستان، صص 

 انمرد پاکدامن این است نمونه کامل یک عیار و یک جو

وناموس دار، که اجازه نداد کسی از لشکریان فاتح به خانه وسرای 

دشمن مغلوبش داخل شوند وبه ناموسش بی حرمتی کندوبرعکس 

دررفع مایحتاج روزانه حرم سرای دشمن نیز توجه مبذول کرد. این 

رفتار جوانمردانه وعیارانه مملو ازسربلندی و آزادگی بود، چنانکه 

 سند امیرخراسان و هم مایه افتخار برای هموطنانش گردید.هم مورد پ

 

 آیا بچۀ سقو از کوچۀ َعيّاری گذشته بود؟
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با توجه به کتاب تذکراالنقالب فیض محمدکاتب که حوادث نه 

ماهه حکومت سقوی را روز مره یاد داشت نموده، حبیب هللا کلکانی 

خالقی ازکوچۀ  جوانمردان وعیاران نگذاشته بود واز فضایل ا

وپاکدامنی وناموسداری وجوانمردی  و دستگیری از مظلومان  

وحمایت از زنان واسیران بهره ای نداشت، بر ناموس مردمان که 

ضعیف ترین قشرجامعه بشمار می آمدند، ترحم نمیکرد و هیچگونه 

حرمتی به شأن وحیثیت وعفت آنان روانمی داشت ومخالفان خود را با 

ودختر ومادر وضبط مال  ومنال شان ،تهدید و تهدید به تجاوز بر زن 

وادار به تسلیم میکرد. هیچکس نمیتواند نشان بدهد که شهریان کابل 

درمدت نه ماه حاکمیت بچۀ سقو، غیر ازغارت و تجاوز وتصاحب 

مال ومنال وناموس شان، ولت و کوب و شکنجه وتوهین وتحقیر 

چه های نوجوان وتشهیردر انظار عامه، و بزور رقصاندن زنان و ب

 شان،  جیزدیگری از بچۀ سقو دیده باشند.

عساکرسقوی  هروقتی که برای سرکوبی قومی فرستاده مي 

شدند، تمام مردان را از دم تیغ می کشیدند و دارائی و هستی شان 

راغارت میکردند و زن و فرزندان آنان را به اسارت وبردگی می 

 بردند. 

ساالر دزدان وپيشوای بی  :»کاتب بر او چنین شهادت میدهد 

دینان که به دسيسه لقب خادم دین رسول هللا نهاده ودر حقيقت 

[۲9۶] فيض محمدکاتب،تذکراالنقالب ، ص  «ونفس االمر هادم آن بود.
 

 

بچۀ سقو، یک آدم بیسواد و جاهل بود، واز دین داری 

واسالمیت  اطالعی نداشت، و بنابرین از مهمترین وملموس ترین 

ای دین اسالم از قبیل : انصاف وعدالت و پاک دامنی،وفا به آموزه ه

عهد ومیثاق وپابندی  به سوگند قرآن، ترحم بر ضعفا و اسیران 

وکودکان و بیوه زنان و پیر مردان  در جنگها، فهم و شناختی نداشت. 
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بنابراین او نمیتوانست خادم دین رسول هللا باشد، بلکه اعمال و 

ا برخال ف دین اسالم و ارشادات رسول هللا بود. نامیدن کردارش ، تماما

محض بخاطر برابری قافیه سجع « حبیب هللا،خادم دین رسول هللا»

 مهراو بوده است، نه بخاطر واقعیت امر دین داری.

متاسفانه مشتی آدم چاپلوس وابن الوقت نام این اعمال دور از 

چاپلوسان  شرافت وانسانیت را، عیاری تعبیر کرده اند. ویکی ازاین

درباری خلیلی بود که در پس پیری به هوس مشاوریت ضیاء الحق 

حاکم نظامی پاکستان افتاد و در مدح او شعر سرود وپاکستان را برای 

حمله برافغانستان تشویق وتحریص میکرد وبدون ترس از قضاوت 

تاریخ ،وبدون شرم از مردم ونسل های بعد از خود، قلم برداشت 

را نگاشت  و یک آدم دزد وراهزن « ازخراسانعیاری »وداستان 

« جوانمرد»و« عیار»وجانی ومتجاوز به ناموس وشرافت ملت را

عیاری از » نامید. گوئی که مردم ما عقل وشعور وتمیز ندارند!  کتاب

خلیلی، در واقع تالشی از نوع ماله کشی بر اعمال سیاه « خراسان

منشی پسرسقو جنایات وخیانت های بچۀ سقو وخودش منحیث سر

است. خلیلی بحیث عضو برجسته وموثر دار ودستۀ حبیب هللا کلکانی  

یکجا با لشکر ایله جاری شمالی وارد کابل شده ودر تمام غارتها 

وچپاول وتجاوز سقویان برمال وناموس مردم وبگیرو بزن و ببند 

وبکش شهریان کابل سهیم بودو درشکل دهی وتعمیق وگستردگی 

نگین ضد بشری درحق شهریان کابل واطراف آن سهم فجایع واعمال ن

داشت.نفرین به نویسندگان وتاریخ  نگارانی که قلم خود را در راه 

 دروغ وبهتان وگمراهی بکارمیگیرند!
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 نهممقاله 

 

 تمدن کی یشهرتا نابود کیازقتل عام 

 

زرخیز و مدنیت پرور سیستان، تا اواخر قرون وسطى  سرزمین

هجرى( یکى از آبادترین و سرسبزترین و  785میالدى =  1383)

گدام »پرجمعیت ترین نقاط کشور بشمار میرفت و به همین علت بنام 

ولى متاسفانه که یاد میشد، « بصره خراسان»و« باغ آسیا»و « غله 

وى ، حوزه هیرمند در  نشینانپس از حمالت پى هم تیمور و جا

سرتاسر مسیر آن با تمام شهرهاى پرناز و نعمت آن که در آن جمله : 

شهر » )شهر دوشیزه( و طاق  بصفت « مدینه العذرا» زرنج بنام 

انبارگاه تجار خراسان و دروازه » و بُست بحیث « نعمت و انگور

 بلند آوازه بودند، با خاک یکسان شدند.« هندوستان

 یمردیاز اعقاب صفاریان بنام ملک شاه حسین، از رشادت وپا یکى

 در کتاب )احیاءالملوک(مینویسد:  ګلن موریدر مقابل ت ستانیمردم س

م(، امیر تیموربه تعقیب اطالع قبلى با 1383هجرى )= 785سنه  در

ضان همان سال شهر اردوى فراوان به سیستان آمد و در ماه رم

 ۀسیستان محاصره شد. مدت یک ماه سخن از دم شمشیر بود. در غر

شوال طرفین بصلح راضى شدند. امیر تیمور سید رضى الدین ترمذى 

صلح فرستاد. و او هم قاضى  ذاکرهرا نزد ملک قطب الدین براى م

را به همراهى سید رضى « اقضى القضات» سابق حرب معروف به 

یر تیمور روانه داشت . چون قاضى ازخدمت امیر تیمور الدین نزد ام

به قلعه آمد، روز دیگر اکثراعیان و اشراف سیستان نزد امیر تیمور 
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گردانید . سپس  بازرفتند و امیر تیمورآنها را با اعزاز و اکرام زیاد 

ملک قطب الدین وشاهشاهان به خدمت امیر تیمور رسیدند، تیمور 

کرد، سیستانیان که این او ضاع را  ملک قطب الدین را محبوس

مشاهده کردند، فرداى آن روز چهل هزار مرد جنگى بصورت 

مجموعى از شهر بیرون آمده بر اردوى امیر تیمورحمله بردندکه در 

دشمن شد، ولى بزودى تیمور سپاهش  اختاللمرحله اول موجب 

 راجمع کرد و از اطراف لشکر پیاده سیستان را محاصره نمود.

آن چهل هزار مرد دو فرقه شدند] و چنان گرم جنگ » ین وقت ا در

گردیدند[ تا جملگى درجه شهادت یافتند و هنوز از آن رزمگاه بر در 

« شهرخرابه سیستان دوتل استخوان آن دو فرقه برهم ریخته است.

[1 ] 

روز دیگر که سیستانیان بیشتر از پیشتر به پایدارى بر خاسته بودند  »

شاهشاهان را طلبید و حکومت سیستان را باو وعده کرد ، امیر تیمور 

تا مگر مردم را از جنگ منع کند. شاه شاهان هم در کنار خندق قلعه 

رفت و مواعید امیر تیمور را به اهل سیستان ابالغ داشت .مردم دسته 

دسته جهت استماع مواعید تیمور از شهر بیرون مى آمدند، ناگاه 

بر شهر حمله بردند و بزودى ممکنه  لشکر امیر تیموربطور یورش

سه روز در » شهر را تسخیرنمودند و باین صورت بقول مولف احیاء 

آن شهر قیامت صغرا آشکار بود، چندان مرده در کوچه هاى شهر 

و دفاین که از زمان ملوک عجم  ایرافتاده بودکه گذرد شوار بود. ذخ

کینه رستم از اندوخته بودند، همه بتاراج رفت .لشکر شوم توران 

سیستانیان خواست . امیر تیمور اکثراا اعاظم میران و بزرگان سیستان 

را خانه کوچ به سمرقند فرستاد و ملک قطب الدین که در بند بود به 

ارگ سمرقند فرستاد که محبوس باشد... و پس از سه سال حبس به 

سن سى سالگى او را کشت . و تمامى سیستان نیز خراب کرد، اال 
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 هیناح یمیدا یضع امالک شاه شاهان را که بوجه سیورغال]اهداموا

 [  2« ]سلطان[  مقرر کرد. یاز سو یتیوال ای یی

درحق مردم  موریت یرحمیاز قساوت وب یبراون انگلیس ادوارد

شهر ابتدا دروازه هایش را بروى لشکریان : »دیگویم ادکردهی ستانیس

ا یک ماه مقاومت و تیمور بست و در مقابل مهاجمان با رشادت ت قریبا

پایدارى نمود. ولى سرانجام قواى تیمور بر آن دست یافتند و شهر 

گردید. تیمور سکنه شهر را تا سه روز قتل  اربسر نوشت شومى گرفت

عام کرد و تعداد دو هزار مرد را زنده در الى دیوارى جاى داد و با 

ده بود( چونه و ساروج روى آنها را ) مثلى که در سبزوارعمل کر

اندود. و از جمجمه انسانها کله منارى بر پا نمود. حصار و ابنیه شهر 

را منهدم کرد و ثروت و گنجینه هاى آنرا بسمرقند انتقال داد تا 

پایتخت خود را با آن بیشتر غنى و رونق دهد. سپس براى آنکه 

خونخوارى خود و انتقام جوئى خود را بحد اعلى نشان داده باشد، بند 

معروف بود، به آب داد، و از قسمت « بند رستم» ان را که بنام سیست

زرنج گرفتار  نوشتجنوبى هیرمند متوجه بست شد و آنجارا نیز بسر 

 [ 3« ]ساخت و بعد بقندهار رفت.

تیمور با بیرحمى و قساوت تمام جنایتى چنان عظیم در حق  بدینگونه

دیگر  سیستان مرتکب شدکه این خطه زرخیز از آن ضربت مهلک

ا بویرانه موحشى تبدیل شد.   کمر راست کرده نتوانست و تدریجا

پى ، تیت، در مورد مرکز آن روزى سیستان ابراز عقیده میکند  جى،

که ، گرچه نام شهر سیستان در داستان خرابي اش ذکر نمى شود، 

که   دیا ی[ برمستانیمنظوم س خیتار«]شجره الملوک»بیان   رازګم

اهدان]کهنه[ باشد. درون شهر ویران زاهدان از ز یهمن ستانیشهر س

شده انسانى پر است که بیشتر از همه در  فاسداسکلت و استخوان هاى 

خارج دیوار شمال شرقى شهر و در جلو دروازه بختیارى 

قراردارد.اینها بقایاى اجساد متالشى شده انسانهاى است که بسرعت و 
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شهر مدفون شده و  شتاب زیادى در زیر دیوار هاى ساقط و خراب

باد عریان و  اناکنون پس از طى قرنها براثر فرسایش مربوط به جری

آشکار گردیده است . موقعیت مرتفع و خشک زاهدان باعث حفظ این 

بقایا بوده است و احتماالا الیه زیرین و تحتانى اجساد مدفون متعلق به 

تیمور قربانیانى است که بواسطه جسارت و بى پروائى شان بفرمان 

 [  4به دم شمشیر گذاشته شده و بقتل رسیده اند. ]

 :  موریدر عهد شاهُرخ پسرت سیستان

پدر حاکم خراسان بود ،بعد از مرگ  اتیپسر تیمور که درح شاهرخ

 خلیل. کرد سلطنتم( اعالن 1۴0۵)= یهجر808پدر در سال 

 خود اطاعت هردو زابلستان حکمران محمد پیر و سمرقند در سلطان

 تا و داد قرار پایتخت را هرات شاهرخ. کردند ابراز شاهرخ هب را

، مازندران ، سیستان ، و نیشاپور  گانگر ، افغانستان بر قرن نیم مدت

هجرى  811میانه حکم راند .شاهرخ در ربیع االول سال  یو آسیا

م( متوجه سیستان شد و در جمادى االول همان سال قلعه 1408)=

رد و پس از بیست روز آنرا گشود و شاه داورى فراه را محاصره ک

. چون به داسکندر حکمران فراه را  دستگیر کرده متوجه سیستان ش

اوق ) قلعه کاه( رسید، شاه محمود شاه نصرت را به قلعه الش 

بگذاشت و خودش به برادر خود ملک قطب الدین پیوست . چند روز 

افتاد ، ولى  بعد شاه نصرت نیز پس از نبردى مختصر، در بند شاهرخ

در عوض شاه اسکندر از اردوى شاهرخ فرار نموده به خدمت ملک 

این وقت ملک قطب الدین با متحدین خود به  رقطب الدین آمد. د

تعداد سپاهیان سوار به هشتاد » آرایش و معاینه نیروهایش پرداخت 

هزار میرسید، فرمود که هشتاد دروازه در اطراف شهر بگشایند تا 

 [5«]د از یک دروازه بدر روند.هر هزار مر

چون لشکر شاهرخ به شهر نزدیک گردید، دسته هایى از چابک    

سواران سیستان با حمالت پى هم و نا بهنگام خود خسارات فراوان 
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مادى و معنوى بر دشمن وارد میساختند. چنانکه این امر باعث شد تا 

جمال شاهرخ از محاصره منصرف شود، ولى یکنفر سیستانى بنام 

جمعى از قومان او را ملک قطب الدین  هالدین مشهور به میرساقى ک

بقتل آورده بود، و او مدتها قبل از سیستان به هرات گریخته بود و در 

این هم :» خدمت میرزا شاهرخ میزیست ، به شاهرخ عرض کردکه 

قسمى از فتح است که کل مملکت را خراب سازیم و بندها را از 

]آنوقت[ خود اهل قلعه و شهر به پایه سریر اعلى هیرمند برداریم 

 [6« ]خواهند آمد.

جمعى دیگر نیز نظر او را تأئید کردند و به این صورت اردوى    

بندى بود که در زمان »آوردند و آن « بند هاونک» شاهرخ را بر سر

گرشاسپ بسته شده بود بسنگ و آهک و از آن تاریخ هر پادشاه بر آن 

بادى سیستان از او بود. آن بند را به این صفت خراب افزوده بود و آ

کردند که سرکه کهنه بر سنگ میریختند و به میتین فوالد آبدار مى 

 شکستند. 

فرسخ در هشت فرسخ و بعضى محال دوازده فرسخ از آن بند و  چهل

سایر بندهامثل : بند حمزه بلواخان ) معروف به بند بلبا خان( و بند 

آن بنام بند یکاو یا یکاب یاد میکنند( که سرابان و  یکاب ) امروزه از

بیابان برزره و رامرود و حوض دارا و ُکندر از آنجا آب مى بردند. و 

آبادى طرف شرقى هیرمند بنوعى بود که قلعه زرنج و حصار طاق و 

مواضع آن تا در  شهر و پشت شهر و چهار کمر شهر و بلکه تا اوق 

این بند را که اشرف بندها بود، خراب  همه عمارت بود کوچه بکوچه.

ساخت تا بلوا خان برفت و همه را خراب کرد و از آنجا بخشکرود 

 [7«]مراجعت نمود و به هرات رفت.

 دیگرد نهایبندهاى آب از روى هیرمند،باعث عدم زراعت زم خرابى

قحطى عظیمى را بدنبال داشت و مردم مستاصل سیستان را   جهیوبالنت

و ناتوان ساخت .عالوه برآن زد و خورد هاى سران  چارهیبشدت ب
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محلى و نقاضت هاى ملوک الطوایفى بین ملک قطب الدین و شاه 

از نبیره هاى ملک عزالدین  ارسالنسلطان بن شاه خسرو بن شاه 

کیانى که از طرف شاهرخ به حکومت سیستان گمارده شده بود و 

میر ساقى جمال در الش و جوین و  کمیتاخت و تاز هاى نقیب جان 

الدین در جوین و قلعه برونج ) در نزدیکى هاى قوچ و پنجده جوین( 

بیش از  ،و چور و چپاول امیر حمزه و حسن جاندار در والیت اوق 

 [ 8پیش بر بدبختى مردم سیستان افزود. ]

بندهاى هیرمند همه شکسته بودند و دیگر مردم سیستان از دست  چون

واخواهان حکومت سیستان ، موقع نیافته زد و خورد هاى دشمنان و ه

بودند تا مجدداا هیرمند رابا بستن بندها مهار بزنند، بنابرین در بحبوحه 

 زیاین گرفتارى ها، سیالب مدهش هیرمند، یک بار دیگر زراعت ناچ

خاک یکسان نمود و اکثر مزارع و مساکن و خانه هاى  بامردم را 

 ی)زورق هانیتوسط توتمردم را سیل برد و براى مدت سه ماه 

 [  9[ بشهر رفت و آمد میکردند.]یلوخ

 رمند،یرودخانه ه یاب از رو یبندها گریبند رستم ود بیتخر با

وقلعه چهل برج وقلعه  «رانیدشت ام»زرکن وزورکن که به  ینهرها

وقلعه شوالها آب   ینیسرخ وقلعه نو وقلعه چخانسورک وقلعه چگ

از قلعه طاق تا قلعه  یعیومنطقه وس افتاد انیاز جر گری،د دیرسانیم

 یزراعت یها نیهزارهکتار زم 70 ات ۶0خاش وکده در حدود 

خشک والمزروع مبدل  ابانیازکشت و زراعت وعمران افتاد و به ب

   یمتعدد یقلعه ها یها رانهیاب وعلف امروزو یب ابانیب نیگشت. درا

 داد،یم یصدها وهزاران تن را در خود جا  یاز آنها روز کیکه هر

را به آنها  نهیپارنتوانست رونق  یکس گریاز رونق وعمران افتادند ود

 بازگرداند.

وسفاک بود و دل مردم مغلوبه از  رحمیب یجنگجو کیموریت چون

که اوبخاطر  رایز دند،ینامیلنگ م موریدستش داغ داغ، او را به نام ت
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ازطرف  ستان،یدررودبار س یغارت رمه گوسپندان مردم نکورد

وبحدمگر لت وکوب شده بود وازاز اثر آن لت  ریمالکان رمه دستگت

به  نیماند و بنابر یعمر لنگ باق روتا آخ وبیپا مع کیوکوب از

« غدار»همانند کلمات « لنگ»معروف گشت. معهذا کلمه  مورلنگیت

روباه »و  «اریراکت»و «  جنگ ساالر»و  «تکاریجنا»و «نیخا»و

 . ستیزشت ن« کابل

 2020/ 2/ ۴ انیپا
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 کرکټرڅو بيلګیعالی ميړانی اودد وزیر اکبرخان 
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 (18۴۶ – 181۶ملی اتل وزیر اکبرخان )

 ره(هسرلوړۍ څ او)دمیړانې ، زړورتیا،
 

په نولسمې پيړۍ کې زموږ د هېواد د تأریخ یوه ځالنده ویاړلې څيره 

انگليس د لومړۍ جگړې ملي اتـل وزیرمحمد اکبر خان د  –، د افغان 
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امير دوست محمد خان زوی او د سردار پاینده خان بارکزي لمسی ، 

 دی. 

سردار وزیر محمد اکبرخان ، زموږ د ولس د هڅو ، جنگ او جگړو 

نو پر وړاندې د کابل د ریزاځالنده څيره ده چې د انگ د تأریخ هغه

وگړو د پاڅون په الرښوونه او بري کې یې په سرښندنې ، رغنده 

اوهيوادپاله ونډه لوبولې ده ؛ خوپه خواشينۍ چې د وزیر اکبرخان له 

سرلوړۍ او ویاړونو 

 ډک ژوند ، لنډ وو. 

 -۱۶سرداراکبر خان 

کلن وو چې په  ۱7

شاه کندهار کې یې د 

شجاع لښکر دړې 

وړې کړ او دغه بریا 

ده ته له هغه مهاله 

وروسته ور په برخه 

کېدله چې په جالل اباد 

کې یې د دغه والیت 

سرکښ والي نواب 

محمد زمانخان ټکولی وو ؛ نوموړي په کالبندۍ کې  له امير دوست 

محمد خان سره د باالحصار د دیوالونود مورچلونو له شا جگړه 

 کوله. 

د دجمرود ّه سيمه کی ن وو چې د خيبر ددرې په بلې غاړه کی کل۲۰

یوې مخامخ جگړې په لړ کې د سيکهانو سر لښکر، جنرال هري 

 جمرودنوید په قلم د  حامد )عکس داستادسينگهـ مات او بيا یې وواژه.

 ړی صحنه ښيی(جگ
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کلن چې زموږ پر هيواد د سيکهانو اود انگليس د ځواکونو له  ۲۲ 

وو لوریو تيری وشو، اکبرخان د سيکهانو د لښکر د  خواله دوه

مخنيوي لپاره د خيبر تر درې پورې وړاندې والړ خو د هيواد د 

خپلواکۍ او ولسواکۍ دښمنانو هغه ته د جگړې له پيليدا مخکې زهر 

ورکړل او د مرگ تر پولې یې ورساوه خو له نيکه مرغه مړ نه 

موینې څخه سرلوړی شواو یو ځل بيا د تأریخ د ننګونو له آز

 راووت. 
 

 .تردی وروسته په هماغه کال کې د بخارا د پاچا په زندان کې ولوید 

وزیراکبر خان ډیر  د لېکوال د وینا پر بنسټ ،«نوای معارک »د 

زَړَور ، باتور او له ميړنتوبه ډک د پياوړې افغانې روحيې څښتن وو 

بيلگې په توگه د او له هېڅ شي او هېڅ چا یې ویره نه درلودله ؛ د 

بخارا امير )چې خپل ولس یې " د قصاب امير" په نوم باله( ، وزیر 

اکبر خان او پالر یې اميردوست محمد خان خپل دربار ته وغوښتل او 

د هغه پالر ته یې ترخې او تروې خبرې وکړې. سردار اکبر خان چې 

 په رگونو کې یې د افغاني سرښندنې او ميړانې وینې په څپو وې په

ډیرې ترخې ژبې یې د بخارا د امير خبرې بيرته په ورته ډول 

ورځواب کړې او په غاو )سخت اعتراض( یې د امير له درباره پښه 

و ایستله اوبيرته یې افغاني ټاټوبي ته مخه کړه. د بخار امير د 

وزیراکبر خان او د هغه د ملگرو د نيولو لپاره خپل جنگياالن 

انان وموندل او د هغوی د تگ مخه یې وليږل.د امير جنگياليو افغ

  ونيوله.

سردار اکبر خان او ملگرو یې چې ټول ټال دیرش تنه ول ، د بخارا د 

تنو په شاو  3۰۰او  ۲۰۰پاچا د جنگياليو پر مخ چې شمير یې د 

خوا کې سپاره وزبکان کېدل، تورې له تيکو را و ایستلې او جگړه 

ملگري او د بخارا د پاچا تنه  7یې پيل کړه. د سردار اکبر خان 
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دیرش تنه جنگيالي پرځمکه را پریوتل ، سردار اکبر خان ، ورور یې 

افضل خان او د اکا زوی یې سردار سلطان احمد خان سخت ټپيان 

شول او د ډیرو ټپونو له امله بې هوښه شول. د هغوی له بې هوښه 

او ځانونو څخه وینې څڅېدلې او ټول یې د بخارا امير ته راوستل 

امير امر وکړ چې ټول دې د پاچا د ماڼۍ )ارگ( په تورې څاه کې 

  [1] وغورځول شي.
 

کاله وروسته دبخاراپاچا  له زندانه را ووت   ۲سرداراکبرخان 

ز کال کې په کابل کې د مشرانو  ۱8۴۱اوهيواد ته راستون شو او په 

ضد پاڅون مشري  ریزاو سپين روبو په ټينگار او غوښتنې یې د انگ

په غاړه واخيستله او درغلن مکناتن یې د افغاني سياست په لومو 

کې راښکيل کړ او مخکې له دې چې د دښمن غيشی دی له پښو 

وغورځوي د هيواد ټگ مار دښمن یې وواژه او له هغه وروسته د 

 افغانستان د حقپال ولس د سترگو تور وگرځېد. 
 

مړینتوب او له  د انگليس د یرغملو پر وړاندې د وزیر اکبرخان له

ښيگڼو ډک چال چلند ددې المل شو چې ان د انگليس د شپاړلس نيم 

زریز لښکرله پوپنا کېدنې سره سره چې له هغو څخه یوازې یو تن 

ژوندی پاتې وو بيا هم هغه په درانده نوم یاد کړي. وزیر اکبرخان د 

انو ژوند چې له هغه څخه یې ریزتنو انگ ۴۴جالل آباد په الره کې د 

د مرستې غوښتنه کړې وه وژغوره او چاته یې اجازه ورنه کړه چې 

هغوی ته څوک تاوان ورسوي. څرگنده ده چې یرغمل کسان د وزیر 

اکبرخان لپاره له ارزښته ډک کسان ول ، خو له دې سره سره که د 

ميلمه پالنې خبره رامنځته شي ، نو د هغوی  ميلمه پالنه یې د کوربه 

ه چې په جالل آباد کې یې د جنرال سيل له السه په توگه کوله. ان کل

ماته وخوړله او ټپي شو د جالل آباد د مجاهدینو له ټينگار سره سره 

دې ته حاضر نه شو چې یا یرغمل کسان وځوروي او یا د ميرمن 



 124 ام جاویدانافغانستان یک ن

سيل په گډون هغوی ووژني. ميرمن سيل چې د خپلو یادونو کتاب یې 

یادوي او وایي چې " ليکلی د سردار اکبرخان نوم په درنښت 

نوموړي سردار هڅه کوله چې یرغمل نيول شوي کسانو ته ځانگړې 

پاملرنه وکړي او پام به یې ساته چې څوک یې په بې المله توگه ونه 

 [۲]ځوروي او د ښځمنو پت یې خوندي وساته." 
 

لوشينگتن د ]لوې جگړې او کوشني هيواد د جگړې[ د کتاب ليکوال 

گڼو، کړو وړو او چال چلند په اړه داسې د وزیر اکبرخان د ښي

ليکي:" هغه بولندوی چې د یوه لښکر د پوپنا کيدنې بنسټ یې 

ـې( په ترڅ کې دروهه ئایښودالی وو که د یوې دروهې )توط

جوړونکي گوتو ته ورتلل نوله هغه سره سره به یې د ښيگڼې په 

د هغه  کولو د ميلمنه پالنې په دود د هغوی پالنه کوله. یوه ورځ یې

مخې ته " ليوتننت لویل" راووست، محمد اکبرخان د هغه ټپونه په 

خپل الس ور وتړل او د ټپ پر سر یې ورته لته دود کښيښود او هغه 

ته یې خپله ډیره زړه سواندي ورڅرگنده کړه. له استثنایي شېبو پرته 

د هغه چال چلند په ټوليز ډول له ټولو سره یو شان وو. سردار اکبر 

ه انگليسي یرغملو سره داسې چال چلند وکړچې پرمختللي خان ل

مدني هيوادونه یې له جنگي یرغملو سره کوي او که د هغه دغه چال 

چلند د لویدیځ له نورو واکمنو د بيلگې په توگه د حيدر یا تيپو 

نو د افغاني مشرد لوړو اخالقو او ئ سلطان له ميړانو سره پرتله کړ

 [3]يا در څرگندې شي." ښيگڼو بيلگې به په ځانگړت

 

چې ولې سردار ئ هغه څه چې دغه ليکوال هک پک کوي دا د

اکبرخان له یوې خوا د دومره لوی لښکر پو پنا کيدنې ته غاړه ږدي 

او له بلې خوا د همدغه لښکر پر کوشنۍ پاتې شوې ډلې زړه 

 سواندی دی؟ 
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ند په سردار اکبرخان د افغاني ځانگړتياو او چال چلئ. ځواب څرگند د

لرلو له چا غچ نه اخيست )دا د ټولو افغانانود ژوند یوه دودیزه 

بيلگه ده چې که څوک ځان د افغاني سيوري پناه ته وسپاري، نو 

هغه سړی له غچ اخيستنې څخه بچ دی(  او که سردار د یوه لښکر 

پو پنا کېدندې ته غاړه ږدي هغه یې ولسي او ملي دنده وه، ځکه دا 

ن ول چې په څو څو ځله یې خپلې کړې ژمنې تر په خپله انگليسا

 پښو الندې کړې وې. 
 

سردار محمد اکبرخان د لغمان په بدیع آباد کې له انگليسي یرغمل 

کسانو سره هغسې له ښيگڼو ډک چلند کاوه چې له یوه افغاني سردار 

سره ښایي. هغه د ټپيانو خبر اخيست، ښځمنو ته به یې د زړه ډاډینه 

له ماشومانو سره د ځمکې پرمخ کښيناست او له  ورکوله د هغوی

هغوی سره به یې لوبې کولې او په افغانستان کې د دودیزه ژوند د 

یوې برخې پر بنسټ یې د انگليسي ښځو او ماشومانو په ساتنه او 

 هغوی ته په درنده سترگه کتلو کې اړینه پاملرنه کوله. 
 

و کسانو په ډله کې اندرسن یو تن انگليسي افسر د یرغمل نيول شوی

وو او د هغه څلورکلنه لورهم د خورد کابل د درې په غاښي کې د 

زکال د جنوري په اتمي نيټې د غازیانو الس ته لویدلې وه او  ۱8۴۲

د سردار اکبرخان د الرښوونې پربنسټ نوموړي نجلۍ کابل ته لېږل 

شوې شوه چې د نواب محمد زمانخان په کور کې یې ژوند کاوه او د 

واب د کورنۍ له بامنې او مينې ډک چاپيریال څخه برخمنه وه. د ن

نجلۍ مور او پالر له دې امله سخت په اندیښنه کې ول، سردار 

ـيب امين هللا خان په نامه له جالل آباده یو لېک وليږه ئاکبرخان د نا

او له نجلۍ یې د ډاډ وړ کسانو له الرې بيرته  را وغوښتله. په دې 

دا ئ. چې د سردار اکبرخان په خپل قلم لېکل شوی د اړه یو لېک شته

 اوس د همدغه لېک متن ولولی :ئ د
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یب صاحب دې د پاچایانو د ستر او څښتن پاچا د ئگران اکا او نا"

لوړې ځالندې ماڼۍ د رڼا په روښنایي کې رانغاړلي وي او د ستاینو 

وریا دې پرې وي او لوی څښتن دې له هرډول کړاوونو څخه په 

ې کې د خپل سيوري تر پناه الندې ولري او د خوښۍ هېله یې ساتن

کوم. له هغه ورسته غواړم د اندرسن د یوه تن پيرنگي د لورپه 

تړاوڅرگنده کړم چې د هغه لورد خورد کابل په دره کې مخورو او 

څښتن دوست محمد عمرخان ته ورکړل شوې وه او د نوموړې نجلۍ 

ته ورغلی وو اوله هماغه  پالر د څښتن دوست ميراحمد خان الس

نيټې وروسته د نوموړي نجلۍ د کورنۍ اړوند کسان چې زما په 

ولکه کې دي خورا زیات کړیږي چې په دې تړاو مخکې هم لېکنه 

شوې وه. اوس یو ځل بيا ليکم چې په هر ډول چې اړینه بولی او 

ځکه دا ښه ئ کيږي هماغه نجلۍ د ډاډمنو کسانو په ساتنه کې راوليږ

او که را ونه رسيږي نو ډیره ناوړنده او نامناسبه کړنه به ئ دکار 

، ئ وي. هيله مند یم چې په دې تړاو تر خپلې شونې وسې هڅه وکړ

زموږ له اړخه مو زړه ډاډه اوسه ، د خپلې روغتيا او د روانو پيښود 

بشپړ ډاډ لرم چې د اندرسن ئ لړۍ خبر په ليکلې توگه موږ ته راوليږ

ه کې به هېڅ ډول نيمگړتيا او بې پروایي ونه شي د لور په راليږن

اودا یو له اړینو چارو څخه دې چې ودې شي ؛ نور مو د لوی څښتن 

په پنځونې اود بامنې تر سيوري الندې غواړم. د سردار محمد اکبر 

 [۴]خان مهر" 
 

ددغه ځانگړي ليک د ليکبڼې له مخې د دښمن د ناموس او د هغوی 

په اړه د غازي سردار محمد اکبر خان هغه د ځان د روغ رمټ والي 

انساني احساسات راڅرگندیږي چې د یرغمل نيول شویو کسانو  په 

ئ تړاو یې درلودل ؛ ددغه لېک څوکرښې هغه له ویاړه ډک السوند د

چې ددغه سردار مجاهد دریځ یې ددښمن په سترگو کې ال دروند او 



 127 ام جاویدانافغانستان یک ن

مې نيټې نوموړې ز کال د مې د مېاشتې په لس ۱8۴۲وو. د ئ لوړ کړ

نجلۍ د هغې مور اوپالر ته و سپارل شوه چې مور او پالر د خوښۍ 

په جامو نه ځایيدل. د نواب محمد زمان خان کورنۍ نجلۍ ته 

ورښودلي ول چې که څوک ورڅخه پوښتنه وکړي نو ودې وایي چې 

 [5]، خو زه مسلمانه یم." ئ :" مور او پالرمې کافر د
 

اد له دښمنانو  سره د سردار اکبر خان د له جنگي یرغملواو د هيو 

اخالقو او له ښيگڼوبرخمن چال چلند اود هغه د مېلمه پالنې په اړه له 

انگليسي ليکواالنو څخه ډیر څه پاتې دي چې هر یو یې په خپل وار 

هغه څه چې نن موږ وایو د وزیر اکبرخان د دغې ځانگړتيا ، 

 رښتونې منښته کوي. 
 

غمل( وایي چې : د انساني اخالقو اوښيگڼو بله بریدمن ایر)یو تن یر

لوړه کچه بل ځای نه شو موندالی چې اکبرخان یې له خپل لوري د 

یرغملو په حق کې څرگندوي، په هغه شيبه کې چې یرغمل او ددوی 

ساتونکي د کابل د بهانده سيند د څپاندو څپو له سره تيریدل هغه 

ویو کسانو څخه څوک ډیره اندیښنه درلوده چې له یرغمل نيول ش

ډوب نه شي او په پای کې ټول روغ رمټ له سينده تير شول. ایر د 

په غونډه کې  ۲3مکنزي د وینا له مخې چې د دسامبر د مېاشتې د 

یو یرغمل وو ، وایي:" زه باید د محمداکبرخان په اړه د نياو او 

انصاف له مخې ووایم چې کله زما د غاړې د پریکولو لپاره د 

وکړۍ راتاو شوه نو ما د هغه رکاب ته الس واچاوه او ځان غازیان

مې ټينگ کړ، هغه په زړورتيا خپله توره له تيکي را وایستله، توره 

یې له تر سر تاوه کړه او ویې ویل"هيڅوک نه شي کوالی هغه ته 

د ئ." تاوان ورسوي، مگردا چې لومړی زما چاره راوکړ

غلبه وکړه کله چې پوه وزیراکبرخان پراخالقو ، غرور هغه وخت 
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شو چې نور زه له گواښ سره مخامخ نه یم، او په ملنډو یې راته 

 [۶]وویل چې "ته راغلی یې چې زموږهيواد ونيسی!" 
 

لوشينگتن ليکي...."سره له دې چې د یرغمل نيول شویو  او د وژل 

شویو خپلوان په ویرې او ترهورۍ پر اکبرخان بد وایي او د خپلو 

یرغمل د ميلمنو په توگه په برابر دریځ  الیل هم لري خوخبرو لپاره د

د کوربه مخې ته کښيني او له هغه سره خوراک او څښاک کوي. د 

انگليس د لښکر پو پنا کوونکی او د انگليس د سياسي استازي 

مکناتن وژونکی ، د خاورینې ځمکې پرمخ د هغو کسانو د ماشومانو 

ناست او له هغو ئ الس د په منځ کې چې ژوند او مرگ یې دده په

 [7]ئ..." سره لوبې کوي او پر هغوی گران د
 

ان پر افغانستان د انگليسانو له یرغل مخکې د بهرنيو پروړاندې د 

سرداراکبرخان چلند له درناوي ډک وو. لرغون پيژندونکی او په 

ز کال کې د اميردوست محمد خان دربار ته د برنس د پالوي ۱838

اقعه نگار( چارلزميسن تر یوې مودې پورې په پيښلېک ليکونکی )و

کابل کې پاتې شو او د باالحصار گرد چاپيره یې د لرغون پيژندنې 

څيړنې پيل کړې چې په پای کې د څو ښځمنو مجسمو کوپړۍ ، یو 

شمير لوښي او نور اوزار وموندل. کله چې سردار اکبرخان د دغو 

ه ؛  کله چې د سرو موندنو په اړه خبر شو هغه یې ځانته را و بال

زرو په پاڼو پسولل شوې د کنډو )مجسمو( سرونه یې وليدل ، ویې 

ویل: کاشکې په رښتونې نړۍ کې هم دومره ښکال وای.ميسن وایي 

چې سردار اکبرخان او د هغه اکا نواب جبارخان د بهرنيانو ساتنې ، 

ه پالنې او د هغوی د اړتياوبرابرولو ته ډیره پاملرنه کوله او له هر

اړخه پوهانو او لرغون پيژندونکو ته یې اسانتياوې چمتو کولې. 

ميسن نوموړي ارزښتناکه شيان لومړی کلکتې او بيا یې لندن ته 

  [8]یووړل.
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د افغانستان د وروستينو پاچاهانو )پادشاهان متأخرافغانستان( د 

کتاب ليکوال د سردار اکبرخان په اړه ليکي : "وزیر اکبرخان یو پوه 

ق او هوښيار سړی وو او ته به وایې چې په دنيوي چارو کې یې ،الی

له ټولو ډگر گټلی وي او په عقل او ځيرکۍ کې او د نړۍ ليد په تدبير 

 [9]کې تر ده لوړ نورڅوک مونده نه شي." 
 

سردار اکبرخان زَړور او په خپله ژبه او ژمنه ټينگ والړ سړی 

ـيب امين ئجنگ او ناوو.کله چې د مرنجان په غونډۍ کې یې د فتح 

هللا جنگياليو ته ماته ورکړه او د محمد شاه خان بابکرخيل په 

منځگړیتوب سولې او د فتح جنگ د وزارت د څوکۍ منلو ته یې 

غاړه کښيښودله، نواب محمد زمانخان سردار د وزارت د څوکۍ له 

ـيب امين هللا خان سره د خپلوۍ له کولو څخه منع کړ، ئمنلو او له نا

غه ځواب ورکړ اوس مې د سولې ټول آړونه منلي اونه شم خو ه

کوالی له خپلې ژمنې بيرته را وگرځم. حميد کشميري د سردار 

 اکبرخان له ژبې نواب زمانخان ته وایي:
 

 ر نامجــــوی           ـــجوابش بگفت اکب

 زد ازین گفتگویــه خيــکه اکنون چ

 بشکنم چوشب بسته پيمان سحر

 دشمنــم؟  دوستــان  رـــبچــه گویــد  

 گم کنـم            دوـــدرستی گر از عهدخ    

 [۱۰]مردم کنم  ـهه پيمان بــازین پس چ 

ژباړه: نوميالي اکبرورځواب کړه چې له دغو خبرو څخه څه الس )

ته نه راځي ځکه چې په شپه کې کړې ژمنه نه شم کوالی بل سهار 

تانو ته څه ووایي؟ که زه له را ماته کړم ، زما دښمن به زما دوس
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خپلې ژمنې سپيڅلتيا ليرې کړم نو له ولس سره به څه ژمنه وکړای 

 ؟(شم
 

د همدغه ځواب په ورکړې د نواب محمد زمانخان او د وزیر اکبر 

خان اړیکې ترینگلې شوې او خبره دې کچې ته را ورسيدله چې 

ر اکبرخان دواړو د اکا زامنو د یو بل پرمخ تورې را وایستلې اوسردا

بری شو او نواب محمد زمانخان یې وبخښه او بيا یې له هنده د  الس

امير دوست محمد خان ترراستنيدلو پورې  هغه یې د کابل د پاچاهۍ 

 یب( په توگه وساته. ئد مرستيال )نا
 

سرداراکبرخان ميړه مخی، پتمن او بخښونکی وو. کله چې د هغه 

شا له لوري پرهغه ډز وکړ  چوپړمار او ساتونکی پيرمحمد کاکړي د

، سردار ټپي او له مرگه بچ شو. پيرمحمد ومنله چې انگليسانو دی 

تير ایستلی اوهغه ته یې روپۍ ورکړې وې چې سردار ووژني نو 

 اکبرخان نوموړی وبخښه او له مرگه یې ور تير شو. 
 

سردار ميړنتوب او افغانيت له یو بل سره برابر گڼل ، هېڅکله یې نه 

چې دښمن ته شا واړوي. ان کله چې د بخارا له زندانه ورته  غوښتل

د تيښتې الرې چارې برابرې شوې او پالر یې ورڅخه وغوښتل چې 

له هغه سره یوځای د بخارا له زندانه وتښتي نو سردار دغه کار بې 

پتي او له هرانډۍ )بزدلي( ډک کار وباله او پالر ته یې په ځواب کې 

ب کې مني خو نه غواړي په پتۍ کې ژوند وویل چې مرگ په ميړنتو

 وکړي. 
 

لنډه دا چې سردار اکبر خان د خپل لنډ دیرش کلن ژوند نيمایي برخه  

په ویاړ سرلوړۍ تيره کړه او د سرښندویه ژوندانه دغه کلونه یې د 

هيواد د ملي واکمنۍ او د ځمکنۍ بشپړتيا په ساتنه کې له بریاوو ډک 
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دیـپالو هيواد پلورو سره یې نه پخال او له پرریزانوول ، له انگ

کېدونکې دښمني درلودله او دغه موده یې له خپلې ځالندې او 

تورکښې )لوڅ( تورې سره یو ځای د هيواد او د ملي یووالي د 

دښمنانو پروړاندې په جگړه کې تيره کړه. د هيوادوالو په زړونو او 

یوه سرسخته سترگو کې د یوه ميړني غازي مجاهد او د انگليسانو د 

دښمن په توگه د هغه د زړورتيا او ميړانې یادونو دومره ستر او له 

ز کلونو د پاڅون له بریا  ۱8۴۲ – ۱8۴۱درنښته ډک کړ چې د 

سره سم د هغه د ښادنامو اوله بریاوو ډکو جگړو په ویاړ د اکبرنامې 

په نامه شعري بوللې )حماسه( اورزم وبزم د )حميد کشميري له پلوه 

هجري سره سمون خوري" جوړه  ۱۲۶۰ز چې له  ۱8۴3په " 

شوه ( او ظفرنامه اکبري ]اکبري بریلېک[ ] د ډیلي د اگرې د 

 ۱۲۶3ز کال چې له  ۱8۴۶اوسيدونکي قاسم علي له پلوه په 

هجري سره سمون خوري[ وویل شوه. چې دغو دواړو د هغه 

 نوميالتيوب ته د یوه تلپاتې اتل نوم ورکړ. 
 

د هيواد له ودانيو او د هيواد د چاپيریال له ښيرازۍ وزیر اکبرخان 

سره ډیره مينه درلودله. د سراج التواریخ د ليکوال د وینا پر بنسټ 

په جالل آباد کې د باغ سراج ودانۍ د وزیر اکبر خان له  نه 

وزیر اکبرخان د خپلې ځوانۍ په ئ. هيریدونکو څليو څخه یو کار د

ز کال کې په دیرش کلنۍ کې په  ۱8۴۶ډیرو تودو شپو ورځو کې په 

لغمان کې سترگې له نړۍ وتړلې او د هغه جنازه یې د فيل پر اوږو 

مزارشریف ته یووړه او د هغه د وصيت پر بنسټ یې د حضرت علي 

 [۱۱]کرم هللا وجهه په روضه کې خاوروته وسپاره.

انو د خپل ریزله هغه وروسته گنگوسې خپرې شوې چې انگ 

د پوپنا کيدنې په غچ کې د خپل یوه جاسوس له کسيزلښکر  ۱۶۵۰۰

 الرې هغه ته زهر ورکړل. اروا یې ښاده او یاد یې تل ژوندی وي!
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په خواشينۍ چې زموږ د هيواد والو په منځ کې داسې کسان هم شته 

چې سترگې یې د  وزیر اکبرخان غازي د سرښندنکو او له ځانه 

يالبيلو شيـبو کې ددې تيرېدونکوحماسو د ليدلو وس نه لري او په ب

پرځای چې د هېواد ددغسې سرښندونکي بچي د ښېگڼو او ميړانو 

یاَدونه وکړي هغه د خپل قلم په څوکو چيچي او په خپل اند هڅه کوي 

 چې گڼې د هغه د شخصيت له دروندوالي څخه به یو څه کم کړي. 
 

حقپاله او حق پيژوندونکي افغانان هېڅکله چاته اجازه نه ورکوي 

د هغوی ملي او اتـلې څيرې چې د خپلو وینو په تویولو یې دغه  چې

ټاټوبی ساتلی او موږ ته یې په سرښندنې را ډالۍ کړی وښکنځي ، یا 

 یې سپکه ووایي او یا هغوی ته په سپکه وگوري.  

د وزیر اکبر خان زړورتيا ، مېړانه او د هغه د هيواد او ولس پالنې 

سړي د زړه په تل کې د باتورۍ  اوچت او ژوندی احساس په خپله د

او سر ښندنې څپې را پاروي. له دې امله ددغو کرښو د ليکلو المـِل، 

زما  د هغې ژورې ليوالتيا له تــَل څخه سر چينه اخلي چې دغه ملي 

 ۱۶۴ولسي ستر شخصيت ته یې لری ، او دا دې د هغه د مړینې له 

ب په ليکلوکی کالو وروسته غواړم د وزیر اکبر خان یاد د یوکتا

 ولمانځم.

د هيواد ځوانانو اواوسني مخ په ودې زوزات )نسل( ته ښایي چې د  

خپلې پوهې د لوړ والي لپاره د خپل هېواد تأریخ یو ځل بيا په ځير 

ولولي او ورته څرگنده شي چې زموږهېواد د خپل تأریخ په اوږدو 

 کې په ځانگړې توگه د اوسني تأریخ په سپيڅلې لمنه کې داسې

ميړني او باتور بچي روزلي دي چې هيواد او ولس د هغوی په 

 پای رغنده سرښندونو ویاړي.
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 دهمیازمقاله 

 

 شرحی  از ویرانی بلخ توسط چنگیز 

 بروایت ابن بطوطه وایمیل ریبیچکا
(10 /1 /2021) 

 

با کوفه « دارالفقاهه»در قرون نخستین اسالم، به عنوان بلخ ، 

و بصره برابری میکرد، زیرا نشرافکارمرجئه با رواج مذهب 

ابوحنیفه در خطه بلخ توأم بود. به شرحی که درکتاب فضایل بلخ 

بعضی از مشایخ و علمای کوفه، بلخ را مرجي آباد میگفتند، »آمده 

ا رحمت هللا مرجی میگفتند، و اهالی جمله به سبب آنکه ابوحنیفه ر

جمله حنفی مذهب بودند.و اهل خراسان چون به طلب علم به سوی 

عراق هجرت کردندی ، به خدمت بعضی علمای دیگر رفتندی، مگر 

اهل بلخ، که همیشه ایشان به حضرت ابو حنیفه تحصیل کردند]و 

اسیای )آذرمیدخت،بلخ ،کهنترین شهر  «جز وی هیچکس را نشناختندی[.

 (.9۶مرکزی، ص 

بقول مولف حدود العالم،  شهری بود معروف و جای 

مینامیدند و از هر « بارکده هندوستان » بازرگانان و آبادان که آنرا 

طرف اموال تجارتی بدان وارد میشد. و مجمع تجارت ها و معامالت 

 (۶۴)حدودالعالم ، ص بازرگانی بود. 

» سی دو دروازه آن را شهر بلخ چهارده دروازه داشت که مقد

می شمارد. و بارتولد عقیده دارد که « باب هندوان و باب یهودیان 

این اسامی حاکی از وجود محله هایی است که تجار هندی و یهودی 

 (۵7)بارتولد، جغرافیای تاریخی ایران ، ص در آن سکنی داشتند. 
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بنابر روایت حمدهللا مستوفی، بلخ را کیومرث بناکرده  

تهمورث دیوبندبه اتمام رسانیده و لهراسپ پدر گشتاسپ تجدید و

عمارتش کردوبرگرد آن حصارکشید. بنابر روایت دیگری، منوچهر 

بن ایرج بن فریدون آنرا بناکرده و آتشکده ای درآن بوده و نیز بتکده 

ای که برمک جد برامکه خادم آنجا بوده و وی برجمیع آن بالد 

که در زمان خلیفه سوم بلخ از سوی حکومت میکرده است، تا آن

اعراب فتح شدو برمک درجمله اسراء به نزد خلیفه سوم برده شد و 

مسلمان گردید ومامورجمع آوری مالیات بلخ شدو دوباره به بلخ 

خاندان برامکه در عهد هارون الرشید عباسی از رجال بازگشت. 

نجام نامدار وبا تدبیر دروزارت و اموردیوانی بودند، مگر سرا

براثرخود خواهی و حق نشناسی خلفای عباسی و سعایت دشمنان 

مورد غضب هارون الرشید قرار گرفت و تمام خاندان برامکه قتل 

عام شدند. در ترجمه تاریخ طبری از بلعمی داستان حزن انگیز 

 نابودی این خاندان با علم وفضل بلخی بطور مشروح آمده است.
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عه هندوان بلخ بوده که در یکی از قلعه های معروف بلخ قل

تاریخ ها زیاد از آن نام برده میشود. گویند این قلعه را نصر بن سیار 

آخرین والی خراسان در دهه دوم قرن دوم هجری ساخته است و لی 

سلطان محمدخوارزمشاه که به عزم سرنگونی دولت غوری از آمو 

ین والی گذشته بود ومیخواست به بلخ وارد شود، با مخالفت عمادالد

روبرو شد، خوارزمشاه شهر را درمحاصره کشید و والی در قلعه 

بودمتحصن شد، « حصنی حصین و مجمع ذخایر»هندوان بلخ که 

بنابرین آتش خشم خوارمشاه مشتعل گشت و امرکرد تا آن قلعه 

راخراب کنند.والی چون دید چاره ای جز تسلیمی ندارد، از در عذر 

فت و بلخ در تصرف خوارزمشاه پیش آمد و مورد عفوقرار گر

 (2۵0، 2۴۴)جغرافیای تاریخی شهرهای ایران، ص ،درآمد. 

بلخ تا پیش از حمله چنگیز یکی از شهرهای معمورتاریخی  

 1220ق =  ۶1٧ومرکزمهم  سیاسی واقتصادی کشور بود. در سال 

چنگیز آنرا مثل سایر شهرهای آسیای میانه ویران کرد وپس از آن 

یعنی تاربع اول قرن هشتم هجری همچنان ویران بوده  تایک قرن بعد

 است .

م( از  1۳2۵ق =  ٧2۶ابن بطوطه سیاح المغربی درسال) 

راه ترمذ به بلخ سواره عبور کرد و آنجا را همچنان ویران و غیر 

رود خانه جیحون را » مسکون یافت. وی در این مورد میگوید : 

نیم در بیابان شن زاری گذشته بسوی بلخ حرکت کردیم ، یک روز و 

راه رفتیم تا به بلخ رسیدیم . بلخ بکلی ویران شده بود ، لیکن منظره 

چه بناهای اصلی  0شهر چنان می نمود که گوئی هنوز آبادان است 

کامالً مستحکم بوده اند. و این شهر بسیار وسیع و پر جمعیت بوده و 

. نقوش پایه آثار مساجد و مدارس آن تا کنون هم پا بر جا ی است 

ً الجورد میباشد. میگویند الجورد مال خراسان  های عمارات غالبا

است از کوهستان بدخش ) بدخشان ( بدست می آید و یاقوت بدخشی 
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)بدخشی ( تلفظ « بلخش»هم از همان جا بدست می آید و عوام آنرا 

میکنند. بلخ را چنگیزخان خراب کرد . چنگیز تقریباً یک سوم مسجد 

ه طمع گنجینه یی که میگویند زیر یکی از ستونهای این شهر را ب

مسجد نهفته بود ، ویران کرد و مسجد از بهترین و وسیع ترین 

مساجد دنیا بوده و اگر چه با مسجد رباط الفتح المغرب از حیث 

.« بزرگی ستونها شباهت دارد، ولی مسجد بلخ زیباتر از آن است

، ص  1تهران ، ج  13۴8موحد چاپ)سفرنامه ابن بطوطه ، ترجمه محمدعلی 

۴31)  

مولف گنج دانش)جغرافیای تاریخی شهرهای ایران( ،محمدتقی 

خان حکیم مدعی است که :در تاریخ بلخ مسطور است که وقتی 

]روزگاری[ آبادیها و معموری بلخ بقدری رسیده بود که در نفس 

حمام  1200جا نماز جمعه میگزاردندو  1200شهر وقراء دور شهر 

دخدا پسند داشت. ازخواجه ابونصریکی از اعاظم بلخ روایت می ک

شود که در زمان یورش چنگیز خان ، پنجاه هزار کس از سادات و 

مشایخ و موالی در بلخ تقسیم بودند. چون چنگیز خان از آب آمویه از 

معبر ترمذ گذشت ، جمهور مشاهیر با تحف و پیشکشی و امتعه 

و اظهار بندگی کردند، ولی چون سلطان فراوان به استقبال شتافتند 

جالل الدین خوارزمشاه زنده بود وعلم مخالفت ومناقشت می افراخت 

، چنگیزخان برانقیاد اهالی بلخ اعتماد ننموده ، فرمان داد تا مردم به 

اسم شماره از شهر بیرون آمدند و ایشان را برلشکریان تقسیم نمود، 

عمارات و ابنیه عالیه اثری باقی برنا وپیر را به قتل آوردند و از 

 (2۴۵تهران ، ص 13۶۶محمدتقی خان حکیم ، گنج دانش، چاپ )نگذاشتتند

این مؤلف از قول ابن بطوطه نوشته میکند که از دور هرکه 

بلخ را می بیند بواسطه استحکام قدیمه آن گمان میکند که این شهر 

ده هایی چیزی آباد ودایر است و لیک از این ابنیه عالیه جز خاک تو

برجای نمانده که عده قلیلی از مردم درآن زندگی میکنند. مگر در 
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قدیم االیام شهر بلخ بزرگتر از جمیع شهرهای ترکستان بوده است. 

از مسجد و مدارسی که باقی است ، عظمت شهر پیداست. ولی 

چنگیز خان بلخ را بکلی ویران وآهالی را قتل عام کرد و دو ثلث 

س آن را منهدم نمود. مسجد جامع آن را ویران ساخت مساجد و مدار

که وسیعترین وبهترین مساجد دنیا بود و علت آن این بود که به وی 

گفته بودند که در زیر یکی از ستونهای مسجدی گنجی نهفته است ، 

 چنگیز به طمع پیداکردن آن گنج همه مسجد را زیر و روی کرد.

 

 
 مسجد نه گنبد بلخ
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وایت میکند که شخصی از اهالی بلخ به من گفت که : ابن بطوطه ر

در عهد عباسی این مسجد را از  زوجه داود یکی از حکام بلخ،

دارایی شخصی خوداعمار کرده بود. میگویند خلیفه را براهالی بلخ 

خشم گرفت و جریمه گزافی بر بلخیان خواله نمود و جمعی را برای 

ماموران وصول جریمه به وصول این جریمه به بلخ فرستاد. وقتی 

بلخ رسیدند و فرمان خلیفه به حاکم شهر عرضه داشتند، زنان شهر 

نزد زوجه داود بن علی حاکم بلخ رفتند و از او التماس رفع این 

جریمه را نمودند. زوجه داود یکی از جامه های مروارید دوزی 

مرصع خود را نزد مامور خلیفه در عوض جریمه خلیفه فرستاد تا 

م شهر معاف باشند.  مامور جریمه که دانست آن جامه چندین مرد

برابر جریمه ارزش دارد ، آن را برداشت وبه بغداد رفت . خلیفه 

همینکه چشمش به آن جامه افتاد و تفصیل را از زبان مامور خود 

شنید گفت :چگونه زنی از من کریم تر و بر رعیتم رحیم تر باشد و 

ور را به بلخ معاودت داد و امانت به خلق از من دلسوزتر؟ مام

زوجه حاکم را رد نمود و یک ساله مالیات مردم را هم به مردم بلخ 
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بخشید. بعد از آن که بخشش خلیفه را زوجه داود شنید، از محصل 

زوجه داود گفت: لباسی پرسید: آیا خلیفه جامه را دید؟ گفت : بلی. 

فروخت و با پول آن  را که نامحرم ببیند، دیگر به چکار آید، آن را

این مسجد را بناکرد، ولی یک ثلث قیمت جامه از مخارج مسجد 

زیادت آمد. دستور داد: بقیه پول را در زیر ستونی پنهان کنند و 

هروخت خرابی به مسجد روی دهد، به مصرف رسانند. اینست که 

چنگیز برای یافتن آن پول به تخریب مسجد پرداخت وآن را ویران 

 (2۴۵ن ، ص) هما.نمود

 ایمیل ریبیچکا  :

ایمیل ریبیچکا افسراطریشی ،اسیری که درختم جنگ اول 

جهانی از چنگ روسها درترکستان فرارکرد وخود را به افغانستان 

درافغانستان بوده است در کتاب  1۹20تا1۹1۵رسانید و از 

خود)درکشورخداداد افغانستان( در مورد برخورد  بیرحمانه چنگیز 

 لخ مینویسد:با شهریان ب

کمترشهری مانند بلخ با این همه خندق ها، سد ها ودیوارهای »

دفاعی محافظت میشد، اما برای چنگیزخان اقدامات دفاعی بلخ خنده 

آوربود. او یک هیات را به شهر فرستاده خواهان تسلی مدهی بلخ 

گردیده بود. بلخ که توانمندی های خود را بخوبی میشناخت، خواست 

ا رد کرده و فرستادگانش را از شهر بیرون کرده چنگیزخان ر

بود.دیری نگذشت که درهمان شب هجوم لشکر چنگیزخان آغاز شد. 

مانند پشکها یورش بران از خندق ها گذشتند، از سدها و دیوارها باال 

می رفتند و اگرصدها تن از آنها درمیدان جنگ کشته می شدند، به 

ه های آتشین یکی بعد دیگری زودی جای آنها دوباره پرمیشد. گلول

داخل شهر پرتاب میشد. دیری نگذشت که مهاجمان ریسمانها و زینه 

های خود را بردیوار های شهر گذاشتند. باشندگان بلخ هنگام شفق 

درک کردند که مقاومت شان سودی ندارد و حاال وقت آن رسیده 
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ی است تا خواستار ترحم وبخشایش شوند. چنگیزخان درحالی که باال

یک تخت طالئی نشسته بود فرستادگان شهر را به حضور پذیرفت. 

چنگیزخان به آنها دستور داد تا تمام باشندگان بلخ که میخواهند در 

ً شمارکنند.  امان بمانند به بیرون شهر جمع شوند تا آنها را دقیقا

همگی لرزان ولی باروح پر از امید دستور چنگیزخان اجرا کردند. 

یش سفیدان و زنان که اطفال شیرخوار خود را در کودکان،مردان،ر

بغل گرفته بودند درصف های طوالنی از خانه های شان بیرون 

 شدند.

به امرچنگیزخان باشندگان شهر به گروه های هزار نفری 

تقسیم شدند و درمقابل هرگروه آنها یک گروه صد نفری متشکل از 

شد. سربازان به سربازان مسلح قرارگرفت. بعد شمارش خونین آغاز 

سرعت برق وظیفۀ خود را انجام دادند وهرکدام با ضرب شمشیرده 

تن را بی سر کرده بر زمین انداختند. این صحنه وحشتناک توأم با 

فریادها و ناله ها تنها چند دقیقه را در برگرفت و بعد بلخ دیگر زنده 

یک زن که میخواست کودکش را نجات دهد به سربازی  نبود.

که او از ترس چپاولگران یک مروارید قیمتی را قورت داده میگوید 

است. سرباز نا انسان به جای اینکه جواب بدهد، شکم زن را میدرد 

و در بین روده های او آنقدر با شمشیرش میزند تا مروارید بزمین 

می افتد. درحالی که میدان غرق خون است، مهاجمان وارد شهر 

رها بیرون آورده میشود میشوند. دارائی های مساجد وقص

وکتابخانه ویران میگردد. به داخل خانه ها آتش می اندازند و به 

شهر برای چندین روز زودی بلخ بحری از شعله های آتش میگردد.

می سوزد تا اینکه آتش دیگرغذائی پیدا نمیکند وخاموش میگردد. بعد 

ه جنگجویان وظیفه میگیرند تا دیوارهای شهر را که هنوز ایستاد

بودند، ویران کنند. چنگیزخان تا زمانی که شهر با خاک یکسان 
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)درکشورخداداد افغانستان ، ترجمۀ رتبیل شامل « نگردید، آرام نگرفت.

 پایان(    2٧٧تا 2٧۴آلمان، صفحات  201۴آهنگ وسیدروح هللا یاسر، سال
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 مقاله دوازدهم

 

 ردید؟چگونه مزارشریف جانشین بلخ گ
1۵ /1 /2021 

 

محمدتقی حکیم در جغرافیای تاریخی شهر های ایران به نقل 

هجری، مردی بنام  ۸۸۵از روضة الصفا، روایت میکندکه درسا 

شمس الدین محمد که خودش را به شیخ بایزید بسطامی صوفی 

معروف منتسب می نمود ، ازکابل به بلخ رفت وکتابی در اختیار 

سلطان سنجر سلجوقی نوشته شده بود. در  داشت که گویا در زمان

این کتاب غیر موثق اشاره شده بود که مزار امیر المؤمنین علی بن 

بلخ بوده باشد . حاکم بلخ به « خواجه خیران» ابی طالب در قریه 

محل قریه خواجه خیران )خواجه حیران؟( رفته ، مقبره و گنبدی 
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تیجه لوحه سنگی بدست محقری دید، امرکرد تا محل را بکاوند ، در ن

اینست مضجع اسدهللا الغالب علی بن » آمد که برآن نوشته شده بود: 

چون صحت این روایت از نظر تاریخ «. ابی طالب علیهم السالم 

مشکوک بود ، موضوع توسط شخص راوی به سلطان حسین بایقرا 

) محمدتقی حکیم، جغرافیای تاریخی شهرهای در هرات گزارش داده شد.

 (2۴۴، ص 1۳۶۶ن ،تهران ، ایرا

غبار نیز این روایت را درمسیرتاریخ، آورده و عالوه میکند 

که: سلطان حسین بایقرا براثر ادعای شمس الدین محمد، مدتی بعد، 

از هرات به بلخ رفت ، و ازقریه خواجه حیران دیدن کرد، در آنجا 

:» گنبدی و قبری با لوحه سنگی دید که در آن لوحه سنگ عبارت 

دیده میشد . چون « هذا قبر اسدهللا ابن عم رسول هللا علی ولی هللا

تاریخ صحت چنین ادعای را تصدیق نمیکرد، معهذاسلطان حسین 

امرکرد تا باالی آن قبر عمارت موجود را بساختند و بازاری بر 

را بر این مزار « نهرشاهی»آوردند و حمامی بنیاد نهادند . سلطان 

و سید تاج الدین حسن اندخوئی را به نقابت  جدید االحداث وقف کرد

و همان شمس الدین محمد ) شیخ زاده بسطامی ( را به تولیت مزار 

معین کرد و کار کنانی هم برای موقوفات آن مقرر نمود. از آن ببعد 

گرفت و بتدریج آباد « مزار شریف» است که قریه خواجه حیران نام

ید. در این ضمن شیخ زاده تر شد و عوض بلخ قدیم مرکز والیت گرد

بسطامی به آنچه میخواست رسید یعنی مقام روحانی حاصل کرد و 

) غبار، افغانستان «تمول سرشار از نذر و نذور بدست آورد.

 (2۸1، ص1درمسیرتاریخ، ج 

با توجه به آنچه روضه الصفا روایت کرده ومحمدتقی حکیم و 

ر و رونق آن از مرحوم غبار آن روایت را در مورد ایجاد شهر مزا

برکت نام علی)کرم هللا وجه( نوشته اند، یک بار دیگر میتوان تائید 

کرد که هیچ سند و شواهد تاریخی در دست نیست که ورود خلیفه 
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چهارم را به افغانستان نشان بدهد ، تا چه رسد به مرقد آن حضرت 

هجری  ۴0در این کشور ؟ زیرا به گواهی تاریخ طبری، در سال 

ز خوارج که از پیگرد سپاه حضرت علی بجان رسیده سه تن ا

بودند)یعنی ابن ملجم ، برک ابن عبدهللا وعمرو بن بکرتمیمی(تصمیم 

گرفتندکه علی، معاویه و عمروعاص را بقتل برسانند تا راه برای 

انتخابات آزادجهت تعیین خلیفه تازه فراهم گردد.مامور قتل معاویه او 

مامور قتل عمروعاص نیزبجای او را زخم زد و مجروح ساخت ، 

اشتباهاً شخص دیگری را بقتل آورد، اما مامورقتل علی، عبدالرحمن 

بن ملجم درسحرگاه نوزدهم رمضان، با شمشیر،حضرت علی را 

، ۶)تاریخ طبری، ج مجروح کردکه سرانجام باعث مرگ علی گردید. 

 (۹2، ص 1، بحواله علی میرفطروس،اسالم شناسی، ج 2۶۹۳- 2۶۸1صص 

بقول علی میرفطروس : قبرعلی را از بیم آنکه مبادا خوارج 

آنرا نبش کرده و جسد وی رابیرون آورند، از مردم پنهان کردند و 

بقولی دوبار قبرعلی را از جائی بجای دیگر تغییر دادند. بعضی 

گویندجسد علی را باشتری به مدینه فرستادند تا درکنار رسول خدا 

تردر راه گم شد و ندانستند بکجا رفت. بخاک سپرده شود ولی اش

برخی گویندآن شتر را قبیله طی گرفته و جسد علی را دفن کردند، 

ولی علما و مورخان شیعه گویند که حضرت علی رادر نجف بخاک 

 (۹۳سپردند.) علی میرفطروس ، همان، ص 

مگر مردم افغانستان و آسیای میانه تا هنوز به این باورند که 

هر مزارشریف هست و ساالنه هزاران خانواده از قبر علی در ش

دور ونزدیک وحتی ازپاکستان وایران وآسیای میانه برای طلب مراد 

به این مزار می آیند.چون متولیان مزارمنسوب به حضرت علی در 

بلخ ساالنه از برکت این زیارت صاحب درآمدی سرشاراز مدرک 

ند کس درمورد عدم خیرات ونذور زوارمیگردند ،به کس اجازه نمیده

حقیقت وجود مقبره علی دراین مکان حرفی بزند واگر زده شود 
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گوینده ونویسنده را متهم به بد دینی میکنند ومردم هم که اکثریت از 

سواد ودانش تاریخ بهره ای ندارند،سخنان  افسانه وار متولیان را 

 .باورمیکنند وحاضر نیستند حقیقت را بشنوند و به حقیقت باورکنند

 

 حقه بازیهای متولیان  روضۀ مزارشریف:

سلیمان راوش در موردعملکرد متولیان روضه مزارشریف  

درمقاله ای یاد آورمیشود که: در جشن نوروز برخی وقایع معجزه 

مانند از سوی متولیان روضه مزار به وقوع می پیوندد که بر رونق 

وز قبل دکان متولیان روضه سخت موثر است. او میگوید که چند ر

از فرارسیدن نوروز، یکی دونفر از معتمدان متولی روضه ، پسر و 

یا مرد جوانی راکور یاکر و یا شل وانمود میکنند و او را در مدخل 

ورودی روضه جا میدهند تا در حال گریه و زاری از مردم بخواهد 

که به حال این جوان به درگاه سخی شاه مردان دعا و استرحام کنند 

و یا شنوائی وحرکت وبرکت را دوباره بازیابد، نماز  تا بینائی

گزاران در این چند روز هنگام ادای نماز طبعاً باگریه وشیون کور، 

کر و یا شل آشنا میشوند و یکجا با مال امام درحق مریض دعای خیر 

میکنند.)جالب است که هریک از این معبوبین خود را از یک گوشه 

ند که سالهاست به این مریضی مصاب دورافتاده کشور وانمود میکن

شده اند.( در روز نوروز پس از بیرون آوردن ژنده از حرم روضه 

ناگاه فریاد برآورده میشود که مریض ما از برکت لطف سخی شاه 

مردان، شفا یافت. با این فریاد مردم او را نظر کرده شاه والیت مآب 

سیده هجوم علی کرم هللا وجه تصور کرده بسوی شخص به مراد ر

می برند و هریک سعی میکند دستش برسر وصورت ولباس او 

برسد تا پارجه ای از لباس او را تبرک گویا بردارند، مگر از طرف 

افراد محافظ بشدت ممانعت صورت مییگیرد وسعی میشود هرچه 

زودتر از محل دوربرده شود، گاهی در این هنگامه کور یا کر تازه 
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ً زده و زخمی و شفا یافته در زیردست وپ ای مردم می افتد وواقعا

حتی کشته میشود. البته محافظین فوراً او را از صحنه بیرون میکشند 

و تا چند روز هم از چشم مردم پنهان میکنند . بدینسان آوازه دوباره 

شفایابی مریض درمیان زوار و از طریق آنها بشهرها و روستاها 

ارشریف سرازیر میشوند می پیچد وهرسال سیلی از مردم بسوی مز

و برای متولی روضه نذر ونذور می پردازند و دکان روحانیت 

وتولیت مزار، پر رونق تر میگردد و این کار از قرنهاست به همین 

مارچ 21)سایت آریائی ،مقاله آقای راوش در مورد نوروز،روال دوام دارد.

200۵) 

کیسه اقای حمید آدم نیزنظیرهمین داستان را ازقول یکی از 

بران حرفه ئی یاد آورمیشود که جالب وشنیدنی است. برطبق این 

روایت برخی ازکیسه بران ماهردر آستانه نوروز خود را به مزار 

شریف رسانده وبه یکی از کیسه بران وظیفه سپرده میشود تا خود را 

شل و یا کور وانمود کند و دو سه تای دیگر وظیفه میگیرند تا خود 

کور یا شل و از والیات دور وانمود کرده در  را از اقارب آن

دروازه ورودی مسجد روضه جای بگیرند تا نمازگزاران متوجه آنها 

ً از سوی  بشوند. در روز نوروز پس از آنکه ژنده باال شد، دفعتا

کسی که خود را به کوری یا شلی زده فریاد زده میشود که شفایافته 

ده سیل مردم غرض لمس است. با شنیدن صدای مریض به مراد رسی

کردن سرولباس وی بسوی او سرازیرمیشود وچون ازدحام مردم 

زیاد است، کسی بفکر جیب خود نمیشود، دراین فرصت کیسه بران 

دست بکار میشوند وده ها جیب را می زنند واز صحنه بدر میروند. 

وآنگه کسی که جیبش زده شده است، متوجه فریب کاری مرد دغل 

ردد ولی کار از کارگذشته است وپشیمانی سودی کار ومزور میگ

)افغان جرمن آنالین، آرشیف مقاالت سایرنویسندگان،مقاله حمید آدم در ندارد.

 (200۵مورد نوروز، 
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 روایتی جذاب از وحید وهاب:

"در زمان والیت  مرحوم حبیب  نوابى در مزار شریف 

سیار خنده داستانى را یكى از دوستانشان براى پدرم قصه میكرد كه ب

 دار و جالب است . 

تعدادى از زوار مزار سخى كه بعد از زیارت دو باره به كابل 

آمده بودند ادعا داشتند كه خودشان به چشم سر دیدند كه یك فرد نا 

بینا و كور  بینا و جور شد . مردم ساده دل كابل این داستان را به 

دند . بعد از یكدیگر مى گفتند و از معجزه شاه اولیا صحبت مى كر

مدتى جناب والى صاحب نوابى كابل آمدند و همین دوست مشترك 

پدرم و والى صاحب از جناب شان مى پرسدكه این واقعیت دارد كه 

 كدام شخص كور در زیارت مزارجور شده است ؟ 

والى صاحب مى گفتند :  روز بعد باالسدن جنده  تعدادى از 

یده اند كه  شخص كور جور مردم شهادت مى دادند كه به چشم خود د

شد . برایم جالب بود امر كردم شخص را پیدا كنند و نزدم بیآورند . 

بعد از چند ساعتى مرد برهنه اى را كه با پتوى سطر عورت نموده 

 بود آوردند . 

اولین سوالم از وى همین بود كه ، آیا درست است كه شما 

؟  مرد با رنگ  كور بودید و از یركت مزار سخى بینا و جور شدید

پریده و چشمان گریان گفت :  نه خیر والى صاحب من جور بودم و 

لى حاال كور شدم .  داستان این بوده كه در جیب واسكت خود مقدار 

پول زیاد داشته و كیسه بر ها او را احاطه نموده ، جیب واسكتش را 

مى برند ، تیغ پاكى به دست مرد تصادف مى كند او متوجه مى شود 

ه جیبش را زدند . بیچاره به داد و فریاد جیغ مى زند كه كیسه بر ك

جیبم را زد . كیسه برها كه چند نفر هستند همه شروع به داد و فریاد 

كرده با هلهله و شادى مى گویند او مردم كور جور شد . و مردم 



 149 ام جاویدانافغانستان یک ن

لباس او را  متبرك گفته تكه تكه مى كنند .  و این بیچاره براى سطر 

 مین چملك نشسته و خاموش مى شود . اورت به ز

والى صاحب فرمود كه مرد از من پرسید كه حاال جناب شما  

قضاوت كنیدكه كور بودم و جور شدم یا جور بودم و كور شدم .  

والى صاحب لطف مى كنند و از جیب خود مقدار پولى به آن مرد 

و  بدبخت داده و او را مرخص مى كند . این بود یكى از  نمونه ها

 داستانهاى كرامات آن واال ".)وهاب(

ازآنچه نقل کردیم به این نتیجه دست می یابیم که مردم ما 

بجای حقیقت بیشتربه افسانه ها باور دارند ! مردم ما آنقدر ساده اند 

که فراموس میکنند که بینا شدن مجدد کور و یا راه رفتن مریضان 

ن وانحصار شل وشوت معجزه بکار دارد ومعجزه فقط در توا

پیغمران است واز توان خلفای اسالمی واولیا هللا و امامان وامام زاده 

 پایان ها پوره نبوده و نیست.  
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 سیزدهممقاله 

 

 اهمیت شهرهرات درقرون وسطی 
 

شهرهرات، در قرون وسطی ازشهرهای تاریخی و پرجمعیت 

جامع بزرگ وآبادان کشور بود که باالحصارارگ آن با مسجد 

ومزین با کاشی های فیرزه گون با مصال های برافراشته 

 درچهارگوشۀ آن به آن شهر شکوه وابوهت خاصی بخشیده است.

همه مورخان وجغرافیا نگاران اسالمی دراین قول متفق اند که 

شهرهرات در دوران قبل از یورش مغول از تمام شهرهای خراسان 

مین آن حاصلخیزتر ومعمور و وسیستان وماوراء النهربزرگتر و ز

مرکز تجارت و داد وستد بازرگانان ومحل تجمع توانگران ومرکز 

 فضال ودانشمندان بوده است.

 
 قلعه اختیارالدین درهرات
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هق(گوید:هرات ۳۴0ابواسحاق ابراهیم بن محمد استخری )متوفی

بزرگترین شهرخراسان است، درتمام خراسان وماوراء النهر ومرو 

وجبال شهری به این بزرگی یافت نمیشود. درهیچ  وسجستان

مسجدی به اندازۀ مسجد هرات اجتماعی نمیشود.انبار امتعه 

 [1وکاالهای تجارتی ایران به خراسان است. ]

هرات بوستان این »هق( می نویسد: ۳۸0-۳۳۶ابوعبدهللا مقدسی )

نقاط است،جمعیت انبوه دارد،عمارات آن به هم چسپیده اند ودیه 

بزرگ دارد.مردمش زیرک وشوخ وشنگ و دارای ذوق ادبی های 

هستند. ازاینجا اقسام وانواع پارچه های اعلی به کشورهای مختلف 

 [2«]فرستاده میشود.
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م( درخراسان بوده 1210هجری)۶0٧یاقوت حموی که درسال 

هیچ شهری را نیافتم که بزرگی واهمیت وشرافت » میگوید:

رات را داشته باشد. بوستانهای زیاد واحترام وزیبائی وپرجمعیتی ه

وچشمه طبیعی فروان دارد. مردمش دارای ثروت هنگفت می 

باشند.هرات پراز مردمان فاضل ودانشمند واعیان ومتمولین 

معتبراست.بسیاری از علمای بزرگ واشخاص مهم منسوب به 

 [۳هرات میباشند. ]

ای مستشرق معروف انگلیسی درکتاب جغرافیای تاریخی سرزمینه

خالفت شرق با توجه به منابع جغرافیا نگاران اسالمی مینویسد: 

بقول ابن حوقل ومقدسی درقرن چهارم هجری، قلعه وباروئی »

باچهار دروازه داشت . این دروازه ها به ترتیب موسوم بودند به 

دروازۀ سرای)دروازۀ کاخ درشمال برسرراه بلخ(، دروازۀ زیاد 

دروازۀ فیروز) در سمت جنوب  )درسمت مغرب برراه نیشابور(،

برسر راه سیستان( ،دروازۀ خشک )درسمت شرق برسر راه 
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غور(. قلعه هرات هم )که کهندژ نامیده میشد( چهار دروازه داشت 

که هریکی از آنها روبروی یکی از دروازه های شهر بود و به 

همان نام خوانده میشد. وسعت شهر نیم فرسخ درنیم فرسخ بود. 

درمحلی بود بنام خراسان آباد در یک میلی خارج شهر  داراالماره

برسرراه فوشنج که بطرف غرب می رفت. نزدیک هریک از آن 

چهار دروازه درداخل شهر یک بازار وبیرون هر دروازه حومه ای 

پهناوری وجود داشت ومسجد جامع بزرگ در وسط بازار ها بود 

ستان بی نظیر ودر زیبائی وکثرت نمازگزاران درتمام خراسان وسی

بود. پشت سمت قبله مسجد، زندان شهر قرارداشت.... یاقوت 

هجری یعنی چهار سال قبل از حمله مغول  ۶1۴حموی که درسال 

در هرات بوده گوید:درخراسان شهری بزرگتر ومهمتر ونیکوتر 

وبارونق تر وپرجمعیت تر ازهرات ندیده ام، باغهای بسیار وآب 

 [4««]فراوان دارد. 

م( که هرات مورد حمله مغوالن واقع گردید، 121۸)۶1۸درسال 

هزارمردجنگی از هرات برای مقابله با  1۹0به قول سیفی هروی 

[ این روایت بخوبی نشان میدهد که 5« ]مغول آماده نبرد شدند.

 شهر هرات واطراف آن تا چه اندازه پر جمعیت بوده است.

جری هرات را ه ٧۳0لسترانج از قول حمدهللا مستوفی که درسال 

دور بارویش ]حصارش[ نه هزارگام است وهوائی »دیده می گوید: 

درغایت نیکوئی ودرستی دارد و پیوسته درتابستان شمال وزد... 

وهیجده پاره دیه است متصل آن شهر و آبش از نهر هریرود است 

و از میوه هایش انگور فخری وخربزه نیکوست ومردم آنجا سالح 

شه باشند وسنی مذهب اند و در آنجا قلعه ورز و جنگی وعیار پی

محکم است و آنرا "شمیرم" خوانند. و بر دو فرسنگی هرات برکوه 

آتشکده ای بوده است که در قرن چهارم زردشتی ها بزیارت آن می 

شتافتند. درنیمه راه میان آتشکده سرشک و شهر هرات کلیسائی از 
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وعلما تربت شیخ آن مسیحیان نیز واقع بود.واز مزارکبار اولیا 

عبدهللا انصاری معروف به پیرهرات وخواجه محمد ابوالولید وامام 

 [٦«]فخر رازی است...

ق( ٧2۶ابن بطوطه که یک قرن بعد ازخرابی های مغول )درسال 

از راه ترمذ به افغانستان واردشده ، پس ازمشاهده خرابی های 

راه مغول دربلخ رهسپار هرات شده میگوید : پس از هفت روز 

شهر » به شهر هرات رسیدیم. « غرجستان» پیمائی در جبال 

هرات یکی از بزرگترین شهر های آباد خراسان است . هرات 

شهری بزرگ و دارای ابنیه بسیار است. مردم این شهر متقی و 

متدین و پاک دامن و حنفی مذهب مي باشند و شهر هرات از 

 [٧« ]هرگونه فسق و فساد مبراست.

ق از هرات دیدن کرده، گواهی  ٧۳0توفی که در سال حمدهللا مس

هزاردکان، 12در شهر هرات » میدهد که پس از احیاء مجدد هرات

مدرسه و ۳۵۹هزارحمام وکاروانسرا و طاحونه)آسیاب بادی( و۶

[ مگر متأسفانه ۸« ]هزارخانه موجودبود.۴۴۴خانقاه و آتشکده و 

ار دیگر ویران م( این شهر یک ب1۳۸۳ق )٧۸۵که در حمله تیمور)

 [۹و مردم آن قتل عام گردیدند.]

مسجد جامع هرات که در عهد )سلطان غیاث الدین غوری( از 

خشت پخته اعمارشده بود، در آتش سوزی مغولها بشدت  صدمه 

دیده  وبیشتر  الحاقات آن، به تباهى و ویرانى گرائیده بود و نیازمند 

وبى نیزبطور کلى از باز سازى بود و همچنین ایوانهاى شمالى و جن

میان رفته بود، که تمامٍا بوسیله ملک غیاث الدین کرت احیاء 

گردید. ملک غیاث الدین بالشخصه به همراهى رؤسا و دولتمردان 

و بزرگان شهر در محل مسجد که مرمت و احیاء آن در حال 

روز اقامت کرد. عالوه برآن تعداد  50پیشرفت بود، به مدت 

اختمانهاى عالى را چه در خود هرات و چه در دیگرى از ابنیه و س
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شهرهاى عمده قلمرو حکومتش بنیاد کرد. درعهد شاهرخ وملکه 

گوهرشاد وبخصوص درزمان صدارت امیر علی شیرنوائی در اوج 

شکوه خود رسید. یکی از جهانگردان که از این مسجد دیدار نموده 

 1۳0، گنبد  ۴0۸مسجد جامع هرات دارای »بود ، نوشته است : 

 [10.«]ستون و شش دروازۀ ورودی است  ۴۴۴دریچه ، 

 
 دورنمای مسجد جامع وشهرهرات

 

 مآخذ این مقاله:

 20۹استخری،مسالک وممالک، ص -[1]

 ۳0٧، و ص 2۹۸احسن التقاسیم فی معرفة االقالیم، ص -[2]

 یاقوت حموی، معجم البلدان،زیرکلمه هرات دیده شود.-[۳]

اریخی سرزمینهای خالفت شرقی، ترجمه لسترانج، جغرافیای ت-[4]

 ۴۳۴،ص 1۳۸۳محمودعرفان، چاپ 

 10۶، ص 1۳۸۳تاریخ نامه هرات،چاپ تهران -[5]
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 ۹۴، ۵۵، ۴۹، ۴۵، ۴، ص 2روضات الجنات ، ج  -[٦]

 ۴۳۳ابن بطوطه، سفرنامه،ص -[٧]

، مالحظاتی درتاریخ ایران 1۵2 - 1۵1نزهت القلوب ، ص  -[۸]

 ۳۹،ص 

 ۹۴، ۵۵، ۴۹، ۴۵، ۴، ص 2، ج روضات الجنات  -[۹]

، 2٧۶خاک اولیا ، ترجمه عبدالعلی نور احراری ، ص  -[10]

 21۸غبار، ج اول، ص 
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 مقاله چهاردهم

 

 کشتار وحشیانه چنگیزیان درهرات، 

 بروایت مورخ هرات سیفی

 مقدمه :

چندی قبل مطلبی در باره ویرانی بلخ توسط چنگیز نوشته بودم ، 

کی ازخوانندگان بنام یلماز درکامنتی نوشته بودکه این گونه نوشته ی

ها بمنظورمغول ستیزی صورت میگیرد، وچنگیز هم مثل کوروش 

وداریوش واسکندر و دیگر فاتحان لشکرکشی کرده ولی زیادمردم 

را نکشته است.برای قناعت ایشان خواستم ازکشتار چنگیز درهرات 

آنقدر نویسنده و شاعر ودانشمند  بنویسم،هرچند میدانم که هرات

وهنرمند ومورخ دارد که ضرورت ندارد کسی دیگری قلم بردارد 

 ودربارۀ آن شهرمعروف چیزی بنویسد.

البته تاریخ فتوحات هریک از کشورگشایان را ثبت کرده است، ولی 

هیچیک از کشورگشایان درخون افشانی به پایه چنگیز نمیرسند 

شته اند. نمیدانم جناب یلماز تاریخ های وجنین را در رحم مادر نک

که مورخان در دربارشاهان وایلخانان مغول نوشته اند از قبیل: 

تاریخ جهانکشا از عطاملک جوینی مورخ دربار ارغون خان حاکم 

هق( ،جامع التواریخ رشیدی)از ۶۵۸ایران وآسیای صغیر)درسال 

هق( ٧10خواجه رشیدالدین فضل هللا وزیرغازان خان ) درسال 

هق(، ٧2۸،تاریخ وصاف،از شهاب الدین عبدهللا شیرازی )درسال 

تاریخ نامه هرات از سیفی هروی )سیف بن محمدیعقوب الهروی(، 

هق(، را خوانده اند یا ٧1۸مورخ دربار ملوک کرت هرات) در سال
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خیر واگرآنها را نخوانده باشد آیا تاریخ غبار را مرورکرده وبدان 

 باوردارد یاخیر ؟

مورخان فوق الذکرگواهی داده اند که کشتارمردم بدستور  همه

 چنگیز بسیار وحشتناک وبی رحمانه بوده است.

منظور این مورخان مغول ستیزی نیست ، بلکه دادن تصویری از  

وحشت جنگ است که توسط اقوام صحرانشین مغول براین مردم 

 رفته است. نشان دادن نقطه های ضعف مردم است در برابر دشمن

که اگر از شهر ودیار خود دفاع نکنند ، همه نابود خواهند شد. 

غلط بودن این تصوراست که اگر تسلیم شوند ، بجان امان 

خواهندیافت ولی همه جا معلوم گردید که تسلیم شدنهاجز نابودی 

خود و به اسارت دادن زن و دختروفرزندان شان وبه غارت رفتن 

 .ه استدار وندارشان چیزدیگری در برنداشت

اکنون من از زبان یکی از مورخان هراتی )سیفی هروی( که 

وحشت جنگ وکشتار و ویرانهای مهاجمان مغولی را بچشم خود 

دیده وآنچه را ندیده از زبان بزرگان ورجال آگاه معاصرخود شنیده 

وبعد ثبت تاریخ خود نموده ، میخواهم  نقل قول کنم و تاثیرات سوء 

ع زندګی اجتماعی واقتصادی مردم هرات این کشتار ها را بر وض

 وکل مردم افغانستان وایران برشمارم .

 

 هجوم چنگیز برآسیای میانه وافغانستان وایران:

چنگیز خان بمثابة مخوف ترین چهرة فیودالی قرن سیزدهم میالدی 

با خشم و غضب برای درهم کوفتن و خورد  از صحرای گوبی چین 

برخاست و چون  آسیایی میانه  ساختن تمامی قدرتهای فیودالی

طوفان هستی خوار هرچه درمسیرش قرارگرفت ، از دم راهش 

رفت و به نیستی کشانید. ]واسلی یان ، چنگیز خان،  طبع  پاک 

 بنگاه نشریات پروگرس ، ترجمه م . ن هرمزان[  
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از وحشیانه ترین هجوم ها بر سرزمین های ایران و افغانستان   یکی

ی میانه و همجوار، هجوم مغوالن بسرکردگی و کشور های آسیا

میالدی بود. سرداران چنگیزی بدستور 121٧چنگیز خان مغول در

خان بزرگ ، همه ساکنان شهر ها را بدون استثنا ازدم تیغ گذرانده 

نابود میکردند. چنانکه با اترار و اورگنج )جرجانیه پایتخت خوارزم 

بامیان و هرات و نیشاپور ( و تر مذ، سمرقند، نساء و مرو ، بلخ ، 

و سبزوار، و طوس و ری و قزوین و همدان ومراغه و اردبیل و 

 [1نخجوان و دیگر بالد آسیائی در شرق میانه چنین کردند. ]

پطروشفسکی، محقق شوروی در مورد قتل های دسته جمعی 

مغوالن ، ساکنان را » مغوالن در سرزمین های مفتوحه می نویسد: 

ح کرده و به صحرا رانده بودند و مرعوب و که قبالً خلع سال

روحیه باخته بودند، میان سپاهیان تقسیم میکردند. هر سپاهی 

افرادی را که سهم وی شده بود، بزانو می نشاند و سپس با شمشیر 

و قداره ) ساطور(سرهای ایشان را از تن جدا میکرد ، بعد منشیان 

ده را شمار کنند . بگفته اسیر را وا دارمیکردند تا تعداد سر های بری

م( 1221ق=۶1۸جوینی ، پس از کشتار عمومی مرو در سال ) 

روز به طول انجامید.  1۳شمارش کشته گان ) توسط منشیان اسیر(

[ گاهی که عده محکومین کشتار دسته جمعی بسیار زیاد بود، 2]

سرداران چنگیزی، بردگان اسیر خویش را مجبور میکردند به 

 ر قتل محکومین شرکت کنند.اتفاق سپاهیان د

میالدی، در شهربلخ دوصد هزار نفر زندگی میکردند  1۳درقرن 

م( همه آنان را به امر چنگیز خان تا  1220=  ۶1٧که در سال )

[ . بنابرتاریخ وصاف، چنگیز بجرم ۳نفر آخر از دم تیغ گذراندند. ]

را قتل یکی از پسران چغتای در بامیان، فرمان داد هیچ زنده سری 

درآنجا باقی نگذارند، حتی جنین در شکم مادران زنده نگذاشتند 

 [4وچارپایان را هم بکشتند وسپس نوبت به غزنه رسید. ]
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 نخستین حمله مغوالن برهرات:

هجری بسرکردگی ۶1۸نخستین یورش مغولها برهرات درسال 

تولوی خان فرزندچنگیز بعد از تخریب مرو ونیشابور اتفاق افتاد. 

قت ملک شمس الدین جوزجانی از سوی خوارزمشاه حاکم دراین و

هرات بود.این مردشجاع خود را برای دفاع از شهرهرات آماده 

هزار از مردم هرات برای دفاع از شهرودیارخویش 1۹0کرد و

آماده شدند.ایلچیان پیغام تولی خان را مبنی برتسلیمی به ملک شمس 

لچیان تولی خان عدم الدین رساندند وملک شمس الدین با اعدام ای

تسلیمی خود را به دشمن خبر داد. بنابرین جنگ آغاز گردید وبقول 

سیفی: )توگفتی که از خون گردن کشان/ همی غرق خواهد شد 

تن به قتل  1٧00بلندآسمان( وازجنگ جویان  تولی خان 

رسیدند.بعد ازهفت شبانه روز جنگ ملک شمس الدین جوزجانی با 

وهالک گشت ومردم باالخره مجبور به تیر دشمن زخم برداشت 

تسلیم شدند. تولی خان امرکرد تا شهریان را به چهارگروه تقسیم 

وازچهار دروازه شهر خارج کنند وسپس دستور داد تا همه را 

گردن زنند.... وقریب صدهزار دختر چهارده ساله به اسیری 

 (5سیفی، ذکرهشتم درخرابی هرات()«)رفت.

ات زمانی رخ داد که چنګیزخان در پروان دومین حمله مغول برهر

از لشکرخوارزمشاه شکست خورد واین آوازه به هرات نیز رسید. 

هنگامی که لشکریان تولی خان قلعه کالوین)نره تو، نریمان( 

تن از عیاران بادغیسی باهم ۸0بادغیس را درمحاصره داشتند، 

صالح کردند وتصمیم گرفتند تا به عنوان تاجر خود را به 

هرهرات رسانند و بعد از ورود مردم شهر را از اسارت وظلم ش

مغول نجات دهند. آنها بنام تاجر خود را به هرات رساندند ودرخانه 

مردم متفرق شدند وسپس در یک روز "منکتا"ی شحنه وملک 
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ابوبکرحاکم دست نشانده تولی خان را درمیان بازار کشتند و بدین 

یان ملک مبارزالدین سان شورش در شهر برپا شد و شورش

اسفزاری را بحیث رهبرخود  و خواجه فخرالدین عبرانی که مردی 

کارآزموده بودبریاست والیت برگزیدند وهمه یک دل ویک صدا 

کمر بر رزم بستند. وقتی خبر این قیام به چنگیز خان رسید، چنگیز 

، ایلچیکدای نویین را بسرکردگی هشتاد هزارسپاهی از حوالی 

سرکوبی هرات گماشت.این لشکر با قوتهای دیگر  غزنین برای

قلمرو چنګیز از ترکستان وشبرغان وافغانستان درشوال 

هجری درکناررودخانه هریرود فرود آمدند. سرکرده لشکر ۶1۸

چنګیزی برای فتح هردروازه شهر سی هزار سپاهی را موظف 

 ساخت.

ان ماه در برابر سپاهیان مغول از ج ٧بقول سیفی هراتیان مدت 

مایه گذشتند ومقاومت کردند ولی در ماه هشتم  لشکریان مغول 

موفق شدند آتش  عصیان هرات را  خاموش وشهر را در پایان سال 

م اشغال کنند. در این نوبت قتل عامی صورت  1222ق = ۶1۹

گرفت که در طی آن کشتار گویا یک ملیون و ششصد هزار نفر از 

ن به قتل رسیدند. فاتحان ساکنان شهر و دهکده های پیرامون آ

ً  اقداماتی بعمل می آوردند که هیچ کس بر حسب  مغولی ضمنا

تصادف، جان بدر نبرد. مثالً ایلچیکدای نویین ، پس از قتل عام 

مردم هرات هنگام خروج از شهر، ازحوالی قصبه اوبه، دوهزاراز 

سپاهي خود را دوباره به شهر فرستاد تا اگرکسی از مرگ گریخته 

آنها را نیزبه قتل برسانند. آن سپاهیان به شهر آمدند ودو روز  باشد

در مسجد جامع شهر کمین کردند. آنگاه مؤذنی اسیر را مجبور کرد 

که بر مناره مسجد رفته و آذان بگوید. عده ای در حدود دوهزار 

نفراز ساکنان که درمخفیگاه ها وسردابها و کاریز ها پنهان شده و 

د به محض شنیدن بانگ مؤذن پنداشتند که مغوالن زنده مـــانده بودن
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رفته اند و به طرف مسجد جامع شهر شتافتند و در آنجا مرگ چشم 

نفر مرد از صنوف  ۴0براه ایشان بود. پس از آن کشتار، فقط 

 [٦مختلف اجتماع در هرات جان بدر برده و زنده ماندند. ]

مینویسد: « ذکرنهم درخرابی هرات»سیفی درفصل نهم کتاب خود 

که خلقش بغلط -ایلچیکدای نویین لعین، ازجانب برج خاک برسر»

شهرهرات را بگرفت وبفرمود تا خلقش را  -برج خاکستر میخوانند

از زن ومرد به قتل رسانند. به حکم ایلچیکدای لعین لشکریان جوی 

های خون از درون وبیرون روان کردند وخلق رااز جوان وپیر 

سانیدند وهیچ سری را برتن و بدنی را با وصغیر وکبیر به قتل ر

سرنګذاشتند، وتمامت بناها وسراهای شهر را فروکوفتند وخندق را 

بینباشتند، وشرفات وابراج وبارو را خراب کردند.هفت روز جز به 

کشتن وسوختن وکندن وحون ریختن، به کار دیګر قیام 

ران ننمودند.القصه بدین سان شهرهرات از آفات زمان وعاهات دو

ویران ګشت وافزون از هزار هزار وششصدهزار و کسری ازخلق 

[و عده بازماندگان روستا ها از صد تن ٧«]هرات شهید شدند.

 [۸تجاوز نمیکرد. ]

گرچه ما نمیتوانیم همه این ارقام را کامالً قابل اعتماد بدانیم ، معهذا 

نباید پنداشت که صرفا ً مولود تخیل بوده و باید مردود شان 

داشت.عدۀ نفوس شاید کمتر از ارقامی بوده باشد که در منابع آمده پن

است ولی حقایق مربوط به نفس موضوع یعنی جمعیت و ویرانی 

جمعی و یا تقریباً همه نفوس شهر های پر جمعیت و ویرانی نواحی 

به طور در بست ، که در منابع گوناگون ذکر شده مورد تردید نمی 

قت که بعد از وقایع مذکور برخی از شهر تواند باشد. زیرا این حقی

های بزرگ، مثالً بلخ و بامیان تا مدت ها احیا نشدند و قرنها ویران 

 [۹و غیر مسکون باقی ماندند، قابل انکار نمی باشد. ]
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سیفی به اتکای خاطرات سالخوردگان از قول موالنا خواجه 

گی آن ناصرالدین چشتی  داستان عجیبی در باره شرایط دشوار زند

چهل نفر که در ویرانه مسجدی در هرات می زیستند، نقل میکند. 

اینان در طی سال اول از الشه های آدمیان و حیوانات مرده تغذیه 

میکردند. و بعد از آن از حدود ویرانه ها در پی آذوقه بیرون می 

آمدند تا اگر ممکن باشد رهزنی کنند و قوت الیموت خود را بدست 

این حال هم یافتن خوراک و تهیه آذوقه بسیار دشوار آورند. ولی با 

بود. بدین سبب در سال دوم به چهار گروه تقسیم شدند. گروهی در 

هرات باقی ماند و سه گروه دیگر که هریک مرکب از ده نفر 

بودند، برای بدست آوردن آذوقه به نواحی دور دست غرجستان و 

ن رفته بودند ، خواف و مرو رفتند. گروهی که به سوی غرجستا

اسپ از لشکر تولی خان پسرچنگیز ربودند و به هرات  ۵0شبانه 

آوردند.گروه دیگری که به مرو رفته بودند، بسرکردگی رشید 

برجی عیار،به کاروانی حمله کردند و ده خروار غله بدست آوردند 

وبه هرات رساندند. هراتیان سال دوم را با این آذوقه به پایان 

سوم هم مجدداً به نواحی دور دست رفته در بیابان رساندند. سال 

کرمان کاروانی را که از مصر به چین میرفت ، زدند و پنجاه نفر 

از اهل کاروان را کشتند و کاروان را بسته به هرات آوردند. هنگام 

تقسیم غنایم سهم هریک از هراتیان پنج خروار شکر و حلویات و 

تری )خوزستانی( شد. و یک خروار قماش ابریشمی مصری و شوش

همه البسه ابریشمین بتن کرده و تمام سال قند و شکر خوردند. در 

سال چهارم عده یی را به ناحیه مرو فرستادند تا قماش و ابریشم را 

 [10با غله مبادله کنند. ]

این داستان نشان میدهد که هرات تا چه حد خراب و ویران شده بود 

روزی خود مجبور شده بودند از  ، تا آنجا که برای بدست آوردن

کیلومتر دور تر از هرات بروند و بر کاروانیان و یا ۸00تا 1۵0
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اردوی مغولی شبیخون بزنند و رزق و روزی برای دیگرهموطنان 

هراتی خود دست و پا کنند ، زیرا که در نواحی نزدیک تر چیزی 

 برای خوردن یافت نمی شد. و چون بعد از چهار ده سال ، در سنه

میالدی، خان بزرگ ) اوکتای قا آن ،  12۳۶هجری =  ۶۳۵

فرمود تا هرات را احیاء کنند و عده یی از اسیران ) هزار نفر پیشه 

ق  ۶1۸ور و نساج ( را که بعد از نخستین بار تسخیر هرات در )

م( از آن شهر کوچانده بودند باز گردانند ، دیدند که در  1221= 

ریباً نه روستائی باقی مانده و نه حیوان پیرامون ویرانه های شهر تق

 [11«.]جوی ها انباشته شده است» کاری برای زراعت و 

و بدین سبب نخستین ساکنان هرات احیاء شده نا چار خود بجای 

گاو، گاو آهن و خیش میکشیدند. قرار براین شده بود که هر مرد 

 ۳ر  ٧00ساکن هرات ، سه من گندم ) هر من هرات مساوی به 

بکارد و از برکه و حوض « کوتک خاک»یلو گرام ( در پنجاه ک

هنگام زرع » [ و به امر قستای شحنه جدید مغول : 12آبش دهد. ]

دو جوغ میکشیدند و دیگری میعاد راست  -از وضیع و شریف ، دو

میداشت و بدین نوع زمین را شدیار میکردند و تخم می پاشیدند و 

فاع گرفتند وپنبه برداشتند، بیست پنبه میکاشتند و چون ارتفاع انت

مرد تناور را که در سرعت سیران بر طیران طیور مبادرت 

[ 1۳گرفتندی هریک را با پشتواره بیست من پنبه به افغانستان]

 [14«]فرستادند تا از آنجا دراز دنبال)گاو( و ادوات دهقنت آوردند.

طور کلی از گفته اخیر سیفی بر می آید که در این ایام اسپ و خر ب

در هرات وجود نداشته تا بوسیله آنها بار های پنبه را به نقاط دور 

دست انتقال میدادند. و همچنان معلوم می شود که چهارده سال پس 

از کشتار چنگیزیان در هرات، بدست آوردن گاوان قلبه و ادوات 

دهقانی محال بوده و مردم مجبور بودند برای تهیه آن کسانی را به 



 165 ام جاویدانافغانستان یک ن

اقل چهارصد کیلو متربه مناطق جنوبی هرات گسیل  مسافت ال

 دارند.

وادی هریرود و جلگه هرات که یکی از نواحی پر جمعیت و 

حاصلخیز افغانستان بود، تخریب سراسری آن والیت یک عمل 

استثنائی نبوده ، بلکه واحه مرو نیز با چنین مصیبتی از دست 

ه مغوالن سه بار مغوالن روبرو بود . بنابگفته جوینی، پس از آنک

میالدی به واحه مرو 1222 - 1221هجری =  ۶1۹و  ۶1۸در 

هجوم بردند، زراعت و سدهای آب و بند های رود مرغاب خراب 

در شهر و » شد و آب مواشی و غالت مردم را برد، چنانکه : 

روستاق صدکس نمانده بود و چندان ماکول که آن چند معدود معلول 

 [15.« ]را وافی باشد نمانده بود

فاتحان مغولی با بکار بستن چنین شیوه های کشتار، میکوشیدند تا 

نه تنها امکانات مقاومت و ایستادگی مردم را از پیش پای خود 

بردارند، بلکه میخواستند وحشتی در عموم مردم ایجاد کنند تا اراده 

مقاومت در مردم بکلی نابود و معدوم گردد. لذا نتیجه هجوم 

بر سرزمین های افغانستان ، ایران و ماوراء النهر لشکریان مغول 

و غیره جاها، تقلیل شدید نفوس و مردم زحمتکش بوده که خود بر 

اثر قتل عام اهالی و یا به اسارت بردن ایشان و فرار باقی مانده 

مردم، و خالی از سکنه شدن نواحی پرجمعیت سابق کشور های 

واحی حاصل خیز آن مفتوحه، بخصوص خراسان که در دره ها و ن

کوچکترین قطعه زمین غیر مسکون ولم یزرع وجود نداشت، پدید 

اهالی که به امر سرداران « قتل عام »آمده بود. منابع این عهد از 

چنگیز در بسیاری از شهر ها و حومه بالد صورت گرفته ، ارقامی 

از کشته گان ذکر میکنند که شگفتی انگیز است. مثالً طبق روایت 

ق = ۶1٧به هنگام تصرف نیشاپور توسط مغوالن ) سیفی 

[ و بقول 1٦( نفر مرد را سر بریدند.]٧۴٧ر 000م( گویا ) 1220
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جز چند نفر اهل حرفت باقی همه را بکشتند ، حتی « وصاف » 

[ دربخارانیزتمامت شهر بمدت 2٧حیوانات را هم نابود کردند. ]

ه از واقعه چندروز درآتش سوخت بطوریکه یکی ازمردمان بخاراک

» گریخته و بخراسان آمده بود، وضعیت بخارا راچنین تعریف کرد:

 [1۸« ]آمدندو کندندو سوختند و کشتندو بردند.

بطوریکه از نوشته های سیاحان بر می آید، بلخ پس از کشتار سال 

م دیگر تا مدتها بعد جان نگرفت. و در نیمه اول 1220ق = ۶1٧

چهاردهم میالدی ( نیز ویران قرن هشتم هجری ) نیمه اول قرن 

 بوده است.

 انحطاط اقتصادی و اجتماعی پس از غلبه مغول :

یکی از نتایج سوء تسخیر سرزمین های مفتوحه از جمله افغانستان 

و ایران و نقاط مجاور آن توسط لشکریان چنگیز خان ، همانا 

سقوط شبکه آبیاری بوده است. تخریب بندها و دیگر تاسیسات 

ه تنها در امر آبیاری و وضع عمومی زراعت وکشاورزی آبیاری ن

کشور تاثیر مرگباری داشته ، 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.

این دو عامل یعنی تقلیل شدید جمعیت و بالنتیجه عدم کفایت عده 

ورزان و کار کنان در روستا ها و همچنین خرابی و ویرانی تا کشا

سیسات آبیاری به خودی خود موجب سقوط شدید زراعت میگشته 

است. به این دو عامل باید عدم تکافوی حیوان کاری )برای امور 

زراعت( و بذر را اضافه کنیم. پس از احیای هرات معلوم شد که 

هه یافت نمی شود و اهالی در آن والیت حیوان کاری به هیچ وج

بالضرور خود را به گاو آهن می بستند و ناچار عده یی را برای 

بدست آوردن گاوان قلبه به نقاط دور دست گسیل میداشتند. یک 

عامل مهم دیگر که موجب وقفه و انحطاط کشاورزی گشت، همانا 
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سیاست مالیاتی ای بود که نخست بوسیله اولین جا نشینان 

بعد از او توسط ایلخانان اولس هالکوئی اعمال میشد. چنگیزخان و 

و یکی از بیرحمانه ترین روش های بهره کشی فیودالی بودکه 

 [1۹روستائیان را فقیر و احیای کشاورزی را لطمه میزد. ]

قبالً تذکر رفت که ویرانی ها، حتی در طی نخستین هجوم لشکریان 

در اثر آن شبکه  چنگیزی تا چه حد پردامنه و عظیم بوده است و

های آبیاری کامالً خراب شدند. عده نفوس سخت تقلیل یافت و 

حیوانات کاری از میان رفتند و قحطی و امراض همه جاگیر، بروز 

کرد و این عوامل در وضع کشاورزی منعکس گردید و خراسان 

چنانکه منابع نشان میدهند، بیشتر و زودتر ازدیگر نواحی زیان 

تولوی خان در ظرف دوسه ماه نواحی و اطراف  دید. بگفته جوینی،

و اکناف خراسان را ویران و از سکنه خالی و مانند کف دست 

 [20صاف کرد.]

سیفی هروی در کتاب خویش ) تاریخنامه هرات ( خاطرات 

سالخوردگان را در باره ویرانی وحشت انگیزی که در سراسر 

 - 1220ق= ۶1۹-۶1٧خراسان پس از هجوم مغول در سال های)

م( به بار آمده بود ، نقل میکند. سالخوردگان به عنوان شهود  1222

عینی به مؤلف اظهار داشته بودند که در ناحیه هرات نه مردم باقی 

[ شهود عینی 21مانده بود و نه گندم و نه آذوقه و نه پوشاک. ]

خراسان خرابست و از اینجا )هرات( تا » مذکور میگفتند : 

مکان سکونت و مجال توطن نیست. در اقلیمی مازندران کسی را ا

« که نیمی از آن جای شیران و گرگان است و باقی خراب و ویران.

از موالنا مرحوم خواجه » مؤلف باز همانجا چنین میگوید: 

ناصرالملته والدین چشتی چنین شنودم که او گفت از حدود بلخ تا 

می دامغان یک سال پیوسته خلق گوشت آدمی و سگ و گربه 

 [22«]خوردند، چه چنگیزخانیان جمله انبار ها را سوخته بودند.
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از این داستان چنین بر می آید که در آن سال گندم کاشته نشده بود. 

مؤلف مزبور از قول سالخوردگان نقل میکند که، شیخ احمد بن 

محمدقواس ) غواص ( با هفت تن دیگر چهار ماه در کوه های غور 

د. هر روز یکی از آنان در پی طعمه میرفت فراری و پنهان شده بو

و هرچه بدستش می آمد اعم از آدمی و خر و سگ و شغال و موش 

و یا پرنده ) زنده یا الشه ( برای رفیقان خود می آورد. روزی به 

پیر مردی که بر خری سوار بود رسید و از او خواست خر را بدهد 

ر به او عرضه و اال کشته خواهد شد ، پیر مرد در عوض کیسه ز

کرد ولی مورد قبول واقع نشد، زیرا که با پول هیچ خوراکی بدست 

 [2۳نمی آمده است.]

سیفی باز همانجا خبر میدهد که پس از کشتار عمومی سال 

هجری فقط مشتی از مردم که اتفاقاً جان بسالمت برده بودند، ۶1۹

چهل مرد از طبقات مختلف بودند که در ویرانه مسجدی سکنی 

[ و در روستاهای حومه هرات هم عده نجات یافته 24ده بودند.]گزی

که یکی از « حایطی» [ مگر در25گان بیش از صد نفرنبودند. ]

امرای مغول قریب هزار نفر از اسیران را مورد عفو قرار داده 

 [ 2٦گردآورده شرط نهاده بود که رعایای او باشند.]

 پایان

 

 مآخد این مقاله :

، 1کشاورزی ومناسبات ارضی در ایران عهد مغول ، ج  پطروشفسکی، -[1] 

 ۸۶ص 

  ۸2، ٧0، 1تاریخ جهانگشا، جوینی ،ج  -[2]

 121 -11۹، ص1،جوینی، جهانگشا،ج۸۶، ص 1پطروشفسکی، ج  -[۳]

 ۳1۹تحریر تاریخ وصاف ، ص  -[4] 

 

 11٧، ص  1۳۸۳سیفی،تاریخ نامه هرات،تهران  -[5]
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 ) ذکرنهم درخرابی شهرهرات( سیفی هروی ، تاریخنامه هرات -[٦]

 11۸، ص  1۳۸۳تاریخنامه سیفی ، چاپ تهران  -[٧]

 تاریخنامه سیفی ، چاپ صدیقی، ) ذکرنهم ودهم( -[۸]

 ۵٧ - ۵۵پطروشفسکی ، همان اثر ، ص  -[۹]

 ) ذکردهم(12٧-120سیفی ،تاریخنامه هرات،چاپ تهران، ص  -[10]

 )ذکرسیزدهم(1۴2-1۴1تاریخ نامه سیفی ، چا تهران،ص  -[11]

 )ذکرسیزدهم(1۴۶، ص 1۳۸۳سیفی  تاریخنامه هرات، چاپ تهران، -[12]

در عهد سیفی )نیمه اول قرن هشتم هجری ( افغانستان 1۴۶سیفی ، ص -[1۳]

و افغان ، قبایل مسکون در سواحل رود هلمند تا کوه های سلیمان و بطرف 

انستان در اینجا، جنوب شرق تا رود سند و اتک را میگفتند و منظور از افغ

،  1۸۶و  1۶۹اراضی هلمند و قندهار بوده است. ) تاریخنامه هرات صفحات 

بار نام افغانستان را بکار برده  ۳۵الخ ( سیفی در تاریخنامه خود بیش از 

 است.

 111تاریخنامه سیفی ، ص  -[14]

 1۳2 - 12۵، ص 1جوینی، ج  -[15]

 ۹۵تاریخ نامه سیفی، ص  -[1٦]

، ص  1، تاریخ جهانگشای جوینی، ج ۳2۴ریخ وصاف ، ص تحریر تا -1٧

21۸ 

روز را دربرگفت و اگر در هر 1۳جوینی میگوید: شمار کشته گان  -[1۸]

نفر  ۶۵0ر 000روز پنجاه هزار کشته حساب شده باشد ، رقم مقتولین به 

 میرسد.

 ۵۸، ص  1پطروشفسکی ، همان اثر ، ج  -[1۹]

 11۹، ص 1جوینی ، ج  -[20]

: ) در این والیت نه مردم  ۸۳تاریخ نامه سیفی ،چاپ صدیقی ، ص  -[21]

 )ذکردهم[ 1۵2است و نه گندم ، نه خورش و نه پوشش.( ص 

 ]ذکردهم(۸٧تاریخنامه سیفی ،همان، ص  -[22]

 ]ذکردهم(۸۵تاریخنامه سیفی ،همان، ص  -[2۳]

 ]ذکردهم(۸۳تاریخنامه  سیفی ،همان، ص -[24]

 1۸۳همان، ص تاریخنامه سیفی ، -[25]

 1۸2تاریخنامه سیفی ،همان، ص  -[2٦]
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 مپانزدهمقاله 

 

 ع مالیات  درعهد مغوالنانوا

(22 /1 /2021) 

 

تهاجم اقوام  مغول برسرزمین های آسیای میانه وشرق میانه  

ونزدیک، بطور کلی درتمام شئون زندگی اجتماعی واقتصادی 

یت اهالی وتولیدی تغییرات و اثرات  مرگباری داشت . اکثر

شهرها، دهات  وقالع متصرفه که در برابر مهاجمین مقاومت می 

ورزیدند، قتل عام می شدند ویا به برده تبدیل می گشتند. اموال آنها 

در معرض چپاول قرارمی گرفت. خانه های ساکنین محل وبناهای 

تاریخی ویران میگردید وشهرهای آباد از سکنه خالی می شدند. 

از انحاء زنده مانده بودند، دچار فقر وفالکت  کسانی که به نحوی

 شدند ودرخطر دایمی می زیستند.

صنعت وتجارت ونیز زراعت در شرایط بسیار بدی قرارگرفت، 

اکثراشراف محلی ومالکان بزرگ وکوچک، امالک خود رااز دست 

دادند وبعضی از آنها نابود شدند. برخی اسیر گردیده ویا روبه 

وعده ای که باقی مانده بودند، موقعیت  فرار ومهاجرت نهادند

سابق خود را از دست داده بودند وتحت شرایط توانفرسایی قرار 

 داشتند.

وضع مالیات در دوران مغول بسیار دشوار تر و پیچیده تر از 

سراسر قرون وسطی بود. اصوالً کشور هایی که لگد کوب سم 

لغی را برسم ستوران چنگیزیان شده بودند، دیگر قادر نبودند مبا

مالیات بپردازند. روستائیان بکلی بینوا و درمانده شده بودند و درحد 
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نهائی فقر و تنگدستی قرار داشتند. اکثر دهقانان و کشاورزان 

مالیات عقب افتاده داشتند و به همین سبب دسته دسته از زادگاه خود 

فرار میکردند، چونکه در غیر این صورت ممکن بود در صف 

رار گیرند. تاثیر مرگباراین روش خود کامگی وغارت بردگان ق

ودزدی وبی بندوباری بیش از همه چیزموجب انحطاط بیشتر 

اقتصاد کشورهای مفتوحه توسط چنگیزیان میگردید.در زمان شش 

ایلخان نخستین هالکوئی، وضع اقتصاد به نازل ترین حد انحطاط 

م( 12۹0-12۸0ق=٦۸۹-٦٧۹رسید وبخصوص طی سالهای) 

اثر سیاست مالیاتی نخستین ایلخانان وبهره کشی غیر محدود بر

 وخامت اوضاع اقتصادی به منتها درجه رسید.
 

صحرانوردان مغول، بعد از تصرف اراضی وسیع وبرقراری تسلط 

خود، امالک متصرفه مالکین واشراف محلی را بین خود تقسیم 

-٦4۸کردند. این سیاست حتی در دوران ایلخانان اول: هالکو)

-12٦۵هق = ٦٧2-٦٦۵م( واباقاأن )12٦۵-12۵۸هق=٦۵۵

م( شدت بیشتر یافت. قسمت اعظم اراضی متصرفه، از جمله 12۸2

اراضی موقوفه جزو اراضی دیوان یعنی دولتی وامالک خاندان 

درآورده شدند. سرکردگان مغول، « اینجو»شاهی مغول تحت عنوان

، از امیرتومان شاهزادگان، خاتونها، نویینها، وامراء از هرطراز

وهزاره وصده ودهه گرفته تا صاحبان اقطاع وسیورغال برطبق 

سلسله مراتب خان خانی)فیودالی(، بسرکردگی ایلخان وکوچ نشینان 

ً امالک  ذینفوذ که به امورگله داری رابطۀ نزدیک داشتند، ضمنا

 بزرگ اراضی شخصی، مراتع وشکارگاه ها رانیزتصاحب نمودند.

ازاراضی دیوان) دولتی( واینجو) اراضی  وصول واخذ مالیات

سلطنتی وخانوادۀ شان(، که درتمام والیات بحد وفور وجود داشت. 

انجام میگرفت. مقاطعه کاران اساساً « مقاطعه»اصوالً بطریق
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ساکنین محل بودند که طبقۀ جدید مالک واشراف را تشکیل 

دداً از میدادند.این مقاطعه کاران که مطئمن نبودند درآینده نیزمج

زمین های اجاره ای مالیات اخذ خواهندکرد)غالبا ً درعهد قبل از 

غازان خان مقاطعه برای یک سال اعتبار داشت( لذا هنگام وصول 

مالیات دست به هرگونه تعدی میزدند وچهاربرابراصل مقاطعه را 

از اهالی دریافت میکردند وهرگزبراعمال غیر مشروع شان 

 (1نظارت صورت نمیگرفت. )

صاحب منصابان عالیرتبه میکوشیدند که میزان حق المقاطعه   

بیشتر گردد تا رشوه های کالن دریافت بدارند. با درنظر گرفتن نفع 

شخصی وراه آسان ثروتمندشدن به حساب اهالی زحمتکش وخزانه 

دولت، برعدۀ مقاطعه کاران مدام افزوده میگشت و درنتیجه هم 

رشوه ها زیاد تر میشد.بگفتۀ ابن میزان حق المقاطعه وهم میزان 

 (2«)خرابی وانهدام بیش از ابادی بود.» هندوشاه نخجوانی،

م( 12۹۵-1220هق= ٦۹۵-٦1٧در دوره قبل از غازان خان)

خودکامگی کامل وغیر محدود در وضع ووصول مالیاتها،بمراتب 

بیشتر از دوره سلجوقی وعهد بعد از غازان خان بود. اخذمالیات 

عمال چنگیزیان به نحوه وشیوه ئی صورت میگرفت وخراج توسط 

ً با غارت آشکار وجمع  که وصول ان از رعایای مطیع، ماهیتا

 (۳آوری غنایم از کشور دشمن تفاوتی نداشت.) 

در اوایل دوران پس از غلبه مغول، هیچگونه قاعده وقانونی در 

زمینه وصول مالیات وجود نداشت. هرقدرکه میخواستند وهرچه 

هجری ٦41( جوینی دروقایع سال4تند، میگرفتند.) میخواس

وکار خراسان در طبطاب واظطراب بود ونوایر فتنه ها » مینویسد:

وتشویشها در التهاب واگرچه  ازمرورلشکرها پایمال بود، اما اهالی 

آن مستاصل کلی نگشته بودند.سبب آنکه ناحیتی یا دیهی که ایل 

یا غایت صدگز به نسبت  شدی به مجرد اندک علوفه وده گز کرباس
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هر موضعی راضی گشتندی ودست تعرض کشیده کردند ودیهی را 

که بحرب و قتال بکشادندی، ظاهر آنچه یافتندی از چهارپایان 

دربسیاری مواردهمان عامالن پیشین محلی ( ۵«) واقشمه ببردندی.

ومقاطعه کاران مالیاتی ویا مالکانی بودند که بخدمت فاتحان مغولی 

میکوشیدند حسن خدمت ابراز دارند. سیفی هروی  درباره  درآمده

درغور، دست » شرف الدین بیتکچی)مامورمالی( چنین مینویسد:

تعدی وزوربرآورد وبه قالنات)بیگار وکارهای شاقه( وقسمات 

وعوارضات وتجبر وتحکم دیوانی رجال جبال غور را از منازل 

 ( ٦« )اوطان، جالء وطن فرمود...

شرف الدین بیتکچی نخست هرچه توانست برسم »بگفتۀ جوینی،

مالیات از مردم تبریز گرفت وسپس وارد قزوین شد)ماه 

ق( وظلم وشکنجه وتعدی را برکبیر وصغیر بحدی ٦42رمضان

 ( ٧«)آه دود آحاد خلقان به اسمان میرسید.»رسانید که 

 

 روش ظالمانۀ اخذ مالیات :

قبل از غازانخان، بقول خواجه رشیدالدین فضل هللا، در دوران 

برای وصول مالیات وعوارض گونه گون، هر والیت را به حاکمی 

آن حاکم درسالی دوقبچور)مالیۀ مواشی » به مقاطعه میدادندو

وسرانه( ودر بعضی مواقع بیست وسی قُبچور را از رعیت 

بستدی... وبه هروقتکه ایلچی جهت مهمی یا مطالبۀ مالی و 

بهانه حاکم قبچور قسمت کردی وهر مایحتاجی بوالیت آمدی بدان 

چند ایلچیان بسیار میرسیدند واخراجات وملتمسات ایشان بی اندازه 

می بود، حاکم بوصول ایشان شادشدی ونوبتی باسم وجه مهمات و 

نوبتی باسم علوفه و اخراجات و نوبتی باسم تعهد و ملتمسات قسمت 

ن میکردی و بعضی درآن مصالح مصروف داشتی وبعضی خویشت

بردی وبعضی بشحنه وبیتکچیان داده تا همدستان وگواه دروغ 
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اوشوند واز چندان مال که از رعیت میستدند، بخزانه 

 (۸«)نفرستادندی.

نه تنها حاکم مقاطعه کار وبیتکچیان به عناوین گونه گون مردم را 

میدوشیدند، بلکه ایلچیان نیز به بهانه های رنگارنگ روستاها واهل 

هرسال به :» میکردند. بگفتۀ رشیدالدین  فضل هللا شهرها راغارت 

بهانۀ ایلچیان چندین هزار زیلو وجامه خواب وغزغان وأوانی 

وآالت مردم می بردند وچهارپای درباغات مردم میکردند وباغی 

که بزیادت از ده سال بصدهزار زحمت معمور گردانیده بودند بیک 

ً درآن باغ ک هریزی بودی و روز خراب میکردند واگر اتفاقا

چهارپایان درافتادی، خداوند باغ رامیگرفتند و باضعاف بها ازوی 

هجری ، یکی ازمالکان به  ٦۹1همچنان در سنۀ ( ۹« )میستدند....

دهی بزرگ که فیروزاباد نام داشت رفت تا چیزی از امالک خود 

هرچند سعی نمود در سه شبانه »درآن ده بدست آورد، ولی 

دخدایان را بدست نتوانست آورد وهفده محصل روزهیچ آفریده از ک

صاحب برات وحوالت میان دیه نشسته بودند ودشت بانی و دو 

رعیت را از صحرا گرفته بودند وبه دیه آورده وبه ریسمان 

درآویخته میزدند تا دیگران رابدست آورند وماکولی جهت ایشان 

ً میسر نشد ومجموع آن محصالن واتباع  حاصل کنند و قطعا

علوفه وعلفه وشراب وشاهد بایستی وازاین معانی قیاس توان کرد را

 (10«)که دیگر انواع ظلم چگونه بوده باشد.

بواسطۀ سوء تدبیرات واتالفات، اکثر رعایای والیت جالی وطن »

کردند ودر والیت های غریب ، خان ومان ساختند. وشهرها و دیه 

ن غایبان برفتی ها خالی ماند و به هرچندگاه ایلچی جهت جمع کرد

ایشان را بسیار زحمات رسانیدی واضعاف قبچور به تعهد از ایشان 

بستدی وهرگز میل نکردندی که به والیت خویش روند وازآن ملک 

عظیم متنفر گشته بودندی وبا وجود چندان ایلچی که در اوقات 
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مختلف جهت جمع غایبان به اطراف رفتند، هرگز رعیت را با مقام 

د برد وآنچه در شهرها مانده بودند، اکثر درخانه ها  به خود نتوانستن

سنگ برآورده بودند یا تنگ باز کرده واز بام خانه ها آمد و شد 

کردندی وازبیم محصالن گریخته وچون محصالن به محالت 

رفتندی، حرام زاده ای را بادید کردندی که واقف خانه ها بودی وبه 

مینها وباغات وخرابه والیت او مردم را ازگوشه ها و زیرز

هاکشیدندی واگرمردان را بادست نتوانستند کرد، زنان ایشان 

بگرفتندی وهمچون گلۀ گوسفند در پیش انداخته از محله ای به محله 

یی پیش محصالن بردندی وایشان را بپای از ریسمان آویخته 

میزدندی وفریاد وفغان زنان به آسمان رسیدی وبسیار اتفاق افتاد 

کردیم که محصل بربام رفته رعیتی رامی یافت و برعقب  ومشاهده

وی می دوید تا او رابگیرد، رعیت ازغایت عجز و بیچارگی چنان 

میگریخت که خود را از بام بزیر می انداخت ومحصل بوی میرسید 

ودامنش میگرفت وبروی رحم آورده شفاعت میکرد و سوگند مینهاد 

وچون اختیار از دست داده  که خود را از بام مینداز که هالک شوی

بود درمی افتاد و پایش می شکست. واز جمله این والیت ها والیت 

یزد چنان شده بود که اگر کسی در تمامت دیهای آنجا میگردید قطعاً 

آفریده ای را نمیدید که با وی سخن گوید و یا حال راه بپرسد 

دور یکی ومعدودی چند مانده بودند دیه بانی معین داشتند، چون از 

بدیدی اعالم کردی جمله در کهریزها ومیان ریگها پنهان 

 (11« )شدندی...

سپس رشیدالدین فضل هللا توضیح میکند که در دوران سلطنت 

غازان خان پس از تحمل رنج بسیار وصدور بخشنامه های مکرر 

بتدریج دست مامورین را از تجاوز به حقوق کشاورزان کوتاه 

چند سال هرگز دانگی زر ویک تغار  دراین» کردند، بطوریکه

« زواید»وخروار کاه وگوسفند و یک من شراب ومرغی به
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« علفه وعلوفه»و« ترغو»و« ساوری»و« یام»و« نماری»و

وغیره به هیچ والیت حوالت نرفته ونستده اند. وحق تعالی برکت 

اموال وحقوق دیوانی چنان داده که درهیچ عهدی وزمانی چندان از 

که درسالی پادشاه اسالم خلد سلطانه صرف مینمایند نقد و جامه 

 (12«)ومی بخشند دیگران در مدت پنج سال خرج نکرده اند....

رشیدالدین دراین مکتوب خود صرف چند نوع مالیات قبل 

« یام»و« نماری»و« زواید»ازحکومت غازان خان را از قبیل 

وغیره نام برده است، « علفه وعلوفه»و« ترغو»و« ساوری»و

نوع  میرسیده است که  5۳درحالی که انواع مالیاتها عهد مغول به 

اینجا  بخاطرجلوگیری از تطویل کالم از توضیح وتعریف  هریکی 

 [ 1۳صرف نظرگردید.] 

بنابر دستورالکاتب وجامع التواریخ رشیدی وتاریخ وصاف، عالوه 

برمالیات های فقهی مانند: زکوة، عشر، جزیه، وخراج، انواع 

تغار، تمغا، »های غیرفقهی  وعوارض محلی بنام های :  مالیات

تابغور، ترغو، نماری، بالرغو، آالم، قبچور، قالن، شورپا، شلتاق، 

شناقص، شوسون ،شیالن بها،ساوری، کرکیارق، آش، بهره، 

نزول، علفه وعلوفه، جریمه، خانه شمار، باغ شمار، سرشمار، 

یر، زواید، اخراجات، باج، پیشکش، سالمانه، توقعات، تفاوت وتوف

تکلیفات، تخصیصات، توزیعات، قسمات، مرسوم، مال، مال 

وجهات، متوجهات دیوانی وسلطانی، حق االنشاء، حق التعدیل، 

حق التقریر، حق التحصیل، حق البیمانچه، حق التولیه، رسم 

الحرز، رسم الوزراء، رسم الصداره، رسم خزانه، رسوم شحنگی 

وغیره از رعایا با « زیابی، تقدمه،  بیگارو داروغگی، تسعیر یا ار

 (1۴شکنجه وتعدی گرفته میشد. )

» هجری ٧1٦سیفی هروی از چشم دید خود میگوید که درسال 

)از طرف  ایلخان حاکم خراسان بود( به اسم آنکه امیر یساول
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شاهزاده یسور) یساور( راطوی خواهم کرد ، مبلغ سیصد 

وپنجاه هزاردینار برخلق  هزاردیناربروالیت خراسان قسمت کرد

شهرهرات نوشت وعمال خود را گفت که میخواهم دریک هفته این 

سیصدهزار دینار را به خزینه معمورۀ من رسانده باشید. در روز 

عید قربان از جمله نواب او یکی خضر ودوم فیروزبا پنجاه سوار 

به هرات آمدند وهم از گرد راه خلق شهر را به زخم چوب وچماق 

ح گردانیدند وخلق را از مسجد جامع به تعدی کردن بسته مجرو

بیرون آوردند وهر کس که میگرفتند صد دینار ودویست دینار براو 

حواله میکردند و در سوق واطراف قرب دویست تن را به شکنجه 

خسته وبیکار گردانیدند. القصه روز دیگر هنگام زوال مبلغ پنجاه 

وبندگان خدای وعزوجل چه  هزاردینار ازاسکان هرات بستاندند

درشهر هرات وچه درکل بالد خراسان زبان بدعای بد ونفرین امیر 

 (1۵«)یساول بکشادند.

خالصه بزرگان مغول پس ازفتح سرزمین های خالفت شرقی، 

م( خویشتن را در اردوگاه نظامی 12۹۵-1220درمرحلۀ نخستین)

ند می پنداشتند که در سرزمین تسخیرشده ای قرارداشته باش

ومیکوشیدند ساکنان سربه فرمان نهاده آن سامان را بالکل غارت 

کرده از هستی ساقط نمایند. چنانکه این روش را در نواحی مقاوم 

وسرکش نیز اعمال میکردند. طرفداران این سیاست به هیچ وجه 

دراندیشه تفاوت میان فرمانبردار ونافرمان نبودند وبنابرین اخذ 

ل چنگیزی به نحوه ای صورت میگرفت مالیات وخراج توسط عما

که باغارت بی چون وچرای سرزمین های دشمن تفاوتی نداشت، از 

 هرچیز هرقدر که میخواستند، میگرفتند.

 

 مآخذ این مقاله :
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، وتحریرتاریخ وصاف 2، بخش 2جامع التواریخ رشیدی، ج-[1]

 وتاریخ گزیده،تاریخ جهانگشای جوینی وغیره مآخذ این دوره.

، 2، بخش 1مد ابن هندوشاه نخجوانی،دستورالکاتب، جمح-[2]

 ۳1٦ص

پطروشفسکی، کشاورزی ومناسبات ارضی در ایران -[۳]

 ببعد ٦٦0ص  2عهدمغول، ج 

 ۸4سده مالیات، ص 2۵عنایت هللا شاهپوریان، -[۴]

 2٦۹،ص 2جوینی، تاریخ جهانگشا، ج-[۵]

 1٧4سیفی ،تاریخنامه هرات،چاپ صدیقی،  ص -[۶]

 2٧٦-2٧۵همان، ص  جوینی ،-[٧]

 1024، ص2جامع التواریخ رشیدی، ج  -[۸]

 102۹همان، ص -[۹]

 10۳0،ص 2همان، ج-[10]

 102۹-102۸، ص2همان، ج-[11]

 10۳۳همانجا، ص -[12]

مالکیت ارضی » برای اطالع بیشتر رجوع شود به کتاب -[1۳]

، چا «وشیوه های بهره برداری از زمین درخراسان قرون وسطی

 سیزدهم]تالیف سیستانی[پ کابل،فصل 

 ، فهرست اعالم2دستورالکاتب، ج -[1۴]

، روضات الجنات فی ٦4۹سیفی، تاریخنامه هرات ،ص -[1۵]

  4٦۹اوصاف مدینه هرات، بخش یکم، ص 
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 زدهمانشمقاله 

 

 

 نگاهی به اوضاع سیاسی کشور  

 درعهد تیموریان هرات

 

طالعه کتاب یکی اکنون که ویروس کرونا همگی را درقُطی کرده،م

از سرگرمیهای های مفیدی است که میتواند اکثریت انسانها را 

سرگرم کند. من درچنین فرصتی به دوباره خوانی تاریخ تیموریان 

پرداختم وبا تعجب مشاهده کردم که قدرت یا حفظ قدرت چی آفت 

بزرگی است که رحم ومروت  را از سینه گم میکند وصفای دوستی 

ای عرقی وفامیلی را نابود میسازد. پدر برفرزند وبرادری وپیونده

رحم نمیکند وبرادر خون برادر را می ریزد وفرزند خون مادر خود 

را میمکد. قدرت درمشرق زمین همواره با خون ریزی توأم بوده 

است. اوضاع سیاسی روزگار تیموریان هرات شباهت زیادی به 

دارد. به  1۸۳۹تا  1٧۹۳اوضاع بعد از مرگ تیمورشاه درانی از 

سبب تشابه اوضاع این دو خاندان سلطنتی ،یاد داشتهای زیر را جلو 

 چشم خواننده میگذارم.

» از خصایص دولت تیموری یکی این بود که شهزادگان تیموری 

پادشاه بودند و هریک در ماوراء النهر و افغانستان « دولت شریک 

دشاهی اداره در دست داشتند که بشکل نیمه پا« تیولی» و ایران 

میشد . لهذا هر شاهزاده یی هوای شاهی در سر داشت و همین که 
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فرصتی می یافت ، قد علم میکرد و دولت را در اغتشاش و خانه 

جنگی غوطه ور میساخت . البته قدرت خود تیمور مانع چنین قیام 

هایی بود. ولی بعد از مرگ او این آتش مشتعل گردید تا جایی که 

و برادر برادر را از تیغ کشید . در هر حال  پسر پدر را کشت

همینکه تیمور در ساحل سیحون بمرد ، هنوز مرده او را به سمرقند 

منتقل نساخته بودند که امیر زاده سلطان حسین از اردو جدا شد و به 

سمر قند کشید تا بر تخت شاهی بنشیند . در حالی که امرای در بار 

یگر امیر تیمور را به سلطنت بر قبالً میرزا خلیل سلطان نواسه د

داشته بودند . میرزا پیر محمد نواسه و ولیعهد تیمور همینکه از 

مرگ جد خود مطلع شد با سپاهی از افغانستان به سمرقند کشید تا 

تاج و تخت را بدست آرد ، ولی از سپاه خلیل سلطان شکست خورده 

 [  1و نا کام شد.]

حاکم خراسان بود ، در سال  در این میانه شاهرخ پسر تیمور که

م( اعالن سلطنت کرد. خلیل سلطان در 1۴0۵هجری )=۸0۸

سمرقند و پیر محمد حکمران زابلستان هردو اطاعت خود را از 

شاهرخ ابراز کردند. شاهرخ هرات را پایتخت قرار داد و از اینجا 

تا مدت نیم قرن بر افغانستان ، گرگان ، مازندران ، سیستان ، و 

و آسیای میانه حکم راند . شهر هرات در قرن پانزدهم  نیشاپور

میالدی به یک مرکز بزرگ تجارتی و پیشه وری و فرهنگی مبدل 

گشت وگویا مروارید شهر های آسیای میانه و مرجع علما و هنر 

 [ 2مندان گردید.]

شاهرخ برخالف پدرخود تیمور ، میکوشید تا از اتکاء به قبایل 

پرهیز کرده به بزرگان اسکان یافته صحرا نشین مغول و ترک 

محلی  و بخصوص ماموران عالیمقام و روحانیان بلند پایه متکی 

باشد . این دسته جات رهبری سیاسی را به عهده داشتند و گاه گاه 

 بخاطر مال و منال سرهای خود را به باد میدادند . 
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شاهرخ از فتوحات تازه صرف نظر کرد و کوشید قلمرو موجود ه  

گرچه شاهزادگان  0در خراسان ، ایران و آسیای میانه حفظ کند  را

تیموری چون میرزا سکندر ، میرزا عمر ، میرزا سلطان حسین و 

میرزا سلیمانشاه و میرزا بایقرا ، همه متناوباً اسباب درد سر شاهرخ 

را فراهم میساختند . اما شاهرخ با حوصله مندی این نا آرامی ها را 

ای استقرار آرامش در میان مردم روستائی به خاموش کرد و بر

سیاست غازان خان باز گشت نمود و میزان مالیات را مجدداً تثبیت 

 [۳کرد . ]

دولتشاه سمرقندی با جانبداری و مبالغه که خاص مورخان عهد  

رعایا آن آسودگی و فراغت که به » تیموری است ، میگوید : 

د آدم الی یومناً در هیچ عهد روزگار دولت شاهرخ یافته اند ، از عه

 [ 4« ]و زمان و دور و آوانی نشان نداده اند. 

معهذا گذشت هایی که دولت شاهرخ نسبت به روستائیان کرد ، بسا  

نارسا بود و ممکن نبود موجب رضائیت رعایا گردد. زیرا اراضی 

وسیع زرخیزی که در اقطاع و تیول فیوداالن و سران کشوری داده 

موروثی شده میرفت و دراین صورت بودکه وابستگی شده بود ، 

دهقان را به مالک فیودال روزافزون میساخت .  حوزه هیرمند و 

سیستان که در زمان تیمور شبکه آبیاری منظم آن بشدت صدمه دیده 

و بند معروف رستم بر هیرمند تخریب شده بود و باری در عهد 

[ 5ید شده بود.]شاهرخ نیز تخریب شبکه آبیاری آن سرزمین تجد

دیگر احیاء نشد و رونق پارینه حتی رونق عهد مغول را باز نیافت و 

 خراب و خراب تر شده رفت . 

خانم شاهرخ ملکه گوهر شاد ، و میرزا بایسنقر پسرش هردو در 

پرورش و تعمیم دانش و هنر و فرهنگ با شاهرخ با جدیت همکاری 

شور سعی میورزیدند می نمودند و در مرمت خرابی های وارده بر ک

. مسجد و مدرسه گوهر شاد در مشهد و درهرات از یاد گار های 
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نفیس هنر معماری و علم دوستی این زن فهمیده و فداکار هراتی می 

باشد. فکری سلجوقی  میگوید: یکی ازأثارباستانی وأبدات تاریخی 

هرات عمارت مصلی بودکه عبارت بود از مدرسه گوهرشاد أغا، 

گوهرشاد، مدرسه سلطان حسین بایقراء ، خانقاء سلطان مسجدجامع 

حسین ، مسجدجامع امیرعلیشیرنوائی ، دارالحفاظ ، دارالشفاء ، 

خانقاء اخالصیه ومدرسه اخالصیه که همه این عمارات مجموعاً بنام 

مصلی یاد میشد ملکه گوهرشاد أغا نخستین بانی مصالی هرات بود. 

ن حیات گوهر شاد بیگم بنا شد [بخش اعظم مصالی هرات در زما٦]

) هـ . ش(، سلطان حسین میرزا ۸۶1و پس از مرگ وی درسال

کارهای باقی مانده را تکمیل کرد و مجموعه مصلی را با درختان 

 کاج، صنوبر و سرو تزئین کرد.

میالدی توسط نظامیان  1۸۸۵های مصلی در سال  ترین قسمت مهم

بیشتری برای نیروهای  انگلیس ویران شد به این بهانه تا فضای

ای آن کشور فراهم گردد.بقایای این مکان تاریخی در تجاوز  توپخانه

های داخلی افغانستان از تخریب در امان  شوروی و در زمان جنگ

های تزئین شده تنها پنج  های باشکوه و مناره نماند و از ساختمان

نگ ر کاری شده آبی مناره در کنار مقبره گوهرشاد با گنبد کاشی

 دار، باقی ماند. دندانه 

یکی از جهانگردان که  از  مسجد هرات دیدار نموده بود ، چنین  

 1۳0گنبد ،  ۴0۸مسجد جامع هرات دارای :» بیان داشته است 

ستون و شش در ورودی است . این مسجد جامع چون  ۴۴۴دریچه ، 

سایر آثارتاریخی هرات ، در عهد سلطان حسین بایقرا در اوج شکوه 

میر علیشیر نوائی شخصاً  1۴۹۹جالل خود بسر می برد. در سال  و

از تزئینات و کاشی کاری ها ی جدید این مسجد سر پرستی می نمود 

که البته این آخرین خدمات خیریه او شمرده میشد. زماني که کار 
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تزئینات و کاشی کاری پایان پذیرفت ، محافل جشن و سرور به 

 [٧...« ]زار گردید افتخار زیبائی این مسجد برگ

امراء و » م(  1۴۴٧هجری )  ۸۵0پس از مرگ شاهرخ در سال  

شاهزادگان بهم بر آمدند و هریک آنچه توانستند از گنج و لشکر بر 

داشتند و متوجه والیتی و سرحدی گشتند ... بنیاد ظلم و تعدی نهادند 

و قتل عام شد و طمع در مال تاجران و رعایا و مزارعان کردند. 

رابی در والیت ها راه یافت و مردم پراکنده گشتند و در تمام بالد خ

 (۸« )قحط و وباء واقع شد. 

بدین ترتیب با فوت شاهرخ ، مجدداً خانه جنگی شاهزادگان تیموری 

شروع شد و از همه بیشتر میرزا عبداللطیف پسر الغبیگ که در 

، و بعد اردوی شاهرخ بود، ملکه گوهر شاد جده خود را تاراج کرد 

ها میرزاعالءالدوله حکمران نیشاپور عبداللطیف را بزندان سپرد. 

میرزا ابابکر نواسه دیگر شاهرخ در تخارستان و بلخ اعالن سلطنت 

م حاکم 1۴11کرد. میرزا الغبیگ پسر بزرگ شاهرخ که از سال 

ماوراء النهر بود، در ماوراء النهر اعالن استقالل داد و سمرقند را 

قرار داد. پس از آن به بلخ آمده در بلخ اقامت کرد. این پایخت خود 

پادشاه که در علم نجوم مرد فاضلی بود، در سیاست و کشور داری 

سرشته ای نداشت و سر انجام این ریاضی دان و منجم خانواده 

ق=  ۸۵۳تیموری قربانی جاه طلبی پسرش عبداللطیف گردید )

 [۹م( . ] 1۴۴۹

ت خانه جنگی های شاهزادگان تیموری بعد از مرگ الغ بیگ ، شد 

بر سر بدست آوردن اقتدار سلطنت ، مردم را بستوه آورد . در 

هرات قحطی افتاد ، چنانکه خرواری گندم به چهارصد دینار باال 

رفت.ضرر این قحطی از خسارت طاعونی که دروقت شاهرخ در 

 [10هرات منتشرگردید ، بیشتر بود. ]
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به میرزا ابو سعید پسر سلطان محمد  بعد از عبداللطیف ، سلطنت

میرزا نواسه میرانشاه بن تیمور رسید. ابوسعید شش سال در 

ماوراءالنهر مصروف تامین و تنظیم دولت ماند و بعد متوجه 

افغانستان شد . در طی این مدت افغانستان دچار کشمکش های 

 شاهزادگان تیموری بود از قبیل میرزا بابر و عالءالدوله و میرزا

بالخره میرزا بابر بر رقبای خود غلبه کرد و عالء  0سلطان محمد

الدوله را در هرات محبوس و برادر بزرگ و دلیر خود سلطان 

م مغلوب و بقتل آورد و پس از 1۴۵0محمد را درجنگ استراباد  در 

قیام عالءالدوله در فاریاب و بلخ، به هرات برگشت. عالءالدوله از 

ان پناهنده شد و میرزابابر در هرات تا سال بیم بابر به آذر بائیج

 م بحکومت خود دوام داد. 1۴۵۵

در همان سال بابر از هرات به مشهد رفت و در اثر افراط در 

نوشیدن شراب در گذشت و امرای بابر میرزا پسر یازده ساله او 

محمود را در هرات بشاهی برداشتند. یکی از امرای مقتدر محمود 

ابوسعید بود که دست به ظلم یازیده و پول بسیاری میرزا ، امیر شیخ 

باالی مردم هرات حواله و با شکنجه و فشار تحصیل میکرد. 

محصالن او بجای یک دینار ، ده دینار از مردم میگرفتند. حتی 

موقوفات خیریه را نیز متصرف میشدند . عده یی از مردم در این 

باالخرالخره شاهزاده  گیر و دار تاراج یا فرار ویا هالک گردیدند .

کوچک که خود را مواجه با خطر دید ، برای تسکین مردم فرمان 

عفو حواله جات و هم تاراج دارائی خود امیر شیخ ابو سعید را 

صادر نمود . مردم از جا درآمدند و شیخ ابوسعید را در راه مرغاب 

 [11که به دفاع بر خاسته بود ، گرفته کشتند.]

ابو سعید از ماوراء النهر متوجه افغانستان شد  در همین آوان سلطان

و اغتشاشات را خاموش ساخت. سلطان ابوسعید با اینکه مردی 

را در هرات « ملکه گوهرشاد»فضیلت پروری بود فرمان قتل 
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صادر کرد . چرا ؟ شاید بخاطر دست یافتن به گنج و خزینه ایکه 

جنایت تصور میکرد نزد ملکه پنهان است ، مرتکب بزرگترین 

تاریخی گردید . واین همان زنی است که آثار ماندگار و نفیسی ازاو 

 تا هنوز در هرات و مشهد بر جای مانده است . 

ابوسعید پس از آن واپس به ماوراءالنهر عودت نمود. رفتن او به  

سمر قند نا آرامی هایی را بدنبال داشت . بدین معنی که باز امراء 

خواه را تحریک به اغتشاش و بغاوت جاه طلب ، شهزادگان خود 

نمو دند. پس میرزا ابراهیم پسر میرزا عالءالدوله در هرات علم 

استقالل بر افراشت و میرزا جهاندار شاه از استراباد تا سبزوار را 

در دست داشت ، میرزا سلطان سنجر در مرو دم از استقالل خود 

ون شهر میزد، میرزا شاه محمود در طوس، احمد یساول در در

در « نره تو » هرات در قلعه اختیارالدینن ، پیرک مغول در قلعه 

بادغیس ، امیر عبدهللا در سرخس ، ملک قاسم نواسه قرایوسف در 

اسفزار و امیر خلیل در سیستان و فراه ، حسن شیخ تیمور در قلعه 

اینها همه  0خبوشان ، امیر اویس بن خا وند شاه در قلعه طبس

الهایی بودند که از مرکز فرار میکردند. در چنین حکمرانان و فیود

احوالی میرزا جهاندارشاه ترکمان به هرات آمد و میرزا ابراهیم و 

پدرش عالءالدوله به غور فرار نمودند.مگر در آنجا نیز پدر و پسر 

به کله همدیگر زدند تا باالخره هردو در حالت دربدری بمردند و 

  نعش شان به هرات منتقل گردید .

ابوسعید با اطالع از این اوضاع مجبور شد دو باره از طریق بلخ  

م( . در عهد سلطان ابو سعید  1۴۵٧ق =  ۸۶2سوقیات کند ) 

قحطی عظیمی در هرات رخداد ، زیرا بواسطه جنگ های پی درپی 

 ۸۶۵شهزادگان تیموری ، زراعت صدمه دیده بود . متعاقباً در سال 

د و عده بسیاری از مردم را از م طاعونی شایع ش1۴۶0قمری = 

بین برد .سر انجام ابوسعید در جنگ با حسن بیک ، زمامدار دیار 
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بکر در حدود قراباغ اران مغلوب و اسیر دشمن و مقتول گردید 

م(. بعد از مرگ ابوسعید ، احمد میرزا در ماوراء 1۴۶۸ق = ۸٧۳)

 [ 12النهر بحکومت نشست .]

 

 در عهد سلطان حسین بایقرا : 

سلطان حسین بن میرزا غیاث الدین منصوربن میرزا بایقرا بن عمر  

ق در هرات متولد و در ۸۴2=1۴۳۸شیخ بن امیر تیمور در سال 

ق ( به حکومت گرگان و مازندران مقرر شد. او ۸۶۳م ) 1۴۵۸سال 

ق(هنگامی که از دربار ابوالخیر خان پادشاه ۸٧۳م ، )1۴۶۸در سال 

ابیورد خبرکشته شدن ابوسعید را چغتائی قبچاق بر میگشت در 

ً در سال  م امیر 1۴٧1دریافت و از آنجا عازم هرات گردید. متعاقبا

علیشیر نوائی از ماوراء النهر وارد هرات شد و در دربارسلطان 

)صدارت( قرار گرفت. سلطان « دیوان عالی»حسین بایقرا برصدر

 حسین میرزا بعد از شاهرخ ، مهمترین شاه خانواده تیموری

 افغانستان است.

غبار مینویسد که :سلطان حسین حکومت غور و زمینداور را به 

امیر شجاع الدین ذوالنون ارغون داد که یکی از امرای بزرگ 

تیموری بود. آن وقت مردم هزاره نکودری در زمینداور اکثریت 

داشتند. سلطان حسین بعد از اعمار شهر مزارشریف ، پسر بزرگ 

رزا را که حاکم استراباد بود ، بحکومت بلخ خود بدیع الزمان می

گماشت . و او پسر نوجوان خود مؤمن میرزا را بجای خود در 

استراباد گذاشت و خود ببلخ رفت در حالی که سطان استر آباد را به 

مظفر حسین میرزا از تمام  0پسر دوم خود مظفر حسین داده بود

« ه بیگم آغا خدیج»فرزندان سلطان برتری داشت ، زیرا مادرش 

زن برگزیده سلطان بود و در اردو نفوذ فراوان داشت . این زن با 

زر وزور و دسیسه فرزند خودش را بر میکشید و سایر پسر اندران 
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را فرو تر قرار میداد. این امر شهزادگان را به رقابت و خصومت با 

همدیگر وامیداشت . واین خصومتها بر سرکسب قدرت ، کشمکش 

 ببار می آورد . را در کشور

هنگامی که بدیع الزمان در بلخ اطالع یافت که پدرش جای پسر او  

را در استراباد به برادرش داده است به مومن میرزا نوشت که به 

هجری قمری در ۹02=1۴۹۶کاکای خود تسلیم نشود. لهذا در سال 

استراباد جنگ بین مومن و مظفرحسین در گرفت و در نتیجه مومن 

ر قلعه اختیارالدین هرات به زندان سپرده شد. بدیع الزمان مغلوب و د

هم در بلخ سراز اطاعت پدر بتافت و سلطان تصمیم گرفت قشونی 

برای سرکوبی پسر یاغی بدان سو اعزام کند ، اما میرعلیشیرنوائی و 

ساطت کرد و متعهد شدکه این مساله را از راه مذاکره حل 

الزمان را وادار به تسلیم به پدر  کند.میرعلیشیر به بلخ رفت و بدیع

نمود ، اما منشور سری سلطان کشف شد که در آن به امیر برالس 

کوتوال بلخ امر شده بود که بدیع الزمان را پس از آنکه از شهر 

خارج گردید دیگر به آن شهر راه ندهد ، از این سبب بدیع الزمان 

د برگشت و در بعد از کشف این نامه از قولی که به نوائی داده بو

 نتیجه نوائی ناکام از بلخ مراجعت کرد . 

سلطان در رأس نیروی عازم بلخ شد و پسر از کشیدن شمشیر  

سلطان بقصد هرات  0بروی پدر دست گرفت و عازم قندهار گردید

برگشت و هنوز در کنار رود مرغاب مجلس شراب داشت که خدیجه 

منشور قتل مؤمن میرزا بیگم به اتفاق نظام الملک از سلطان بد مست 

پسر بدیع الزمان را گرفت و شباشب توسط چهار نفر جالد چاپار به 

هرات گسیل کرد و سر آن نوجوان را از تن جدا نمود . این حرکت 

سلطان ، بدیع الزمان را بر انگیخت تا در قندهار و زمینداور به 

 اتفاق امیر ذوالنون و پسرانش شجاع بیک و محمد مقیم تر تیبات

نظامی اتخاذ کند . اما سلطان پیش دستی کرده به سوقیات پر داخت و 
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تا بست پیش آمد ، مگر قحط غال و اغتشاش ذهنی امرا ء و خاندان 

 او را بدون اخذ نتیجه به عودت مجبور نمود. 

بر « النگ نشین»بدیع الزمان تا اسفزار پیش آمد و در محلی بنام  

ده به غور رفت . سر انجام اردوی پدر حمله کرد مگر شکست خور

سلطان با وساطت روحانیون با بدیع الزمان مصالحه نمود و پذیرفت 

که حکومت فراه و سیستان از بدیع الزمان باشد . اما این روش 

سلطان نتوانست از مخالفت ها و خانه جنگی جلوگیری کند، زیرا بعد 

مرو ، از کشته شدن مومن میرزا پسران سلطان مثل ابوالحسن والی 

محمد محسن والی مشهد و ابن حسین حاکم قاین و غیره بشمول امراء 

ودریاریان از سلطان منزجر گردیده بودند . پس بدیع الزمان بر 

هرات حمله کرد و پدر را مجبور نمود تا در خطبه نام بدیع الزمان 

بعد از نام پدر برده شود. و هم حکومت بلخ و تخارستان را مجدداً به 

ارد. با وجود این کشمکش های خانوادگی ، سلطان حسین او واگذ

سال سلطنت خود را در افغانستان و ماوراءالنهر و  ۳٧توانست مدت 

قسمتی از ایران حفظ کند و در راه شگوفائی هنر و فرهنگ و احداث 

بناهای عام المنفعه خدمات ارزنده و فراموش نشدنی انجام دهد. سر 

 ۸۸۵قمری =۹12میالدی)= 1۵0۶انجام او در هرات در سال 

 [ 1۳هجری شمسی در گذشت . ]

بعد از مرگ سلطان پسرش ، بدیع الزمان بایستی شاه میشد ولی  

مادر اندر او خدیجه بیگم که در بین سپاه نفوذ داشت مانع گردید و 

مظفرحسین پسر خود را در سلطنت بدیع الزمان شریک ساخت. پس 

ساخته شد و مسکوک بنام هردو در یک اقلیم دو پادشاه و دو دولت 

ضرب گردید و خطبه بنام هر دو خوانده شد و امور مالی بالمناصفه 

 [ 14به هردو تعلق گرفت.]

بدین سان دیده میشود که بخاطر کسب قدرت،چگونه رقابت ها و زد 

و خورد های شهزادگان آغاز می یابد که برای رعایا ومردم عادی 
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و عوارض و تهیه آذوقه و  جز رنج ومصیبت و پرداخت مالیات

علوفه برای لشکر یان متخاصم و پامال شدن مزارع و محصوالت 

کشاورزی شان ، ثمره یی در بر نداشته است . رعایا خواهی و 

ناخواهی به عنوان نیروی جنگی در رکاب این یا آن ارباب هوا خواه 

شهزاده می بایست حرکت میکردند تا کشته میشدند و یا میکشتند تا 

شته نشوند. و همینکه از جنگ و لشکر کشی فارغ میگردیدند ، ک

دوباره برای مرمت قلعه های تخریب شده ، به بیگار کشده میشدند . 

ً سبب رکود کشاورزی و زراعت میگردید که قحط  این امر طبعا

سالی های و حشتناک را بدنبال داشت . اما پس از آنکه نوبت 

یر سد ، امنیت تامین میگردد و حکمروائی به سلطان حسین بایقرا م

زندگی روال عادی و طبیعی خود را دوباره می یابد . هنر و فرهنگ 

در راه شگوفائی قدم مینهد وعمرانات با شکوه شهری تو سعه می 

یابد و تولیدات کشاورزی به پیمانه وسیع بعمل می آید .اما درهمین 

شکرمیکشد دوره نیز چنانکه دیدیم سلطان حسین باری برضد پسر ل

وبعدتر پسر برروی پدر شمشیرمیکشد وپس از مرگ پدر، دو برادر 

بخاطر کسب قدرت برروی همدیگر شمشیرمیکشند تا آنکه در یک 

زمان دوشاه و دو دولت در یک اقلیم حکمروائی میکنند وسکه بنام 

هردو زده میشود وخطبه بنام هردو خوانده میشود، چیزیکه درآخرین  

درکابل اتفاق  1۸22ان تیمورشاه در روزهای سلطنت پسر

 افتاد.گاهی تاریخ بصورت عجیبی تکرار میشود.

 

 مآخذ ومنابع:

  2۶۶میر غالم محمدغبار ، افغانستان در مسیر تاریخ ، ص  -[1]

تاریخ ایران ، نوشته گروهی از مورخین شوروی ، ترجمه  -[2]

  ۴۳۳کریم کشاورز، ص 

  2۶٧غبار ،همان، ص  -[۳]
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 2۶٧، غبار ، ص ۴۳۴ایران ، ترجمه کشاورز ،  تاریخ -[4]

  ۴۳۵تاریخ ایران ، ترجمه کشاورز، ص-]5]

، شماره)....( مقاله مصالی هرات،  بقلم 1۳۴۵مجله آریانا،-[٦]

 فکری سلجوقی

رادک سیکورسکی ، خاک اولیا ، ترجمه عبدالعلی نور احراری -[٧]

 ببعد 2۳2، باب نهم ص  1۳٧0، چاپ 

  ۴۳۵، ترجمه کشاورز ، ص  تاریخ ایران -[۸]

  2٧۸، ص 2راوندی ، تاریخ اجتماعی ایران ، ج  -[۹]

  2۶۹غبار ، ص  -[10]

   2۶۹همان اثر، ص -[11]

،به قول معین الدین زمچی ، صاحب  2۶۹غبار ، ص -[12]

( بلیه طاعون هرات در سال ۹2روضات الجنات ) بخش دوم ، ص 

هزار نفر  ۶00د روز حدو 1۸هجری در ظرف چهار ماه و  ۸۳۸

 هزار نفررا در اطراف هرات تلف نمود. ۴00در شهرهرات و

  2٧0غبار ، ص -[1۳]

 2٧1غبار ، ص -[14]
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 دهممقاله هف

 

 مالیات در دورۀ تیموریان وصفویان انواع

 
مینورسکی در باره ادامه سنن مملکت داری از قرن چهاردهم 

وید:زمین ها در این دوره تا هفدهم نظریات مفیدی ابراز کرده میگ

 بدو دسته تقسیم میشده است :

که مشمول « سیورغال »، زمین های موروثی بنام اول 

یعنی زمینی که « تیول »بعضی معافیت های مالیاتی بود و دیگری 

ً برای خود وصول کند.  دارنده آن می توانست مالیات آن را مؤقتا

بروزگار سلجوقیان میتوان گفت که اصل و منشاء این دو نوع بخش 

« اقطاع شخصی »و « اقطاع دیوانی»باز میگرددو به ترتیب از 

 ریشه گرفته است. 

کلمه ترکی است(عبارت بود از اهدای تمام یا سهمی )« تیول»

از محصول و عواید اراضی معین . بعضی از تیولها مربوط 

بوظایف و مشاغل معینی بود و شخص تا وقتی که آن شغل را داشت 

آن تیول نیز بهره میگرفت . بعضی تیول های دیگر در برابر ، از 

خدمات شخصی به شخص مورد نظر و برای تمام مدت حیات وی 

داده میشد. ولی ارثی نبود و شخص ذینفع مصئونیت و معافیت اداری 

 کسب نمی کرد و از این حیث به پایه صاحب سیورغال نمی رسید.

وعبارت از مقدار « دیه ه»سیورغال کلمه مغولی است به معنی  ۹2
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زمینی )از یک دهکده تا یک ایالت ( بودکه شاه به تابعان 

میداد تا )نسل اندر نسل( از آن بهره گیرند.    بگفته « هدیه»خود

مینورسکی سیورغال در مقابل تعهد آماده کردن عده یی لشکربه 

معهود)سلطان( واگذار میشده و همراه بود با معافیتی دایم و موروثی. 
۹۳   

صاحبان سیورغال از تادیه تمام مالیاتهای مختلفه )بیش از سی 

نوع ( معاف بودند ولی خودشان همه گونه مالیاتها را از دهقانان به 

 نفع خود می گرفته اند. 

مینورسکی سندی را نقل میکند که "سیورغال")تیول، اقطاع، 

 جاگیر( قاسم بن جهانگیر درعهد تیموریان  از بیش از چهل قلم

 . ۹4 مالیات و عوارض معاف بوده است.

سند صاحب سیورغال از مالیات و عوارض ذیل ین بنابر

اخراجات و »)مالیات مستمر(، « هاتج و مال» معاف شده است :

مالیات زاید( ، عوارض که بموجب حکم یا جز آن وضع «)خارجات

)حق علیق برای « علوفه»میشود)عوارضات حکمی و غیرحکمی(، 

مالیات مخصوص پذیرائی سفرا «)قُنُغال»ن حکومت(، مرکب مامورا

مالیات شکار( «)شکار»)کار اجباری (،« بیگار»و دیگران(، 

)پیک های چاپارخانه یا مالیات مخصوص چهارپایان » االغ»،

)راهنمایانی که مجبور بودند بدون گرفتن مزد « ااًلم»چاپارخانه( ، 

بدهی دیگر  بمامورین حکومت خدمت کنند و آنان را از دهی

عوارض پذیرائی(، «)ساُچق»هدایا( ،«)ساوری»رهنمون شوند( ،

و پیاده )مالیات چریک بمعنی « زرچریک»پیشکش )هدایا( ، 

)عوارضی که در موقع مخصوص « مشتلق»امروزپیاده و سواره( ، 
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 خوانده اند. « عطای مخلد
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)به معنی « احداث»مانند رساندن خبرخوش از مردم میگرفته اند(، 

؟ مالیات خانوار و سرانه( ، « ) شمارکدو»ابداعات و اختراعات(، 

عیدی و »؟ دخل و انعام(، « ) دست انداز»، « خانه شمار»

)مداخل « حق السعی »)مالیات مخصوص سال نو(، « نوروزی

)حق « رسم الصداره»)یک دهم(، « عشر»محصالن مالیات(، 

« ) غله طرح»حق العمل وزیر(، «)رسم الوزاره»العمل صدر( ، 

نرخ ارزان خریدن وبه قیمت بلند بر رعیت  بزوراز رعیت به

)حق « ُحرز»؟ مالیات خرید(، «)ابتیاعی»فروختن(، 

رسم الحرزو »)بمعنی معمول خود(، « مساحت»برآوردمالیات(، 

اضافه و تفاوت و »حق التقویم کردن و مساحت کردن(، «)مساحت

« تقبل»)؟ مالیاتی که بابت تعدیل نرخ تسعیر میگرفتند(، « تسعیر

گامی که مودی تقبل میکردکه مالیاتی را که از طرف محصل هن

تعیین شده بود در موعد معین بپردازد نوع مخصوص از مالیات از 

« صد دو» ، «صدیک » او وصول میکردند(، مالیات معروف به 

و « کالنتر»)پلیس امنیت شهر(،« حقوق داروغه»، « صد چهار»و

اتی که برای مالی«)شیالن بها»، « صاحب جمع» و« ممیز»

)مالیاتی که برای کسانی که « سفره بها»اجتماعات اعیاد میگرفتند(، 

اخراجات قالع و » وسایل ضیافت را آماده میکردند، میگرفتند(، 

)مالیاتی که بابت مخارج نگهداری قالع و « طوابیل و جوقه گاه

« مرغ»اصطبل های سلطنتی و شکارگاه های سلطنتی میگرفتند(، 

)مکلف کردن « گوسفند»مردم بدادن طیور اهلی(، )مکلف کردن 

مالیات «)قُبچور» بیگاری(، «)قالن»ِمردم بدادن گوسفند( ، 

شاید « ) سرغو» مالیات تحقیق در باره جرایم(، «)تِرغو»مواشی(، 
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ترغو باشد( و سایرتکالیف دیوانی یا مطالبات سلطانی یاهرچه از راه 

 ۹5 ود، بگیرند.مالیات بهر بهانه و عنوانی که ممکن ب

 

روشهای مالیاتی عهد تیموری با ایزاداتی چند در دوره صفوی 

نیز دنبال گردید. در دوره شاه طهماسب اول صفوی ، بسیاری قسمت 

های ایران بوسیله مقطعان )مقاطعه کاران( و بطور غیر مستقیم 

اداره میشد. و از حکام هدایا و عوارض و خراج میگرفت. حکام نیز 

که در قلمرو تحت نفوذ آنها زندگی داشتند، مالیات و از افرادی 

عوارض گوناگون اخذ میکردند. البته گاه گاهی مردم را در قبال 

نزول بالیای آسمانی یا جهات دیگر از دادن مالیات معاف مینمودند. 

روی همرفته نرخ مالیات اراضی در این دوره چندان سنگین نبود 

کاره، گاهی به پنج برابر نرخ ولی به علت تحصیالت مامورین ستم

  ۹٦اصلی میرسید.

  میشد،مالیات شمرده دولت ملکیت که قنوات و رودخانه آب از 

گردید. مالیات سرانه یا قبچور زمان مغول و همچنین جزیه می اخذ

ایکه از اهل ذمه گرفته میشد، در دوره صفوی مرسوم بود. به همین 

ی دولتی بنا یافته بود، ترتیب از کلیه ساختمان های که در زمینها

مالیات دریافت میشد. در آن زمان کلیه اراضی شهری متعلق بدولت 

بود و حاکم محل هم نماینده دولت شمرده میشد. از گله های گاو و 

گوسفند و شتر و اسپ که در صحاری چرا میکردند همچنان مثل 

زمان مغول و تیمور مالیات گرفته میشد. اصناف و ارباب صنایع و 

ی « تمغا»رفت هرکدام ساالنه حقی بشاه میدادند. این مالیه همان ح

عصر مغول است. بیگار به معنای کار اجباری و مجانی رعایا و 

صاحبان پیشه معمول بود و کسانی که در مواقع کار اجباری بحکام 
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و مامورین پول میدادند ، از انجام بیگار معاف شده می توانستند . 

ای دربار شاهان صفوی یک عنعنه بشمار هدیه و پیشکش نیز بر

میرفت و معموالً آن را در روز نوروز و میالد پیامبر به شاه تقدیم 

 میکردند. نیم محصول پنبه و یک سوم ابریشم به شاه تعلق داشت .

در زمان صفویان رسم تیول و اقطاع برای تامین حقوق 

و امالک سپاهیان مرسوم بود. سپاهیان و دسته جات قشون ، اراضی 

را به تیول میگرفتند تا حقوق خود را از محل تیول بطور مستقیم در 

یافت کنند. همچنان به علماء و قضات و امراء و اعضای خاندان 

سلطنتی و سپاهیان تیول داده میشد تا از محصول و عواید آن به 

 ۹٧ جهت معاش و حقوق خویش استفاده کنند.
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 دهماله هجمق

 

 مالیات در دولت  احمدشاه درانی انواع

انواع مالیاتی که در دولت درانی )احمدشاه بابا وجانشینانش(  

وجه بیشتر از مقدار مالیاتی نبود که  گردید به هیچ از رعایا اخذ می

شاه  شد. البته احمد در عهد نادر افشار از مردم افغانستان اخذ می

مقدور کمک و مساعدت معتقد بود که با مردم خود افغانستان حتی ال

شود. چنانکه مالیاتی که از صفحات شمال افغانستان چون بلخ و 

شد، برای مصارف دولتی و معاشات  آوری می قطغن و بدخشان جمع

کرد و دولت از طریق سبسایدی آن را جبران  ملکی کفایت نمی

نمود. از مردم قندهار و زابل و هرات و کابل بدین دلیل که  می

شد ولی  نمودند مالیات کمتری اخذ می یشتر تأمین مینیروی جنگی ب

از مناطق و والیات شمال غربی هند، از کشمیر و پنجاب و سند و 

آوری  ها جمع شکارپور و غیره پول بیشتری از طریق وضع مالیات

 گردید. می

 الفنستون،مورخ انگلیسی، بزرگترین منبع عواید دولت  بگفته

ارمعینی از محصوالت آن گرفته درانی مالیات زمین بود که مقد

شود. این مالیات از روی ماهیت زمین )ازروی چگونگی آبیاری  می

کرد و در والیات مختلف  و حاصلخیزی آن( از هم تفاوت می

 های آن مختلف بود.  اندازه

کرد  آوری می معموال مالیات زمین را ملک یا ارباب قریه جمع

ومی حکام و والیان، مالیات نمود و اما بصورت عم و بدولت تادیه می

گرفتند و بعد مالیات منطقه تحت  منطقه خود را از دولت به اجاره می
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دادند. در  نفوذ خود را به مستاجرین دیگری )اربابان و ملکان( می

آوری مالیات و پرداخت آن به خزانه یا افراد از طرف  دوران جمع

حالت گرفت. عواید م حکام و عمال اواختالس زیاد صورت می

شد نیز به اجاره داده  کوچک که از طرف سرداران نظامی اداره می

شد.منابع دیگر عایداتی عبارت بود از محصول گمرکی، محصول  می

های دولتی، محصول جرایم، محصول ضرابخانه، و تعدادی از  زمین

اقالم عایداتی کوچک دیگر. البته جواهرات تنها منبع بزرگ عایدات 

د که در مواقع بسیار ضروری از آن استفاده می ش سلطنتی شمرده می

ملیون( ۳0گردید. درهر حال مجموع عایدات دولت به سه کرور)

 میرسید.

 بزرگترین مصرف دولت معاشاتی بود که برای لشکر و اهل 

شد. در مقایسه با  دربار و خانواده سلطنتی و روحانیون پرداخته می

را از برکت تیول و مصارف اردو، البته این مصارف کم بود، زی

گرفت و اما برای روحانیون  جاگیر، معاش کمتری به آنها تعلق می

شد و یا باالی حکام و والیان برات و حواله صادر  تیول داده می یا

شد. برای قشر روحانی  گردید و یا اینکه از خزانه پول تادیه می می

بته شد. ال به تناسب مامورین ملکی پول و معاش زیادتری داده می

مصارف تمام مامورین ملکی ساالنه به نیم کرور)پنج ملیون( 

 [1میرسید.]

  توان گفت که معاش و مصارف روحانیون  از این جا می

کرور بیشتر بوده است. غبار مجموع مالیات نقدی و  ساالنه از نیم

ملیون روپیه قلمداد کرده که دو  ۳1شاه را در حدود  جنسی عهد احمد

انداز  ر نظامی و ملکی و یک ثلث آن پسثلث آن بمصرف امو

 [ 2شد.] می
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این رقم را مانند « احمدشاه درانی»داکترگنداسنگه،مولف کتاب

ملیون یا دو نیم ملیون پوند استرلنگ(  ۳0الفنستون سه کرور )معادل 

 [۳کند.] تخمین می

   

پروفیسر گانگوفسکی دانشمند روسی در این مورد تحقیق 

آوریم:بقول او  ه که ما فشرده آن را در اینجا میبسیار ممتعی انجام داد

یکی از اقالم عمده عایداتی دولت سدوزایی، مالیات زمین بود. 

اگرچه بسیاری قبایل از پرداخت مالیات زمین بخاطر خدمات نظامی 

خویش و همچنان صاحبان جایگیر )تیولداران( و اراضی وقفی از 

کلف به پرداخت مالیه ها م مالیات معاف بودند، مگر سایر ملکیت

 بودند.

 « خالصه»های  داری عبارت بود از زمین اشکال عمده زمین

های  )دولتی( و همچنان زمین« های دیوان زمین»)سلطنتی( و 

های جماعات روستایی  های مالکین خصوصی، زمین شخصی )زمین

آوری مالیه آن یکنفر مامور  های قبایل( بود که در جمع و قسماً زمین

مسئولیت داشت. معموال اندازه مالیه از « مامور ثالثات»نام دولت ب

گرفت که البته  نیم و یک سوم تا یک پنجم حاصالت را در بر می

نظر به شرایط محل، نوعیت زمین )آبی، للمی، کاریزی، نوآباد، 

کرد. مثال اگر زمین از آب  خشکابه، بلندآبه و غیره( از هم فرق می

شد، پس نورم مالیه از یک سوم  نه می جاری کانال و دریا آبیاری

 یافت. )ثالثات( به یک پنجم )پنجیک( تقلیل می

بود. مالیه از  میزان پول مالیه بسته به حاصل خیزی زمین می

شد. بعضاً مالیه از مالک هر نهر با در نظر داشت  آب نیز گرفته می 

حاصالت متوسط زمین اخذ می گردید. اگر نهر یا کانال بواسطه 

که از  ت تمدید می گردید در آنصورت مالیه از هر قطعه زمینیدول

ها، تاکستانها،  گردید.مالکین باغ شد وضع می این کانال آبیاری می
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پرداختند که مقدار آن معموال متعلق به مساحت باغ و  مالیه پولی می

ً از درخت مثمر و هر اصله تاک بطور  تاکستان می بود. بعضا

عالوه از مالیه زمین داری،در عصر شاهان شد.  جداگانه گرفته می

شدند تا بخزانه دولت یک سلسله تادیات و  درانی، اهالی مکلّف می

 [4های مختلف به عهده داشته باشند.] های دیگر را بنام پرداخت

 )خانه دود( تا جائیکه معلوم است این نوع مالیه در  مالیه دود

)یا مواشی( که  سرگلهه روپیه بود. مالی 2خانواده  والیت قندهار فی

گردید، استفاده از چراگاه نیز  های مواشی اخذ می بشکل جنس از گله

، معموال مالیه آسیابیاد می گردید. « جاه پولی»مالیه داشت که بنام 

خروار )یا چهل سیر( گندم در سال تعیین گردیده   بشکل جنسی نیم

ین بود.سیورسات، یکنوع تادیات جنسی مخصوص به منظور تام

ورت میگرفت. مالیه به شکل جنسی )گندم یا مصارف نظامی ص

شد.تادیات بمنظور  سایر حبوبات( برای معاش میراب ها پرداخته می

تأمین معاش قریه دارها یا کالنتر ده که از طرف اهالی همان قریه 

های محل از طرف  گرفت بمنظور تادیه معاش قاضی باید صورت می

. عالوه برآن اهالی شد اهالی مربوط آن مقدار معین پول داده می

های دیگری از قبیل کاراجباری  مکلف بودند که برای اجرای مکلفیت

حاضر شوند و در ساختمان و ترمیم قصرها و « بیگار»رایگان  بنام 

ها و غیره اشتراک  ها، کندن و پاکسازی کانال ها، پل حصارها، سرک

 ورزند. 

 اهی و همچنان اهالی مکلف بودند تا در عین سفر مامورین ش

ها( حیواناتی چون اسپ، قاطر و غیره را جهت  پوسته رسانها )داگی

شان بطور رایگان در اختیار آنها بگذارند. تمام اهالی  حمل و نقل

پرداختند. عالوه بر  می« جزیه»غیرمسلمان مالیه سرانه بنام 

« ابواب»آوری پولی و جنسی بنام  های فوق یک تعداد جمع پرداخت

گرفت که اندازه آن را نه شریعت و نه  می صورت« عوارض»یا 
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نمود. قسمت زیاد این  قانون، بلکه عرف و رواج محلی تعیین می

 عوارض را دهقانان به اربابان محلی و مامورین دولتی میپرداختند. 

کاران در شهرها بشکل پولی و جنسی اخذ  مالیه از کسبه

د تغییر گردید. مقدار آن نظر به نوع و کیفیت محصول تولی می

نمود. بطور مثال در کشمیر مقدار مالیه تا یک بر پنج حصه  می

وران حتی یک دستمال را هم بدون  ارزش آن میرسد. در کشمیر پیشه

تاپه مخصوص حاکم محل )مامور مسئول( که ساالنه از ایشان 

توانستند از تاجران و  نمود، فروخته نمی روپیه اخذ می ۳000

)گزمه یا چوکیدار( و « میر شب » به نفع وران یک مقدار پول  پیشه

 شد. آوری می )مفتشین مذهبی( جمع« محتسب»

 در کابل، پشاور، قندهار و بعضی شهرهای دیگر، تاجران و 

های  الذکر، یک نوع مکلفیت های فوق وران عالوه بر پرداخت پیشه

داشتند. بدین معنی که در جریان « اردو بازار» العاده دیگر بنام  فوق

ر شاه و درباریانش از یک شهر به شهر دیگر باید یکمقدار پول سف

پرداختند. موعد همچو سفرها معموال ساالنه یکماه را در بر  می

کاران پرداخته  وران و کسبه گرفت. گرچه این پول ازجانب پیشه می

کاران می  شد، اما بجیب درباریان و کالنترهای اصناف کسبه  می

شدند. معادن  از این ناحیه کمتر متضرر میافتاد. البته بازرگانان 

متعلق بدولت بود. و استخراخ نمک معموال برای بازرگانان 

شد. آنها به خزانه دولت به اندازه یک  وران به اجاره داده می وپیشه

گردید.  پنجیک( یاد می»دادند که بنام  پنجم مفاد خویش را مالیه می

عمده عواید دولتی یک قسمت « راهداری»و « گمرکی»درآمدهای 

تا پنج  2داد. بطور معمول حجم این مالیه به اندازه  را تشکیل می

ً حکمرانان والیات این مقدار را  درصد ارزش کاالها بود. اما بعضا

بردند. بعضاً در وقت گرفتن مالیه کاالیی ارزش  تا پنج درصد باال می

ر )شتر، کاال مد نظر گرفته نمیشد، بلکه نظر به نوع حیوانات بارب
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گردید. مالیه گمرکی بار  اسپ، قاطر، مرکب و غیره( مالیه اخذ می

سنگین بر دوش تاجران بود. زیرا آنها نه تنها در محل فروش 

 پرداختند.  بار مالیه می کاالها، بلکه در راه حمل و نقل آن چندین

 کردند پول  داران تا اندازه آخر کوشش می ترتیب اجاره  بدین

های مختلف یک  ایند. عالوه برتاجران از مسافرین بنامبیشتری اخذ نم

شد،  شد. مثال هر کسی که داخل شهر کابل می اندازه پول گرفته می

باید یک روپیه از فی نفر بنام چراغی )مصرف تنویر شهر که 

گردید و همچنان  گرفت( اخذ می بواسطه شمع و تیل خاک صورت می

پرداختند. عواید خزانه  پیه میحین عبور از دریا، باید هر نفر یک رو

از مدرک گمرکات و راهداری وجوه قابل مالحظه بود. بطور مثال 

در کشمیر تنها از یک نوع کاال )تبتی( در حدود یکهزار روپیه عاید 

ایکه از تاجران گرفته  آمد. در اواخر قرن هژده، مالیه بدست می

 شد. ید میلک روپیه به خزانه دولت عا ٧تا  ۶شد، ساالنه از  می

 حکمرانان والیات بنوبه خویش مالیات محالت تحت سلطه 

دادند و این اجاره  داران کوچک به اجاره می خویش را به اجاره

دارهای مالیه تقسیم  داران مالیه محل باز هم به تعداد دیگر از اجاره

آوری مالیه  شدند. و خودشان نزد حکمران والیت مسئوول جمع می

شد که در آن  داران مالیه، قرارداد عقد می با اجارهماندند.  باقی می

شد  آوری می مقدار و معیاد و حدود محالتی که باید از آن مالیه جمع

گردید، مجموع مبلغ قابل مالیه هر محل اول بین دهات  مشخص می

تر محل مبلغ مالیه  دار یا کالن شد و سپس قریه شامل آن تقسیم می

آوری  نمود که بعداً خودش آنرا جمع میدهی را به هر خانوار تقسیم 

 نمود. دار و مامورین دولت تسلیم می کرده و به اجاره

 دار آن،  شد، اجاره ایکه از دهقانان بشکل جنسی گرفته می مالیه

آنرا با نظر داشت نفع شخصی خویش بفروش رسانده پول معین قرار 

ده، مقدار آوری ش کرد. از مجموع مالیه جمع داد را بدولت تسلیم می
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شد و متباقی به حکمران  آن برای جبران مصارف محلی داده می

دیوان »والیت تحویل می گردید. حکمران والیت همه ساله به 

گزارش حسابی عوایدمالی و مصارف اداری والیت را « عالی

بشمول مصارف اعاشه و اباته قطعات نظامی و غیره ارسال 

در خزانه دولتی داخل شود  داشت. با این گزارش مبلغی که باید می

نیز ارسال میگردید. گزارش حکمرانان بعد از بررسی دیوان عالی 

شد. نظر به مالحظه اسناد همان وقت  بمالحظه شد شاه رسانیده می

گرفت.  های زیادی صورت می آوری مالیه خودسری در جمع

داران تا حد امکان می کوشیدند که از اتباع و اهالی  مامورین و اجاره

کشور هرچه بیشتر مالیه اخذ نمایند تا جیب و شکم خودشان بیشتراز 

خزانه دولت پر گردد. همه اینها منجر به استثمار سنگین دهقانان، 

و مامورین   گردید. اکثراًحکام کاران و اقشار پائین تاجران می کسبه

گی را حواله  موسسات مالی نظر به لزوم دید خویش مالیه عالوه

های  ر معلوم در والیت کابل مجموع این نوع مالیهکردند. قرا می

اضافی و خود سرانه در عصر شاه محمود به دو صد هزار روپیه 

آوری مالیه در دهات بود، در  در سال میرسید. کسیکه مسئوول جمع

توانست  های نظامی قرار داشته و بزور آنچه می رأس گروپ

اضافه ستانی بیشتر  نمود. یگانه امریکه مانع آوری کند، جمع می جمع

ً در مقابل آنها می شان  گردید، همانا مقاومت مردم بود که بعضا

 شد. وانمودمی

آوری مالیه و سوءاستفاده درین مورد سبب  خودسری در جمع

تضعیف ارتباط والیات و محالت با قدرت مرکزی و عدم تساوی 

دریافت معاش ماهوار مامورین دولتی میگردید که به اینصورت 

رد دقیق عواید و مصارف مالی دولت نمیتوانست ترتیب شود. برآو

سوء استفاده زیاد در تصفیه حساب با خزانه مرکزی صورت 

شان مستند هم  استفاده حتی زمانیکه جرم  گرفت. مسوولین این سوء می
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شان با کارداران بلندرتبه مورد  شد با استفاده از ارتباط  ثابت می

 د.بازخواست جدی قرار نمیگرفتن

 های  ترین مدرک عواید شاهان درانی باجی بود که دولت عمده

پرداختند. ولی این باج بصورت  ها( در هند به آنها می تابع )واسال

ترین باج  شد. سنگین مکمل و منظم تحویل خزانه دولت نمی

ها گذاشته شده بودکه نظر به روایت بعضی مورخین )غالم  برسندی

ن باج از ده تا پانزده لک روپیه در سرور و عبدالحکیم بخاری( ای

سال بود. اما بطور اوسط ساالنه از دو لک روپیه کمتر تحویل داده 

نمیشد. البته رقم این باج در صورت اخطار جنگ از طرف شاهان 

م والیات تابع هند، برای 1٧۸۸درانی بلند میرفت. مثال در سال 

 ً رای شاه م ب 1٧۹۶لک روپیه و در سال  ۶0تیمور شاه مجموعا

لک  2٧م برای شاه شجاع  1۸0۵لک روپیه و در سال  2۴زمان 

 روپیه پرداختند.

 خزانه دولتی همچنان از مدرک غنایم جنگی که حین فتوحات 

م،  1٧۵٧آمد، عواید هنگفتی داشت. در سال  نظامی بدست می

شاه درانی بر دهلی غرامات یکرور )ده ملیون( روپیه را  احمد

شاه درانی از نواب شجاع الدوله  پانی پت، احمدگذاشت بعد از جنگ 

م از ساکنین الهور  1٧۹٧لک روپیه گرفت. شاه زمان در سال  ۹0

لک روپیه بدست آورد. عواید عمومی خزانه در اواخر سلطنت  22

 [ 5رسید. ] ملیون( روپیه می ۳0شاه به سه کرور )یا  احمد

 از یک کرور شاه این رقم بسیار پائین آمد. و  در عصر تیمور

روپیه در سال باال نمیرفت. بقول غالم سرور )یکی از مامورین 

 1٧۹۴- 1٧۹۳استخباراتی انگلیس درعصر شاه زمان( در سالهای 

شد. در  لک روپیه تحویل می ۶٧میالدی در خزانه شاه زمان ساالنه 

میالدی عواید خزانه شاه شجاع در بهترین حاالت آن به  1۸0۹سال 

رسید. بخش عمده عواید شاهان درانی توسط  لک روپیه می ۹0
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شاه درانی فتح گردیده بود تأمین  والیات هندی که بواسطه احمد

ً مالیاتی که  می شد، مالیاتی که از کابل، کندهار، هرات و مخصوصا

کردند. این  شد، نقش ضعیفتری ایفا می آوری می از قبایل جمع

» تواند:  درک شده میشاه درانی بخوبی  های احمد ها ازگفته واقعیت

ایاالت غربی کشور بمن جنگجویان و والیات شرقی بمن پول 

ترین والیات هند، کشمیر بود که عواید عمومی مالیه  غنی« دهند. می

شاه عواید مالیات  شد. در عصر احمد آن ساالنه چهل لک روپیه می

یکبارگی تقلیل یافت. ملتان ساالنه از دو تا سه لک روپیه، و حاکم 

 [٦داد.] تک ساالنه پنجاه هزار روپیه بخزانه شاه تحویل میا

ً پول زیادتری می  پرداختند. حاکم  سایر محالت هندی نسبتا

لک و  ۴تا  ۳مظفرآباد ساالنه یک لک روپیه، حاکم شکارپور ساالنه 

 داد. حاکم سکر ساالنه در حدود یک لک روپیه مالیه می

 ست دادن قسمت زیاد ترتیب والیات هند حتی بعد از د بدین 

شاه درانی، ساالنه درحدود  پنجاب وسر هند، بخزانه جانشیان احمد

لک  ٧0پرداختند و مجموع مالیات آنها باالتر از  لک روپیه می  ۴0

شاه بابا تمام والیات هند ساالنه یک کرور  روپیه بود. در عصر احمد

ات شرقی پرداختند.عواید والیات غربی نسبت به عواید والی روپیه می

امپراتوری بمراتب کمتر بود. نظر به ارقام غالم سرور، حکمران 

لک روپیه که ساالنه از والیت مربوط وی  ۹1/11پشاور، از جمله 

کرد.  لک آن را بخزانه تحویل می ۹۵/2شد فقط  آوری می جمع

لک و غزنی در حدود  ۵تا  ۵/2لک، کابل از  ۴تا  2آباد از  جالل

قالت غلزایی یک لک، چاریکار و پنجشیر  لک، ۴یک لک، غوربند 

لک،  ۴لک، هرات  ۶/0لک، فراه  2یک لک، قندهار در حدود 

جات بصورت مجموعی یک لک روپیه بخزانه شاهی  بامیان و هزاره

پرداختند. در جدول ذیل عواید دولت را از والیات مختلف شرقی  می

 افغانستان میتوان مشاهده کرد.
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شاه و تیمور شاه ساالنه در حدود  احمد  بنابر راپور غالم سرور،

در  فرستادند. لک روپیه سبسایدی به بودجه بلخ و آقچه می ۸/10

لک  1۴1شروع سلطنت شاه زمان مصارف عمومی دولتی در حدود 

لک روپیه آن از طریق خزانه  1/۴۶روپیه بود که از آنجمله فقط 

ی تمویل های والیت فیصد آن از مدرک عواید خزانه ۶٧پایتخت و 

لک  ۶٧گردید. نظر به ارقام غالم سرور، در عصر شاه زمان از  می

 [٧لک روپیه آن ذخیره میگردید.] 21روپیه عواید او ساالنه 

 کننده آن غالم  راپور غالم سرور، گزارشی است که تهیه 

 1٧۹۳سرور مامور استخباراتی کمپنی هند شرقی است که در سال 

مصارفاتی زمانشاه واستحکامات م در بارۀ وضعیت عایداتی و 

های زمانشاه بسوی هند، تهیه شده و در بدل مبلغ  نظامی و آمادگی

روپیه آنرا بدسترس مسئوولین کمپنی هند شرقی گذاشته است.  4500

  (2٧-۸، شماره اول ص 1۳۶٧)مجله آریانا، سال 

از راپور غالم سرور معلوم میگردد که انگلیس ها برای 

واهداف زمانشاه خیلی وقت دست بکار شده بودند معلوم کردن نیات 

ووقتی دانستند که او نیات حمله به هندرا در سردارد، برای براندازی 

او یکی از جواسیس خود بنام میان محمدغالم را در لباس پیر به 

قندهار فرستادند تا سران وخوانین ناراضی از سیاست زمانشاه را 

ه کند. واین شخص باالخره موفق برای اجرای یک کودتا علیه او آماد

شد تا عده ای ازخوانین  ورجال موثر را در یک انجمن سری  تنظیم 

کند ووقتی که آنها آماده اجرای کودتا شدند، توسط یکی از اعضای 

انجمن  سری راز انجمن به سردار رحمت هللا خان صدراعظم 

جمن را زمانشاه خبرداده شد که در نتیجه شاه با عجله همه اعضای ان

یکی پی دیگری احضار واعدام نمود، وبا اعدام اعضای کودتا در 

 واقع بنیاد سلطنت خود و خاندان خود را برباد داد.پایان 

 منابع :
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الفنستون، دکابل سلطنت بیان، ترجمه پشتو ازنصرهللا -[1]

 22۸-22٧،ص  2، ج 1۳۶1سوبمن و حسن کاکر، 

  ۳۶0غبار، در مسیر تاریخ، ص -[2]

 4٦٧شاه، ص  اکترگنداسنگه، درانی احمدد -[۳]

مالیات و سیستم »، مقاله 1۳۶۶مجله آریانا، شماره دوم، -[4]

نوشته پروفسیر گانگوفسکی ترجمه « مالیاتی در عصرشاهان درانی

 هللا قریشی حفیظ

 ۳۶0، ص 1غبار، افغانستان در مسیرتاریخ، ج -[5]

رور، ، مقایسه شود با راپور غالم س۶0[همان مجله، ص ٦]

  2۸، ص 1۳۶٧منتشره مجله آریانا، شماره اول 

، مقایسه شود با مجله آریانا ۶۴-۶۳همان مجله، صفات -[٧]

 2۵-21، صفحات 1۳۶٧شماره اول 
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 مقاله نزدهم

 

 وضع اجتماعی مردم درعهد سلطان محمودغزنوی

 

   
 سلطان محمودغزنوی                 باالحصارغزنه       

 خل:مد

مؤسس سلسله غزنویان ، ناصرالدین سبکتگین پدرسلطان محمود و 

[ 1داماد الپتگین ، یکی از غالمان بجاه و مقام رسیده سامانی بود.]

ولی سلطان محمود بیش از کلیه سالطین غزنوی ، برای کشور 

ادوارد »گشائی و کسب افتخارات سعی و کوشش کرده، چنانکه 

 انگلیسی مینویسد:«براون 

لطان محمود بدون شک یک سردار زبر دست بود. وی آل بویه س» 

را پس راند، قلمروآل زیار را تصرف نمود، سامانیان را منقرض 

ق(  ۴21تا  ۳٧۸سال سلطنت خود ) از  ۳۳ساخت و در مدت 

دوازده بار پی درپی برهند لشکر کشید و آن سرزمین را مسخر 
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و حدود آن از ساخت و بروسعت کشور یکه بدو رسید، بسی افزود

یک سوبخارا و سمرقند و از سوی دیگر گجرات و قنوج بود. کشمیر 

بخش وسیعی از هند شمال غربی را همراه با سیستان و خراسان و 

ری و طبرستان جزو قلمرو افغانستان ساخت. و سرانجام در سال 

هجری وفات یافت و پس از هفت سال بعد از مرگ وی ) ظ:  ۴21

سلطان محمود( شاهنشاهی بزرگی که پدید سال بعد از فوت  11

 [2« ]آورده بود، عمالًبدست ترکان سلجوقی افتاد.

سلطان محمود غزنوی که دولت نیرومند خود را بر روی ویرانه 

های دولت سامانی بنیاد گذاشته بود، در موارد بسیاری از نظام 

خالفت تقلید میکرد. وبا مطلق العنانی و خود کامه گی که خصلت 

م های فئودالی است ، چندین دهه بر سرزمین پهناوری از نظا

اصفهان در غرب تا قنوج در شرق فرمان روائی کرد. سلطان 

محمود رسم تحکیم بر روستائیان را در خراسان و نواحی هم مرز 

آن هم چنان ادامه داد و مناطقی را که هنوز وضع عشایری و قبیلوی 

د و نظام اشرافی و فئودالی را در آنها از میان نرفته بود، تسخیر کر

 در همه جا بر قرار ساخت.

بقول محققین، زندگی سیاسی محمودغزنوی بابرادر کشی آغازشد، 

زیرا پدرش سبکتگین فرزند دیگرش اسماعیل رابه جانشینی خود 

برگزیده بود، ولی سلطان محمود بال فاصله پس از مرگ پدر از 

د و او را در قلعه غزنین به نیشاپور به هرات آمد و براسماعیل شوری

محاصره گرفت وبادادن امان راضی به تسلیم کرد، ولی پس از تسلیم 

وی را به زندان انداخت و در همانجا کشت. چندی بعد منصور دوم 

سامانی در بخارا علیه یک خان ترک که بر سمرقندحمله آورده بود، 

ای ازسلطان محمود کمک خواست و سلطان محمود نماینده ای بر

مذاکره به دربار او فرستاد، ولی در آنجا نماینده محمود طبق دستور 

محرمانه او با فرمانده ترک همدست شد و این دونفر پادشاه سامانی 
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را خلع و سپس کور کردند و برادرش را درجای او نشاندند و بدین 

ترتیب خطری که میتوانست از جانب سامانیان متوجه محمود شود، 

 [۳برطرف شد.]

اکنون وضع مردم را در قبال لشکرکشی های سلطان محمود از  

 نظرمیگذرانیم.
 

 وضع مردم درقبال لشکرکشی ها ی سلطان محمود:
 

لشکرکشی های سلطان محمود ، باعث رفاه و آسایش توده های مردم 

نشد ، بلکه بیشتر بر مشکالت اجتماعی آنان افزود. جنگ ها و حمله 

ن گرچه منبع عاید سرشار برای او و های سلطان محمود برهندوستا

لشکریان وی به حساب میرفت ، ولی توده های مردمی که در مسیر 

این لشکر کشی ها واقع بودند ، بیش از پیش دچار فقر و ناتوانی 

 [۴شدند.] 

سلطان محمود قبل از هر لشکرکشی ، از مردم مالیات های گزاف 

پس ازوصول تقریباً میگرفت. این مالیات ها بقدری سنگین بود که 

اهالی برای امرار معاش خود چیزی نداشتند. باری سلطان محمود 

امر داد تا پولی که برای لشکرکشی ضرورت داشت در ظرف دو 

روز جمع شود ! این پول جمع شد ولی بگفته بارتولد، در حقیقت 

[همین روش جابرانه ۵افسران مردم را مانند گوسفند پوست کشیدند. ]

که اقتصاد مملکت سقوط کند. زیر مردم که اوضاع را ، موجب شد 

ناپایدار و از غارت مستمر فیودال های محلی و عمال دولت بیمناک 

بودند، کمتر بکار های تولیدی تن در میدادند و چنانکه با ید بزراعت 

و کشاورزی مشغول نمی شدند. همین وضع ناگوار سبب شد که در 

حمد باحفص،عامل سلطان محمود اثر ظلم و خود کامه گی خاندان م

چون مردمانی جابر بودند، سیستان » ق(  ۴00-۳۹۶در  سیستان )



 210 ام جاویدانافغانستان یک ن

هجری غله تنگ شد و قحط  ۴00را ویران کردند ... و اندر سنه 

افتاد و خرواری گندم بدویست و چهل درهم شد و مردمان را رنج 

ند رسید، تا ماه رمضان این سال اندر آمد و خطبه بر سپاه ساالر کرد

امیر نصر بن سبگتگین، نرخ بحال خویش باز گشت و کار ها نیکو 

 [۶« ]تر گشت.

 ۴01هنوز مردم از فقر و قحط زدگی بدر نیامده بودند که در سال 

[ ٧« ]وباء بزرگ افتاد به سیستان و مردم بسیار مردند. » هجری 

در همین سال در نیشاپور نیز قحطی سختی روی داد و عده زیادی 

ی مردند ، و مردم چنان ال عالج شدند که پشک و سگ و از گرسنگ

حتی آدم ها را می خوردند و کسی هنگام شب از بیم گرسنه گان از 

خانه بیرون شده نمی توانست. در اثر این قحط زدگی تنها در 

نیشاپور و جوار آن یکصد هزار انسان تلف شدند و این تلفات بقول 

ان محمود به هند زیاد تر بود. بارتولد از تلفات لشکر کشی های سلط

[۸] 

بگفته عتبی، در ین فرصت در بازار های نیشاپور چهارصد من غله 

[ گرچه سلطان ۹بدون اینکه خریداری داشته باشد، مانده بود. ]

محمود امر داد تا به مردم گرسنه و بی چیز پول داده شود ولی این 

مالیات های امر چندان سودی نکرد و باز هم توده مردم زیر بار 

سنگین خرد میشدند. در همین آوان در غور نیز داد و فریاد مردم 

بلند شد ه بود و اهالی از دادن باج و خراج سر باز زدند. سلطان 

محمود خود با لشکری گران بسوی غور حرکت کرد و پس از قتل و 

خون ریزی بی حساب حصار پشلنگ را مسخر کرد و دوباره به 

[ در این لشکرکشی غنایم فراوان بدست سلطان 10پایتخت باز کشت.]

 [11افتاد. ]

برادر سلطان، امیرنصر دراین آوان برای وارسی از امور سیستان 

[ولی کمکی الزم با مردم بینوا و 12ق( ] ۴02به زرنج رفته بود)
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وامانده از وباء نکرد ، بلکه با عودت او به غزنه ، خواجه بومنصور 

ی را که از دست او به امیر نصر خوافی عامل سیستان ، کسان

شکایت کرده بودند ، توبیخ کرد و بسیاری را بکشت. این روش 

عامل ، بیشتر سبب عصیان و طغیان مردم گردید. چنانکه مؤلف 

اما در روزگار وی ) خواجه بومنصور » تاریخ سیستان می نویسد: 

خوافی ( بسیار مردم عاصی شد ، چون بولیث بوالقصر ملک ، و 

و باایشان همیشه بسیار مردم « عریف »ر بو محمد احمد طاهرطاه

و دواب بود و عصیان آورده بودند و این هردو کشته شدند ، و 

همیشه هزار مرد اندر سیستان بروزگار وی )خواجه 

« بومنصورخوافی( عاصی بودند و او همی گرفت و همی کشت.

[1۳] 

گریبان خود مردم بینوای سیستان هنوز دست عامل محمود را از 

کوتاه نکرده بودند که به بالی خشم طبیعت گرفتار آمدند، بطوریکه 

چنانکه بسیار » ق ، برفی سخت در سیستان بارید: ۴0۴در سال 

درختان و خرما بنان و کشت ها خشک گشت و سرای ها ویران شد 

ین همه اندر عمل خواجه بومنصور ا» [ و 1۴« ]از آن برف.

 سیاست بود و مردم بسیار کشت بسیستان. خوافی بود و او مردی با

[ »1۵] 

این کشت و کشتار سبب دلسردی و عدم آسایش فکری و جسمی 

مردم میشد و طوریکه الزم بود، بکشت و زرع توجه نمی کردند و 

در نتیجه تولیدات زراعتی به پیمانه کافی بعمل نمی آمد و به همین 

د رفت ، چنانکه هجری نرخ غله در سیستان بلن ۴1۸جهت در شوال 

[ و مردم توان خرید آن را 1۶« ]کیلی گندم به هفت درم شد.» 

 نداشتند.

در ری نیز سلطان محمود ازظلم و خشونت بی نظیری در حق مردم 

آن کار گرفت . مجد الدوله دیلمی پس از مرگ مادرکاردانش از 
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اداره امور ری و تهران عاجز شده بود، وبرای گوشمالی دادن 

از سلطان محمود یاری خواست ، سلطان محمود که از مخالفانش 

مدتها قبل انتظار چنین روزی را میکشید، به ری رفت، ولی نخست 

خود او را به طمع ضبط خزاین دیلمیان بازداشت کرد، سپس بعنوان 

اینکه او مردی رافضی)شیعه( است و ری را پناهگاه رافضیان و 

ار نفیس وی را آتش زد. فیلسوفان کرده است کشت، و کتابخانه بسی

 شرح این ماجرا را از زبان خواجه نظام الملک میشنویم :

و سلطان محمودبن سبکتگین رحمة هللا از جانب خدای تعالی به » 

ری آمد با سپاه بسیار، و ایشان را به جمله قبض کردو چندان 

خواسته از هرنوع بجای آمد که آنرا حد وکرانه نبود. و تفصیل آن 

امه نوشت وبه خلیفه القادر باهلل فرستاد، وبسیار دارها در فتح ن

بفرمود زدن و بزرگان دیلم را بردرخت کشید، وبهری از آن را در 

پوست گاو بدوخت و به غزنین فرستاد. و پنجاه خروار دفتر و کتاب 

روافض و باظنیان و فالسفه را از سراهای ایشان بیرون آورد وزیر 

تن . و این معامله آنوقت کرد که همه اجساد آویختگان بفرمودسوخ

علما و ائمه شهر حاضر بودند وبزبان خود به درستی آن معترف 

 [1٧« ]شدند.

فرمود تا بزرگان دیلم را جملگی »... درمجمل التواریخ آمده که : 

بدار آویختندو عده ای رادر زیر درختهای آویختگان بسوخت و 

م بوحنیفه به علم بودندی بیش از صدهزار کس از بد دینان را اگر ه

 [1۸«] بردار کشید.

محمود متواتر میگفت که من از بهر » ... بیهقی نوشته میکند که 

عباسیان انگشت در کرده ام در همه جهان ، و قرمطی می جویم تا 

 [1۹«]از آنان هرکس را که یافته آید و درست گردد، بردارکشم. 

تح نامه را به خلیفه بعد از فتح ری، سلطان محمود گزارش این ف 

« امین الدوله»و « یمین الدوله»بغداد فرستاد وبه دریافت لقب 
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مفتخرشد و باز به بهانه مبارزه با بددینی به قزوین و ساوه و مالیر 

نیز حمله کردکه در آن پنجهزار نفر به قتل سیدند و پسر خود مسعود 

 [20را به اداره آنها گماشت و خودبه غزنه بازگشت .] 
 

 بقات مردم و طرز فکر سلطان محمود در مورد رعایا :ط
 

سلطان محمود اهالی کشور را بدو دسته تقسیم کرده بود : نیروهای 

نظامی و اهالی یا رعیت. به سپاهیان معاش میداد و از آنها انتظار 

داشت که بدون چون و چرا تمام اوامر و فرامین او را اجرا کنند و 

ار داشت که تمام عوارض و مالیاتها را از مردم عادی و رعیت انتظ

بپردازند. با این حال نباید تصور کرد که محمود خود را مسؤول 

تامین آسایش مردم میدانست، چنانکه در قحط نیشاپور و سیستان در 

هجری پروای مردم گرسنه را طوریکه الزم  ۴01و  ۴00سال های 

ی و مرگ بود نکرد ، در حالی که ممکن بود مردم را از گرسنگ

 نجات بخشد.

برای آشنا شدن بطرزفکر سلطان محمود ، واقعه تاریخی زیر جالب 

توجه است : زمانیکه سلطان محمود به هندوستان لشکر کشیده بود ، 

قراختائیان به بلخ حمله کردند ، چون مردم در مقابل مهاجمان 

پایداری نمودند ، قراختائیان نیز پس از فتح و غارت شهر بلخ 

ت کردند. سلطان محمود پس از بازگشت از هند به بلخ رفت مراجع

و بجای آنکه مقاومت مردم را بستاید ، بر عکس آنها را توبیخ کرد و 

» گفت مردم حق مقاومت و مداخله در امور جنگی را ندارند. 

قراختائیان برای آن شهر را خراب و آتش زدند که شما در مقابل آنها 

یمت تمام خسارت را از شما بگیرم ولی مقاومت کردید ، من باید ق

شما را می بخشم بشرط آنکه این عمل تکرار نشود.سلطان از شما 

مالیات ، هدایا، و سهمیه میخواهد تا شما را در پناه قدرت خود 

 [21« ]گیرد.
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چون امیر محمود ببلخ رسید ، بازار » بیهقی در این مورد مینویسد : 

ه بودند سوخته دید ، با بلخیان عتاب عاشقان را که بفرمان او بر آورد

کرد و گفت مردمان رعیت را با جنگ کردن چه کار باشد ؟ الجرم 

شهر تان ویران شد و مستغلی بدین بزرگی از آن من بسوختند. تاوان 

این از شما خواسته آید . اما از آن درگذشتیم، نگرید تا پس از این 

و از شماخراج خواهد و چنین نکنید که هر پادشاهی که قوی تر باشد 

چرا به مردمان نیشاپور و  000شما را نگهدارد، خراج باید داد 

شهرهای دیگر نگاه نکردید که بطاعت پیش رفتند و صواب آن بود 

 [22« ]که ایشان کردند تا غارتی نیفتاد... 

سلطان محمود به جمع آوری مال و ثروت حرص زیاد داشت و گاه 

یم و جواهرات دولتمندان ، آنان را به بی برای دست یافتن به زر و س

دینی، )بد دینی ( متهم میکرد و طرف با درک هدف سلطان خود را 

از شکنجه و فضیخت نجات میداد و ثروت و دارائی خود را به 

 سلطان پیشکش میکرد.

ق( در ۶۳0-۵۵۵عــزالدین ابوالحسن جزری معروف به ابن االثیر)

الدوله محمود بن سبکتگین مردی  یمین» باره سـیرت محمود گوید: 

خردمند، دیندار، نیکوکار و دارای دانش و معرفت بود... در او 

عیبی نمیتوان سراغ کرد جز آنکه در کار بدست آوردن مال از هر 

راه ممکن کوشش میکرد و حتی گویند شحصی در نیشاپور صاحب 

د او مال بسیار بود و خواسته زیاد داشت و خیلی ثروتمند بود. محمو

ما اطالع گرفته ایم که تو » را به غزنه خواست و برایش گفت : 

من قرمطی نیستم مال » آن شخص گفت : « مردی قرمطی هستی ؟

و ثروت زیاد دارم، هرچند که خواهی بستان و مرا از این نام رهائی 

از او مال بستد و برایش بدرستی عقیده و ایمانش !« بخش و ببخشای 

 [2۳« ]خط فرمان داد.
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 نمونه یی از غنایم جنگی سلطان محمود:

سال  2۴هجری ، یعنی در عرض ۴1۶و ۳۹2در فاصله سالهای 

بار به عنوان جهاد به هندوستان لشکر کشیدکه هدف همه  1٧محمود 

آنها غارت بتخانه های پر از جواهر و نفایس هند بود، نه مسلمان 

، این بنای کردن مردم آن . بگونه مثال، درغارت بتخانه سومنات

گنبد  1۴کهن که یکی از عالی ترین نمونه های معماری هندی بود با 

طالیی آن ویران شد و خزانه آن که از گوهر ها و هدایای گردآوری 

 [2۴ّشده در طول قرون انباشته بود، بتاراج کشیده شد. ]

شرح این غارتگری نه تنها هدف سلطان محمود را از این لشکرکشی 

بلکه میزان جمع آوری غنایم و همچنان تلفات جانی و هابرمالمیکند، 

خسارات مالی سرزمین های لشکر زده محمود را نیزمجسم میکند. 

ناگفته نباید گذاشت که اساساً محمود بجای های لشکر میکشید که قبالً 

اطالعات کافی راجع به ثروت آن مناطق کسب کرده بود. اکنون به 

 جه کنید :حکایت فتح سومنات از گردیزی تو

پیش او)محمود( حکایت کردند که بر ساحل دریای محیط شهری » 

است بزرگ و آن را سومنات گویند و آن شهر هندوان را چنانست 

که مر مسلمانان را مکه. و اندر او بت بسیار است از زر و سیم و 

سومنات را که بروز گار سیدعالم صلی هللا علیه و سلم از کعبه براه 

د. بدانجا ست و آن را بزر گرفته اند و گوهر ها اندر عدن گریزاندن

او نشانده و مالی عظیم اندر خزینه های آن بت خانه نهاده اند. اما راه 

او سخت پر خطر است و مخوف و با رنج بسیار و چون امیر 

محمود رحمته هللا این خبر بشنید او را رغبت افتاد که بدان شهر 

شهر خالی کرده بودند و مردم آن  شود. چون بشهر نهرواله رسید ،

همه بگریخته، لشکر را بفرمود تا علف برداشتند و از آنجا روی 

سوی سومنات نهاد .... کشتی کردند هرچه منکر تر و بسیار کفار 

کشته شدند و آن بتان را همه بشکستند و بسوختند و ناچیز کردند و 
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بعضی از او  آن سنگ منات را از بیخ برکندندو پاره پاره کردند و

بر اشتر نهادند و گنجی بود اندر زیر بتان ، آن گنج بر داشت و مالی 

عظیم از آنجا حاصل بود. چه بتان سیمین و جواهر نشان و چه گنج 

 [2۵«]از دیگر غنیمت ها بر اشتران نهادندو به غزنین آوردند. 

بدون شک، بت سومنات یکی از گرانبها ترین آثار هنری هندوستان 

بر  0ه بیست و شش ستون از چوب ساج آنرا نگاه میداشتبود ک

گنبد طالئی قرار داشت. بت را میان معبد قرار داده  1۴فراز بت 

بودند و تاجی مرصع از جواهر بر سر او آویخته بودند. خزاین معبد 

پربود از جواهرات گرانبهائی که زوار و راجه های هندی در طول 

ودند. قیمت این ذخایر را که بدست سالیان دراز به آنجا فرستاده ب

[ 2۶سلطان محمود بتاراج رفت ، بیست ملیون دینار نوشته اند.]

هزار  ۵۳فیل و  2۵0بروایت دیگری، بهای این غنایم که محمود با 

 [2٧برده به غزنین انتقال داد، به چهل کرور دینار طال بالغ میشد. ]

سانوی یاد کرده عوفی درجوامع الحکایات خود از این بت بگونه اف

میگوید که سلطان محمود در سومنات بتی دید در فضا معلق ، با 

بعد علما « این از عجایب ایام و نوادر اشیاء است.» شگفتی گفت : 

و حکما ی لشکر را طلب کرد و سر این معنی از ایشان باز خواست 

، گفتند : چهار دیوار است بتخانه را از سنگ مغناطیس بنا کرده اند 

این بت آهنین است و چون از اطراف تجاذب مغناطیس بر این بت و 

 [2۸آهنین را برابر است در میان هوا ، معلق ایستاده است.]

فرخی سیستانی که در سفرهای جنگی هندوستان همراه محمود بود، 

در قصیده ای بیدادگریهای محمود را در جامه مدح چنین توصیف 

 میکند:

 مـر نشمردآن سال خوش نخســبد و از ع

 کـاز جمع کافــــران نکنــد صـد هزارکـم

 تــا چنـد روز دیگر، از قلعه های صعـب
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 ده خشـت بـر نـهـاده  نبیـنـد کسی بـهــــم

 زنشان اســـیر و برده شـــودمرد شان تباه

 تنشان حــزین وخسته شود روحشان دژم

 و زخـــون خلـق شان همـه بـرگوشه حصار

 به بزرگی چو رود زمرودی روان شـــود 

 

بروایت نویسنده روضات الجنات وتاریخ فرشته، سلطان محمود 

دریکی از فتوحات خود در هند، جیپال حکمران آن دیار را شکست 

فیل  2۸0داد و از او عالوه بر ثروت بی کران و پانصد برده و 

بعنوان غنیمت، گردن بندی از گردن جیپال بدر آوردند که به نظر 

 [2۹هزار دینار قیمت داشت.] 1۸0آن وقت  اهل فن در

مؤرخین مینگارند که سلطان محمود، از مدرک این غنایم نه تنها 

خزینه خود را می انباشت ، بلکه عمارات عالی و ز یبای مساجد و 

مدارس را در غزنه نیز اعمار می نمود. اما تأمین آن عمارات بر 

عمرانات محمود [ بدین سان مخارج کمر شکن ۳0دوش مردم بود. ]

بر دوش مردم سنگینی میکرد، چنانکه مخارج سالیانه باغ محمودی 

 [۳1و بازار عاشقان بلخ بحساب مردم بلخ گذاشته شده بود. ]

باید توجه داشت که تنها سرزمین هند مورد تاخت و تاز سلطان 

محمود نبود ، بلکه در داخل قلمرو خویش نیز بر علیه امرای مستقل 

یستان ، غور، غرجستان، بامیان، گوزگانان و بلخ و محلی چون : س

غیره میتاخت و پس از قتل و قتال فراوان و مصادره اموال اشراف 

محلی دوباره به غزنین بر میگشت. مؤرخین متذکر شده اند که 

سلطان محمود هنگام جلوسش در خزانه فقط هشت ملیون درهم ) 

ملیون  220رگهزار سکه طال ( داشت ولی هنگام م ۴00معادل 

 [۳2ملیون دینار طال در خزانه موجود داشت. ] 12درهم معادل 
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میرخواند )در روضة الصفا( میګویدکه، سلطان محمود دو روز قبل 

از مرگش ، امر کرد تا تمام پول ها و جواهرات و نقودی را که در 

دوره سلطنت خود گرد آورده بود ، در برابر او بگسترانند. پس از 

اهرات و سنگ های قیمتی و رنگ رنگ نگریست ، آنکه به جو

اشک حسرت ریخت ، ولی دیناری از آن مال بکس نبخشید ، بلکه 

 [۳۳امر داد بار دیگر جواهرات را به محل نخستین بر گردانند. ]

 

شایان ذکر است که زبان و فرهنگ فارسی در عهد این سلطان در 

ن زبان از اقصی اوج شگوفائی خود گام نهاد. شعراء و سخنوران ای

نقاط قلمرو او به دربار غزنه روی آوردند و هنر و استعداد خود را 

به نمایش گذاشتند. گفته میشود چهارصد شاعر در دربار غزنه جمع 

شده بودند. فردوسی، شاهنامه بزرگ  خود را در دربار این سلطان 

به پایه کمال رسانید. و قصیده سرایانی چون فرخی و عنصری و 

ومنوچهری و زینتی ،ازرقی و عسجدی و بوحنیفه اسکافی  عسجدی

و دانشمندانی چون البیرونی و عبدالجلیل منجم سکزی و فقیه 

بوبکرحصیری، بو نصر مشکان و ابوالفضل بیهقی و ابوالخیرخمار 

وغیره در محیط پر دبدبه و پر هیمنه دریار غزنه به نام و نوائی 

 رسیدند.

 

 مآخذ :

هجری  ۳۴۹سپاهساالر نصر ابن احمد سامانی را که در برخی الپتگین  -[1]

بحکومت خراسان نامزد شده بود و بعد در اثر تیره شدن مناسباتش با منصوربن 

نوح سامانی ، غزنه را از امیر محلی متصرف ودر آنجا اقامت گزید، مؤسس 

)تاریخ اجتماعی ایران از مرتضی راوندی ، جلد دوم  0سلسله غزنویان میدانند

 ببعد( 1۳۵ص 
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تاریخ ادبی ایران ، تالیف ادوارد براون ، ترجمه علی پاشا صالح ، ص -[  2]

، مقایسه شود با تاریخ مختصر افغانستان ، از پروفسور حبیبی ،  ۵۵0- ۵۴۹

 چاپ پشاور 1، ج 1۴2ص 

 ۶۳۴، ص2دکترشجاع الدین شفا، پس از چهارصد سال، ج  -[ ۳]

 1۳۶ص  2ش، ج 1۳۴۴ایران، چاپ  مرتضی راوندی، تاریخ اجتماعی -[ ۴]

بارتولد ، تاریخ سیاسی و اجتماعی آسیای میانه ، ترجمه علی محمد زهما  -[ ۵]

 ببعد 20۵،ص 1۳۴۴، چاپ کابل 

ش تهران  1۳1۴تاریخ سیستان ، به تصحیح ملک الشعرا بهار خراسانی ، -[ ۶]

 2۵۵ص 

 ۳۵۹تاریخ سیستان ، ص  -[ ٧]

 20۴آسیای میانه ، ص  تاریخ سیا سی و اجتماعی-[ ۸]

 20۵همان اثر ، ص  -[ ۹]

 ۳۵۹تاریخ سیتان ، ص  -[10]

خواجه ابوالفضل بیهقی، تاریخ بیهقی، چاپ افسیت کابل از روی چاپ  -[11]

 1۴2_1۴1دکتر فیاض صص 

 ۳۵۹تاریخ سیستان ، ص  -[ 12]

 ۳۶0تاریخ سیستان ، ص -[ 1۳]

 ۳۶0تاریخ سیستان ،ص -[ 1۵]-[1۴]

مؤلف تاریخ سیستان از یک آفت دیکردر  0 ۳۶1سیستان ، ص تاریخ  -[1۶]

هجری حادث شده بود نیز یاد آور شده مینویسد :  ۴20سیستان که درسال 

تگرک در سیستان محشر کرد و خسارت کلی به محصوالت رسید و حتی 

چنانکه مرغان زره » مرغان و پرندگان آبزی هم از آن بسیار آسیب دیدند 

گرفتند که بال ایشان شکسته بود و یکی از آن تگرک برکشیدند بسیار بمردند و ب

 «، ده درم سنگ ) تقریباًپنجاه گرام( بود.

 ٧٧سیاست نامه ،چاپ خلخالی، تهران، ص  -[1٧]

 ۴02مجمل التواریخ ، چاپ بهار، ص -[1۸]

 22٧تاریخ بیهقی ، چاپ دکتر فیاض ، ص  -[1۹]

 ۶۳۹، ص 2دکتر شفا،، پس از چهارصد سال، ج  -[ 20]

 1۳٧، ص 2راوندی ، تاریخ اجتماعی ایران ، ج  -[ 21]
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، بارتولد ، ترکستان نامه ، ٧2۹تاریخ بیهقی ، چاپ دکتر فیاض ، ص  -[22]

 ۶0۵ص 

علی اکبر شهرستانی ، سلطان محمود غزنوی ، آریانا برون مرزی ،   -[2۳]

 2۹شماره اول ، سال دوم ص 

 ۶۳۴، ص 2دکتر شفا، ج  -[2۴]

 1۹0ین االخبار گردیزی چاپ حبیبی ، ص ز -[2۵]

 1۳2ص  2تاریخ اجتماعی ایران ، جلد  -[2۶]

 ۶۳۶، ص 2دکترشفا، پس از هزر وچهار صدسال، ج  -[2٧]

 عوفی ، جوامع الحکایات ، حکایت بت سومنات-[2۸]

 ۳۳۸- ۳2۹داکترمددی،وضع اجتماعی دوره غزنویان ، صص  -[2۹]

 1۴2تاریخ بیهقی ، چاپ دکتر فیاض ،  ، نیز۳۵۹تاریخ سیستان ، ص  -[۳0]

 1۸دیوان ناصر خسرو ، ص  -[۳1]

وضع اجتماعی دوره غزنویان ،  - ۴۴ 20٧،ص  1ترکستاننامه ، ج  -[۳2]

 ۳11ص

 اجتماعی ایران، جلد دوم مرتضی راوندی ، تاریخ -[۳۳]
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 ممقالۀ بیست

 

 

 هدف جنگ سوم ،استقالل افغانستان بود، 

 حاق سرزمینهای آنسوی خط دیورند؟نه ال
 

 قبل از بحث میخواهم  این چندسوال را مطرح کنم:

 (آیا کسی میتواند به وطن پرستی شاه امان هللا شک داشته باشد؟1

(آیا کسی میتواند بگوید که شاه امان هللا  طرفدار انگلیس بوده 2

 است؟

را داشت (آیا شاه امان هللا قدرت الحاق مناطق آنسوی خط دیورند 3

 ، ولی از الحاق آن صرف نظر نمود؟

( آیا جنگ سوم برای استرداد استقالل افغانستان براه افتاده بود 4

پاسخ من در ]یا برای الحاق سرزمینهای قبایل آنسوی خط دیورند؟

 [ برابر هرچهارسوال، نه است

 

      

،شاهی آزادیخواه و ضد استعمار انگلیس بود  شاه امان هللا  

ن با تاج پوشی خود استقالل کامل افغانستان را چنین اعالم وهمزما

من خود و کشور خود را از لحاظ جمیع امور داخلی و » داشت :

خارجی بصورت کلی آزاد، مستقل و غیروابسته اعالن میدارم و به 

هیچ قدرت خارجی اجازه داده نخواهد شد تایک سر مو به حقوق و 

تان مداخله کند و اگر کسی امور داخلی و سیاست خارجی افغانس

زمانی چنان تجاوز نماید، من حاضرم با این شمشیر گردنش را قطع 
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آنوقت خطاب به سفیر انگلیس که حاضر مجلس بود، گفت «. کنم

آدامک، لودویک : تاریخ روابط سیاسی افغانستان از زمان  !«)آنچه گفتم فهمیدی:» 

  .( 28صفحه امیر عبدالرحمن خان تا استقالل، ترجمه زهما، 

شاه امان هللا، همانگونه که در روز اول سلطنت خود ، استرداد 

استقالل افغانستان را شرط اول پادشاهی خود دانسته بود، برای 

حصول استقالل کامل افغانستان عزمی راسخ واستوار داشت و این 

حقیقت راچهار ماه بعد یعنی روز اعالم رسمی استقالل کشور در 

 با این کلمات بیان کرد: 12۹۸اسد 2۸روز 

اى ملت مصمم من! شما شاید بخاطر داشته باشید که من در آغاز  »

سلطنت خود تاج پادشاهى شما را بدلیل استقالل و آزادى خارجى 

وداخلى افغانستان بسر گذاشتم... در وقت تصمیم تأمین استقالل من 

ه آنقدر راسخ بودم که در صورت ناکامى ازین بیشتر خواهان زند

ماندن نمي بودم.در قدم اول من زندگى ام را در مقابل دشمن براى 

حصول استقالل شما فدا میکردم. اگر ناکام مي شدم، باز هم از 

تصمیم خود نگشته، خودم را مي کشتم، اما زندگى تحت حمایت 

رشیف مقاالت داکتر عبدالرحمن زمانی، «)کشور دیگرى را قبول نمي کردم. 

   اسد روز استقالل کشور( 28، مقاله افغان جرمن آنالین
       

  درنوشته های برخی ازافغانهای استخدام شده در بی بی سی

بمناسبت صدمین سال استراداد استقالل افغانستان،این نکته بچشم 

میخورد که گویا پیشنهاد متارکه جنگ استقالل از سوی شاه امان هللا 

ه است،هدف این صورت گرفته  و از جانب انگلیس پذیرفته شد

تذکرات این است تا درجنگ سوم با انگلیس شاه امان هللا را شکست 

خورده نشان بدهند! درحالی که با توجه به مقاله  مستند داکتر سید 

 عبدهللا کاظم  این طرز دید و ادعا، دوراز حقیقت ثایت شده است. 
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تی بعد افغانها باید توجه داشته باشند که دشمنان استقالل افغانستان ح

از گذشت یک صد سال هنوزهم دست از تفتین برنداشته و از زبان 

وقلم خود افغانها چنین بیان می نمایند که استقالل  محصول مبارزات 

مردم افغانستان نبوده بلکه تحفه استعماربود به افغانها و به این وسیله  

 قربانی های بیدریغ مشروطیت اول ودوم فرزندان افغان را نادیده و

 بیهوده بشمارند!! 

خدا را شکر که دانشمندانی دقیق و موشگافی چون داکتر            

سید عبدهللا کاظم وداکتر عبدالرحمن زمانی را داریم که برویت اسناد 

 وشواهد انکار ناپذیر پاسخ دشمنان استقالل وشاه امان هللا را میدهند. 

جنگ سوم افغان داکترسید عبدهللا کاظم در بارۀ پیشنهاد متارکه 

انگلیس مقاله مهمی در چهارقسمت نوشته  که در  پورتال افغان 

 (به نشر رسیده است .201۹اگست  2۹-2۶جرمن آنالین )

 

 : توسل به راه حل سیاسی یک اقدام معقول شاه امان هللا

با وجودی که جنگ درطول سه هفته درجنوبی هنوز درحال »

متارکه را که جانب انگلیس بتاریخ پیشرفت بود، شاه امان هللا پیشنهاد 

ش( ارائه کرده بود، قبول نمود و  12۹۸جوزا  12) 1۹1۹جون  ۳

جنگ را متوقف ساخت و بعد ازآن تاریخ با استفاده از این دست 

آورد مهم نظامی، خواست تا داعیه استقالل افغانستان را ازطریق 

 مذاکرات سیاسی دنبال کند . ...

به استقالل کامل کشور ازطریق سیاسی  شاه امان هللا برای نیل

یکی اعزام اولین هیئت رسمی  :درعین زمان از دو مسیراستفاده کرد

برای مذاکره با جانب انگلیس تحت ریاست علی احمدخان به 

راولپندی و ادامه مذاکرات بعدی و دیگر اعزام یک وفد سیاسی سیار 

وازی " بریاست محمدولی خان درسفارت فوق العادهتحت نام "

نخست به روسیه شوروی و سپس به بعضی کشورهای اروپائی 
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جهت شناسائی رسمی دولت مستقل افغانستان و برقراری روابط 

شاه امان هللا در سیاست خارجی  .سیاسی بین آن کشورها با افغانستان

نصیحت پدرکالن خود امیرعبدالرحمن خان را جدا درگوش داشت که 

وری محفوط نگهدارد که از رقابت باید کشور را بین)شیروخرس( ط

هردو استفاده کرده، ولی به هیچیک آنها اعتماد نکند، درغیرآن 

تمامیت واستقالل کشور مواجه به خطرجدی خواهد شد. بنابرآن شاه 

نمیخواست سیاستی را پیش گیرد که به منافع همسایه گان صدمه 

هللا به  رساند وموجب تعرض آنها به افغانستان شود. مشکل شاه امان

مقایسه عصرپدرکالنش که نزدیکی به انگلیس ها را به نفع سلطنت 

خود دیده و ازاستقالل روابط خارجی کشور دربدل آن چشم پوشیده 

برای شاه امان هللا کسب استقالل کامل  .بود، فرق بارز داشت

کشورازهمه باالتر بود وبرای نیل به این هدف باید با انگلیس ها به 

داخت، بنا ء ناگزیربود درآغازبا روسیه ازدر دوستی مقابله می پر

کنارآید. شاه بعد ازموفقیت دراقدام نظامی کوشید تا ازطریق سیاسی 

برای حصول استقالل دست بکار شود ودراین حال با انگلیس ها 

  «نیزازمسامحه ومدارا کار گیرد.

افغانستان شناس مشهور  لودویک آدامکداکترکاظم از قول 

که آثار متعدد در بارۀ افغانستان دارد، راجع به پی آمد امریکائی 

برتانیه درجنگ سوم »نهائی جنگ سوم افغان وانگلیس مینویسدکه:

افغان پیروز نگردید، هردوطرف اراضی یکدیگر را اشغال کرده 

بودند و پیکارهای فیصله کن صورت نگرفت وهیچ یک ازهردو 

گ به تسلط و طرف بصورت مشخص شکست نخورد، لیکن این جن

اقتدار برتانیه درافغانستان خاتمه داد وافغانها حق دارند که درآن 

جنگ خود را پیروزاعالن نمایند، ولو اینکه درنهایت این پیروزی 

را در ساحه دیپلوماسی بدست آوردند، تا اینکه آنرا درمیدان جنگ 

 «کمایی کرده باشند.
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قبول متارکه جنگ با انگلیس را به  بعضی از دشمنان امان هللا خان،

معنی بخشیدن سرزمین های آنسوی خط دیورند به انگلیس، وانمود 

کرده میگویند که چرا امان هللا خان بدون تصرف سرزمین های قبایل 

 ؟ ، متارکه با انگلیس را پذیرفت

در پاسخ به چنین سواالتی باید گفت که هدف جنگ استقالل، کسب 

استقالل سیاسی قلمروی بود که امیرحبیب هللا خان  برآن حکم 

نه  ،میراند و بعد پسرش امیرامان هللا خان بجای پدر نشست

پیشروی در قلمرو هند برتانوی، زیرا چنین کاری در توان و 

 امکانات نظامی رژیم امانی نبود.

 

استقالل کامل افغانستان ـ یگانه هدف راه اندازی جهاد بود و نه »

 پیشرفت بسوی سرزمین های تحت تسلط انگلیس: 

 

هدف اصلی و اساسی شاه »که : مینویسد دراین مورد داکتر کاظمو

امان هللا غازی از اعالم جهاد در قدم اول استرداد استقالل کامل 

احات ماورای سرحد که زیر افغانستان بود، نه آنکه برای آزادی س

سلطه انگلیس ها قرار داشت، اقدام کند و بدانوسیله خود را در یک 

شاه امان هللا آرزو  جنگ فرسایشی و دوامدار با انگلیسها قرار دهد.

نداشت که پای روسیه شوروی را به حمایت از خود علیه انگلیس 

و  ها در میان بکشد، بلکه میخواست با حفظ دوستی با انگلیس

روسیه بلشویک بیطرفی عنعنوی افغانستان را با حفظ استقالل و 

 )«توسعه روابط با کشورهای جهان در پرتو صلح و ثبات حفظ کند.

 داکتر کاظم ،شرحی دربارۀ پیشنهاد متارکه جنگ ،قسمت اول 
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با دقت در وقایع جبهات جنگ بمالحظه میرسد که نیروهای          

دفاعی کشور حتی برای استقالل همین جغرافیای امروزی هم  در 

بودند، وتنها در  دوجبهه جنگ افغانستان متحمل تلفات سنگین شده

جبهه پکتیا عساکر افغانی با حمایت ملیشای قومی وزیرستان موفقیت 

های بدست آورده بود واین موفقیت سبب درخواست متارکه جنگ 

میل  20گردید آنهم بشرطی که نیروهای جبهات افغانی جنګ باید 

 عقب برده شوند.

مان هللا پیرامون متارکه جنگ استقالل ،وموافقت شاه ا داکتر کاظم

برای قبول آن ، شهامت وعزم متین شاه  را درانتخاب راه حل 

شاید دلیل مخالفت با برقراری متارکه » سیاسی می ستاید و مینویسد:

از طرف بعضی شخصیت های ملکی و نظامی شامل در جهاد از 

روی حسن نیت و به مقصد پیشرف قوا در ساحات زیر تصرف 

باشد و بخصوص در جبهه جنوبی انگلیسها در ماورای سرحد بوده 

که اقوام وزیر و مسعود بیش ازحد در موفقیت و دست آورد های 

هزار نفر  در آن  20نظامی با شهامت قابل وصف جنگیدند و جمعا 

اشتراک کردند، درحالیکه قوای دولتی در این جبهه بیش از یکهزار 

وتاه نفر نبود. اما برای دولت افغانستان این پیشرفتهای نظامی ک

مدت، درد سر های بزرگ را در دراز مدت بار می آورد که شاه 

امان هللا از آن کامالً واقف و آگاهی داشت، ازجمله: نگهداشت آن 

ساحه ها کار بس دشوار بود، زیرا دولت افغانستان با بنیه بسیار 

ضعیف نظامی از عهده آن برآمده نمیتوانست و با تجارب قبلی 

نفوذ دولت در آن ساحات با موجودیت استقرار امنیت و پخش 

اختالفات و رقابت های جدی بین اقوام آنجا از یکطرف و اِعمال 

سیاست "تطمیع" و "تفرقه اندازی" بوسیلهٔ انگلیس ها از طرف دیگر 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_amanullah_mutareka.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_amanullah_mutareka.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_amanullah_mutareka.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_amanullah_mutareka.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_amanullah_mutareka.pdf
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همه امید ها را بزودی به یأس تبدیل میکرد.  لذا یگانه راه برای 

هللا غازی را  حصول استقالل کامل کشور که هدف اصلی شاه امان

در جنگ سوم افغان و انگلیس تشکیل میداد، همانا استفاده از 

پیشرفت های نظامی حاصله در آن جبهه بود که با استفاده از 

همچوموقف بهتر، زمینهٔ رجوع به راه حل سیاسی را مساعد می 

آگست  29داکتر کاظم ،شرحی دربارۀ پیشنهاد متارکه جنگ ، قسمت چهارم ، «)ساخت.

2019 ) 

با وجود مخالفت جدی  ودرادامه چنین نتیجه گیری میکند:

بعضی از سران ملکی و نظامی دولت در مورد قبولی متارکه )از 

جمله حضرات مجددی، سپه ساالر محمدنادرخان و سردار 

عبدالقدوس خان اعتمادالدوله وبخصوص تعداد زیاد سران قومی 

شاه  شایان کردند(مسعود و وزیر که در جهاد محاذ جنوبی خدمات 

امان هللا غازی باعزم متین و شهامت بینظیر جهت نیل به هدف 

عالی استقالل و با استفاده از موفقیت مختصر جنگ در جبهه 

جنوبی کوشید تا راه سیاسی را برگزیند و نخواست این یگانه هدف 

و خود را با عواقب ناکامی در ادامٔه جنگ مواجه به خطر سازد 

ت به حیث اولین شخصیت سیاسی در آنوقت راه درنهایت توانس

سیاسی را از راه نظامی رجحان دهد و درقبال آن به حیث یک زعیم 

عالی مقام نه تنها در کشور، بلکه در جهان شناخته 

  داکترکاظم، همان مقاله(.«)شود

موضوع مشورت با بزرگان قومی از نظر تخنیکی در چنان وقت 

احتوا میکرد و عمالًدرمدت کوتاه  باریک از یکطرف وقت بیشتر را

میسر نبود و از طرف دیگر ترس از پیدا شدن اختالف نظر و 

استفاده سوء انگلیس ها از این اختالف نظر موجب ضعف موقف 

رسمی دولت میگردید.  در اینجا باید تذکر داد که شاه امان هللا در 

به نامه های خود عنوانی سرکردگان جبهات نوشت که متارکه فقط 
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مقصد شروع مذاکرات جهت رسیدن به توافق مبنی بر شناسائی 

استقالل کامل افغانستان از طرف انگلیس ها صورت گرفته و اگر 

چنین هدفی برآورده نشود، جهاد مردم افغانستان ادامه خواهد داشت 

و دراین ارتباط در پایان یک نامهٔ خود عنوانی سپه ساالر محمد نادر 

 ت: خان این بیت را نوش

 دست از طلب ندارم تا کام من برآید

 یاجان رسد بجانان یا جان ز تن برآید

 

خالصه میتوان گفت که جنگ سوم برای حصول استقالل کامل 

افغانستان براه افتاده بود نه برای الحاق سرزمینهای آنسوی خط 

دیورند. زیرا افغانستان در آن زمان آنقدرتوانائی نظامی نداشت که 

را با انگلیس تا رسیدن به اتک  ادامه دهد، بخصوص بتواند جنگ 

که انگلیسها با بمباردمان هوائی خود برجالل آباد وهمچنان کابل 

وجبهه جنوبی ضربات مهلکی بر روحیه  مردم وعساکردولتی و 

نظامی افغان وارد نمودند تا آنجا که جنرال نادرخان بعد 

یک مرمی توپ برای ازمنفجرساختن انبار ذخایر اسلحه قلعه تل دیگر

شلیک نداشت ووقتی طیارات انگلیس برمواضع عساکرافغانی بمب 

باریدند،بگفته غبار، نادرخان براسپ خودسوار شده میخواست 

بگریزد، ولی شمس المشایخ جلو اسپ او را گرفته گفت: سپهساالر 

خیر کجا میروی؟ مگر قرار نبود که ما در راه جهاد با انگلیس شهید 

ساالر به اوجواب داد که همین لحظه بمن اطالع رسیده شویم؟ وسپه

که لشکربزرگی از انگلیس ها برای حمله برما درحال پیشروی اند. 

اما سخنان شمس المشایخ نادرخان را از گریز جلوگیری کرد واز 

مرکز کمک خواست. بنابرین برای افغانستان قبول متارکه و انتخاب 

بود. چون هدف حصول راه سیاسی و مذاکره یک چانس خوب 
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استقالل سیاسی کشوراز بریتانیا بود و آن از طریق مذاکره حاصل 

 گردید، دیگر امکان ادامه جنگ برای جانب افغانی ممکن نبود. 

بنابرین برای افغانستان قبول متارکه و انتخاب راه سیاسی و مذاکره 

چون هدف حصول استقالل سیاسی کشوراز یک چانس خوب بود. 

بود و آن از طریق مذاکره حاصل گردید، دیگر امکان ادامه  بریتانیا

  جنگ برای جانب افغانی ممکن نبود.

منابع تاریخی گواهی میدهند که تلفات افغانی تنها در جبهه خیبر 

که « ایمیل ریبیچکا »تن، وبروایت افسراتریشی  ۴00بروایت غبار 

حمودسامی در هنگام جنگ استقالل در جالل اباد حضور داشته وبا م

مقالۀ رتبیل همرکاب، در درۀ خیبر به شش هزار نفررسیده بود)

آهنگ:چشمدید های یک افسر اتریشی از جنگ استقالل، سایت 

و پس از آنکه طیارات جنگی انگلیس  ،(201۴اکست  22اسمائی،

برشهر های جالل اباد و کابل و جبهات جنگ در تل نیز بمب فرو 

ویاور سپهساالر نادر خان[، حتی  ریختند، بگفتۀ حسن آیبک]همراه

قوتهای تحت فرمان جنرال محمد نادرخان ،نیز سنگرهای خود را 

خاطرات ظفر حسن آیبک، ترجمۀ )رها کرده به گردیز فرارکرده بودند

 (20۸فضل الرحمن فاضل، ص 

درکابل ، نیز بمباردمان طیارات انگلیس برمقرخوابگاه شاه امان هللا 

دتا کابینه پیشنهاد نماید که  شاه وکابینه این تشویش را ایجاد کر

وخانواده های شان به درۀ پنجشیر بروند.اما شاه این پیشنهاد را رد 

کرد واظهار داشت که شاه وخانواده شاه وکابینه از مردم کابل بهتر 

نیستند، هرصدمه ای که برشهریان کابل بیاید،بر خانواده شاه هم بیاید 

م که پایتخت رابخاطرنجات خانواده ومن این ننگ را قبول نمیکن

 شاهی ترک کنم.

آنچه کمرافغانستان را بست وسبب پیروزی ما گردید حمایت بیدریغ  

اقوام وزیرومسعودبود که انگلیس را وادار به پیشنهاد متارکۀ جنگ 
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ومذاکرات صلح راولپندی نمود. فتح کابل ونجات مردم از چنگ 

ی مردم وزیرستان وجاجی دزدان سقوی نیز با رشادت وازجان گذر

 پکتیا میسرگردید.

بعد از امضای قرارداد صلح راولپندی، افغانستان تا دوسال دیگر در 

مذاکرات با انگلیس تالش ورزید تا انگلیس ها را به واگذاری 

اراضی آنسوی خط دیورند حاضرنماید، ولی انگلیس حاضر به 

د مستحکم مسترد کردن آن نبود و آن مناطق را بحیث یک کمر بن

دفاعی در برابر حمله احتمالی شوروی بسوی هند حفظ کرد. دولت 

افغانستان بعد از سه کنفرانس وگفتگو باالخره مجبورگردید تا 

بمنظور حصول ادعای اصلی خود یعنی استرداد استقالل سیاسی 

ً از موضوع دیورند صرف نظرکند وآنرا به موقع  افغانستان عجالتا

انگلیس هم حاضر شد استقالل سیاسی  دیگری بگذارد، و جانب

 (.1۹21نومبر22افغانستان را برسمیت بشناسد)

 پایان 
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 ممقاله بیست ویک

 

 حمایت شاه امان هللا ازقبایل سرحد ،

 عامل اصلی اغتشاش خوست 

 

 

یکی از وظایف اهل تحقیق وتاریخ اینست که وقتی براسنادی 

انسان را نسبت به یک رخداد دست می یابند که میتواند دیدگاه 

تاریخی عوض کند ، می باید آنرا از طریق رسانه های جمعی با 

 دیگران شریک نماید تا آن رخداد بروی روزآمده ]آپدیت شده[ باشد.

در کتاب "سلطنت امان هللا شاه واستقالل مجدد افغانستان" 

اخطاریه ئی شدیداللحنی از جانب وزارت خارجه انگلستان بدولت 

غانستان در رابطه به قطع حمایت ازقبایل سرحد درج شده که یک اف

 ماه قبل از اغتشاش خوست در جراید هند برتانوی انتشاریافته بود.

اسناد وشواهد کتبی گواهی میدهند که شاه امان هللا بعد از کسب 

استقالل هیچگاهی دست از حمایت از قبایل آنسوی خط دیورند 

آزادی قبایل از زیرسلطۀ انگلیس ها نگرفت و پیوسته در اندیشۀ 

بود؛نه تنها در فکر ازادی قبایل ، بلکه در فکر قیام وآزادی  ملت 

 بزرگ  هند نیز بود.

پس از تصدیق استقالل افغانستان از سوی انگلیسها،شاه امان 

هللا همواره مردم قبایل آنسوی خط را مورد توجه ومساعدت های 

د. دراینجا به اقتباس پیام شاه مادی ومعنوی دولت خویش قرارمیدا
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عنوانی قبایل می پردازم  که شاید برای بسیاری از افغانها تازه و 

 ناشنیده مانده باشد:

 متن پیام :

 "براداران دلیر، شجاع، باشهامت و با غرور سرحدی من!  

جد و جهد های شجاعانه ی که شما در مبارزه با دشمن دین 

خاطره ام زنده اند. سوگند و عهد و کشور خود کرده اید، هنوز در 

و پیمان شما برای حفظ  آبرو و ننگ تان و عزت کشور تان، که 

شما آنرا به بهای زندگی خود  نجات دادید، تحسین مرا بر می 

انگیزاند.  دلیل اصلی منازعه بین من و جانب دیگر )انگلیس( حل 

مسالۀ سرحدات بوده است.  بعد از مدت های طوالنی ما صلح 

ؤقتی را برای سه سال عقد نمودیم. آنهم به طوریکه جانب مقابل م

ناگزیر گردید باال دستی مرا بپذیرد. من صاف و پوست کنده و 

واضح برای جانب مقابل روشن ساختم که مردمان ساکن در مناطق 

سرحدی خویشاوندان همخون من اند و نباید آنان را با هیچ وسیله 

یکه آنها از رفتار جانب مقابل رضایت یی از من جدا کنند و تا زمان

نداشته باشند، صلح قابل تصور نخواهد بود. در طول سه سال 

آینده، دشمن ما باید ثابت کند که آیا میخواهد به طور جدی و 

صادقانه با من در صلح زندگی کند یا نه؟ اگر دشمن به قول خود 

یدار خواهد وفادار بماند و صادقانه مطالبات مرا انجام دهد، صلح پا

بود،  در غیر این صورت، ما دوباره جرگه یی را برای اتخاذ تصمیم 

در بارۀ اقدامات بعدی خود برگزار خواهیم کرد. بنابر این، من از 

شما خواهش میکنم در طول این سه سال روابط مسالمت آمیزی با 

دشمن داشته باشید و مناسبات تان با یک دیگر در میان خود تان 

د برادر دوستانه باشد. از بارگاه پروردگار رفاه و سعادت باید مانن

شما را استدعا دارم. آرزومندی، مقصد و وظیفه من این است که 
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) پروفیسریوری تیخانف، برای بهبود شرایط زندگی تان بکوشم."  

 (۳٧1نبردافغانی استالین،ترجمۀ عزیز آریانفر،ص 

ی، پس ازجنگ بنابرنوشتۀ محقق افغان داکتر عبدالرحمن زمان

مرتبه بر نیروهای انگلیس درمناطق   ٦00استقالل ، قبایل پشتون 

تن انگلیس  کشته  ۳00قبایلی حمله کردند  که در اثر این  حمالت  

تن انگلیس را اختطاف کردند .)  4۳٦تن  زخمی شدند و  400و

داکتر عبدالرحمن زمانی، په آزادسرحد کی خپلواکی غوشتونکی 

دو په مشهور غزاگانو کی دغازی میرزمان خان مبارزی او دمومن

 ( 1۳۸۸ونده،چاپ موسکا خپرندویه موسسه، 

نویسنده امریکائی، ریه تالی ستوارت،در کتاب خود) آتش در 

انگلیس ها از پشتى بانى امان هللا خان ازقبایل و »افغانستان( میگوید: 

از آزادى خواهان هند ناراضى بودند. انگلیس هامکاتبات بین 

زیرخارجه )محمودطرزى( و غالم حیدر، آمر پوسته خانه و

افغانستان در پشاور و مکاتبات بین طرزى و سردار عبدالرحمن خان 

نماینده افغانى در هند را به دست آورده بودند و این مکاتبات 

همکارى افغانستان را با آزادى خواهان هندى نشان میداد. مزید برآن 

وزیرحکومت جالى وطن هند هللا بیدخان و عهللا مکاتبات بین امان 

و همکار وى هللا را نیز به دست آورده بودند، دریکى ازاین اسنادعبید

ظفرحسین از تمام هندیها تقاضا کرده بودند که در آینده با افغانها در 

حمله شان علیه برتانیه کمک نمایند، انگلیس ها را به قتل برسانند، 

رار بدهند و یک رابطه خطوط آهن، تلگراف و غیره را مورد حمله ق

هللا نزدیک بین ناسیونالیستهاى هندى در خارج هند و نماینده امان 

خان حکیم اسلم و مولوى منظور وجود داشت. ) ریه تالی استوارت 

 (2۳2 -22۳،آتش در افغانستان، صص

براثرچنین تحرکاتی بودکه هلمتن گرانت، ماموروزارت 

د که اگر در ظرف یک خارجه انگلیس به دولت افغانستان اخطار دا
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هفته حکومت افغانستان درمناطق سرحد شمالغربی کاری نکند که 

اسباب رضایت حکومت هندبرتانوی را فراهم آورد،دست به 

 بمباردمان مناطق افغانستان وحتی شهرکابل خواهد زد.

پوپلزائی درتاریخ خود)سلطنت امان هللا شاه واستقالل مجدد 

اظهارت سرهملتن گرانت »افغانستان،بخش دوم(زیرعنوان 

مینویسد « عضووزارت امورخارجۀانگلیس راجع به  افغانستان 

[ دولت انگلستان مخالفت 1۹2۳ش]نومبر 1۳02دربرج قوس»که:

شدید خود رابه دولت افغانستان مستقل ابراز نمود. جریدۀ زمیندار 

بیانات سرهملتن گرانت را که یکی از رجال معروف انگلیس وزمان 

مدار امور خارجۀ هندبرتانوی بود،مطالب آتی را بدست زیادی زما

درسرحدشمال غربی از دست قاتلین یک وضعیت غیر »نشر سپرد:

قابل تحمل ایجاد گردیده است ومی باید که دراین مسئله اقدام جدی 

وفوری بعمل آید. مشکالت امیر را بخوبی میدانیم لیکن همجواری 

ایق آید، وباید بداند که اگر تقاضامیکند که بایستی براین مشکالت ف

در ظرف یک هفته اقدام رضایت بخشی ننمود وزیرمختار خود را 

از کابل احضار خواهیم کرد ومردم افغان را هم واپس میفرستیم. 

تمام دروازه ها را مسدود کرده وتجارت را قطع خواهیم ساخت. مثل 

آفت سماوی به عالقه جات افغانستان واگرممکن شود الی کابل 

بذریعۀ طیارات حمله خواهیم کرد. من تقریباً بیست سال با افغانستان 

دوست بودم ومحاربۀ با افغانستان را از هرچیز بدتر میدانم ولی 

وضعیت کنونی غیر قابل تحمل است وما نباید از شروع محاربۀ 

جدید مخوف گردیم از اقدام منصافانه خود را بازداشته 

وپلزائی، سلطنت  امان هللا شاه پ«)درسرحدامنیت برقرار نکنیم؟

 (۴۳، ص2،بخش

این پروتست مقدمه اغتشاش خوست بسرکردگی مالی لنگ 

بود.آنهای که دست انگلیس را دراغتشاش خوست دخیل نمیدانند، 
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بنابر این سند پوپلزائی مرتکب اشتباه شده اند.روایت معمولی قبل 

یدانستند که به ازین پروتست این بود که علت انرا  انفاذ قانون جزا م

دختران  حق میداد درصورتی  که به ازدواج با نامزد خودراضی 

نباشد نکاح صورت  گرفته نمیتواند، بنابرین مالی لنگ قانون را در 

دستی  و قران را  در دستی گرفته درمیان مردم فریاد میزد : گدام 

یک را قبول دارید؟ ومردم میگفت قرآن را.مگر علت اصلی شورش 

ت انتقام گیرانه انگلیس از شاه امان هللا بود تا دست از حمایت  تحریکا

 قبایل  وآزادی خواهان هند بگیرد.

پوپلزائی درادامه این پروتست از کشف اشتهاری]شب نامه 

ئی[ درکابل خبرمیدهد که توسط مالی لنگ بردیوارهای مسجدپل 

مالعبدهللا "مشهور به  مالی »خشتی نصب شده بود.او مینویسد:

ش از سمت جنوبی وارد شهرکابل شده  1۳02نگ"در برج قوس ل

واشتهاری را که بقلم نوشته شده بود درحصه مسجد پل خشتی کابل 

دراین ورقه اعتراضات « متصل معبر عام دراخفا بدیوارآویخت.

زیادی با عبارات نهایت زشت نسبت به طرز کار روائی سلطنت 

 اعلیحضرت امان هللا شاه نموده بود.

س کابل درهمان روز ورقه مذکور را از دیوارها کنده پولی

بمقامات امنیتی سپردند وبا آنکه این اسرارکشف گردید، مگر عامل 

ش بعد از دستگیری 1۳0۳آن شناخته نشد تا آنکه در برج جدی سال 

 (۴۴مالی لنگ این راز معلوم گردید.)پوپلزائی، همان اثر،ص 

شف شب نامه مال پوپلزائی عالوه میکند که ،به دنبال ک

 1۳02عبدهللا،اخبارسول ایندملتری گزت، در برج جدی سال 

اشخاصی که ازافغانستان وارد :»م( نوشت 1۹2۴ش)جنوری 

هندوستان میشوند اطالع میدهند که درافغانستان هشت نفری حواله 

شده اشخاص را جبراً داخل عسکری میسازند. مردم منگل ازاین 

که داخل عسکری شوند وبمقام  حکم سرپیچی نموده حاضرنشدند



 236 ام جاویدانافغانستان یک ن

مخالفت ایساده اند وحکومت هم درمقابل این سرپیچی آنان چیزی 

نتوانسته سکوت ورزیده وازاین تصمیم مردم منگل روح عسکریت 

پوپلزائی، سلطنت شامان «) افغان معلوم میشود که چه اندازه است؟

 (۴۵؟، ص2هللا واستقالل ،بخش 

خوست به تحریک انگلیسها بدینسان معلوم میشودکه اغتشاش 

در ضدیت باکمک ها وحمایت های دولت افغانستان از قبایل آزاد 

براه افتاده بود که مدت یک سال دوام کرد وضربات محکمی بر 

 پیکر اقتصادی و نیروهای دفاعی کشور وارد نمود.

دست زدن » ریه تالی استوارت نویسندۀ امریکائی مینویسدکه:

بین قبایل سرحدى همیشه باعث  هاى حکومت افغانستان در

ناخوشنودى برتانیه با حکومت افغانستان بود. ریاست قبایل پول 

گزافى به قبایل آنطرف سرحد میداد تا آنها را علیه برتانویها بشوراند 

و انگلیسها تصور میکردند که این پول ها را شورویها ارسال میکنند 

از مسترد کردن خان هللا تا به قبایل داده شود. بر عالوه امان 

اشخاص مجرم که از آن طرف سرحد به افغانستان پناه مى آوردند، 

اباء مى ورزید و زمینه کشمکش را با برتانیه آماده میساخت. 

افغانستان همواره از انگلیس میخواست تا در مورد قبایل با آنها 

مذاکره نماید، اما انگلیس ها از مذاکره در مورد قبایل شانه خالى 

 و افغانها از این سیاست سخت ناراحت بودند.  مینمود

انگلیس ها براى چندین سال از بکار بردن کلمه     

خان ابا ورزیدند و از معاهده تجارتى بین هللا اعلیحضرت به امان 

افغانستان و ایتالیا به حکومت ایتالیا اعتراض کردند و گفتند که هنوز 

یئت محمدولى خان را افغانستان در ساحه نفوذ انگلیس قرار دارد. ه

دراروپا پذیرائى کردند، مگر انگلیس ها نپذیرفتند که محمدولى خان 

باشاه انگلیس دیدار داشته باشد. به محمودطرزى  در سرحد هند 

برتانوى اجازه دخول ندادند و گفتند که اعتبار نامه قانونى ندارد. 



 237 ام جاویدانافغانستان یک ن

به  خان به اروپا ویسراى هند به بهانه مریضىهللا هنگام سفر امان 

پذیرائى او به بمبئى نرفت و در انتقال اموال به خصوص اسلحه به 

افغانستان مشکالتى ایجاد کردند. در هنگام شورش خوست، انگلیس 

ها از ورود اسلحه خریدارى شده از آلمان و فرانسه به افغانستان 

ممانعت کردند، طرزى سفیرافغانستان در پاریس علیه این قیودات بى 

ا و مداخله در امور یک کشور آزاد اعتراض نمود. مورد انگلیس ه

 ترکیه، ایران و افغانستان در اساس با انگلیس ها دشمنى داشتند.

انگلیس ها افغانستان آزاد وعصرى را تهدیدى به          

هللا حکمرانى شان در هند میدانستند.سفیر انگلیس از پالیسى ملى امان 

ً از وى متن فر بود.چون همه این خان خوشنود نبود و هم شخصا

چیزها در همفرى جمع شده بود، لذا وزیرمختار انگلیس درکابل 

که گلیم امان  1۹2۹به کابل آمد و تا  1۹22مقرر گردید. او درسال 

خان و مشروطه خواهان را جمع نمود، در کابل بود. وى یک هللا 

افسر نظامى انگلیس در سرحدات قبایل و شخص بسیار زرنگ و 

خان و محمودطرزى بود. حتى هللا ماره یک امان ماهر و دشمن ش

براى طرزى ویزه ترانزیت از طریق هند داده نشد، به این بهانه که 

در افغانستان شورش رخ داده، طرزى از پاریس بسوى کابل از 

طریق هند سفرمیکرد.") ریه تالی استوارت ،آتش در افغانستان، 

 (   2۴2 -2۳0صص

امان هللا،همین سیاست  در واقع یکی از دالیل سقوط شاه

حمایت از قبایل آنسوی خط  درقیام های پی در پی علیه حکومت هند 

برتانوی بود که نمیگذاشت آب  از گلوی استعمارگران بخوشی فرو 

 2022/ ۵/ ۳0برود.           پایان 
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 وممقاله بیست ود

 

 استقالل حاصل جانبازی های مردم افغانستان است،

 !نه تحفۀ انگلستان 

یک جهان سپاس از استاد داکتر کاظم بخاطر نوشتن مقاله سودمندش 

شرحی دربارۀ پیشنهاد متارکه در جنگ سوم افغان  زیرنام "

 .(201۹اگست  2۹-2۶" در پورتال افغان جرمن آنالین)انگلیس

این مقاله واقعاً یکی از مقاالت مهم و برازنده  تاریخی و بحیث یک 

دقت نظر استاد کاظم در ارائه  اشت است.اعتبار درخور نگهدباماخذ 

اسناد ومدارک تاریخی پیرامون درخواست متارکه جنگ استقالل از 

در قابل توجه است که  سوی انگلیس بجانب افغانی، نه تنها 

 است.نیززاری گاسپقدردانی وس تحسین وخور

گویا پیشنهاد متارکه جنگ استقالل از سوی شاه  تفکر وتذکراینکه،

، صورت گرفته  و از جانب انگلیس پذیرفته شده است امان هللا

است وهدف متاسفانه ازطرف برخی نویسندگان افغان نیزتائید گردیده 

کسب تا شاه امان هللا را شخصیت ترسو در  استتذکرات این این 

]رساله[ مستند استاد  استقالل نشان بدهند! درحالی که با توجه به مقاله

از حقیقت ثایت شده است. افغانها دور، کاظم  این طرز دید و ادعا

حتی بعد از گذشت یک  ان استقاللباید توجه داشته باشند که دشمن

خود  وقلمهم دست از تفتین برنداشته ومیتواند از زبان صد سال 

نمایند که استقالل  محصول مبارزات مردم بیان افغانها چنین 

ت و به این وسیله  افغانستان نبوده بلکه تحفه استعمار به افغانها اس

قربانی های بیدریغ مشروطیت اول ودوم فرزندان افغان را نادیده و 

  !!بیهوده بشمارند
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برخی  ازنویسندگان سطحی نگر افغان ]وشاید هم استقالل ستیز[ 

از قول یک  یخیلی افتخار میکنند تا از البالی آرشیف های استعمار

قوس د وآنرا فوراً درجمله ای پیدا کنن یجاسوس یا یک افسر انگلیس

در نوشته خود جا دهند وخود را محقق ونویسندۀ  بیطرف  ناخنک

وانمود سازند. کار این گونه نویسندگان از کار دیویدجونزها والرنس 

ست. خدا را شکر که اوخطرناک ترترها بحال وطن  مضر 

را داریم که داکتر سید عبدهللا کاظم دانشمندی دقیق و موشگافی چون 

هر زهری را در اختیار خود دارد و برویت اسناد وشواهد  پادزهر

)برای اطالع بیشتر به مقاله  انکار ناپذیر پاسخ دشمنان استقالل را میدهد.

 داکترکاظم ،رجوع شود(

نویسندگان خارجی از جمله لیون پوالدا،وریه تالی استوارت،معتقداند 

را نمی ی بود وترس وجبن وشجاع دالور یکه شاه امان هللا ،شاه

شناخت،او درراه پغمان کسی را که قصد ترورشاه  را داشت ،خود 

به دستگیری پرداخت بدون توجه به اینکه ممکن است افراد دیگری 

 هم با تروریست باشند.

امان هللا خان برای حصوص استقالل کامل افغانستان عزمی راسخ 

یعنی روز  12۹۸اسد 2۸واستوار داشت و این حقیقت را در روز 

 عالم رسمی استقالل کشور با این کلمات بیان کرد:ا

اى ملت مصمم من! شما شاید بخاطر داشته باشید که من در آغاز  »

سلطنت خود تاج پادشاهى شما را بدلیل استقالل و آزادى خارجى 

وداخلى افغانستان بسر گذاشتم... در وقت تصمیم تأمین استقالل من 

ازین بیشتر خواهان زنده  آنقدر راسخ بودم که در صورت ناکامى

ماندن نمي بودم.در قدم اول من زندگى ام را در مقابل دشمن براى 

حصول استقالل شما فدا میکردم. اگر ناکام مي شدم، باز هم از 

تصمیم خود نگشته، خودم را مي کشتم، اما زندگى تحت حمایت 
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ارشیف اسد روز استقالل کشور، 28)مقاله «کشور دیگرى را قبول نمي کردم. 

 مقاالت داکتر عبدالرحمن زمانی، افغان جرمن آنالین(

برمقالۀ استاد کاظم  سوالی با این  ضمن تبصره  وطندوست، محترم

که آیا این برداشت درست است که: )به خاطر مضمون مطرح میکند 

پذیرفتن پیشنهاد متارکه با دولت انگلیس، آیا همین اقوام وزیری و 

لبته به تحریک انگلیس( علیۀ شاه امان هللا مسعودبودند که بعد ها )ا

 بغاوت کردند؟(

کتاب  »نین است:چ محترم وطندوستقسمتی از پاسخ استاد کاظم به 

خاطرات مرحوم جرنیل یارمحمد خان وزیری یک سند خوبی از 

تاریخ آن وقت محسوب میشود که حقایق را به صراحت بیان کرده 

عال و شاهد رویداد ها بود، است. وزیری نه تنها در جنگ استقالل ف

بلکه بعداً وقتی محمد نادرخان از فرانسه به هند برتانوی آمد و از 

آنجا به کمک اقوام جنوبی برای نجات افغانستان به کمک انگلیس 

ها به فعالیت آغاز کرد، نیز مطالبی مهم و با ارزش تاریخی دارد. با 

که بوسیله شاه وجودیکه اقوام وزیر و مسعود از قبولی فوری متار

امان هللا در جنگ سوم افغان ـ انگلیس ناراضی بودند، اما آنها به 

شاه امان هللا به حیث یک قهرمان احترام بسیار داشتند. او می 

نویسد که با نادر خان بخاطر وعده اش که اعاده مجدد سلطنت به 

شاه امان هللا بود، اشتراک کردند و وقتی کابل را از شر سقوی 

ادند، از نادرخان انتظار داشتند تا به وعده خود وفا کند و از نجات د

شاه سابق دعوت برگشت به وطن کرده و سلطنت را به او بسپارد. 

وزیری در اینکه محمد نادرخان به عهد خود وفا نکرد و سلطنت را 

، افغان جرمن آنالی)«.برای خود گرفت، شکایت از عهد شکنی او دارد

 (۳0/۸/201۹نظریات ،

 : من به ارتباط سوال جناب وطندوست یاد آور شده بودم کهو
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هدف اصلی جنگ استقالل، پیشروی در قلمرو هند برتانوی یا 

آزادکردن سرزمینهای آنسوی خط دیورند یعنی  پشتونستان نبود، 

بلکه کسب استقالل سیاسی جغرافیای بود که بنام افغانستان قبل 

ود و بعد امیرامان هللا خان ازجنگ تحت امارت امیرحبیب هللا خان ب

  بر آن براریکۀ پادشاهی نشست.

با دقت در وقایع جبهات جنگ بمالحظه میرسد که نیروهای دفاعی 

کشور حتی برای استقالل همین قلمرو نیز در دوجبهه جنگ 

افغانستان متحمل تلفات سنگین شده بودند، وتنها در جبهه پکتیا 

وزیرستان موفقیت های بدست  عساکر افغانی با حمایت ملیشای قومی

آورده بود واین موفقیت سبب درخواست متارکه جنگ گردید آنهم 

 .میل عقب برده شوند 20باید  ات جنګبشرطی که نیروهای جبه

با توجه به مقاله  استاد کاظم )با وجود مخالفت ونارضایتی برخی از 

عود،( به سرجال ملکی ونظامی جبهه پکتیا وسران قبایل وزیر وم

نظرمیرسد که در جبهه پکتیا نیز سربازان افغانی به مهمات جنگی 

احتیاج داشتند و تقاضای ارسال مرمی توپ از مرکز از جانب 

نادرخان وسردار شاولی خان صورت گرفته بود؛ بنابرین تسخیر 

قلمرو انگلیس)مناطق قبایلی( با امکانات محدود لوژیستیکی جانب 

اردمان طیارات انگلیس برکابل افغانی ناممکن بود وبعد از بمب

وخوست وجالل آباد که تاثیرناگواری بر روحیه مردم و جبهات 

جنگ وارد کرده بود، پیشنهاد متارکه جنگ از سوی انگلیس برای 

دولت افغانستان فرصت مناسبی بود تا مذاکره با دشمن در صورت 

 قبول استقالل سیاسی افغانستان آغاز گردد.

شاید دلیل مخالفت با برقراری :» یشترنوشته اند استاد کاظم با دقت ب

متارکه از طرف بعضی شخصیت های ملکی و نظامی شامل در 

جهاد از روی حسن نیت و به مقصد پیشرف قوا در ساحات زیر 

تصرف انگلیسها در ماورای سرحد بوده باشد و بخصوص در جبهه 
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رد جنوبی که اقوام وزیر و مسعود بیش از در موفقیت و دست آو

هزار نفر ً  20های نظامی با شهامت قابل وصف جنگیدند و جمعا 

در آن اشتراک کردند، درحالیکه قوای دولتی در این جبهه بیش از 

یکهزار نفر نبود. اما برای دولت افغانستان این پیشرفتهای نظامی 

کوتاه مدت، درد سر های بزرگ را در دراز مدت بار می آورد که 

کامالً واقف و آگاهی داشت، ازجمله: نگهداشت آن  شاه امان هللا از آن

ساحه ها کار بس دشوار بود، زیرا دولت افغانستان با بنیه بسیار 

ضعیف نظامی از عهده آن برآمده نمیتوانست و با تجارب قبلی 

استقرار امنیت و پخش نفوذ دولت در آن ساحات با موجودیت 

یکطرف و اِعمال  اختالفات و رقابت های جدی بین اقوام آنجا از

سیاست "تطمیع" و "تفرقه اندازی" بوسیلهٔ انگلیس ها از طرف دیگر 

لذا یگانه راه برای  .همه امید ها را بزودی به یأس تبدیل میکرد

حصول استقالل کامل کشور که هدف اصلی شاه امان هللا غازی را 

در جنگ سوم افغان و انگلیس تشکیل میداد، همانا استفاده از 

های نظامی حاصله در آن جبهه بود که با استفاده از  پیشرفت

همچوموقف بهتر، زمینهٔ رجوع به راه حل سیاسی را مساعد می 

 )داکترکاظم ، بخش چهارم مقاله( «.ساخت

بعد از امضای قرارداد صلح راولپندی، افغانستان تا دوسال دیگر در 

را  مذاکرات با انگلیس تالش ورزید تا اراضی آنسوی خط دیورند

مسترد نماید، ولی انگلیس حاضر به مسترد کردن آن نبود و آن 

مناطق را بحیث یک کمر بند مستحکم دفاعی در برابر حمله احتمالی 

شوروی بسوی هند حفظ کرد. دولت افغانستان بعد از سه کنفرانس 

وگفتگو باالخره مجبورگردید تا بمنظور حصول ادعای اصلی خود 

ً از موضوع دیورند یعنی استرداد استقالل سی اسی افغانستان عجالتا

صرف نظرکند وآنرا به موقع دیگری بگذارد، و جانب انگلیس هم 
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 حاضر شد استقالل سیاسی افغانستان را برسمیت بشناسد

 (201۹/ ۸/ ۳1) (.1۹21نومبر22)
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 مسومقاله بیست و

 

 ست!بوطن خود خیانت نکرده اامان هللا هرگز شاه 

 

کسانی که شاه امان هللا را متهم به خیانت میکنند، خود خاین اند ویا 

هیچ کس نمیتواند سندی مبنی  اند.کشورهای بیگانه انگلیس یاجاسوس 

چنین کلماتی توهین وتحقیرآمیز !برخیانت شاه امان هللا ارائه کند

صرف از بان اشخاص خاین وجاسوس برون شده میتواند، نه از 

ن وطن پرست وملیگرا. کلمه خاین تنها درحق کسانی دهن یک انسا

میتواند اطالق شودکه بدستور استعمار برضد رژیم امانی توطئه 

کردند واز سادگی وباورهای دینی  مردم افغانستان سوء استفاده 

نمودند و برضد بهترین شخصیت روشنفکر  وتجدد طلب که عاشق 

شاش  واداشتند ترقی وتعالی کشورش بود، مردم را بشورش واغت

 وسرانجام او را مجبور به ترک وطن محبوبش کردند. 

یکی ازستونهای ارتجاع وقهقرا درکشورما حضرات مجددی اند که 

درتبانی باانگلیس ها همواره بحیث سد راه تغییر وتحوالت اجتماعی 

درافغانستان عمل کرده اند. این خاندان بلحاظ مرشدی ورهبری فرقۀ 

ستان نفوذ فوق العاده ای  برقبایل پشتون بخصوص نقشبندیه در افغان

در پکتیکا وپکتیا  دارند. اینها درده سال حکومت امانی پنج بار مردم 

را علیه این شاه ترقیخواه به شورش وبغاوت واداشتند. باراول 

سازمان دادند  1۹2۴شورش خوست  برهبری ماللی لنگ را در

ضاء چهارصد مال را توطیه جمع آوری ام 1۹2۸وباردوم دراکتوبر

مبنی برکفرشاه برهبری محمدصادق مجددی وقاضی عبدالرحمن 

 پغمانی براه انداختند. 
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وبارسوم شورش شینوار بسرکردگی محمدعلم ومحمدافضل شینواری 

وبارچهارم اغشتاش حبیب هللا مشهور به بچۀ سقو  1۹2۸رادرنومبر

 1۹2۹جنوری 1۴براه انداختند که در1۹2۸را درشمالی در دسمبر

به سقوط رژیم امانی منجرشد.وبارپنجم اعزام چندین هزارمرید  

هزارمرید( به مقابل  20ازطایفه سلیمانخیل)غبار:پنج هزار،کاتب: 

لشکرامان هللا خان درغزنی بود که بقصد کابل بسوی غزنی پیش می 

بدستور 1۹2۹امدند. جنگجویان سلیمانخیل دراواسط  ماه می 

سقوی جلو لشکر امانی را درغزنی  حضرت نورالمشایخ باسالح

گرفتند. شاه از اشتعال یک جنگ قومی )میان درانیها وغلزیها( از 

خیر سلطنت درگذشت و به لشکریان قندهاری خود دستور بازگشت 

ثور( به قالت رسید وتصمیم بخروج از 2٧می )1٧داد ودر 

 می ازکشورخارج شد. 2۳افغانستان  گرفت ودر 

 زمانکتردا اه امان هللا اتهام خیانت میزندیکی ازکسانی که به ش

است که میگوید "امان هللا خان با امضای قرار داد ستانیزی 

 راولپندی، خاک افغانستان را برای همیشه فروخت؟؟؟ "

یک چنین سخن بی اساس را تا کنون نه مورخین افغانی ونه هیچ 

قبایل  مورخ خارجی تائید نکرده اند.خان عبدالغفار خان، رهبرمبارز

سرحد، تا آخرین روز حیات خود، یکی از طرفداران جدی شاه امان 

هللا بود، و او را به عنوان یگانه شاه حامی افغانها میشمرد وهمواره 

از کارکردهای او دفاع میکرد. ولی آقای ستانیزی اکنون با وقاحت و 

پر روئی تمام میگوید که امان هللا خان، خاک های آنسوی خط را به 

لیسها فروخت؟؟؟ من از داکتر ستانیزی میخواهم تا مبلغ این خاک انگ

فروشی را برویت اسناد به ما نشان بدهد و در صورتی که سندی در 

این زمینه نشان داده نتواند، این یک اتهام بی اساس وتوهین برزگ 

برمحبوب ترین شخصیت ملی افغانها بشمار میرود که کمترین 

استقالل از چنگ استعمار انگلیس  خدمتش برای این وطن، حصول
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بوده است. بنابرین همچو اتهامی بر  چنین شخصیت ملی ومحبوب 

کشور، فقط از سوی یک خاین ویک نوکراجیر ودشمن استقالل 

ومفاخر ملی کشور میتواند مطرح شود. درحالی که اگر چشم وجدان 

ایت این داکتر کور نباشد، باید میدانست که شاه امان هللا بخاطر حم

 بی دریغ  خود از قبایل آنسوی خط، تاج وتخت خود را از دست داد. 

هرگاه شاه امان هللا در جنگ استقالل این توانائی را می داشت که 

سرزمینهای آنسوی خط را دوباره بدست آورد، بدون تردید کمال 

آرزوی شاه و تمام مشروطه خواهان وهر فرد استقالل طلب افغان 

آغاز گردید، دیده شد که دشمن خیلی قوی تر  بود، ولی وقتی جنگ

ومجهز تراز نیروهای نظامی افغان است . وتنها درجبهه جنوبی با 

کمک اقوام وزیری ومسعود پیشرفت هایی نصیب نیروهای افغانی 

شده بود.درچنین وضعیتی است که افغانستان پیشنهاد متارکه از 

یر کرده وشرایط آتش جانب انگلیس را به معنی استقالل افغانستان تعب

 بس را پذیرفت. وهیاتی برای مذاکرات صلح به راولپندی فرستاد. 

بعدانگلیس ها حتی برسرمحتویات قرارداد صلح راولپندی با جانب 

افغانی نیزچانه میزدند وحاضر به قبول استقالل رسمی افغانستان 

ن انگلیسها استقالل افغانستا 1۹21نومبر 22نمی گردیدند، تا آنکه در

را برسمیت شناختند، پس درچنین وضعیتی توقع الحاق سرزمین های 

سیاسی افغانستان آن  -آنسوی خط دیورند با امکانات  محدود  نظامی 

 زمان، حرف مفت و خیال پردازانه  یی بیش نیست؟

منابع گواهی میدهد که تلفات افغانی تنها در جبهه خیبر بقول غبار 

که در هنگام جنگ « میل ریبیچکا ای»تن، وبقول افسراتریشی  ۴00

استقالل در جالل اباد همرکاب محمودسامی بوده، در درۀ خیبر به 

نفررسیده بود)سایت آسمائی،مقالۀ رتبیل آهنگ:چشمدید های  ٦000

و پس از ( 201۴اکست  22یک افسر اتریشی از جنگ استقالل، 

ات آنکه طیارات جنگی انگلیس برشهر های جالل اباد و کابل و جبه
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جنگ در تل  نیز بمب فرو ریختند، بگفتۀ حسن آیبک]همراه ویاور 

سپهساالرنادرخان[، حتی قوتهای تحت فرمان جنرال محمد نادرخان 

،نیز سنگرهای خود را رها کرده به گردیز فرارکرده بودند. 

 (20۸)خاطرات ظفر حسن آیبک، ترجمۀ فضل الرحمن فاضل، ص 

نگلیس این تشویش را ایجاد کرده درکابل ، نیز بمباردمان طیارات ا

بود تا شاه وکابینه وخانواده های شان به درۀ پنجشیر پناه ببرند. این 

نشانگر عدم توانائی سپاه افغانی در برابر انگلیسها بود.آنچه 

کمرافغانستان را بست ،حمایت بیدریغ اقوام وزیرومسعودبود که 

ت صلح راولپندی انگلیس را وادار به پیشنهاد متارکۀ جنگ ومذاکرا

نمود. به نظر من، تخریب وتوهین به شاه امان هللا، واستقالل 

افغانستان، یک عمل ضد ملی و خاینانه است  و در راستای دفاع از 

 منافع پاکستان میچرخد، نه دفاع از قبایل پشتونستان. 

متاسفانه که افغانستان نه در زمان جنگ استقالل توانائی پس گرفتن 

آنسوی خط را داشت و نه بعد از آن توانائی استرداد سرزمین های 

سرزمینهای خود را پیدا کرد. جهاد افغانها برضد شوروی بیشتر با 

به نفع توانمندی با وصف اخراج شوروی از کشورحمایت غرب،

پاکستان تمام شد وبه ضرر افغانستان.چنانکه اکنون آنکشور با 

ل اخیر، هر روز یا مداخالت وتجاوزات بیشرمانه خود در چند سا

هر هفته با سالح های ثقیله وتوپخانه مجهز خود صدها راکت بر 

والیات کنر وننگرها ونورستان فیرمیکند و مردم ومحالت زیادی را 

خساره مند میسازد ولی دولت به دلیل جنگ فرساینده داخلی با طالبان 

وحضور نیروهای ناتو امکانات یک جنگ علنی وعملی را با 

درحال حاضر ندارد، معهذا نیروهای دلیرسرحدی افغان از  پاکستان

مرزهای وطن واستقالل کشور شجاعانه دفاع میکنندو خود را فدا 

 2020/ ٧/ 11پایان .مینمایند وقربانی میدهند
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 مقاله بيست وچهارم

 

 مسخره کرد! قالل را نبایدــاست
 

 
ترداد استقالل اسد روز اعالم اس 2۸همه مردم افغانستان میدانند که  

استقاللی که تحت زعامت شاه امان هللا غاری  افغاتستان است.

وجانبازیهای مردم دلیر 

/ 1۹1۹افغاتستان در سال 

سال  101ش یعنی 12۹۸

قبل از امروز از دست 

استعمار بریتاتیا حاصل 

 .گردیده است

به این مناسبت دولت 

ونهادهای دولتی وتمام 

مردم افغانستان فرارسیدن 

روز را گرامی میدارند این 

و آنرا با تدویرمحافل و 

کنفراتس ها و نواختن دهل و ساز و راه انداختن اتن های ملی 

راغانی کردن شهرو کوچه ها تجلیل میکنند. این تجلیل پاس داری چو

از خونهای پاک پدرانی است که در راه کسب استقالل کشور ریخته 

د جهان احساس سرفرازی اند تا فرزندان شان درمیان سایر ملل آزا
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وخوشبختی نمایند.بنابرین چنین روز مقدس ملی را نباید تمسخرکرد 

 ! و یا زیر سوال برد

کدام پستی گذاشته بود بنام "  رفیسبوکشهموطنی تحصیل دیده د

 "استقالل؟

پیامش این بود که کشور ما توسط امریکا اشغال شده وما استقاللی 

؟ سپس ازسالهای حادثه زای  نداریم پس استقالل چی ویادش چی

 1۸٧۹میالدی ،  1۸۴2میالدی ،  1٧۴٧میالدی ،  1٧0۹چون 

یاد کرده است که هریک  1۳۶٧دلو  2۶میالدی ،  1۹1۹میالدی ، 

 . اهمیتی کمتر از روز استقالل نداشته اند

 :من کامنتی به این مضمون برایش نوشتم

که تحمل دیدن  این گونه سوالها معموالً از سوی کسانی مطرح میشود

تجلیل از استقالل افغانستان را ندارند وبا سواالت این چنینی کمی 

 .خود را تسلی میدهند. من از شما توقع چنین سوالی را نداشتم

شما خود گفته اید که بعد از فروپاشی دولت تیموری هرات سرزمین 

افعانستان میان سه دولت نوظهور صفوی و شیبانی و بابریان هند 

شد. این تجزیه مدت دو نیم قرن بدرازا کشید. تا اینکه مردی تقسبم 

چون میرویس خان هوتکی در قندهار پیدا شد و مردم را به اتحاد 

وقیام برضد ظلم واستبداد حاکمیت صفوی فرا خواند و با از جان 

گذشتگی توانست یوغ استبداد صفوی را از دوش مردم قندهار 

این  .ار ولواحق آنرا اعالن نمایدبدورافگند و استقالل قنده 1٧0۹در

اقدام شجاعانه میرویس خان الگویی برای مردم هرات و سیستان نیز 

گردید و این دو ایالت نیز با اقدامات جسورانه خود توانستند استقالل 

 .حاصل کنند 1٧22و  1٧1۶خود را از تسلط صفو یان در سالهای 

ک جدا از هم قندهار وهرات و سیستان تا ظهور نادرافشار هری

بحیات خود ادامه دادند و هرگز با هم متحد نشدند وقلمرو واحدی 

بیشتر از  را تشکیل ندادند. میرویس خان هم قادرنگردید قلمروخود
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زابل وارزگان و کاکرستان وسیبی  ودرشمال فراترازهیلمند 

 وخاشرود  توسعه دهد.

ه گذشته از این بخش شمال کشور چون بلخ ومیمنه در زیر سلط

ازبکان شیبانی ماوراءالنهر بود وبدخشان  و کابل در دست بابربان 

الهام نگرفت ودست به کدام هند بود و از استقالل قندهار و هرات 

  شورش یا قیامی نزدند.

به استقالل محلی قندهار خاتمه داد وتمام  1٧۳۸نادرشاه افشاردر

ال بر آن افعانستان موجوده را به قلمرو ) فارس( افزود ومدت ده س

حکم راند و گپی از آزادی وخود مختاری قندهار وهرات و دیگر 

نادر افشار  1٧۴٧تا آنکه در سال .بخشهای کشور در میان نبود

بدست سران نظامی خود در خبوشان خراسان بقتل رسید و سران 

  .نظامی اش هریک برگوشه ای ار امپراتوری او دست یافتند

فسران نظامی نادر بود با گروه تحت که یکی از ا احمد خان ابدالی 

فرمان خویش حرم نادر را از تطاول شورشیان نجات داده به کالت 

رسانید و از آنجا با نیروهای افعانی بعزم قندهار حرکت نمود ودر 

قندهار با تشکیل یک لویه جرگه متشکل از بزرگان قومی سعی نمود 

زینند که منبعد از تا افغانها از میان خود کسی را به پادشاهی بر گ

خود دولتی داشته باشند وجز از پادشاه خود از کسی دیگری اطاعت 

روز جر وبحث احمد خان ابدالی را  ۸نکنند.باالخره افغانها بعد از 

به این ترتیب تهداب دولت (. 1٧۴٧به پادشاهی خود برگزیدند)اکتوبر

معاصر افغاتستان در قندهار گذاسته شد به همین خاطراحمدساه 

درانی بحیث موسس دولت معاصر افعانستان شناخته میشود نه 

 .محصل استقالل کشور

استقالل بعد از آنکه کشوری ایجاد شده باشد و آزادی آن کشور از 

سوی نیروهای حارجی سلب سده باشد و در اثرقیام مردم آن آزادی 

موسس و بنیان گذار   جایگاه  .دوباره بدست آمده باشد گفته میشود
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ور باالتر وعظیم تر از محصل استقالل کشور پنداشته یک کش

 .میشود

احمدشاه درانی را به این خاطر موسس دولت افعانستان معاصر 

میگویم که کشوری را که او بنیان گذاشت وقلمروی را که او ازخود 

بمیراث گذاشت خیلی بزرگتر از قلمرویست که امروز بنام افغاتستان 

سیاسی وتجاوزات دول استعماری در  فراز وفرودهای .یاد میگردد

افغاتستان را محدود به جغرافیای امروز ی کرد  نه تنها  1۹قرن 

بلکه بریتانیا برسیاست خارجی آن کنترول داشت وامرای افغانستان 

چون شاه شجاع وامیر دوست محمدخان وامیرمحمدیعقوب خان و 

اشتند بدون امیرعبدالرحمن خان  بشمول امیر حبیب هللا خان اجازه ند

اجازه بریتانیا با کشورهای همسایه داخل رابطه سیاسی وتجارتی 

  وفرهنگی گردد.

محمودطرزی مدیر سراج االخبارافغانی پیوسته این وضعیت را 

نکوهش میکرد ومنورین وجوانان کشور را برای کسب استقالل 

تشویق وترغیب مینمود.شهزاده امان هللا ودیگر عناصر آزادی طلب  

ن وضعیت رنج می بردند و جداً آرزومند حصول استقالل از ای

امیر حبیب هللا خان در کله  1۹1۹افغانستان بودند. تا اینکه در  سال 

گوش لغمان به قتل رسید وسردار نصرهللا خان در جالل آباد اعالن 

از امان هللا خواست بیعت نامه خود واهالی کابل را   امارت نمود و

امان هللا خان خود مدعی جانشینی شهزاده اما  بفرستد، جالل آبادبه 

پدرگشت و با اقدامات جسورانه توانست عم خود امیرنصرهللا خان را 

وادار به استعفی نماید. با استعفای امیر نصرهللا خان شهزاده امان هللا 

درکابل تاج پوشی نمود ودرهمان روز 1۹1۹فبروی  2۸درتاریخ 

را بشرط حصول استقالل کشور  تاج پوشی اعالم نمود که این تاج

د وسپس با ارسال مکتوبی به ویسرای هند برتانوی نکمیقبول 

خواهان برسمیت شناختن استقالل افغانستان گردید و چون جوابی 
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نگرفت جهاد برای کسب استقالل را اعالم کرد ومردم آزادیخواه 

افغانستان به این خواست برحق شاه جوان خود لبیک گفتند 

جنگ سوم افغان وانگلیس آغاز گردید ویک  1۹1۹جون ودرچهارم 

ماه بعد دولت انگلیس حاضر به مذاکره صلح در راولپندی شد 

 1۸اگست معاهده صلح  به امضا رسید ودر تاریخ  ۸وسرانجام در 

را توشیح نمود وهمان روز را معاهده  شاه امان هللا آن 1۹1۹اگست 

 بحیث روز استقالل افغانستان اعالن نمود.

از همان روز افعانستان در قطار دول آزادجهان قرار گرفت  

وروابط سیاسی واقتصادی خود را با سایر کشورهای جهان تحکیم 

  .بخشید و در راه ترفی جامعه گام برداشت

از آن زمان تا هنوز پرچم استقالل افغانستان  برفراز ارگ شاهی 

روز تا هنوز از همان است.  زودر سازمان ملل متحد دراهتزا کابل

ونمایندگی های سیاسی افغانستان در بیش از یکصد کشور  ءسفرا

 .جهان حضور دارند و برسمیت شناخته میشوند

ی خود بخارج سفر میکنند و نستان با پاسپورت افغانتا هنوزمردم افغا

تاهنوز اتباع کشورهای خارحی با اجازه وگرفتن ویزای افغانی وارد 

هم پول افغانی درمعامالت تجارتی  هنوزتاافغانستان میشوند. 

م شمرده میشویش است. بنابرین ما هنوز هم یک کشور مستقل گرددر

ولو که عساکر امریکا وناتو در کشور ما حضور دارند و به بهانه 

مبارزه با تروریرم بر هرجای که خواسته باشند بمب پرتاب میکنند. 

به افغانستان آمده چون آنها به اجاره شورای امنیت سارمان ملل متحد 

اند ولی در تجلیل وگرامیداشت از استقالل ما ممانعتی ایجادنمی کنند. 

نا امنیهای که مانع تجلیل درست وپرشکوه مراسم جشن استقالل در 

سال اخیر شده وهنوزهم میشود از دست کشورهای همسایه  ۴0

مااست .اگر همسایه های خوب میداشتیم شاید وضعیت سیاسی 

 .نیتی ما بهتر می بودونظامی وام
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وطن را  ریسوال بردن استقالل افغانستان جوانان و سربازان دل ریز

 یارض تیاز استقالل و دفاع از تمام انتیکه هر روز بخاطر ص

وطن  هیو روح  سازدیدلسرد م کنندیم یخود را قربان نیریش یجانها

 . زندیرا در جوانان صدمه م یدوست

زنده  درا درفرزندان خو یل طلبواستقال یآزادمنش هیروح دیبا

 باد استقالل کشور ! ندهیپا.بگوئیم :مینگهدار

*** 

 است؟« یخیونکبت تار بتيروز مص»آیا روزتجليل از استقالل

 

ونکبت  بتیروز مص»روز تجلیل از استقالل کشور را  انفریآر زیعز

دانسته وتحت همین عنوان مقاله ای را درروزتجلیل « یخیتاربزرگ 

ل کشور که دشمنان افغانستان چهارده راکت برمحالت از استقال

مسکونی کابل  فیرکردند وده ها انسان بیگناه را بخون وخاک کشیدند، 

 در فیسبوک خود منتشرنمود.

را کت مملو از مواد شیمائی در فضای  کی مثل مقاله  هم  نیا  

ا که راستقالل طلب هزاران افغان  احساسات   مجازی شلیک شد و

بگذرانند   یخوشاب این روز راخود را کنارگذاشته  یغمها ستندخوایم

نوشته خود به استقالل  نیا در انفریساخت.   آرمتاثر وجریحه دار

وحصول آنرا برای مردم افغانستان و  هنمود یحرمت یبافغانستان 

است و به جان بازیهای پدران ونیاکان غیوراین  خوانده  بار نکبت

 .کشور توهین نموده است

 ده است؟ افغانستان چه ضرری دیاستقالل آریانفر از که   مندانست نم

در  نیمجا  لیرا از نعمت  سواد وتحص فرنایاستقالل آر مگر

 افغانستان محروم کرده است؟

 یبه اتحادشورو لیتحص یبرامستقل ستان ناز نام افغا اتفریمگر آر 

 اعزام نشده بود؟
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در را  مند آبرود  وپست بلن کی درحکومت کرزی انفریآر مگر

کرده نبود ؟ برای پنج سال اشغال نکرده وزارت خارجه افغانستان 

 بود.

 از استقالل نقدریرا گرفته است که ا اتفریز آریاستقالل  چه چ پس

 نفرت دارد؟  افغانستان

ومیخواهد بگوید  شماردیم یخیبزرگ تار بتیاستقالل را مص انفریآر

.پس اگر چنین است میتواند ریسمان که استعمار بهتر از استقالل است

غالمی بیگانه را برگردن خود محکمتر ببندد  ودست از زهرپاشی 

  های نابخردانه خود بگیرد .

با این نوشته اش  ماسک اجنتوری خود را عقب زد و چهرۀ  انفریآر

اصلی خود را به همه مردم افغانستان نشان داد.او بدون شرم وحیا از 

ن وسبک مایه ترین کلمات وجمالت را به مردم وطن ، زشت تری

ادرس استقالل کشور و زعیم ومردمی که در راه حصول آن جانهای 

شیرین خود را ریخته اند، نثار کرده ونقش خود را بحیث یک الرنس 

 نیاقوام ساکن ا انیم شورای نظار برای تفرقه افگنی ونفرت پراکنی 

اید سران شورای بازی کرده است. قبل از هرکسی دیگرمی ب کشور

  نظار جواب این  اجنت پیشتاز خود را بدهند!

افغان باتوپ مدافعان  یرو رپاکستان  که ب انینظامهمانگونه که 

سربازان مدافع   یبرو این پست خودهم با  فرنایآر کنندیم کیشل

 کرده است.  ریاستقالل کشور  ف

دفاع از  سربازان افغان  دروهر لحظه اکنون  نیکه هم مینکن فراموش

 یول کنندیم  نخود را قرباو نوامیس ملی جانهای شیرین استقالل 

ی مدافعان سربکف احترام به شجاعت واز جان گذشتگ یبجا انفریآر

آنان را نکبت  یها یفرستد و جانباز یبه آنها نفرت موطن 

 .!!؟خواندیبارم
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ن پاکستاتوپخانه  شلیککشنده تر ازچنین افرزات فکری ومغزی 

خودی در لباس  فرنایآر یاست ولدیرینه مپاکستان دشمن  رایاست. ز

میتوان گفت  پس. کرده استحمله ویک کابلی بر ارزش های ملی ما 

   ماست!استقالل  یبرا تر از پاکستاندشمن خطرناک انفریآرعزیز

خود را دوستان و دشمنان وطن و استقالل  دیافغانستان با جوانان

 تیثیبه آبرو وح بیگانه  جاسوسو جنت ابشناسند و اجاره ندهند که هر

 دماربششان را  سبک  وریپدران غ یهارشادتشان بتازد و  یمل

 کند . ریوتحف نیوتوه

 پایان
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 مپنجمقاله بیست و

 

 از جنگرا شاه امان هللا فاجعه ایکه 

 د؟کربا بچۀ سقاومنصرف  

 

، دراک، با برخی  اشخاص بدبین به شاه امان هللا، آن شخصیت عالی

معرفت ،مهربان، پرعاطفه، مردم دوست، وطن پرست، دشمن 

استعمار ،عاشق استقالل وازادی، دارای جهانی بینی روشنفکرانه 

،دشمن خرافات ومالهای دیوبندی وعاشق علم ومعرفت ووحدت ملی 

، این سوال را مطرح میکنند که چرا شاه امان هللا با بچۀ سقو نجنگید 

رد؟ حتی رییس جمهور غنی که خود را از و از کشور فرار ک

رهروان شاه امان هللا میشمرد ودست به احیاء مجدد قصر ها 

وعمرانات عصر امانی در داراالمان وپغمان زد و با تعمیروترمیم 

مجدد آنها میخواست بمردم نشان بدهد که  فصل ناتمام  برنامه های 

وزهای حکومتداری مترقی امان هللا خان  را دنبال میکند،در آخرین ر

خود برشاه امان هللا زبان به انتقاد گشود وطعنه آمیز گفت که او وطن 

را گذاشت وفرار کرد ومن کسی نیستم که وطن را رها کنم، اما دو 

روز بعد عرصه سیاست چنان براو تنگ شد که با چپلک مجبوربه 

 فرار از وطن گردید!  

اشق اعتالی وطنش بود نه درباره شاه امان هللا میتوان گفت که او ع 

عاشق قدرت. او مدت ده سال بدون هیچگونه کمک مالی خارجی 

وبدون حضور آقامابانه کدام قدرت خارجی برافغانستان حکومت کرد 

و عالوه بربدست آوردن  استقالل کشور ، نخستین قانون اساسی 

افغانستان را با معیار های عالی انسانی وتساوی حقوقی شهروندان 



 257 ام جاویدانافغانستان یک ن

تدوین ونافذ کرد و درتمام عرصه های دیگر دولتمداری کشور 

قوانینی وضع وبه تطبیق آن پرداخت که  اگر ارتجاع و استعمار مانع 

تحقق آن برنامه های اصالحی واجتماعی نمیشد وفرصت می یافت 

شوند، امروز افغانستان در زمره کشورهای  که آن برنامه هاعملی 

هللا خان بحیث قهرمان  شک امانداشت. بدون  متمدن منطقه قرار می

 !« استقالل وآغازگر فصل تجددخواهی در افغانستان شناخته میشود. 

اشرف غنی از بسی جهات با امان هللا  قابل مقایسه  نیست،           

اشرف غنی عاشق قدرت بود وبرای حفظ این قدرت حاضر بود 

بانی کند روزانه صد ها تن از نیروهای امنیتی ودفاعی کشور را قر

مگر نظام غرق در فساد را نگهدارد.او باری اعتراف نمود که تلفات 

هزار سرباز رسیده    ۴۵نیروهای امنیتی کشور در سال گذشته به    

است.اما امان هللا خان در جنگ با بچۀ سقو حاضر نبود، بیست نفر 

   .]درهمین نوشته  براین خصوصیت شاه امان هللا مکث خواه دشد[کشته شود

شاه امان هللا ده سال تمام بدون کمک مالی ویا نظارت کدام 

کشورخارجی برافغانستان بطورمستقل حکومت کرد، درحالی که 

اشرف غنی در دور دوم حکومتش فقط یک هفته از دساتیر امریکا 

سرپیچی کرد ومیانجیگری زلمی خلیلزاد را در تشکیل یک حکومت 

نپذیرفت وخود را بحیث رئیس  ائتالفی ومشارکتی با عبدهلل عبدهللا

جمهورمستقل افغانستان اعالم نمود ودرهمان زمان من واشخاص 

زیادی این جرات او را با نوشتن مقاالتی ستودیم،ولی یک هفته بعد  

دوباره اشرف غنی تن به تقسیم مساویانه قدرت  با عبدهللا عبدهللا داد 

ر خوداشرف غنی ومعلوم شد که سیاستمداری نااستواراست .با این کا

تائید من وبسیاری از طرفدارن خود را از دست داد.دراین دوره او 

مجبورگردید به جنرال یاغی وباغی )دوستم(که تقرروالی فاریاب 

جان  را از سوی رئیس جمهورقبول نداشت، ولی امتیازات او زوجو

را قبول داشت،رتبه  مارشالی بدهد و بند کمالخان را در نیمروز بنام 
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داودخان نام شهید سس آن ؤافتتاح نماید بدون آنکه از مخود 

ببرد،کارمهم دیگری  انجام نداد  وهمینکه امریکا با طالبان موافقتنامه 

دوحه را امضا نمود به اوگوشزدکرد تا از قدرت کنار برود مگر او 

که حاضر به رهاکردن قدرت نبود، چنان تحت فشارقرار گرفت که   

 ر گردید.مجبور به فرار از کشو

شاه امان هللا این قدر عقل ودرایت داشت  که وقتی دریافت  شورش  

شینوار و بغاوت بچه سقو براثر خیانت برخی از رجال بلند پایۀ 

دولتی در همدستی با روحانتیت متنفذ برضد خودش آغاز شده و 

، از قدرت  کردنش باید خونهای زیادی ریخته شود خاموشبرای 

و بجای خود سردارعنایت هللا خان ( 1۹2۹ی جنور 1۴استعفی داد)

را جانشین ساخت. اوفکر میکرد که با استعفای خودش  وجانشین 

کردن برادرش دیگر برای روحانیون وسران شورشی بهانه ای برای 

ادامه شورشگری باقی نخواهد ماند وجنگ خاتمه می یابد، ولی از 

رضد او دراز آنجا که دست استعمار انگلیس از آستین روحانیون ب

شده بود، تا زمانی که او را از کشور نابود نمیکرد دست بردار او 

 نبود.

هللا پس از کناره گیری ازقدرت به قندهار رفت،مردم قندهار  امان شاه

بعد از وصول شاه بدور او جمع شدند و حمایت خود را با جان و 

وى کابل مال از پادشاهى او اعالم داشتند و او را مجبور کردند تا بس

 براى استرداد تاج و تخت حرکت کند. 

 پوهاند عبدالحی حبیبى که در زمرۀ لشکرقومی قندهار شامل بود از 

  ش 1۳0۸در بهار »چشم دیدهاى خود  بدینگونه یادآورمى شود :  

خان  هللا هزار لشکر قومى قندهارى و هزاره تحت قیادت شاه امان ده

مقر را عبور کرد و بسوى بسوى کابل حرکت نمود. سپاه زابل و 

غزنى پیش آمد. در مسیر راه بنا بردسایس انگلیس بوسیله برخى 

انگیزش و  عناصر مشکوک و روحانى نمایان داخلى به غرض
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داران کشاف  تن از طالیه  آویزش قبایل درانى و غلجائى بیست

هاى پاره  درانى در منطقه سکونت غلجائیان کشته شده و نعش فراهى

هاى کج شده تلفون انداخته بودند و بر کاغذى  گان را بر پایه شده کشته 

این مهمانى از جانب اقوام غلجائى »با خط بد مالیى نوشته بودند: 

 « هللا است. امان  براى درانیان و شاه

با مشاهده این وضع اسفناک و فجیع، غریوازلشکریان برخاست 

ود برآورند ولی واجازه خواستند تا دمار از روزگار باشندگان آن حد

اکنون ثابت شد که » شاه لشکریان را بدور خود خواند و گفت : 

دشمنان میخواهند در بین قبایل ما فساد و جنگ اندازند تا ما با 

دست خود یکدیگر را بکشیم و مسبب این عمل ناجایز من خواهم 

بود که براى باز گرفتن تخت و تاج، کشت و خونریزى روى خواهد 

شکن  ردم عزیز من! بیقین بدانید که من این مناظر دلداد. پس اى م

خواهم شما  جنگ داخلى و قبیلوى را تحمل کرده نمیتوانم. و نمى

براى بازگشت تخت و تاج من به چنین کارها دست یازید. پس باید 

 من از میان شما بروم تا موجب چنین کشتار و خونریزى نباشم. 

قى خواهد ماند، ولى روسیاهى شما ملت عزیزم، زنده و افغانستان با

ابدى و مسئولیت این هنگامه ناشایست بنام من ثبت میشود. در 

حالیکه من از روز اول شاهى خود تعهد سپرده بودم، که براى حفظ 

استقالل و تمامیت مملکت و سعادت و وحدت شما مردم افغانستان 

 کار کنم. 

یخ این بود که هاى سابق تار ببینید! علت بدبختى مردم ما در دوره

ها  شهزادگان براى بدست آوردن مقام شاهى با همدیگر جنگ

ها و  اند و در این بین شما مردم را با یکدیگر بجنگ و دشمنى داشته

اند. من میخواستم دوره شاهى من  هاى قبیلوى برانگیخته عداوت

چنین نباشد و بجاى اینکه مردم را به جنگ یک دیگر سوق دهم، 

تى و وحدت و سعادت و اخوت تمام مردم افغانستان باید منادى دوس
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بینم که شما بجنگ داخلى قبیلوى گرفتار  باشم. چون اکنون مى

آئید، اینک من میخواهم میدان را به مردم خود افغانستان اعم از  مى

موافقان و مخالفان خود، بگذارم. شما با همدیگر جور بیایید. من 

ز ستانى تخت شاهى بدوش مسئولیت جنگ خانگى شما را براى با

 خود گرفته نمیتوانم. 

یک او درزاده من درپاره چناررسیده )منظورنادرخان است( و دیگر 

برادر روحانى من در همین جا نشسته و جنگ خانگى را در میدهند 

)منظور شاه نورالمشایخ است( ولى من مرد این کار نیستم و 

ایید، اتفاق کنید، توصیه من بشما این است که با همدیگر کنار بی

استقالل خود را نگهدارید، و وطن خود را بدشمنان خارجى 

مندید، عین  مسپارید! من فردى از شما هستم، اگر شما سعادت

سعادت و مسرت منست. ولى اگر اینچنین بخاک و خون بغلتید، 

موجب بدبختى و مالل دایمى من خواهد بود. سپس شاه نیکدل و 

دوست این دو بیت واقف الهورى را  خواه و مردم حساس و خیر

 اشک ریزان خواند : 

 جنگ تو صلح و صلح تو جنگ است     

 چه نیرنگ است   من بقــربانـــت این

 مي  روم  تـا تـــو نـشنـــوى نـا مـم        

 اگــر از نـــام من تـرا ننگ است ؟

  «هللا. امان و بعد گفت : فى

 "(  1۸۴-1۸۳چاپ دوم، ص)   جنبش مشروطیت درافغانستان، 

 

حبیبى صادقانه شهادت میدهد که مردم بسیار به او  باور   عالمه

داشتند و میخواستند شاهى را بدو باز گردانند، اما شاه که نمیخواست 

بخاطر بدست آوردن قدرت خون ملتش را بریزد با روبرو شدن آن 
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غربت  حادثه دلخراش، واپس به قندهار برگشت و از آنجا راهى دیار

 شد تا مرگ هموطنان خود را نبیند.

از آنچه گفته آمدیم بروشنی معلوم میشود که شاه امان هللا شخص  

بسیار باعاطفه  بود وتحمل دیدن کشت وکشتار اتباع خودرا بخاطر 

کسب قدرت  وسلطنت نداشت. از نفاق و جنگ های قومی نفرت 

ادروار داشت و میخواست مردم افغانستان در تحت زعامت اوبر

زندگی کنند و نیروی خود را در دفاع از استقالل و ترقی کشور 

ً دیوانه  بکار ببرند، نه در راه حذف یک دیگر خود. شاه واقعا

وارعاشق مردم و ترقی کشور بود ونمی خواست  برای حفظ سلطنت 

 اومردم خون همدیگر را بریزند.

نکته مهم  داکتر سید عبدهللا کاظم دریک مقالت ممتع به توضیح یک

جای تأسف آنست که »....در بارۀ شاه امان هللا پرداخته نوشته است:

ما از بس عقده و بدبینی هیچ چیز خوب برای خود و ملت ووطن 

خود نمانده ایم، حتی دانشمندان و شخصیت های وارد درادبیات و 

تاریخ دراین روزها کلمه "فرار" را در مورد شاه موصوف به 

د . اینکه بعضی از مؤرخان در سالهای گذشته تکرار بکار می برن

به تقلید از منابع حکومتی امان هللا غازی را شاه "مخلوع" نامیده اند، 

نیز به معنی دقیق کلمه دقت نکرده اند . این دو اصطالح گویا "شاه 

فراری و یا مخلوع " هردو با واقعیت صدق نمیکند ، زیرا شاه 

ه ازسلطنت به نفع برادر خود موصوف رسما با تقدیم استعفی نام

صرف نظر کرد ، نه اینکه مخفیانه راه گریز را درپیش گرفته باشد 

و یا اینکه ازسلطنت خلع شده باشد ، زیرا "مخلوع " برشخصیکه از 

کار برکنار شده و نیز بطور خاص برای پادشاهی که از سلطنت 

،  ۳جلد  ) فرهنگ معین،معزول یا برکنار شده باشد، اطالق میگردد . 

استاد پوپلزائی می نویسد: به ساعت .( ۳۹۵0،صفحه  1۳٧1،تهران، 

ع 1۹2۹جنوری  1۴ش موافق 1۳0٧جدی  2۴صبح روز دوشنبه ۶
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شاه غازی استعفای خود را از امر خطیر سلطنت نوشته بدست برادر 

) پوپلزائی: "سلطنت امان هللا شاه و « بزرگ خود عنایت هللا شاه سپرد...

 (۴٧1، جلد دوم، صفحه 1۳۹۶د افغانستان، استقالل مجد

به این حساب شاه امان هللا غازی نه فرار کرده و نه خلع شده است، 

 لذا بهتر است او را به حیث "شاه مستعفی " شناخت .

نویسنده دراخیر می گوید :اینکه بعضی ها خروج شاه را "گریز 

تباهی ازمیدان ودست کشیدن از مبارزه وسپردن قدرت به یک دزد و

کشور " توجیه میدارند ، موضوعیست که به طینت و برداشت 

هرشخص مربوط میشود . کسانیکه خواهان جنگ وجدال وقتل و 

کشتار برای اعاده مقام استند با کسانیکه با درنظرداشت شرایط 

 «خاص مثل شاه امان هللا غازی می اندیشند ، فرق میکند.
(http://www.afghan-german.net/.../kazem_sa_amanullah۳.pdf Visa)  

 

 اعالمیٔه غازی امان هللا خان از بمبئی: 

علت برگشت من به قندهار، آرزوی من برای » شاه امان هللا:

 .«جلوگیری از خونریزی بین اقوام افغان درانی و غلجی بود

اعالمیهٔ غازی امان هللا خان که » داکتر عبدالرحمن زمانی مینویسد:

ر بمبئی به مطبوعات داده شد، در ضمیمهٔ اول بعد از ترک وطن د

راپورجګرن ویکمن، مامور وظایف خاص انگلیس ها چنین قید شده 

شنیده ام که مردم تصور میکنند من در نتیجهٔ شکست قوای »است:

قندهار و پیروزی قوای بچهٔ سقاو کشور را ترک گفته ام، بنابر آن 

ن شکستی بر قوای الزم میدانم بصورت مختصر اعالم کنم که چنی

ما هیچ وقت  ،من تحمیل نشده است. با وجود جنگ شدید در غزنی

شکست نخورده ایم، علت برگشت من به قندهار، آرزوی من برای 

جلوگیری از خونریزی بین اقوام افغان درانی و غلجی بود. به 

مجردیکه من درک کردم بعضی اقوام مثل انډر، بخش های از تره 
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خالفت شانرا با من آغاز میکنند، من خودم عقب کی ها و توخی ها م

نشینی نموده و جنگ بیشتر را به اساس اصل صلح و دوستی که 

من » من همیشه از مدت ها قبل گرامی داشته ام، متوقف ساختم.

هیچگاهی برای منفعت شخصی ام تمایلی به نا بودی و بر بادی ملت 

 من نداشته و ندارم.

آغاز اغتشاش شینوار تا به انتشار آن این یک حقیقت است که از » 

به تمام والیات مشرقی و شمالی من به سر بازانم امر کردم به هیچ 

جائی حمله نکنند و در عوض آن بصورت دوامدار نمایندگانی را 

نزد اغتشاشیون فرستاده و تا حد توان کوشیدم مسایل را از طریق 

ت دهم که صلح حل و فصل کنم، و از طرق منطقی آنها را قناع

یکبار دیگر وفا داری خود را به من اعالم کنند. شورش آنها 

هیچکدام اساس درستی نداشت، آنها مخالف افکار من بوده و آنرا 

مخالف آرمان های اخالقی خود و عنعنات ملی میدانستند. همهٔ این 

موارد در لویه جرگه مورد بحث قرار گرفت، و به اتفاق آراء توسط 

صویب شد، که به اشتراک یکهزارویکصدوهفت آن حل وفصل و ت

نفر از نمایندگان تمام کشور دائر شده بود. اما از ( 1107)

آنجاییکه تمام مشوره ها و اعالمیه های عفو عمومی من کدام 

تأثیری نبخشید، و خیانت کسانیکه در ابتدا عاملین توطئه بوده و 

ادامه  پس از آن از فاش شدن اعمال شیطانی خود می ترسیدند،

یافت، من وظیفه خود دانستم تا برای جلوگیری از خونریزی بیشتر 

 .«تخت و تاج را به نفع برادر بزرگتر خود عنایت هللا خان رها کنم

، ص 201۳بازنگری دوره امانی وتوطئه های انگلیس، چاپ  -داکترزمانی)

۴۵۸-۴۵۹) 

میه اش غازی امان هللا خان در اعال»داکتر زمانی درادامه مینویسد: 

بعد از ذکر مختصر رویداد های قندهار علت جلوس دوباره اش، 

اعالم وفاداری اقوام والیت مشرقی، حمایت و تشویق رهبران اقوام 
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مناطق بین قندهار و کابل، تنظیم سر بازان منظم و قومی و حرکت 

شان بطرف کابل، پیشرفت بسوی غزنی و تسلیمی و شکست قوای 

ر و وردک، در بارهٔ دست کشیدن از جنگ و حبیب هللا کلکانی در مقُ 

با اتکا به همکاری و وعده های اقوامی که »ترک وطن میگوید که 

بین قندهار و غزنی زندگی میکنند، و دانستن اینکه تعداد قوای سقوی 

در غزنی از یک هزار نفر تجاوز نمیکند، من بطرف غزنی پیش 

طغیان تازه و غیر رفتم اما به مجردیکه ما به غزنی رسیدیم، یک 

متوقع انډری، یک قسمتی از اقوام تره کی ،هوتکی، و توخی بوقوع 

پیوست، لذا من برای بازیابی اوضاع، که رخ دیگری اختیار کرده 

بود، به مقُر، محل فرماندهی خود، برگشتم. من کوشیدم غلط فهمی 

را از طرق مسالمت آمیز رفع کنم، اما این سؤ تفاهم تا به قالت 

ار یافت و اقوام منطقه را متأثر ساخته بود. بعد ازینکه من به انتش

قالت آمدم تا یکبار دیگر این بد گمانی را از طریق ترغیب رفع کنم، 

من با دانستن رازی درک کردم که یک خونریزی جدید بین اقوام 

غلجی و درانی آغاز میشود. من هیچوقتی فقط برای حاصل کردن 

میتوانستم به جنگ داخلی اجازه داده و سبب دوبارهٔ قدرت و اختیار ن

خونریزی شوم. من با توجه به این اصل تخت و تاج را رها نموده و 

افغانستان را ترک گفتم، در تمام دوران این کمپاین، لشکر من با 

قوائی روبرو نشده بود که توان مقاومت را داشته باشد و یا از آن 

مسیر راه ما، مخصوصاً شکست خورده باشیم. اگر چه اقوامی در 

انډر سوگند و تعهد خود را شکستانده و تعداد بزرگ شان بر قوای ما 

حمله نمودند، اما آنها بیش از یک یا دو ساعتی بمقابل ما مقاومت 

کرده نتوانستند، در نهایت شکست خورده و فرار نمودند این نشان 

میدهد که قوای ما هیچگاهی از دشمن شکست نخورده و در یک 

عملیات واحد هم لشکر من عقب نشینی نه نموده و یک گام به عقب 

 نرفته است.
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من یکبار دیگر تکرار میکنم که این اصول و مخالفت من با 

خونریزی بود که من را مجبور ساخت از تاج و تخت انکار و از 

کشورم خارج شوم. من هیچ وقتی نخواسته ام که ملت افغان برای 

 یده و تباه شود. منافع شخص من باهم جنگ

این دلیل آمدن غیر مترقبه من به چمن بود، من بصورت قطعی آن 

شایعاتی را رد میکنم که علت ترک کردن افغانستان شکست قوای 

ً مؤفق نشدم،  ً بی اساس است. گر چه من شخصا من بود این مطلقا

اصول من در افغانستان ناکام بوده نمیتواند، چون من مطمئن هستم 

ان ده سال کار سخت و تالش، من حد اقل مؤفق شدم که در دور

ذهنیتی را ایجاد کنم که هیچ وقت اجازه نخواهد داد افغانستان درین 

حالت باقی بماند.لذا من میدان را به آنهای ماندم که دعوای قهرمانی 

دین را دارند و از آن برای منافع شخصی استفاده میکنند و 

سانده اند.همه از حالت کابل و اینکه را بدین حال و روز ر  افغانستان

با دین و مذهب چه معامله ای صورت میگیرد، بخوبی آگاه اند 

بزودی فهمیده خواهد شد که در پشت پرده بدون از اغراض شخصی 

و نادانی چیز دیگری نیست،در غیر آن مٔسله دین با وضعیت و امور 

همان  -رزمانیداکت) «موجودهٔ افغانستان هیچ نوع وجه مشترکی ندارد.

 (۴٦0اثر، ص 

قابل یاد آوریست که اشارهٔ غازی »داکتر زمانی عالوه میکند که 

امان هللا خان به آغاز مخالفت بعضی از اقوام مثل انډر، بخش های 

از تره کی ها، هوتکی ها و توخی ها، اشاره به توطئه دیگریست که 

اختالفات بین در آن دشمنان غازی امان هللا خان میخواستند عالوه بر 

درانی ها و غلجی ها، اختالفات دیرینهٔ مردم هزاره و غلجی های 

غزنی را دامن زده، آنها را در بین هم بجنگانند. به رویت اسناد 

آرشیف انگلستان دو روز بعد از پیوستن دو ستون از لشکریان به 

قوای غازی امان هللا خان، رسیدن لشکر های هزاره آغاز شد، دو 
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از بهسود تحت قیادت گل محمد خان پسر ارباب بخت یار  هزار نفر

بود. یکهزار نفر تحت قیادت احمد علی خان پسر محمد هللا خان از 

بخش های محمد خواجه و چهار دشت هزاره های چهار باغ ،هشت 

صد نفر از قسمت های سوخته و علودانی تحت قیادت ملک شاه پسند 

نفر تحت قیادت نیاز محمد و ملک خان شیرین خان، حدود دو هزار 

خان، مهتر یوسف و باز محمد خان خوش ابدال که از قریه های 

ناور، سراب، ترکان وککرک بودند. پنجصد نفر بیات قیاق دره سیاه 

سنگ و امده تحت قیادت محمد ناصر خان، محمد سردار خان و 

احمد علی خان بیات آمدند. تمام هزاره ها با اسلحه خود شان آمده 

ند. روز بعد دو هزار نفر هزارهٔ جاغوری و مالستان تحت بود

رهبری حاجی محمد حسن خان و برات علی و عبدهللا خان پسران 

 شیرعلیخان جاغوری رسیدند. 

رسیدن این لشکر بزرگ هزاره نفس تازه به قوای قندهاری رسانده و 

پیروزی غازی امان هللا خان را سریعتر ساخته بود، که دشمن از 

و توطئه دیگری کار گرفت و آن استفاده از دشمنی دیرینهٔ بود حیله 

که بین هزاره ها و پښتون های غزنی وجود داشت. بمجرد رسیدن 

نیرو های هزاره، خوانینی که مخالف غازی امان هللا خان بودند،مثل 

دوخیل( و امین هللا خان و عبدالحکیم خان کاخند زاده سر بلند )مالی 

اوراقی که توسط محمد کریم حاکم حبیب هللا تره کی، با گرفتن 

کلکانی در غزنی آماده شده بود بر اسپ های خود سوار و نزد اقوام 

اگر امان »انډر، تره کی و سلیمانخیل رفتند. آنها به مردم میگفتند که 

هللا خان کافر نمیبود، او هزاره ها، دشمنان سنتی شانرا نمیخواست 

معنی دارد و آنهم خورد کردن پښتون موجودیت این دشمنان تنها یک 

 (4٦1همان اثر،، ص )داکتر زمانی،  «ها توسط اقوام غیر پښتون است.

پیروان مجددي ها مالکدوخیل »مینویسد : استا اولسن،محقق دنمارکى 

و آخندزاده سربلند در غزنى میان قبابل اندر و تره کى و سلیمانزى 
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براستى کافر نباشد، هللا  سفر نموده و تبلیغ میکردندکه هرگاه امان

موجودیت  .برهزاره ها که دشمن سنتى آنهاست، صدا نمى کرد

فقط یک معنى داشت :تخریب هللا هزاره ها در قواى طرفدار امان 

)پشتون ها( توسط قبایل غیر پشتون. این پروپاگند تاثیر فورى داشت. 

 خان بودند، اکنونهللا هرگاه قبالً بیست در صد افراد قبیله دشمن امان 

 «همه در دشمنى با او قرار گرفتند.
)استا اولسن، اسالم وسیاست 

 (15۹درافغانستان، ترجمه خلیل زمر،ص 

یکی ازاقوامی که اکثریت شان مریدان حضرات شوربازاربودند و به 

طرفداری از بچۀ سقاو، برضد شاه امان هللا در غزنی می جنگیدند، 

 ند. اقوام سلیمانخیل کتواز و طایفۀ اندړغزنی بود

پنج هزار نفر مرد مسلح سلیمان خیل که از قبل »غبارمینویسد که :   

براى چنین روزى آماده ساخته شده بودند بکمک سقوى ها رسیدند و 

در طى همین  .ثور یک قله حاکمه بدست قواى مخالف افتاد 5در 

جنگ بود که سید اشرف خان قندهارى از مبارزین دلیر سپاه شاه 

ر حمله مخالفین بشدت آغاز گردید و از بلندى ها ثو ٦کشته شد. در 

برسر اردوى شاه ریختن گرفتند. گرچه سپاه قندهارمقاومت مینمود، 

ولى شبانگاه در اثر تبلیغ شدید و وسیع ]دشمن[ در داخل اردو، 

قسمتى از عساکر شاه مواضع خود را ترک گفته و به استقامت 

ثور امر ٦ شب ۹درساعت  .هرات؟)ظ:قندهار( حرکت کردند

 «ناگهانى شاه، اردو را به مراجعت جانب قندهار به حرکت انداخت. 

 (10۳،ص 2،ج۸۳4،ص 1)غبار،ج

،مکتوب 1۳0۸درچهارم ثور» فیض محمد کاتب،میگوید که      

حضرت ]نورالمشایخ[ به بچۀ سقو رسید که در آن خواسته شده بود 

طرفداری  هزار نفراز مردم سلیمان خیل واندړ که به 20تا برای 

حبیب هللا در مقابل امان هللا خان در غزنی با تفنگ های خود می 

جنگند، مرمی بفرستد. حبیب هللا به وزارت حربیه فرمان داد تا 
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صندوق های مرمی مختلف النوع  را که به تفنگ های آنها راست 

آید، به غزنی انتقال دهند، مگر مردم وردک و مهاجر وزیری و 

شده وعقب اردوی های حبیب  خواتل مجید وارد هزاره  از راه کوت

هللا را که در تکیه وشش گاو بودند، بریده راه آمد وشد شان را 

مسدود کردند تا سامان حرب وعلوفه به ایشان نرسد. این اقدامات 

نظامی مردم وردک و وزیری و هزاره ،که از هواخواهان امان هللا 

ال درنگ فرمان ترور خان بود، بر پسرسقاو چنان گران آمد که ب

امان هللا خان را صادرنمود و برای آوردن سرامان هللا خان جایزۀ 

)فیض محمدکاتب، تذکراالنقالب،ص « هزار روپیه  تعیین کرد. 1٦0

یکی از تاجران قندهاری حاضرشد تا با همکاری چندنفر   (15۸

دیگر، شاه امان هللا غازی را ترور کند وآن پول را بدست آورد. 

 ( 14۳محمدکاتب، تذکراالنقالب ، ص  فیض)

ولی غازی امان هللا خان،پیش ازاینکه توسط تاجرقندهاری یا افراداو 

ترورشود، از جنگ با نیروهای سقوی منصرف شد  و به کالت 

بازگشت ولی بجای رفتن به قندهار راه سپین بولدک وچمن در پیش 

دست از کشور خارج گردید، و ب 1۳0۸جوزا 2می( 2۳گرفت ودر)

عناصر اجیر یا موظف شدۀ پسرسقو، ترور نشد، ورنه  احساس بدی 

 از یک جنایت تاریخی به بازماندگان شان باقی میماند.

با تاسف خانواده متنفذ روحانی حضرات مجددی درتبانی باانگلیس ها 

وتحوالت اجتماعی درافغانستان عمل  اتهمواره بحیث سد راه تغییر

ظ رهبری فرقۀ نقشبندیه مثل خانواده کرده است. این خاندان بلحا

گیالنی رهبر فرقۀ قادریه در افغانستان نفوذ فوق العاده ای برقبایل 

پشتون بخصوص در پکتیکا وپکتیا دارند. اینها درده سال حکومت 

امانی پنج بار مردم را علیه این شاه ترقیخواه به شورش وبغاوت 

 1۹2۴گ را درواداشتند. باراول شورش خوست برهبری ماللی لن

گردآوری امضاء چهارصد  1۹2۸سازمان دادند وباردوم دراکتوبر
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مال را مبنی برکفرشاه برهبری محمدصادق مجددی وقاضی 

عبدالرحمن پغمانی سازمان دهی کردند وبارسوم شورش شینوار 

 1۹2۹بسرکردگی محمدعلم ومحمدافضل شینواری درنومبر

سقو را درشمالی در  وبارچهارم اغشتاش حبیب هللا مشهور به بچۀ

 براه انداختند که به سقوط رژیم امانی منجرشد.1۹2۹دسمبر

 15وبارپنجم بگفته غبار اعزام پنج هزارمرید )فضل غنی مجددی، 

هزار( مرید ازطایفه سلیمانخیل به مقابل لشکرامان هللا خان که بقصد 

کابل بسوی غزنی پیش می امدند بود. جنگجویان سلیمانخیل دراواخر 

بدستور حضرت نورالمشایخ باسالح سقوی جلو 1۹2۹ه جون ما

لشکر امانی را درغزنی گرفتند. شاه از اشتعال یک جنگ قومی 

)میان درانیها وغلزیها(از خیر سلطنت درگذشت و به لشکریان 

قندهاری خود دستور بازگشت داد وبعد از رسیدن به قالت تصمیم 

 گرفت از کشورخارج شود.

 پایان
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 مششمقاله بیست و

 

 شاه امان هللا  و برنامه های انکشاف  معارف درکشور
 )داکتر سیدعبدهللا  کاظم (

 

داکترسید عبدهللا کاظم، سابق استاد ورئیس پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل، ]

زیرعنوان شاه امان هللا غازی وبرنامه های انکشاف معارف در کشور یک 

یکصد ویکمین سال استقالل کشور،مورد  سلسله مقاالت مهمی را بمناسبت

تحقیق وپژوهش قرار داده  که برای فهم ودرک برنامه های تعمیم و توسعه 

معارف در عصر امانی خیلی خیلی مهم ویکی از فصول درخشان آن دوره را 

تشکیل میدهد. به نظرمن این سلسله مقاالت در زمینه تاریخ وپیشینۀ معارف 

، کم نظیرخواهد بود.بخش نهم مقاله جناب کشورما اگر بی نظیرنباشد

داکترکاظم، مکث بر نظامنامه تعلیمات جبری دورۀ ابتدائیه وتاسیس مکاتب 

درسرتاسر افغانستان است، که کار بسیار مهم و بنیادی بوده تا هنوزهم برای 

مردم افغانستان از ضرورتهای مبرم بشمار میرود. من این بخش از رسالۀ 

 [را زینت بخش کتاب حاضر ساختم. سیستانیمحترم داکترکاظم 

 

 : بذل توجه به تأسیس مکاتب ابتدائیه

در اولین لویه جرگه که به حیث یک مرجع تقنینی کشور در زمستان 

ش در شهر جالل آباد دائر گردید و اولین قانون اساسی  1۳01

افغانستان تحت عنوان "نظامنامه اساسی دولت علیهٔ افغانستان" را به 

ب رسانید، راجع به اجباری بودن تعلیم در سطح ابتدائیه تأکید تصوی

بعمل آمد و این وظیفه بدوش حکومت گذاشته شد تا در تأسیس 

مربوط  14مکاتب ابتدائیه در سرتاسر کشور اقدام نماید. در ماده 

امر تدریس بلکل »"حقوق عمومی تبعهٔ افغانستان" آمده است که: 
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عمومیه هر فرد عموما بطور  آزاد است، مطابق نصاب معارف

عمومی و خصوصی برای تدریسات مأذون و ً مجاز میباشند، اما 

اشخاص اجنبی به استثنای نفری که برای تعلیم استخذام میشوند، 

«. بداخل مملکت افغانستان به افتتاح و ادارۀ مکاتب مجاز نیستند

عموم مکاتب »آن تصریح شده است که:  15همچنان در ماده 

ستان زیر نظارت و تفتیش حکومت میباشند، حکومت بهمه افغان

اسباب و تدابیری که برای تربیهٔ علمیه و ملییهٔ همه تبایع افغانستان 

برسیاق انتظام و اتحاد میباشند، نظر دقت میگیرد، اما اصول تعلیمیهٔ 

که بامور اعتقادیه و مذهبیهٔ اهل ذمه و افراد مستأمنه ]مقصد ازاهل 

 «. ها است ـ کاظم[ تعلق دارد، اخالل کرده نمیشود هنود و یهودی

به همین ترتیب در مبحث "مواد متفرقه" این قانون اساسی در ماده 

برای تبعهٔ افغانستان درجه ابتدائیه تحصیل »تذکار گردیده که:  ٦۸

معارف حتمی و مجبوری است و درجات و تفرعات آن بیک 

ق آن معمول نظامنامهٔ مخصوص تعین یافته است که برطب

برگرفته از "نظامنامه اساسی دولت علیهٔ افغانستان" چاپ «.)میشود

( به تأسی از  1۳02حمل  ۸دائره تحریرات مجلس وزراء، مورخ 

مواد فوق الذکر قانون اساسی تأسیس مکاتب ابتدائیه درسرتاسر 

کشوریکی از وظایف مهم دولت بوده و باید دراین راه اقدامات الزم 

ه میشد، اما در عمل تأسیس مکاتب مذکور با دو رویدست گرفت

مشکل عمده روبرو بود: ازیکطرف مردم بطور عموم از فرستادن 

فرزندان خود به مکتب ابا می ورزیدند و هنوزاذهان مردم بخصوص 

در اطراف و اکناف کشور برای اینکار آماده نبودند و اما ازطرف 

مول ساختن این هدف دیگر فقدان معلمان و تهیه وسایل برای عام ش

بزرگ در دسترس قرار نداشت و باید این اقدام به تدریج نخست در 

کابل و بالترتیب به نقاط دیگر کشورصورت میگرفت. به همین 

سلسله وزارت معارف آن عصر کوشید تا حد توان به تأسیس مکاتب 
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ابتدائیه بعداً بخصوص برای پسران بپردازد و اما مکاتب برای 

شکالت زیاد مواجه شد که در مبحث مربوطه مورد دختران با م

 بررسی قرار میگیرد. 

ازاستاد وکیلی پوپلزائی )مرحوم( باید ممنون بود که درکتاب های 

مهم خود راجع به این موضوعات بطور مستند معلومات ارائه داشته 

و درغیر آن چون همه اسناد مهمهٔ این دوره عمداً از بین برده شده 

 بود درباره چیزی نوشت. بودند، مشکل 

ش نظامنامه تدریسات 1۳02وکیلی پوپلزائی می نویسد که: در سال 

ابتدائیه ازطرف وزارت معارف افغانستان ترتیب یافت و پس از 

غور الزم در ماه میزان سال مذکور از طرف مجلس وزراء و سپس 

شورای دولت و تائید و منظوری شاه مرعی االجراء قرار گرفت. اما 

از انفاذ این نظامنامه برطبق دستور شاه امان هللا غازی از سال  قبل

ش نظارت معارف)بعداً وزارت معارف( به تأسیس مکاتب 12۹۸

 41در نظر بود تا تشکیل  12۹۹ابتدائیه پرداخت، چنانچه در سال 

 ٦باب مکتب ابتدائیه رویدست گرفته شوند که از جمله به تأسیس 

در خان آباد، یک مکتب در  مکتب در سمت مشرقی، یک مکتب

تاشقرغان، یک مکتب در جبل السراج ویک مکتب در چخانسوربا 

تهیه معلمان و لوازم مربوطه تأسیس گردید. همچنان به قرارگزارش 

وکیلی پوپلزائی در نظر بود تا مکاتب ابتدائیه درمحالت مربوط به 

 شش کروهی شهر کابل به قرار ذیل تأسیس شوند: بنی حصار، شیوه

کی، بتخاک، تره خیل، ده خداد، یکه توت، بی بی مهرو، ده سبز، ده 

یحیی، چهلستون، عالءالدین، ده قلندر، سرآسیاب، تنگی]سیدان[، ده 

بوری، مهتاب قلعه، تیبه، موسائی ]موسهی[، چهار اسیاب، قلعه 

قاضی و مرغگیران. برعالوه در نظر بود تا بنای سه مکتب عالی و 

ز بزودی گذاشت شود. )شرح مزید: در چند مکتب مسلکی نی

،جلد اول کتاب "سلطنت امان  2٦٦صفحات متعدد از جمله صفحه 
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هللا شاه"و کتاب"فرهنگ کابل باستان"، تألیفات: وکیلی پوپلزائی)  به 

این اساس در جریان سالهای بعد برتعداد مکاتب ابتدائیه درکابل و 

اولتردراثر  اطراف آن و همچنین در نقاط دیگر کشور از همه

تقاضای مردمان محل تأسیس شدند که ازشرح مزید هریک دراینجا 

صرف نظر میشود، و اما جا دارد که از یک نظامنامه مهم در باره 

 تشکیل "مکاتب خانگی" به تفصیل ذکر کرد:

 

 " نظامنامهٔ مکاتب خانگی" 

هدف اساسی تدوین و انفاذ این نظامنامه همانا برآوردن هدف مندرجه 

قانون اساسی مبنی بر جبری بودن تعلیمات ابتدائیه برتمام  ٦۸ده ما

اتباع افغان در حدود سن معین بود تا ازاینطریق قدم بقدم اتباع 

کشورسواد خواندن و نوشتن را بیاموزند و نیزبا فرایض پنجگانه 

اسالمی درنظر وعمل آشنا شوند. از آنجائیکه دولت به دالیل مختلف 

کار در تمام کشور بدر شده نمیتوانست، لذا دست  از عهده تعمیم این

به ابتکار مکاتب خانگی زد تا  راه سواد آموزی برای اطفال کشور 

را همه جا باز نماید. به همین هدف دولت نظامنامه فوق الذکر را با 

ماده تدوین وپس از  توشیح شاه نافذ  22یک مقدمه نسبتاً طوالنی در 

این نظامنامه که اساسا در اواخر تدوین و مرعی االجراء قرار داد. 

ش در مطبعه 1۳02نافذ گردید، بار دوم درماه سنبله  1۳01و

از »وزارت معارف به طبع رسید که در مقدمه آن چنین آمده است: 

آنجائیکه تمامت ترقیات دینیوی و سعادات اخرویه عالم بشریت 

چه[ دانا مربوط به علم و دانش است و جمیع افراد بنی نوع انسان ]

باشند یا جاهل، عالم یا امی باشند، معترفند باینکه شناختن خدا و 

ترقیات دین و دنیا و نیل مقاصد  اخروی بدون کسب علم و فن بکسی 

میسر نمیگردد و بمضمون "من المعاش له المعادله" از نداشتن علم و 

فن دوچار ذلت روزگار گشته برذواتیکه علم و معرفت ندارند، 
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سترسی به[ اسباب زندگانی صعب و دشوار و به ذلت و تحصیل ]د

نکبت و خواری گرفتار میگردند، الجرم همچو اشخاص از حصول 

سعادات اخروی محروم مانده خسر الدنیا و االخره میشوند.به ذلت و 

نکبت و خواری گرفتار میگردند، این مقال حضرت مقتدای ما حبیب 

اهلل برمصداق بسیاری جاها قادر متعال جلت حکمة نیز در اللعیاذ ب

امت ناجیهٔ خود شانرا به تحصیل علم و فن هدایت و ارشاد و همه 

شانرا در استحصال معارف عالیه تحریص و احکام نموده اند. ازین 

است که حضور شاهانه ما بغرض فراهم نمودن اسباب ترقی دین و 

دولت و تأمین معامالت و سعادات دنیوی و اخروی ملت نجیبهٔ 

دمان بیشتر و اولتر از همه تأمین مکاتب و مدارس را بصورت خو

منتظم تصمیم نموده اطفال وطن عزیز مانرا بدون امتیاز حیثیت و 

رتبه و حسب و نسب به ادخال مکاتب مجبور گردانیدیم، حتی 

باقتضای اشد ضرورت و احتیاج، عدۀ از اطفال وطن را جهت کسب 

جدیده که یگانه مایهٔ ترقی  و جلب صنایع و حرفه و علوم و فنون

امروز عالم بشریت است، بخارج اعزام فرمودیم. اما از انجا که در 

تعمیم علم و معرفت و وسعت دائرۀ ان شوق و شعفی بکمال داشته 

تصمیمی کرده ایم که باید کافهٔ افراد تبعهٔ افغانستان از زن و مرد و 

بوده از خیر که و مه صاحب سواد و مالک قابلیت نوشت و خوان 

کثیر علم بی بهره نمانند. اینست که تنها بوجود مکاتب رسمی اکتفا 

ننموده و مکاتب رسمی را بصورت فوری برای تعلیم عموم اطفال 

کافی ندانسته، تأمین مکاتب خانگی را نیز امر و احکام فرمودیم و 

وزارت جلیله معارف را مامور داشتیم قسمت همانست که اطفال 

ً بر اینکه امر تعلیمات را بدو قسمت منقسم سازد: یک بقرار قاعدتا

قوانین نظامنامه وزارت برای استیفای دوره های ابتدائیهٔ تعلیمیه 

درمکاتب رسمی داخل شده به تحصیل می گرایند. قسمتی دیگر 

معارف جبراً اطفالیکه در مکاتب رسمی ازطرف مدیر معارف بنابر 
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رض متعدی یا کالنی سن قبول بعضی معاذیر از قبیل داشتن کدام م

نمیشوند و یا شمولیت شان در مکاتب رسمی مهلتی میخواهد، درهر 

محله و گذر و قریه و قصبه به نزد دانشمندان محلی به تحصیل و 

تعلیم مشغول گردند تا هم کافهٔ اطفال از سعادت علم و معرفت بی 

ند، بهره نمانند و هم زمانیکه در مکاتب رسمی ادخال کرده میشو

سهولتی در طی مراحل تعلیمات شان دست دهد. برای اجراء و ا 

 عمال این اراده مواد ذیل را قید فرمودیم:

ـ از آنجا که مقصد غائی اجازه فرمودن اینطور تعلیمات خانگی به  1

عبارت دیگر اجازه فرمودن تأسیس مکاتب خانگی همین است که 

نجیبهٔ افغان از خورد تا  بهر وسیلهٔ از وسائل باید قاطبهٔ افراد ملت

کالن همین قدر خواننده و نویسنده گردند که بتوانند جراید وطنیه و 

اشتهارات و اعالنات معتاده را خوانده از مفاد آنها مسبوق شوند و 

در تحریر یک رقعه یا یک مکتوب از احتیاج شخص دیگر برآیند، 

نیات، بنا ًء علیه پروگرام تعلیم خانگی صرف به سه مضمون دی

 فارسی [دری] و تحریر انحصار یافت.

ـ فی الواقع باید همان کتب دینیات و فارسی تدریس شود که در  2

مکاتب سائرۀ رسمیه از طرف وزارت جلیلهٔ معارف احکام فرموده 

شده است. هرگاه کتب مزبور بدست نیاید، جائز است که از کتب 

، گلستان، بوستان، فارسی قاعده بغدادی، پنج کتاب بدون محمود نامه

اخالق محسنی، انوارسهیلی، جراید وطنیه اشتهارات عامه تدریس 

شود. تعلیم شود، بلکه باید از مدعا و مقصود بیانات آنها نیز متعلمین 

 محظوظ گردند. 

ـ تحریر فارسی یعنی حسن خط و امالء باید توأم با قرائت کتب  ۳

 آغاز شود.

ارکان خمسه اسالم را از توحید و  ـ در دینیات باید احکام و مسائل 4

نماز، روزه، زکاة و حج از فرایض و واجبات یاد داده شود. و سنن 
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و آداب ومکروهات و مفسدات بقدریکه برای یک فرزند مسلمان 

 الزم است، علماً و عمالً 

ـ حد تکمیل این مکاتب خانگی همین قدر هست که اطفال  5

ید و اعالنات بدانند. مقتدر برخواندن کتب متوسط و مکتوبات و جرا

گشته در تحریر مکتوبات الزمه محتاج بغیر نباشند و در دینیات 

 بمسائل مسلمانی علماً و عمالً .

ـ تحصیل حدود مزبور در فارسی و دینیات و تحریر جبری و  ٦

الزمی است تا متعلمین میتوانند که بعد از اکمال حدود مزبور به 

 رار خواهش خود شان نیز بپردازند.تحصیل دیگر مضامین و علوم ق

ـ چونکه این طور تعلیمات در مکاتب خانگی تحت تعلیمات ابتدائیه  ٧

 می آید، بنا ًء علیه تعلیم مزبور نیز حکم اجباری را دارد.

ـ هروقتیکه درمکاتب ابتدائیه رسمی لزوم گرفتن اطفال احساس  ۸

فند و سن شد، ازهمین اطفالیکه در مکاتب خانگی به تحصیل مصرو

و سال شان مساعد باشد، گرفته خواهد شد و تأسیس این مکاتب 

سکتهٔ در وسعت دائره مکاتب ابتدائی رسمی وارد نخواهد کرد . از 

ـ ساعت تعلیم در مواسم گرم از وقت طلوع  ۹شش الی هشت و 

آفتاب تا دو سه نیزه بلند شدن آفتاب یعنی تقریباً تا زوال یعنی تخمینا 

ه میباشد، بعبارت دیگر ً نیم بجه و در مواسم سرد از بج 12الی  ۹

سه نیزه بلند شدن آفتاب از وقت تعلیم در تابستان دونیم ساعت و در 

ساعت میباشد. باید هر قدر اطفالیکه در خانه های خود  ۳زمستان 

بوده در مکاتب شمولیت ندارند، در قریب ترین مساجد خود شان در 

و دانشمندان همان قریه که از عهدۀ  اوقات مذکوره اجتماع نموده

 تعلیم برآمده بتوانند، بتدریس بپردازند.

ـ عالقه داران و قریه داران در قریه جات و کالنتران در محالت  10

شهر مؤظف اند که در حاضر بودن اطفال و سرگرمی معلم ها در 

 تعلیم شان مراقبت و مواظبت نمایند.
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اولیای اطفال در فرستادن بچه ـ درصورت عدم اعتنای پدران و  11

های شان به تعلیم، قریه داران بعالقه داران و کالنتران بقوماندانی 

اخبار کنند و عالقه داران و قوماندانها مبلغ یک سنار)یعنی دو پیسه( 

از پدر یا ولی که در فرستادن پسرش اغفال کرده در صورت عدم 

ه نموده و رسید عذر معقول بصورت جریمه نقدی گرفته تحویل خزان

آنرا بمدیریت معارف والیت و حکومتی مربوطه خود روانه دارند. 

حکم این ماده بعد از شش ماه از تاریخ نشر اعالن هذ ا اجراء می 

 یابد .

ـ اگر در بین زمانیکه وقت تعلیم مکاتب خانگی معین شده، طفلی  12

و  بدون عذر درشهر بکوچه ها و در قریه جات برسرزمین ها بیکار

 عاطل دیده شد، قریه داران همان قریه مسئول میشوند.

ـ مدیر معارف برای باخبری قایم داشتن تنظیمات الزمه این نوع  1۳

 تعلیمات خانگی در اوقات ضروری در مکاتب مزبور گردش میکند.

ـ برای تفتیش مکاتب خانگی درهرسال یک هیئت تفتیشیه ازنائب  14

و حکومت های کالن تعیین  الحکومگی ها وحکومتی های اعلی

میشوند و در هر حکومتی حکام و عالقه داران همان محل نیز باین 

هیئت شمولیت ورزیده امتحان تعلیم شاگردان مکاتب هرموضع را 

ذیالً میگیرند و از نتیجهٔ تفتیش ازطرف نائب الحکومگی وحکومت 

حان کالن برای معلمان که تعداد اکثریت عظیمهٔ شاگردان شان در امت

،دوم  ٧50فایق ظاهر شود، از طرف هیئت مفتشین بسه درجه اول 

 روپیه انعام نقد عطا میشود. 250و سوم  500

ـ اشخاصیکه معلمین خصوصی برای اطفال خود معین میکنند، 15

این تعین شان صرف درصورتی جائز و ممکن است که اطفال شان 

یا کالنی سن بنابر بعضی معاذیر از قبیل داشتن کدام مرض متعدی 

در مکاتب ابتدائیه رسمی قبول نشده باشند و یا شمولیت شان در 

 مکاتب رسمی مهلتی بخواهد.
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ـ مدیر معارف هر والیت مامور است براینکه مالهای قریه  1٦ 

جات و محالت را یعنی معلمان مکاتب خانگی را نزد خود جمع 

م کند که نموده و ایشان را از طرز و اسلوب تعلیم باین نوع تفهی

جمیع طالب متعلقهٔ خودها را بصنوف متعدد تقسیم نمایند یعنی بچه 

هایی را که در کتاب درسی باهم معادلند، یک صنف و آنهائیکه در 

دیگر کتب مساوی اند، بصنف دیگر تشکیل بدارند و در تعلیم امالء 

ـ معلمانیکه درین  1٧و حسن خط همگان را یکجا مصروف دارند. 

خانگی تعلیم میدهند، از ولی شاگرد خود برای اداره و گونه مکاتب 

معاش خویش ماهانه یک قران نقد و یا بقیمت آن جنس گرفته 

میتوانند. تادیه این ماهانه مطابق برضای معلمین و اولیای اطفال 

متعلق است که بصورت ماهانه و یا اقساط سه ماهه و یا بوقت فصل 

 پرداخته شود.

دارها و عالقه دارها در رسانیدن وظایف  ـ کالنترها و قریه 1۸

مستمرۀ مزبوره برای معلمان مکاتب خانگی باید بکمال مراقب و 

 مواظب باشند.

ـ عالقه دارها با قریه دارهای متعلق خود راجع به جمع نمودن  1۹

اطفال منتظم داشتن امورات خارجیهٔ این مکاتب مشاوره و مذاکره 

 دانند، بمدیر معارف اخبار کنند. نموده صورت های مفیده که الزم

ـ حکام هر والیت به تشویق و ترغیب اهالی بتأسیس کردن  20

 مکاتب خانگی مؤظف بوده خود شانرا مسئول بدانند.

ـ احکام این نظامنامه اوالً در والیت کابل تطبیق میشود. بعد از  21

تجربهٔ تعمیم مکاتب خانگی این والیت وزارت معارف تطبیقات و 

 اآت آنرا در دیگر والیات و حکومت ها نیر تعمیم میکند.اجر

ـ برای گذاشتن این نظامنامه بساحهٔ اجراء عالوه برنظامنامه های  22

دولت، اراده میفرمائیم و وزارت معارف به اجرای این نظامنانه 

 مامور است. )مهر: امیرامان هللا غازی(
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 تطبیق قوانین و تفتیش اجراآت مسئوالن امور:  

"حاکمیت قانون"یگانه کتابی است که بقلم شاه امان هللا غازی از 

جریان امور تفتیش والیت قندهار نوشته شده و در آنوقت به چاپ 

رسیده و حبیب هللا  رفیع محقق افغان این کتاب را با نوشتن یک 

ش باز نشر کرده است. 1۳٧۸مقدمه و تصحیح و تعلیقات در سال

امان هللا خان با » این کتاب می نویسد: رفیع در مقدمه خود در آغاز

خلوص زیاد میخواست که در کشور حاکمیت قانون به وجود آید، لذا 

برای تمام ابعاد زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور به شکل 

کتاب نظامنامه ها را بوجود آورد. برای تعمیم و تکثیر نظامنامه ها 

ً ف ً نشر میکرد، روزنامه عالوه براینکه نظامنامه ها را وقتا وقتا

تأسیس کرد و (1۹21ش )1۳00"ابالغ" را به همین منظور درسال 

در آن قوانین و نظامنامه ها را نشر میکرد و نسخه های آنرا در 

مناطق مختلف و معین شهر کابل بردیوار ها می آویختند تا مردم 

ش از قوانین جدید را بخوانند. برای اینکه استفاده ازین نشریه ها بی

پیش عامتر و ساده تر گردد، برای کسانیکه از خواندن متن این 

روزنامه عاجز بودند، اشخاصی را مقرر کرد تا در اوقات معین 

هفته درمحالت مختلف شهر برای مردم قوانین و نظامنامه ها را 

بخوانند و تشریح کنند و مردم را از محتویات قوانین با خبر سازند و 

 » زایند.بر آکاهی آنان بیف

با وجودی که تمام قوانین و نظامنامه ها »او در ادامه می افزاید که: 

به والیات گسیل میشد شاه شخصاً برای نظارت از چگونگی تطبیق 

قانون پروگرام هایی را نیز رویدست گرفته بود که تحت نظر شخص 

شاه به والیات و نائب الحکومگی ها هیئت های تفتیش میرفتند، 

ورین و کارکنان دولت را در چوکات قوانین و نظامنامه کارهای مام

ها تفتیش و کنترول میکردند و گزارش کارشان را بحضور شاه تقدیم 
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میداشتند و شاه آنرا به دقت مالحظه میکرد. گاه گاهی شاه شخصاً 

دفاتر را میدید و بعد از علم آوری کامل مجلس عام دائر می نمود و 

فات و مامورین متخلف و استفاده جو را درآن مامورین صادق را مکا

مجازات میکرد. اعلیحضرت امان هللا خان به والیات شمالی، 

مرکزی، شرقی و جنوب شرقی کشور با هیئت های معیتی خود 

ً چنین سفر ها را انجام داده که جریان بررسی و گزارشهای  شخصا

ین مربوطه در جراید و کتب آنوقت نشر شده اند. شاه به سلسلهٔ هم

ش یک سفرسی و پنج روزه به قندهارکرد و از 1۳04سفرها درسال 

امور آن والیت بدقت تفتیش نمود که جریان بررسی خود را 

ازهریک از ادارت مختلف آن والیت ازجمله امور معارف آنجا به 

 تفصیل در کتاب "حاکمیت قانون" درج ونشر کرده است.

تاب است که تقریباً " تفتیش مدیریت معارف" یکی از فصول این ک 

صفحه را در بر میگیرد. از ورای این گزارش مبسوط معلوم  ۳0

میشود که تا آنوقت در قندهار چندین مکتب رسمی ابتدائیه فعالیت 

داشت که اکثر آنها ازصنف اول تا صنف پنجم ابتدائیه سال بسال 

ارتقا کرده بودند و شاه با هیئت معیتی خود از سویه درسی شاگردان 

سویه معلمان، محالت مکتب ها، اتاقهای درسی و وسایل و لوازم  تا

آنها، اداره مکتب و دیگر امور به دقت بررسی و وارسی نمود و به 

کسانیکه در کار خود موفق و ابراز شایستگی کرده بودند، انعام و 

بخشش و برعکس اغفال کنندگان را با جزاهای تنبیهی متوجه 

وقتی به مشکالت معارف آنجا پی  مسئولیت های شان ساخت. شاه

برد و نواقصی را در کار مشاهده کرد، در اصالح آن هدایات الزم و 

عملی داد ، طور مثال وقتی دید محل درس و مکتب درجای مناسب 

و مطابق به گنجایش شاگردان نیست، فوراً محل دیگر دولتی را برای 

شاگردان اهل آن تخلیه کرد و یا اینکه وقتی نام یک مکتب با نام 

هنود مسمی شده بود، فوری هدایت داد تا برای جلوگیری از تبعیض 
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ً به یکی دو  نام دیگر برآن مکتب گذاشته شود. همچنان او شخصا

مکتب ابتدائیه آنجا رفت و ضمناً از شاگردان در خواندن و نوشتن و 

نیزمعلومات دینی امتحان گرفت و نتیجه را به معلم و اداره مکتب و 

یت معارف ابالغ نمود و آنها را متوجه مسئولیت های شان مدیر

ساخت و احکام الزم دربهبود سویهٔ شاگردان و معلمان و حتی شیوه 

 های تدریس شان صادر نمود. 

مطالعه این کتاب برای کسانکه در جزئیات امور دوایر مختلف آن 

 وقت عالقمند باشند، بسیار دلچسپ است که در اینجا به دلیل طوالت

کالم از ذکر جزئیات صرف نظر میشود و تنها به این نکته بسنده 

میگردد که شاه امان هللا عاشق انکشاف معارف بود  شخصا بدون 

اطالع قبلی سری به مکاتب شهر کابل میزد و از شاگردان و مسایل 

درسی شان  خبر میگرفت. اما در کشوری که در آن تعداد باسواد ها 

س اکثریت قاطع مردم از نعمت خواندن و بسیاربسیاراندک و برعک

نوشتن محروم بودند، انکشاف معارف آنهم در سطح همگانی کار 

یک روز، یک و یا چند سال نبود ، بلکه وقت و زمان کار داشت که 

باید قدم بقدم اما با جدیت پیش میرفت و شاه امان هللا غازی از همه 

بیانیه خود به رفتن  بیشتر خود را وقف این ساحه کرده بود و در هر

 98 «اطفال به مکتب تا حد تضرع تأکید میکرد.

 پایان

 

                                                 
 (9رف در کشور)شاه امان هللا غازی وبرنامه های انکشاف معا داکتر کاظم، - 98

-http://www.afghan

german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_amanullah_educat

ion_reform9.pdf 
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 متبیست وهفمقاله 

 

 بقلم شاه امان هللا کمیت قانونکتاب حای ازنکات

 

ش اعلیحضرت امان هللا شاه تصمیم گرفت تا از  1۳0۴در بهار سال 

مکاتب، شفاخانه، مستوفیت، و کلیت اوضاع اداری، اجتماعی، 

ً تفتیش نموده و اشخاصی صحی، واقت صادی ونظامی قندهار شخصا

را که در اجرای قوانین بدرستی  کار کرده اند مورد نوازش وتقدیر 

قرار دهد وآنهایی را کوتاهی کرده اند مجارات نماید. دراین سفرعلیا 

حضرت سراج الخواتین  والدۀ پادشاه که نسل بالنسل قندهاری  

ارکزائی بود نیز بمعیت شاه عازم ومنسوب به خاندان شاغاسی خیل ب

 قندهار گردید. 

اعلیحضرت از قول خود گزارش سفرواجراآت شاه را پوپلزائی از 

اقتباس نموده ودرکتاب خود )سلطنت امان رسالۀ تفتیش قندهار روی 

. در مقدمه رساله شاه است (ثبت کرده۳۹4تا۳2۹هللا شاه)صفحات 

تر عشقی ندارم واین چونکه ازخدمت بوطن باال» چنین آمده است:

مسلک را نخبۀ آمال خود میشمارم لذا استفاده از موقع را بغرض 

تأمین امور وطن عزیزم افغانستان و تهیۀ  طرق بختیاری ملت 

محبوبم افغانیان همه وقت ملحوظ داشته ، خواسته ام  بمعونه 

ایزدی نهضت ومراتب عظمت افغانیه بسرعت ممکنه بساحۀ وجود 

 (1)ص «اید.

م تا به بینم مامورین دولت چه گونه  نظامات موضوعه گرفتصمیم ت»

را که بصرف نور بصرو خوردن خون جگر ترتیب وتدوین شده 

بساحۀ اعمال و اجرا گذارده ادای وجیبۀ ذمه نموده اند و افراد تبعۀ 
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صادقه ام تا کجاها آرامش خود شان فائز آمده اند چه معلوم است اگر 

در حجاب قوه مانده بصحنۀ فعل  درنیاید بجای حکم نظامنامه ها فقط 

نفع ضرر زاید و عوض امنیت خطر.باین عزم اوالً تفتیش  ایالت 

میزان 1۸قندهار را مطمح  نظر قرار داده به شش بجۀ روز یکشنبه 

[ بارفقای تفتیش خویش یعنی  معین 1۹2۵اکتوبر  11ش]   1۳0۴

. شب اول های وزارت و مصاحبان حضور رهسپار آنصوب گشتم 

بکالت بسر کرده فردای آن به چهار بجه عصر وارد قندهار  را

گردیدم، یک کروه به شهرمانده بود که از موتر فرود آمده براسپ 

سوار شدم چه اهالی در بیرون شهر آمادۀ پذیرائی بودند. از طرز 

پذیرائی و ابراز احساسات زنده وپراز مسرت قندهاریان خیلی 

پذیرائی شان بسیط و ساده و منزه از  محظوظ گشتم چه اسلوب

آالیشات متصفانۀ رسمیه بوده فقط یک محبت خالصانۀ بی ساخته از 

وجنات همه بروز میکرد. من اینگونه  پذیرائی را طبعاً خیلی دوست 

میدارم و از تهاجم اهالی که عدۀ شان بالغ برسی هزار بود و نعره 

وانستم به نطقی که های خوش آمدید آنها و دست بوسی های شان نت

آرزو داشتم بپردازم. بعد  ورود به شهر نخستین بزیارت خرقۀ 

مبارکه شتافته از تشرف بآن اثر نجاح و سعادت مسعود وبیک تاثر 

فت خارقه مقرون گردیدم ، سپس بارگ قندهار که مامورین أور

وخوانین آنجا بعزم مالقات حضور داشتند رفتم و اوشان را مخاطب 

 ض مسافرت خویش چنین  تبئینات دادم:کرده از عر

مقصدم از این آمدن به قندهار ساعت تیری و تفریح نیست بلکه چون 

قندهار ازمتبرکترین شهرهای افغانستان ویک جای مقدس شمرده 

این عاجز در ان بقسم فال نیک بغرض زیارت خرقۀ شریفه  ،میشود

که  یوخبر گیری حاالت حقیقی اینجا آمده ام.در این ضمن کار

مینمایم خبرگیری از  احوال مامورین، معلومات از صورت اجراآت 

شان بوده میخواهم خوبتر از طرز رفتار وحسن وقبح کردار آنها 
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کسب استحضار نمایم، ازین جهت است که از هر دائره وهرشعبه 

یک یک وکیل با خود آورده ام. بعد تفتیش ومعلومات هرکدام از شما 

ه بود، مورد آن خواهد گردید. هرچند حضرات سزاوار هرچیزیک

راضی نیستم تکلیفی بمامورین بدهم ویا اوشان را  در نظر عموم 

تحقیر نمایم اما چون اشخاصی را از ملت عزیزم که برخالف امر 

شما رفتار می کند مجازات می کنم البد شما را نیز در صورتیکه 

نی ملت برخالف قوانین دولت ونقطۀ نظر حکومت در آزار وپریشا

 محبوبم دست اذیت دراز کرده باشید باید تحت بازخواست بگیرم.

البته اشخاصیکه رفتار خوب ننموده از قوانین موضوعه ومطالب 

مهمۀ حکومت صرف نظر کرده اند زیر بازخواست می آیند ولی 

برعکس ذواتیکه اجراآت خوب ومرغوب نموده باشند بایست کامالً 

ن وتحسین من امیدوار واز مجازات از طرف من مطمئن بوده بآفری

 وبازخواست من خود را محفوظ پندارند چه گفته اند:

         توپاک باش برادر مدار ازکس باک

 زنند جـامۀ ناپاک گازران برسـنگ

( میزان 20انشاءهللا  تعالی من عاجز ورفقایم سراز فردا ]سه شنبه )

وکار روائی  ش[، به  تفتیش مامورین واخذ نتیجه از اجراآت1۳04

های تان شروع خواهم کرد والجرم در نتیجه با کسی که خوب کار 

کرده باشد وضع لطف کارانه وبا کسی که بخوبی کار نتوانسته 

بالعکس معامله خواهم کرد.این وقت چون بصورت علنی خطائی از 

شما ندیده ام ولو بعضی اطالعات خفیه دارم اما چندان اعتنائی بآن 

خواهم با همه دست بدهم بکسی اجازه نیست که دست یا نمیدهم، لذا می

پای مرا بوسیده برچشم بمالد زیرا منهم مانند شما یک بندۀ عاجز خدا 

 هستم.

ش[، مجلسی از 1۳04میزان  20بروز دوم ورود خود ]سه شنبه 

مصاحبان ومعین ها کاین کرده مفتشین هرشعبه را  تعیین وپروگرام 
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ایات الزمۀ شفاهی برای مفتشین افهام مواد تفتیشیه را ترتیب وهد

نمودم واحکام دادم سراز فردا به تفتیش شعبات مرجوعۀ خودشان 

 بپردازند.

تا سه چهار روزیکه مفتشین به  تفتیش اشتغال داشتند به وارسی 

بعض کارهائیکه نائب الحکومه ]محمدسرورخان[ بحضور  می آورد 

نقدرها نبود که می پرداختم، اما چون عرائض نائب الحکومه آ

میتوانست وقت مارا بالتمام مصروف دارد، زیرا وضع نظامات 

وقوانین بی ترتیبی ها وبندش های فضول را در اجراآت مامورین هلل 

الحمد مندفع ساخته هرکار برمحور خود منتظماً می چرخد لذا اوقات 

فاضله را بخواندن راپورها واطالعات خفیه بسر می آوردم ونمی 

 وقات بدون مصروفیت ضایع شود.گذاشتم ا

میزان اهالی قندهار را بحضور طلب داشته  21بروز چهارشنبه 

اوالً بیان کردم:مامول مسافرت خود را به قندهار برایشان چنین 

مقصدم از آمدن به قندهار تشرف به خرقۀ مبارکه وباز مالقات 

نمودن با شما ومعلومات کردن  از احوال شما عزیزان بوده است، 

ً خواستم کار روائی های مامورین را نیز تفتیش واز صورت  ضمنا

اجراء نظامنامه های دولتی که در تدوین آن خون جگر خورده ام 

بعالوه این امر را نیز معلوم سازم آیا کدام قوم  .اطالعاتی حاصل کنم

وکدام قبیله از اقوام عزیزم در اطاعت نائب الحکومه صاحب ودیگر 

ر کوشیده رضائیت مرا حاصل کرده توانسته مامورین دولت بیشت

است وچه طور اشخاص در مقابل امر حکومت مقامی تکاسل 

)سلطنت ..« ورزیده ویا اطاعت نکرده تا از اوشان بازخواست شود.

 (۳۳1-۳۳0،ص 1امان هللا شاه،بخش 

درین روزها کار تفتیش مامورین سردست رفقای ماست بعد از ختم 

ن درباری منعقد آن امور علم آوری وپس از آتفتیش خودم بالذات در 

داشته از حسن وقبح مامورین دولت وخوبی وخرابی رعیت بشما 
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توضیحات خواهم داد. عرض هائیکه تعلق بحضور خود من دارد 

ومواد آن در اعالن نشر گردیده است بتوسط شاغاسی حضورم 

 م.]محمدیعقوب خان[، بمن بنمائید که جوابات قانونی آنها را بگوی

 بعد چهار روز تفتیش ها بالترتیب صورت اکمال گرفته تفتیش هر

شعبۀ که اتمام می یافت مفتشین همان شعبه بحضور آورده مطالعه 

ار دمیفرمودم ویادداشت ها واحکام الزمه در موارد مختلفه اص

مینمودم ونیز پس از مطالعه صورت تفتیش بالذات بهمان اداره رفته 

اف کارهای آن اداره عالوه بر تفتیش معاینات خصوصیه در اطر

مفتشین نموده مالحظات خود را ضمیمۀ یادداشت میکردم. باین نهج 

تفتیش همه دوائر قندهار از مطالعۀ حضورم گزارش یافته بعد 

 انقضای سی وسه روز خاتمه یافت.

ع[، در 1۹25نومبر  14ش )1۳04عقرب ]سال  22بروز شنبه 

جمعی بزرگ راجع بمکافات خاتمۀ تفتیش وتعیین اصالحات م

ومجازات از کارکنان واهالی آنجا ومامورین همرکاب منعقد داشته 

حاصل ونخبۀ تفتیش را بیان فرمودم واشخاصی را که ادای فریضۀ 

نظامات موضوعه ایفا کرده بودند مورد مکافات ه خود شانرا موافق ب

 نده بودوافرادی را که در اجرای وظائف خویش بی مباالتی نمود

  مستلزم مجازات قرار دادم. 

هر چند در احیان فرصت کافۀ ایاالت محروسه را باالصاله بمثابه 

ً قندهار تفتیش خواهم نمود ولی عجال نخواستم عوائد این تفتیش ما  تا

تنها بقندهار منحصر مانده اثر وفائدۀ آن بدیگر ایاالت محروسۀ ما 

ش ایالت قندهار با اصابت نکند بناًء علیه احکام فرمودم صورت تفتی

که حضورم در امور آن دیار احراز نموده، با  اجراآت واصالحاتی

نطق هایی که بروزهای جمعه در خطبه وکذا در موارد دیگر ایراد 

فرمودیم ملفقاً مدون ومنطبع شود تا ایاالت سائرۀ محروسه از مطالعۀ 

 آن استفاضات نموده باصول تفتیش و وارسی ما بامور ملتفت گردند
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، 2)سلطنت امان هللا شاه،بخش ".وآنرا سرمشق ولوحۀ اجراآت خود سازند

 (۳۳۳-۳۳0ص

 

 درباره علم ومعارف: شاه سخنان

م است که حصول رضای حضرت باری عزاسمه و علو"امر م

ندارد   امکانرسیدن بمراتب عالیۀ ترقی بدون کسب علم وهنر 

داند وبرعکس جهل ونادانی حیات یک ملت را خراب وتباه میگر

ستند محافظۀ حقوق مشروعۀ خود یدولتی که افراد تبعه اش با علم ن

را کرده نمی تواند. عزت ملیه جز در سایۀ علم وعرفان حیات ندارد 

وشرف دولت جز بهمت افراد متفنن ودانا قائم نمی ماند. کذا این امر 

نیز ظاهر است که وسائل تحصیل عرفان همین مکاتب اند که از 

غاز کرده تا بدوره های عالی تعلیمات علمیۀ دینیه وفنیه ابجد خوانی آ

ازین روست که این خادم علم وعرفان تعمیم مکاتب را در  ،میرسد

خطۀ مقدسۀ وطن عزیزم الزم دانسته بهرکجا که مناسب دیده شد 

تأسیس مکاتب را بعده الزمه احکام فرمودم وبرای تأمین مفاد دینیه 

عنی نصاب تعلیمی ترتیب وبعد ویۀ ملت خویش پروگرامی ییودن

تصویب دانایان وفضالی وطن بساحت اجراء گذاردم تا بخواست 

خدای متعال عموم اطفال خطۀ پاک افغانستان از مسائل وتکالیف 

دینی ودنیوی خویش آگاه گردیده در راه دولت اسالمیۀ خود خدمات 

ی مساعی عموم اولیای اطفال در این راه الزم .مقبوله اجراء دارند

وصرف همت نمودن در تعلیم اطفال شان از فرائض اسالمی است 

بناًء علیه شما را حضورم احکام میفرماید که در ترقی عرفان وطن 

وتشویق اهالی در فرستادن اطفال خویش بمکاتب همت ورزید 

وباکمال جیادت در مقام تأمین سعادت اوالد خود برآیید تا استقبال 

ا مشعشع ونسل های آینده ازین وطن از یمن غیرت اسالمیۀ شم

هر قدر درین راه بکوشید  .ات ترقی پرورانۀ تان متمتع گردندماقدا
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همانقدر رضائیت حضور مرا فائز خواهید گردید وبرخالف اگر 

برای پیش برد این اراده ام صرف مساعی نورزیده برای ترقی 

معارف وطن اعنی صاحب علم گردانیدن اطفال خویش خدمت 

روز ندادید همانقدر مورد ناخوشنودی ونارضائی من واقع وفعالیتی ب

 خواهید شد".

شاه از جرمنی مثال می زندکه در جنگ جهانی اول تمام هستی 

ووسایل حربی وقوت وشوکت خود را از دست داد ولی بدلیل داشتن 

عالمان ودانشمندان خود توانست بزودی دوباره روی پای خود 

ً از ایستاده شود . خدا برسرشما نی اورد،اول چیزی که شما راحقیتا

فالکت وپریشانی نجات میدهد،همین علم است.کمال قوت وثروت 

بدون علم مانند برف تموز است که بااندک زمان از دست میرود، 

زیرااگرقوت واسلحه وثروت شمارا یک مراتبه دشمن از دست تان 

م ربود وشما رامفلس ودرمانده وعاجزساخت باز چه می کنید؟اگرعل

داشتید ازدماغ وفکرعالی خویش مانندجرمنی بازمالک همان قوت 

وسطوت خویش میشوید واال تباه وبرباد میشوید.پس هرقدریکه در 

راه تحصیل علوم وفنون کوشش کنید ومبالغ بسیاری را بخرج 

برسانید صد چند آن منفعت می برید. برای یک ملت که حیات با 

ر از همه چیز علم وفن شرافت خود را دوست داشته باشدبیشت

وپیداشدن دماغ های عالی در وطن ضرور است.وقتیکه انسانها 

ازاین چیزهای مهم مستغنی شدند طبعاً به جمیع مقاصد ومطلوب های 

خویش می توانند  بدون کدام مانع برسند وملت ومملکت ایشان دردین 

حاکمیت «)ودنیا نزد دوست ودشمن معزز وسرفراز می باشند.

 ( 21٦قانون،ص 

 »شاه در مورد معارف به وکالوخوانین وریش سفیدان قندهار فرمود:

در معارف از حد زیاد بکوشید و برآتیۀ اوالد خود رحم کنید و آن 

نصائح را که مکرر درموضوع تحصیل علم وعرفان برای تان کرده 
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ام از گوش تان نکشید. به سببی که فردا مع الخیر از نزد شما میروم 

 ً خود  سی وپنج روزۀباهمۀ شما وداع میکنم درین اقامت لهذا رسما

به قندهار محبت و گرمجوشی های بسیاری را از شما نسبت بخود 

مالحظه کردم و بعد یک سلسله بیانات گفت: الهی افغانستان را سبب 

ترقی عالم اسالم و ملت عزیزم قندهار را سبب اتحاد و اتفاق و ترقی 

ن خادم عاجز افغانستان و تمام ملت افغانستان بگردانی . الهی ای

افغان را چنان توفیق رفیق گردانی که برای عالم اسالم خصوصاً 

افغانستان خدمات درستی درین دنیا انجام داده و در ان دنیا در جملۀ 

خدام نیکنام افغانستان و اسالم بشمار بروم. و عموم را مخاطب قرار 

وفای شما را بوسیده  داده گفت: از دور چشم های پر از اخالص و

)پوپلزائی، سلطنت امان هللا شاه،بخش «همۀ تان را بخدا می سپارم .

 (     ۳٧2،ص2

 

 مالیه:

مالیه پولی است که زمینداران و اهل کسبه و تجار مکلف به پرداخت 

آن بدولت میباشند. ودولت آن پول را برای تامین امنیت وتهیه سپاه 

نظامی وبهداشتی وسایر عرصه ومعاش کارکنان خدماتی وتعلیمی و

های اجتماعی بمصرف میرساند. در دوران اسالم مردم افغانستان 

نوع  ۳0-20مثل مردم سایرکشورهای اسالمی مجبور  بودند ساالنه 

 ۵۳مالیه بدولت بپردازند. درعهد غلبه معول انواع مالیات ساالنه تا 

یکسال از نوع  مالیات در  ۳۸و در عهد امیرتیمور   نوع باال رفت

نوع  ۳0مردم گرفته میشد و درعهد صفویه و بابریان هند کم وبیش

مالیه از مردم گرفته میشد ودردولت سدوزایی ومحمدزائی نیزبیش از 

 نوع مالیات از مردم گرفته میشد.  20
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امان هللا خان درهنگام طرح  وتطبیق اصالحات وریفورم های 

لغو ودرنحوه پرداخت اجتماعی خود بسیاری ازمالیاتهای عرفی را 

 مالیات تسهیالتی واردکرد.

بقول غبار،شاه امان هللا، در برابر اکثریت ملت )دهقان، و مالدار و 

پیشه ور( تحمیالت ثقیل گذشته راسبک ساخت. مالیات جنسى، حواله 

غله خریدارى، آذوقه رسانى اجبارى در رباطهاى کثیر کشور، اجاره 

واسطه بودن ارباب و ملک در بین دارى جمع آورى مالیات دولتى ، 

گیرنده و مالیه دهنده ، تشکیل قریه دارى ، اخذ مالیات مواشى شمار 

نشده، کار اجبارى و بیگار، تکسهاى متعدد بازار از پیشه وران و 

امثال آن ، همه را لغو نمود. مالیات اراضى نقدى تعیین شد، و تمام 

خان و ملک با دفاتر مالى  افراد مالیه دهنده مستقیماً و بدون مالحظه

دولت مربوط گردید. دولت تمام مایحتاج خود را به پول نقد و خوش 

برضامى خرید. حیوانات و مواشى مالداران هرساله شمار شده و از 

روى موجودیت آن مالیه گرفته مى شدو براى این کار قانونى بنام 

 (٧۹0وضع گردید.  )غبار،ص « محصول مواشى»

اعلیحضرت  شاه غازی، برای تفتیش مستوفیت »سد کهپوپلزائی مینوی

قندهار، محمدسرورخان مدیر محاسبۀ عمومیۀ وزارت مالیه ومیرزا 

محمد مهدی خان،منشی حضور را مقرر وپروگرام تفتیش را تعیین 

فرمود.دونفرمذکور نتائج تفتیش وتحقیق خود را بحضور اعلیحضرت 

 غازی تقدیم کردند. 

باقیات ومالیات قندهار  کور چنین احکام داد:شاه  بجواب مفتشین مذ

 حسب ذیل تحصیل شود.

ذمگی اشخاصیکه با اوشان ازطرف حکومت قسط شده است و در -*

رسانیدن اقساط غفلت کرده اند پول اقساط بسر رسیدۀ سنوات گذشته 

 وهذه السنه تماماً با اضافۀ ده را دو بطور جریمانه تحصیل شود.
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واسامی مذکور نرسانیده اند: هرقدر باقی از باقیاتیکه قسط نشده -*

درک مالیات باشد نظر به نظامنامۀ مالیه معه جریمه تحصیل شود. 

باقیاتیکه تعلق به تصفیۀ ماضیه دارد بمواد نظامنامۀ آن تطبیق 

وبمحل اجراء گذارده شود برای حصول باقیات مرکز یک عده از 

ً بذری عۀ ادارۀ که کار نفری عسکری همرکابی معین شد تا قانونا

 تحصیلی بآن مفوض است تحصیل شود.

نظربعرض ودرخواست وکالی ملت که عالوه بر تسعیر بولک 

وریزش باقیات یک لک رپیه در بست مالیات خودها متقبل شده اند 

ً معاف وباقی حکم حصول داده شد تا  چهل هزار روپیۀ آن مراعاتا

به اول جدی وباقی   مالیات را قرار تسعیر بولک وقسط ماه میزان را

اقساط را به میعاد معینه بخزاین حکومت تحویل بدارند ونیز جریمۀ 

ماه میزان هم از سببی که تاکنون مسئله بست تمام نشده بود وحال به 

 «تصفیه انجامید مراعاتاً معفو شد.

هیأت در خصوص فروش امالک قندهار که خالف نظامنامه در 

اعتراضات داشت. اعلیحضرت  زمان ریاست تنظیمیه صورت گرفته

غازی بجواب آن فرمود: چون اکثر خریداران امالک سرکاری در 

رسانیدن پول اقساط ومالیه غفلت کلی کرده بودند امر دادم که اگر تا 

اخیر ماه قوس تمام اقساط گذشته وهذه السنه را با ده را دوجریمانه 

نشود واگر تا وبریک ونیم مالیه تحویل کردند ملک از نزدشان گرفته 

موعد مزبور نرسانیدند زمین استرداد وقباله های شرعی ابطال کرده 

شود. آنچه وجه تحویل کرده باشند اوالً عوض بریک ونیم مالیات 

ً عوض دیگر درکات که باقی ده باشند وضع متباقی از خزانه  وثانیا

،مقایسه شودبا حاکمیت ۳۴1،ص2پوپلزائی، ج«)پس داده شود.

 (22٧-22٦قانون، ص 

 

 مالیه راغم نگوئید!
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» اعلیحضرت درخصوص مالیه خطاب به وکالی جرگه گفت: 

قراریکه شنیده شده ،شما اهالی قندهار مالیاتی را که بصورت زکوة 

میگوئید. واکثریه در گفت « غم»برای بیت المال اسالمی میدهید، 

وشنید ومحاوره یکی از شما برخاسته میگوید که من غم خود را داده 

م، ودیگری اظهار میکند که غم تا حال بذمۀ من باقیست، سومین ا

بیان میدارد که من یک حصه غم را تحویل و در صدد سپردن مابقی 

آنم. اینکه شما برمالیه غم نام گذارده اید یک غلطی بزرگیست . 

مهربانی کرده بعد ازین مالیه را غم نگوئید و مانند دیگر نقاط 

اصالت زمین و باغ های تان را که به بیت افغانستان شما هم زکوة ح

المال اسالمی برای حفاظت دین و ناموس خود می سپارید ، مالیه 

 بگوئید.

بدانید که این وجوه مالیاتی که در بیت المال جمع آوری میگردد تماماً 

برای رفاه و آبادی و آرامی خودتان صرف می شود و یک  حبه و 

وارادۀ خداپادشاه تان میباشم برای دیناری ازان رامن عاجز که بحکم 

شخصی خویش صرف نمی کنم ، بلکه خودم را برای پیسه بیت 

المال شما مانند یک تحویلدار می انگارم . حرامم باد اگر یک پیسه 

 از آن را خرج ذاتی خویش رسانده باشم و یا بعد ازین برسانم .

ین بیت شما خواهید گفت در صورتیکه دیگرسالطین افغانستان از هم

المال برای مصارف شخصی خود پول می گرفتند ، پس شما چرا 

ازین حق مشروعۀ خویش صرف نظر میکنید ؟ در جواب شما 

میگویم که: من هیچ آرزومند نیستم که از بیت المال مخارج خود را 

بگیرم . اینقدر هستی از خود دارم که از ان گذارۀ خود را کرده 

زد خدمت ناچیز خود را از بنده بخواهم. بتوانم .  وعارم می آید که م

اگر در خور مزدوری باشم همانا که خدایم مرا بی مزد و اجر 

نخواهد گذاشت . افسوس می کنم شما پولی را که به بیت المال می 

پردازید و همان پول بصورت توپ وتفنگ و طیاره وعسکر برای 
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ن حفاظت دین و وطن و ناموس شما بخرج میرسد و بواسطۀ هما

میگوئید. بعد « غم»مبلغ قوت و عظمت تان مستحکم میشود چرا 

ازین به شما امر و توصیه میکنم که مالیات را غم نگوئید اگر گفته 

بودید البته که جزا خواهید دید . )پوپلزایی، سلطنت امان هللا شاه 

حاکمیت قانون  15٦-15۳مقایسه شود با صفحات ۳۵۳-۳۵۴صص

 درافغانستان(

که مالیات خود را بعد ازین غم نگوئید بلکه ندادن آنرا باز میگویم 

می باید غم بگوئید که از یک طرف دولت شما خدانا خواسته کم 

قوت میشود و از جانب دیگر شما به نزد حکومت خویش در 

 صورت ندادن آن خجالت زده میشوید و دچار کش محصل میگردید.

ات و افراد اعلیحضرت بعد در خصوص تحصیل وجه باقی        

خود غرض حرف ها زد و بعض طومار ها را در محضر عموم 

پاره کرده عده ای از افراد رساله را برای تحصیل باقیات در قندهار 

گذاشت و فرمود تحصیل باقیات کار قوماندانی کوتوالی و مسئولیت 

ً برذمت اوست. این افراد نظامی را با محمد نعیم خان  آن هم قاعدتا

صورت قوت الظهر برای قوماندان کوتوالی می گذارم نائب ساالر ب

تا مال دولت را از آنها  تحصیل کنند بعد ازینکه کار تحصیلی یک 

قوام نظامی درستی را حاصل کرده البته که محمد نعیم خان به همراه 

 عسکرمعیت خود بکابل خواهند آمد.

 (۳۶۶، ص 2مقایسه شود با پوپلزائی، ج 15٦-155)حاکمیت قانون،ص  

 

 سیستم جلب عسکر:توضیحات شاه درمورد     
 

وقتی که من »اعلیحضرت درمورد جلب واحضار عسکرمیگوید:

وارد قندهار شدم خفیه برای من اطالع رسید که بین مردم چنین افواه 

است که امیر از کابل خاص برای گرفتن "نفوس" وارد قندهار شده 
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در قندهار تردید کردم  است. من این افواه را درهمان موقع آمدن خود

و گفتم که مقصد من ازین آمدن گرفتن نفوس نیست. مگر دیدم که 

یک مرتبه توسط شاغاسی ]محمد یعقوب خان[ و دوم مرتبه توسط 

نائب الحکومه] محمد سرورخان[ به من از نفوس عرض کردند. من 

همین عریضۀ آنها را سند خود گرفته تمام وکالء و نفری شان را در 

ً از یکنیم الی دو هزار نفر درآن موجود بود یک جر گه که تقریبا

،  «قومی»ومضرت «نفوس»خواستم و باوشان درخصوص مفاد 

 نطقی مفصل ومدلل نمودم:

اخذعسکردو صورت دارد،که یکی آن نفوس ودوم قومی است، ».....

شکل سوم آنرا که دادن پول نقدی است هرگز ازشما قبول کرده 

ول را گرفته از کجا سپاهی بگیرم؟آیا هندوستانی نمیتوانم، زیرا که پ

هارا استخدام کنم ودرموقع هجوم وتعرض دشمن ، این پول شما را 

 گرفته بروی شان بزنم؟ 

آیا این مسئله برای شما مرگ وجای شرم نخواهد بود که اهالی کابل 

یا ترکستان یا سمت مشرقی یا هزاره یا دیگراطراف افغانستان را 

انه شماوملک شما قندهاریان که درشجاعت ودالوری برای پهرۀ خ

کسی را همسرخود نمی پندارید، بیاورم؟....عزیزانم تا میتوانید 

دریادگرفتن تعلیمات عسکری وفرستادن اوالد وبرادران جوان تان 

بخدمات نظامی جد و جهد کنید و از همدیگر دراین موردمسابقه 

سی که بدون تعلیم ورزید وبدانید که جوش وخروش وشجاعت وحما

وتربیت نظامی باشد چندان فایدۀ بهم نمیرساند.من میخواهم که عموم 

افراد مملکتم ازشاه تا گدا تماماً به تعلیمات نظامی آشنا و از مقدمات 

عسکری بطرز حالیه آگاه باشند، برعمومملتم نظام اجباری را جاری 

ب وبیک کرده ام ودراین موردنظامنامه که بیک اصول بسیار مرغو

طرز بی آالیش اخذعسکری را تشریح نموده است وضع نموده ام 
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وهیچ نمیخواهم که بقدریک سرمواحدی از آن تخلف 

 (۹0-۸۸حاکمیت قانون، ص «)نماید.

من »شاه بعد از توضیحاتی درخصوص مضرت سیستم قومی گفت:

نظام قومی راموقوف کردم وفقط جلب عسکری به اصول قرعه 

مردم وحاالنکه درنظامی قومی تکلف وزحمت انداختن را معتبر ش

حکومت کمتراست، زیرا که سپاهی قومی از یکطرف روپیه نقد 

ً ماهوار تا بیست روپیه میشود، ازحکومت  وغلگی ولباس که تماما

می ستاند و از طرف دیگرباندازۀ همین مبلغ را بلکه زیاده تر از آن 

وظیفه میکند. را از اهالی می ستاند وبکمال خاطر جمعی ایفای 

عالوتاً اگر تفنگ را مفقود کند حکومت تاوانش را نقداً از دیگرنفری 

قومی او میستاند، واگردر دورۀ تعلیمیه خویش غایب گشت،نه تنها 

عوض او از قوم اوخواسته میشود، بلکه بر نفر عوض جدید سر از 

نو دورۀ تعلیمه نیز تکمیل میشود.اما چون درنظامی قومی برملت 

بیچاره ام بار اندازی میشود وتمام زحمات مالی وجانی  مظلوم

صورت وندی برهمین طبقۀ زراعت کار ورنجدیده آمده، خوانین 

وملکان وصاحبان رسوخ ونفوذ حتی علما وسادات نه تنها پسران 

وبرادران خود را از خدمت باشرف نظامی مانع میشوند، بلکه 

االمکان ازاین دوستان وخویشاوندان وروشناسان خویش را حتی 

شرف محروم داشته اقسام اغراض نفسی ومقاصد شخصی خود را 

ازاین رهگذر باالی ملت وحکومت اجرا میدارند. مثالً: درصورت 

نفر رابرای عسکری از مردم ارغنداب بخواهد،  ۳قومی اگرحکومت 

ضروراست به خان وملک وکالن شوندۀ آن اطالع بدهد، خان 

برادر ویا یکی از صاحبان رسوخ را صاحب بجای اینکه پسر و یا 

به عسکری بفرستد، فوراً یک نفرازعاجزترین ومظلومترین افراد 

ملت را کش کرده خواهش فرستادن را به نظام میکند.آن بیچاره 

هرچند جزع وفزع واظهار بیکسی وپریشان حالی خودش رامیکند، 
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وپیه خان صاحب را زیرتاثیر نیاورده همینکه آن مفلس بیچاره چند ر

را ازکدام جای قرض ووام کرده بدهان خان صاحب می اندازد، علی 

را کش کرده وهمین « محمود»را رها کرده عوضش « احمد»الفور

ً در ریزش پول وندی هم از  معامله را روی کار می آورد. عالوتا

جنبۀ امانت ودیانت صرف نظرکنان عوض اینکه یک قران از مردم 

ند آن را جمع آوری کرده تمام آنرا جمع آوری کند، دوچند وسه چ

بکیسۀ خویش میریزد واندکی از وجه وندی بدو پرداخته مابقی آنرا 

با اینکه درجیبش نقد افتاده است بانفری وندی قسط بسته کرده باالخر 

اگرمیل طبعش بود چیزی از همان حق ذمگی او را بعد ازعذر 

 خیر!ومعذرت بسیار وعرض وداد بیشماربدو می پردازد واال

چنانچه از عرض وداد نفری قومی وپول وندی که در چند سال قبل 

برین معامله کرده اند تا حال حکام ومامورین ومحاکم عدلیه ما 

فراغت ندارند وهرقدر سعی وکوشش که برای انفصال وتصفیه آن 

میکنند نتیجه نمیبخشد، زیرا که مسایل وندی ورسوم و رواج قومی 

رد که زیریک قاعده مکملی که از آن خیانت به اندازۀ پیچ وتاب دا

وشرارت خوانین وملکها واهل رسوخ ظاهر وعدم حق تلفی طبقۀ 

-۹1حاکمیت قانون،ص .«)عاجز وغریب در آن متصور باشد، نمی آید

۹2) 

به آنها داناندم که در قومی منفعت حکومت واهل رسوخ » شاه گفت:

اره است، من است ودرقرعه عسکری فقط چون منافع شما ملت بیچ

محض برای آرامی شما صرف نظرکرده میخواهم تا همین اصول 

پاک وبی آالیش قرعه عسکری را قبولدارشوید ومن برای نفوس 

علیحده دست خود را باال میکنم وبرای وندی جداگانه دستم را باال 

می نمایم هرکه طرفدارنفوس باشد وقتیکه من دست خود را برای 

ست خود را باالکند وهرکسی که میالن به نفوس باال کنم اونیز د

 وندی داشته باشد، دروندی با من متابعت کند.
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درنتیجه بعد از آن که آنها به مضرت قومی فهمیدند واز منافع نفوس 

اطالع یافتند وفهمیدند که درنفوس پسریک خان ویک دهقان حتی 

م پسرنایب الحکومه ویک فقیر بیچاره پهلوی به پهلو ایستاده درنظا

کارمیکند وهیچ یک نوع باراندازی وخودغرضی در آن نمی گنجد 

وبالعکس در وندی تمام منفعت برای اعزه وخوانین وصاحبان رسوخ 

بوده، ابداً پسر وبرادروخویشاوندان او درنظام نرفته وبار آنها 

بردوش غربا وعاجزان می افتد تمام برقبولیت قرعه عسکری دست 

نفر که آنها همان  25- 20استثنای های خود را بلندکردند وبه 

خوانین واعزه وصاحبان رسوخ بودند که به شیشۀ خیانت شان ازاین 

جوش وخروش عموم نسبت به قبولیت پشک سنگ خورد، مگر 

درمرتبه ایکه من دست خود را برای قومی بلندکردم همان های که 

دست های خود را برای نفوس بلندنکرده بودند در وندی هم دست 

 «را باالنکردند،شاید ازاین قلت خود خجالت کشیده باشند. خود

شاه عالوه مینمایدکه علت کامیابی من درامور قندهار ازاین واسطه 

بودکه اول آنها را داناندم که برای خیروبهبودشما اجراآت میکنم، پس 

برمن اعتماد کنید، ودوم اینکه ازترجمانان خاین کارنگرفتم، بلکه 

را بحضورعموم شان میگفتم وآنها را پوره به هرکاروهرمقصدخود 

مطلب دانسته میکردم واینطورنکردم که بواسطه ترجمانها بوسه به 

 (2۳1-2۳0حاکمیت قانون،ص «)یغام میخواستم.

تمام »یعنی « نفوس»ازاین توضیحات شاه معلوم میشودکه اصطالح 

که « مردان سالم مکلف به خدمت عسکری براساس قرعه کشی اند

یانت خان و ملک را در انتخاب واعزام افراد جلبی کوتاه دست خ

نفری  به  ۸بمعنی )جلب عسکری به حساب « قومی»میکند و

صوابدید خان وملک ( است که احتمال اخاذی ورشوه گیری خان 

 وملک را زیاد میساخت.

 هدف شاه ازاین کار چی بود؟
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شاه امان هللا پس از شورش خوست در سیستم جلب واحضار 

 ۸نفری( راکه  ازهر  ۸راصالحاتی واردکرد وسیستم  قومی )عسک

نفرقابل سوق، یک نفر را خان یا ملک انتخاب واعزام میکرد، لغو 

نمود وبجای آن مکلفیت عسکری را برای  تمام اتباع سالم کشور 

بدون تفریق فقیروغنی اجباری ساخت. شاه با این کار درواقع یک 

و رشوه گیری خان  ها  طرف جلو  بی عدالتی وخویش خوری

وملک ها را در قریه جات گرفت و از طرف دیگر میخواست همه 

افراد سالم کشور به استعمال سالح و فنون جنگ متعارف با دشمن 

اشنا باشند. چون دست اخازی  خوانین از مردم مظلوم و بیچاره 

 پایانکوتاه گردید. .
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 مشتهبیست ومقاله 

 

 حربۀ اصلی استعماراز وحکومت کن، تفرقه بیند

 

انگلیسها از حربۀ تفرقه بینداز وحکومت کن،  در میان ملل تحت 

سیطرۀ خود بحد اعلی استفاده کردند و مردمان کشورهای زیر سلطۀ 

 خود را سالها بجان هم انداختند و خود از آن سود بردند.

با صرف پول   1۸۳۹پس ازتجاوز اول انگلیسها برکشور ما در

تا تواتستند ویروس تفرقه های قومی وزبانی  ومحلی وتخویف وتهدید 

تعمیم دادند و تقویت کردند. موهن الل هندو، درکشورما وسمتی را 

جاسوس کار کشتۀ انگلیس در دوران تجاوز انگلیس برافغانستان  تا 

توان داشت، میان رهبران قیام کابل با صرف پول تخم نفاق پاش 

م ورهبران قیام  ملی را یکی علیه دیگری استعمال میداد تا سران اقوا

نماید، ولی سودمند واقع نگردید و سر انجام مکناتن سر دستۀ نفاق 

افگنان انگلیس بدست وزیر اکبرخان رهبر قیام کابل نابود گردید و 

 بقیه عساکر دشمن با سر افگندگی مجبور به ترک کشور شدند.

از آن زمان تا امروز هر  ولی مرض نفاق را درکشور بجا گذاشتند

وقتی که یکی از کشور های استعماری  برافغانستان تجاوزنموده این 

ویروس بیشتر از پیش رشده یافته وقوت گرفته است و مردم ما را 

 بخاک وخون نشانده است. 

با حمله امریکا برافغانستان  به بهانه مبارزه با تروریزم متاسفانه 

لی بیشتر  از پیش رونق گرفت. زیرا تفرقه های قومی و زبانی ومح

مقامات دولتی که منبع بزرگ رشوت خوری واختالس شمرده 

میشود، بر حسب خدمتگزاری به امریکائیان توزیع میگردید. با 
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سرازیر شدن سیل کمک های بین المللی به افغانستان، اختالس 

ورشوه گیری وغصب دارائی های عامه وشخصی واختطاف وآدم 

گوئی وباج گیری واوباشی و لنده غری و قانون گریزی ربائی و زور

و قومگرائی درجامعه ما چنان   اوج گرفت  که ویروس کرونا را 

 عقب زد.

 جدی٧دسمبر/ 2٧در افغانستان) 1۹٧۹از تجاوز شوروی در پس

(، درپوهنتون کابل برخی  استادان بصورت علنی وآشکارا به 1۳5۸

ن چون  احمدشاه بابا و تخریب رجال وشخصیت های تاریخی پشتو

وزیراکبر وغیره می پرداختند وکس مانع این تفرقه اندازی ها نمی 

گردید. با تبدیل کردن وزارت سرحدات، به وزارت اقوام وقبایل وبا 

بنام ملیت های برادر، و ایجاد  تشکیل سرسام آورمعینیت های نه گانه

 چنان آتشی ملیشه های قومی ومسلح ساختن آنها، زیرنام دفاع خودی،

در بنیان وحدت ملی افغانستان زده شد که تا امروز هم آن آتش 

جزوی به دشمنی های اتنیکی  خاموش نشده است و مخالفت های

 وقومی مبدل شده است. و برای خاموش کردن آن حتی زورتبلیغات

 اخوت وبرادری اسالمی مال ومولوی هم نمیرسد.

ردان عهد سلطنتت تا داکتر حسن شرق، یگانه کسی از نسل دولتم

حمایت شوروی میباشد که در متن وبطن  جمهوریت و رژیم مورد

باره  بیشترین ق ً ضایای سیاسی شخصا حضور داشته وآنچه اودر

رخدادهای سیاسی واجتماعی کشوراز چشم دیدخود نوشته است، 

 ازاهمیت خاص برخورداراست.

انستان( او درکتاب معروف خود)تاسیس وتخریب اولین جمهوری افغ

چند »: ... مینویسد « قومی وترویج ستم ملی ایجاد تفرقهٔ »زیرعنوان 

ماندن  نفر از کمونست های وطنی برای پخش مارکسیزم وباقی

افغانستان در حلقهٔ ممالک کمونستی وشکست جنگ جویان افغان 

واستحکام نظام شوروی به پیاده کردن تفرقهٔ  وبهم ریزی افغانستان
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،تحت نام  ودند... ]آنها[تشکیالت رسمی وعلنیقومی متعهد شده ب

وزارت اقوام وقبایل ، وزارت امور ملیت ها وبعدا تشکیل حکومت 

والیات سمت شمال ، شورای مرکزی ملیت  های جداگانه برای

نورستان،  هزاره و شورای مرکزی ملیت کوچیها وخود مختاری

بدون  وغیره با صرف میلیاردها افغانی بنام بودیجه مخصوصه ای

خود را تنظیم و ترتیب داده بودند، تا  حساب دهی فعالیت های

پشتونها  پشتونها را به جان تاجک ها و،هزاره واوزبکها را به جان

انداخته ودر عین زمان شیعه وسنی را نیز بیاد داشتند وبرای بهم 

رهبری بنام تاجک ، پشتون، هزاره واوزبک  انداختن آنها خود هیئت

خبراز اهداف  مشت از پیروان عاقبت نیندیش ، اما باروزانه با یک 

دشمن بیک دیگر در گیر می شدند تا با آتش افروخته شده، در 

رخنه اندازند وبرای رسیدن به این هدف  صفوف همبستهٔ مردم

بیشتر  نامقدس در پهلوی صرف پول به انسانهای ابن الوقت احتیاج

گردان وبجای آن احساس میکنن ً د وبناء وزارت سرحدات را رو

همه آنهایی که به تضعیف افغانستان  وزارت اقوام وقبایل را برای

از  ووابسته گی آن به شوروی دلچسپی داشتند اساس میگذارند ویکی

ملیت به  ۹نفر را بنام  ۹رفقارا در رأس آن می گمارند... ودر آن 

 مقررمیکنند: معینیت پشتونها، معینیت حیث معین اما به رتبهٔ وزیر

 تاجیکها، معینیت هزاره ها، معینیت اوزبکها، معینیت ترکمنها،

 معینیت بلوچها، معینیت نورستانی ها، پشه ای ها، هندوها وسیکها.

برای رونق دادن مخالفت های قومی به این تشکیالت اکتفا نکرده، 

را بوجود آوردند که آتش نفاق وتفرقه را  وزارت ملیت ها )ستمی ها(

شوروی  ا مردم افغانستان روزگار هجوم عساکرچنان بیفروزند ت

وبیگانه پر ستی رفقا را فراموش کنند.از آنروی بهرقوم وقبیله ای 

زدند. بیکی تاج وبدیگری تخت، بگروهی  جدا جدا سروکله می

منظور  استقالل و بدسته ای خود مختاری وعده می دادند. به این



 302 ام جاویدانافغانستان یک ن

تحت رهبری  هریک از متعهد شدگان کندک ها وغندهای قومی را

یکی را بمقابل دیگری تا دندان مسلح واز پا  خادیها تشکیل و آنها هم

 تا سر غرق پول می کردند.

شوروی ها برای تمویل وتسلیح قوتهای قومی سخاوتمندانه دهان 

نشان داده میگفتند: ملیت ها شکل تکامل  جیب را باز وسرجوال را

بدوی دارند  قبیله ای و یافته اقوام وقبائل است وپشتونها هنوز زندگی

ب. ً ناء پشتونها را به حیث عقب مانده ترین مردم از صف ملیت 

اقوام قبایل باقی میگذارند وسازماندهی ملیت  های افغانستان جدا و به

مستقیم یکی از  ها را وزارت تازه تشکیل امور ملیت ها وتحت اداره

یس وتخریب .) داکترحسن شرق، تاسرفقای دفتر سیاسی حزب میگذارند

 ( 305-7نخستین جمهوری افغانستان،چاپ سوم،ص 

وزارت ملیتها میان هزاره ها،تاجیک ها، » شرق عالوه میکند: 

بلوچها وسیکها،وهندوها ]تقسیم شده بود و  اوزبک ها،نورستانی ها،

واحدی تشکیل  هدف آن بود تا در[ مقابل پشتونها می بایستی جبهه ای

ثمره ای دوستی افغان شوروی را که به می دادند.دراین باره کتاب 

تفرقه ملی وعضو دفتر سیاسی ح .خ.د. نوشته  قلم یکی از طراحان

 شده بود،نشر وتوزیع وبازهم تجدید چاپ کردند.

ناگفته نماند که برای نتیجه گرفتن از کتاب ثمره ای دوستی با بسیج 

ها را تحت ادارۀ ستمی ها به طول  ستمیها بود،که وزارت ملیت

در  وعرض وزارت اقوام وقبایل، تاسیس میکنند ومردم پشتو زبان را

جمع این وزارت ]ملیتها[ نمی پذیرند. بناء رهبری وزارت ملیت ها و 

دستور العمل هردو به ضد یکدیگر در  وزارت اقوام وقبائل مطابق

دیگری  ظاهر امر تبلیغات ناجائز به راه می اندازند و یکی گماشتهٔ 

 نند.را مردود می دا
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زمزمهٔ مخالفت این دو بنام پشتون وغیر پشتون در حلقه های وابسته 

های علنی و روی بازار برآمده از هرکنج  به هرکدامشان به مخالفت

 وکنار شنیده میشد، اما شبانه با یکدیگر شراب می نوشیدند

چنانچه  و برای بدختی مردم خویش تفتین میکردند ودسیسه میساختند.

وتقویهٔ مالی وزارت ملیت ها و اقوام وقبایل وموثریت به دنباله روی 

کمک های بالعوض شوروی در تفرقه های قومی ومذهبی در کابینه 

وبالعوض شوروی پینه ]  وزارتی را بنام وزارت کمک های مستقیم

زدند[. کمک های ً گفته شده که ساالنه بعضا از سه صد میلیون دالر 

ت رئیس جمهور و رئیس شورای میکرد توزیع آنرا به صالحی تجاوز

که با دست باز به هرکاری  وزیران وسفیر شوروی گذاشته بودند

 وبهرجائی که الزم بشمارند توزیع کنند.

تفکیک ملیتها نه بروی لسان ونژاد ویا موقعیت جغرافیائی، بلکه به 

میگردید.مثالً :آن عده مردم پشه ئی که  صوابدید هیئت حاکمه تعیین

ملیت  نند در ورق هویت خویش مجبور شده بودند کهپشتو تکلم میک

پشه ئی بنویسند، نه پشتون. اما تعدادی کثیری از پشتونها که به 

رافراموش کرده بودند، می بایستی  مرور زمان دری آموخته وپشتو

وترکمن  مینوشتند ،ملیت تاجیک. اما برخالف برای مردمان اوزبک

وترکمن را بپذیرند ، نه  های دری زبان حتمی بود که ملیت اوزبک

داکترحسن شرق،همان اثر ، «. ) تاجیک را  به اساس زبان، ملیت

 ( ۳0۸چاپ سوم،ص

حوادث اثبات کردکه ، حزب »به باور محقق دانمارکی استا اولسن : 

تفرقه بینداز و »خلق وقت کافى نیافت تا ثمرات سیاست  دموکراتیک

ات این سیاست پس تاثیر خود را جمع آورى کند. اما« حکومت کن

از خلع حزب مذکور عامل اساسى در تداوم حوادث کنونى افغانستان 

 ( 25۳)استا اولسن ،اسالم وسیاست درافغانستان، ص « بودهاست 
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درایجاد وساختن کندک ها وغندهای قومی تا سطح « خاد»درهرحال 

پسرسیدکیان( زیرنام دفاع خودى از اقوام  فرقه)فرقهٔ سیدجفرنادری

باپول و  نقش عمده داشت وهریک از این غندها وگروه ها رامختلف 

 سالح هاى خفیفه وثقیله مجهز میساخت .

یکى از این گروه هاى قومى، ملیشه هاى اوزبک تحت قوماندانى ُ 

روى مى آوردند، بیدریغانه آدم  جنرال دوستم بود که بهر جایى

ناطق میکشتند و ازکشته پشته میساختند. دولت ازاین گروه در م

نشین جنوب و جنوب غربى وشرقى کشوربسیار استفاده  پشتون

بلوچ و نورستانى و  میکرد. گروه هاى دیگرى از اقوام پشتون و

هزاره و تاجیک و غیره نیز وجود داشت که بعد از دوستم ، گروه 

متشکل از مردم ازبک ، در روز روشن و « گلیم جمع» معروف به

را در شهرکابل غارت  ،مردمدر زیر ریش حزب دموکراتیک خلق 

 میکردند و هرگز از اعمال شان بازخواستى صورت نمیگرفت.

رژیم حزب دموکراتیک خلق همانگونه که بدستور مشاورین شوروی 

خودش نیز دچار تفرقه  مرتکب تفرقه اندازى درمیان مردم میشد،

گردید و فراکسیون بازى در داخل حزب مذکور براى حکومت نجیب 

حمالت راکتی مجاهدین زیان آور و خطرناک نبود.  : کمتر از

نمونه یى از  1۹۹0چنانکه کودتاى تنى )وزیر دفاع رژیم( در سال 

این تفرقه و فراکسیون بازى داخلى حزب دموکراتیک خلق بود. 

دیگر ازهمان آغاز اقتدار حزب دموکراتیک  تفرقه هاى ستیزه جویانه

حزب  هللا، در صفوفامین و نجیب  -کارمل -خلق میان تره کى 

 رخنه کرده بود .

نوشته گروهى از دانشمندان « جنگ درافغانستان»به استناد کتاب 

کشاکش هاى »میالدى : 1۹۹1روسیه در  انستیتوت تاریخ نظامى

وجبران  گروه هاى خلق و پرچم در درون حزب زیان بزرگ

ناپذیرى به انقالب رسانید. ستیز فراکسیونى درحزب روى آن 
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میخواستند با واگذارى شمار هرچه بیشتر  که هردو شاخه میچرخید

اپارات حزبى  کرسیها براى نمایندگان فراکسیون خود در کلیه سطوح

دولتى ، اقتصادى و نظامى مواضع خود را تحکیم نمایند. این کار  -

که در بسیارى از کرسیهاى وزنین عناصر بى  به آن منجر گردید

شایسته  ست و حتى آلوده و ناصالحیت و در بسا موارد بى کیا

گماشته شوند .. .. این امر منجر به رویائى یک نهاد با نهاد دیگر و 

صفوف و رهبرى حزب گردید. میان ارگانهاى  فراخ شدن درز میان

دولتى خبرى از  نظامى به گونه مثال وزارت داخله و وزارت امنیت

وگذاشت همنوایى و هماهنگى نبود....خواستهاى شخصى رهبران، فر

و پیوندهاى خانوادگى، خویشاوندى و « رفیق بارگى»  هاى آنان،

دموکراتیک چیره شد  خاندانى برانتظام حزبى وبر اصول سنترالیسم

و سراپاى حزب را فراگرفته بود و در نتیجه آن حزب با کردارهاى 

همدردى بخش بیشتر توده ها محروم گردید و اتوریته خود  خود از

به یک نیروى خود کامه  ه حفظ میکرد که در واقعرا با نیروى اسلح

جنگ درافغانستان، نوشته « ) و دیکتاتورى نظامى مبدل گردیده بود. 

 ( 2٧۸یپکف ودیگران، ترجمه عز یر ازي انفر،ص دکتورتار خي سرهنگ

در ادامه این کشمکش هاى درون حزبى،در عهد نجیب هللا ، تفرقه 

سیاسى حزب میان گروه سطح دفتر  هاى زبانى وقومى حتى در

احمد  محمد اسلم وطنجار، پاکتین ومحمد رفیع از یکسو و دسته فرید

مزدک و نجم الدین کاویانى و عبدالوکیل از سوى دیگر، بصورت 

دیگر این تفرقه است. در روند همین  پرخاش هاى تند قومى مثال

 تفرقه اندازى یکى از نتایج مهم آن پیوستن جنرال دوستم ، به

ین رژیم یعنى احمدشاه مسعود بود. دوستم دلیل این کار را عدم مخالف

در دادن پستها و مقامهاى دولتى  نجیب  رعایت حقوق ملیتها از جانب

به  وانمود کرد، اما این بریدن دوستم ازنجیب هللا و پیوستن او
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مخالفین ایدیولوژیک حزب ، جزئى از ثمرات سیاست تفرقه انداز و 

 رژیم را شکست . ه کمرحکومت کن حزب بود ک
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 سی اممقاله 

 

 بدون محاکمه مجرمین جنگی ،عدالت نمیشود!

 

حنیف اتمر وزیرامور خارجه کشور، دیروز درمحضرخبرنگاران 

گفت که دولت افغانستان از دادگاه بین المللی الهه برای بررسی 

فغانستان تقاضای همکاری جنایات جنگی وجنایت علیه بشریت درا

کرده است وآن دادگاه ابراز آمادگی نشان داده است. این خبر بدون 

تردید برای اکثریت مردم مصیبت دیده ما که چشم براه عدالت 

 ومجازات مجرمین جنگی اند، خبر مسرت بخشی بود.

 

   

 1992دوتصویراز کابل سال 

 

آن تحقق می یابد.  عدالت دریک جامعه فقط با تطبیق قوانین نافذۀ

بدون تطبیق یکسان قانون باالی افراد یک جامعه نه امنیت تأمین 
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میشود و نه از صلح وثبات خبری خواهد بود. فقط عدالت است که 

مصئونیت جانی ومالی را به ارمغان می آورد و جلو فساد مالی و 

رشوه خواری وتجاوز برجان ومال وناموس مردم را میگیرد ومانع 

واجحاف قدرتمندان وسوء استفاده های مالی واخالقی و  زورگوئی

 روانی در جامعه میگردد.

هدف ازداشتن پولیس، اردو وسازمان امنیت ملی دریک کشور 

برقراری نظم وامنیت داخلی است. به سخن دیگر پولیس ونیروهای 

امنیتی وسایل وابزاری اند در دست مجریان قانون برای تحقق 

وامنیت. افغانستان به عنوان یک کشور،از عدالت واستقرار نظم 

چندین سال به این طرف با حمایت جامعه بین المللی برای تشکیل 

پولیس واردوی ملی  میلیارد ها دالر از کمک های جامعه جهانی را 

به مصرف رسانده است، تاروزی از این نیرو در راه تامین عدالت، 

ر انجام این اولین صلح وامنیت  کار بگیرد، مگر تا هنوز دولت د

وظیفه و مسئولیت خود )محاکمه مجرمین جنگی(از این نیرو کار 

نگرفته است تا به مردم نشان بدهد که میتواند مثال ًیک وزیریا یک 

والی مختلس وغاصب ورشوتخور را از قدرت برکنار و توسط 

پولیس به سارنوالی ویا به پای میز محکمه حاضر کند؟ عدم 

این کار حتی بصورت سمبولیک، تمام وعده های دلچسپی دولت  به 

دلخوش کن دولتمداری را به صفر ضرب زده ودولت را در نزد 

مردم بی اعتبار ساخته است. همین بی اعتباری دولت  وبی 

اعتمادی مردم به دولت سبب شده است که مخالفان دولت روز تا 

ن روز بیشتر قوت بگیرند و با دولت ونیروهای امنیتی ملی وبی

 المللی زور آزمائی کنند. 

 خانم سیماسمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشرمیگوید:"  

کنوانسیون دادگاه جزایی بین المللی را  200۳افغانستان در می 

جرایم ضد بشری و جنگی در  200۳امضا کرد. اگر از می 
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افغانستان رخ می دهد و دولت توانمندی تطبیق عدالت را ندارد در 

تواند به دادگاه جزایی بین المللی مراجعه بکند. آن صورت می 

داکتر سیماسمر میگوید: اگر موضوع تطبیق عدالت در کشور در 

جدی گرفته می شد، امروز کسی در افغانستان بی  200۳سال  

عدالتی کرده نمی توانست. او، به عنوان نمونه در مورد بی تفاوتی 

م برخورد جدی با دولت در راستای تامین عدالت در کشور، به عد

مسالۀ  غصب زمین های شیرپور کابل اشاره کرد و افزود، اگر 

برخورد جدی با قضیه شیرپور صورت می گرفت، زمین های 

دیگر عضب نمی شد. برای تامین عدالت در کشور، باید به جرایم 

 گذشته رسیدگی شود تا آینده بهتری برای نسل بعدی مهیا شود.

بشر تامین عدالت را از وظایف عمده  رییس کمیسیون مستقل حقوق

ي دولت خواند و تاکید میکندکه این کمیسیون و دیگر نهادهای 

جامعه مدنی و مردم، نیروهای اصلی برای تامین عدالت در کشور 

هستند. اومیګوید با آن که دولت افغانستان کنوانسیون دادگاه جزایی 

د بشری را به بین المللی را امضا كرده، اما تاکنون هیچ قضیه ض

 (۸5)جریدۀ مردم،منشرۀ امریکا، شماره .« این دادگاه ارایه نکرده است

خود 200۳سازمان نظارت برحقوق بشردر گزارش ماه جوالى 

تمام » مینویسد: « کشتن شما براى ما آسان است»تحت عنوان 

قوماندانان برجسته جهادى، اعم از رهبران جهادي سابق و مسئولین 

اع، داخله، و امنیت ملى افغانستان در بروز تمام کنونى وزارت دف

حوادث خونین در والیات واقع در جنوب وشرق کشور بطور 

مستقیم یا غیر مستقیم دست دارند. وضع کنونى ناشى ازنقض حقوق 

بشر و بى امنیتى درکشور، پیامد مستقیم تصامیم و اقدامات نادرست 

تالف بین المللى و حکومت ایاالت متحده امریکا، دیگرکشورهاى ای

گزارش همچنان « برخى عناصر حکومت عبورى افغانستان است.

روابط مخفى بین مقامات کشورهاى ایتالف و جنگ ساالران جانى 
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محلى را افشاء میکند. به عبارت دیگر پنتاگون با عالقمندى به 

جنگ ساالران محلى پول مى پردازد تا تمام کشور را )بیرون از 

ل خود داشته باشند. قدرت مندان محلى که قوتهاى کابل( تحت کنترو

امریکایى باالى آنها تکیه کرده اند ، براى تحکیم اقتدار خویش کار 

میکنند و از آوردن نظم و امنیت و بازسازى کشور قصداً جلوگیرى 

مینمایند وبنابرین تا کنون در زندگى مردم نشانه اى از بهبود و 

 (1۸نده ، شماره تغییر دیده نمى شود. ) مجلۀ آی

امریکا بجای آنکه سران تنظیم های افراطی وفرماندهان جنایتکار 

را که مسبب اصلی ظهور طالبان والقاعده در این کشور بودند، خلع 

سالح کند و یکجا با گرفتاری متهمین به عضویت درالقاعده 

وطالبان آنها را نیز به گوانتانمو واز آنجا به محاکمه  بسپارد، 

ا این مارهای نیم جان هریک به اژدهای هفت سر تبدیل گذاشت ت

شوند وبا غارت دارایی های عامه و دست اندازی به مال وناموس 

وهستی مردم وترویج بیش از پیش کشت تریاک وقاچاق مواد 

مخدر، هریک باندهای های مافیایی تشکیل دهند و از این طریق 

ات واستقرار امنیت برسلطهً خود در محالت بیفزایند و باعث عدم ثب

 درکشور گردند.

مردم افغانستان از بی عدالتی وحق تلفی  وبی بازخواستی مستمر 

اراکین دولت درتمام مدت حضور جامعه بین المللی درافغانستان به 

جان رسیده اند، مردم افغانستان بیش ازهر کارى به صلح و امنیت 

تکاران و ناقضین جانى نیاز دارند و بدین باوراند: تا زمانیکه جنای

حقوق بشر به پاى میز محاکمات ملى یا بین المللى کشانده نشوند، 

عدالت تمثیل وتأمین نخواهد شد و ثبات و امنیت وصلح به کشور 

 برنخواهد گشت . 

با آنکه نجات مردم ما از چنگ بی عدالتی وبی امنیتی و فقر 

استخوان سوز ومریضی وبیسوادی ، بدون کمک های مالی و 
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تصادی ونظامی جامعه  بین المللی نا ممکن است، مگر بازهم اق

مردم تمام این مصایب را بجان خواهند پذیرفت وحضور بیگانه ای 

که دست در دست جنایتکار بگذارد وظلم و اجحاف را درکشور 

مضاعف کند، نخواهند پذیرفت و به صف دشمنان چنین حضوری 

 خواهند پیوست.

زحقوق بشر،پروژهً "عدالت براى یکی از نهادهای مهم دفاع ا

افغانستان" یک پروژه تحقیقاتى و شاخه یی از حقوق بشر جهانى 

گزارش ( 1۳۸۴سرطان 2٦) 200۵جوالی 1٧است، که بتاریخ

صفحه یى خود رادرمورد مجرمین جنگى افغانستان نشر  1٦۸

نمود. این پروژه که از سوی یک سازمان دفاعى تحقیقاتى پیش 

تاسیس گردیده و هدف آن تهیۀ  1۳۸0واخر سال برده میشود، در ا

مدارک جدى در مورد جرایم جنگى و جرایم علیه بشریت میباشد 

که توسط افراد احزاب مختلف در جنگ هاى افغانستان از 

صورت گرفته است. این سازمان حوادثى را  1۳۸0الى  1۳5٧سال

که در مراحل مختلف جنگ، مانند کشتاردسته جمعى، اعدام، 

ه روحى، وتجاوزجنسى، صورت گرفته، تحت تمرکز قرار شکنج

میدهد. در این گزارش به دولت افغانستان پیشنهاد شده است که 

هنگام تقرر افراد به پُستهای دولتی باید سابقه آنها را در نظر بگیرد 

و افرادی که متهم به نقض حقوق بشر در گذشته هستند نباید به 

یری ها، شکنجه های گوناگون پست های دولتی منصوب شوند.دستگ

در زندان ها، اعدام های دسته جمعی، بمباران مناطق مسکونی، 

سرکوب اعتراض های مردم در هرات و کابل در زمان رژیم خلق 

و پرچم، حضور نیروهای شوروی سابق در افغانستان، شلیک 

راکت به مناطق مسکونی، کشتار، تجاوز جنسی، قتل عام در زمان 

ن در کابل، قتل عام زندانیان طالبان در مزار حکومت مجاهدی

شریف و قتل عام غیرنظامیان توسط طالبان در سرپل، بامیان و 
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یکاولنگ و ویران کردن و سوزاندن منازل و کشتزارها در 

"شمالی"، از مواردی است که در این گزارش به آنها توجه بیشتر 

 ( 200۵جوالی  bbc 1٧شده است. )

افغانی مینویسد که درپنجم ماه دسمبر  شهباز سلیم خبرنگار

،چند تن از سناتوران امریکا در تلویزیون آن کشور در 200۵

ما بلیونها دالر در افغانستان »ارتباط به افغانستان اظهار کردند : 

مصرف کردیم ، اما خطای بزرگ را وقتی مرتکب شدیم که قدرت 

فراد ضعیف را به همان جنگ ساالران و آدم ُکشان و عده ئی از ا

 ، (۴۳)درد دل افغان، شماره « النفس سپردیم.

گروه دیده بان حقوق بشر مستقردر نیویارک، از حامد کرزی، 

رئیس جمهور افغانستان خواسته بود برای محاکمه کسانی که به 

چندین نفر ارتکاب جنایات جنگی متهم هستند دادگاهی تشکیل دهد. 

دند: کریم خلیلی، معاون از اینها دردولت حامد کرزی کار می کر

رییس جمهور افغانستان، محمد قسیم فهیم سابق وزیردفاع )اکنون 

معاون اول رئیس جمهور(، عبدالرسول سیاف، رهبر حزب اتحاد 

اسالمی افغانستان و عبدالرشید دوستم که دارای مقام بلند نظامی 

در دولت حامد کرزی بود، در این گزارش، متهم شده اند که "در 

 ات گذشته دست داشته اند".جنای

دیده بان حقوق بشر همچنین گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسالمی  

را به ارتکاب "شنیع ترین جنایات" آن دوران متهم می کند. مارشال 

محمد قسیم فهیم وزیر دفاع پیشین افغانستان، از کسانی است که در 

تهم شده گزارش دیده بان حقوق بشر، به ارتکاب به جنایات جنگی م

است. در جنگ داخلی افغانستان که در پی سقوط دولت مورد 

میان جناح های مختلف  1۹۹2حمایت شوروی سابق در اپریل 

مجاهدین بروز کرد، ده ها هزار نفر کشته شدند.در جریان آن 
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درگیری ها جنایات فجیع گسترده ای روی داد، اما هیچ کس در 

 قرار نگرفت.ارتباط با آن حوادث تحت پیگرد قضایی 

سازمان نظارت برحقوق بشر در گزارش ساالنه خود بر پالیسی  

امریکا در مورد افغانستان انتقاد کرده نوشته است که امریکا بجای 

همکاری با نهادهای بین المللی صلح ، مناسبات خود را با برخی از 

جنگ ساالران افغانستان که سوابق وحشتناکی در نقض حقوق بشر 

 حکم کرده است.دارند، مست

همزمان باپخش خبرتسلیم دهى گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر 

افغانستان به حکومت کرزی، این امیدوارى در مردم تقویت یافت 

تا با حمایت جامعه بین المللى، کسانى را که دست شان بخون مردم 

و غارت و چپاول دارائى هاى عامه آلوده است، به میز محاکمه 

ً اگر بکشاند و داد م ردم را از جنایتکاران جنگى بستاند. مطمئنا

دولت قادر به انجام چنین کار سترگ ملى بشود ،نه تنها بیشترباور 

واعتماد مردم را به رهبرى دولت تقویت خواهد کرد، بلکه درس 

بزرگ تاریخى براى دیگر زورگویان درکمین نشسته نیز خواهد 

د دولتى، به معنى بود. تقرر عناصر جنایتکار درمقام هاى ارش

نمک پاشیدن برزخم مصیبت دیدگانى است که درطول چهاردهه 

گذشته حقوق شان پایمال زورگوئى تفنگ داران و قدرت مندان شده 

 است؟

برای تحقق عدالت وآوردن صلح درکشور باید دولت افغانستان 

مجرمین جنگی وجنایت علیه بشریت  رابه پای میزمحاکمه بکشاند 

جنگی را بسزای اعمال ننگین شان برساند و برقلوب و جنایتکاران 

مردم داغ دیده خود مرهم گذارد واعتماد مردم را برای تامین 

 2021/ ۵/ 19پایانعدالت وتحقق صلح  بیشتراز پیش سازد.
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 مقاله سی ویکم

 

 سرورجویا، مبارزی بی نظیر و  فراموش شده

 

مورد  سرور جویا،  از جمله رهروان مشروطیت دوم و شخص

اعتماد شاه امان هللا بود و به همین سبب مدتى در دربار امان هللا خان 

کتابت کرد.سرورجویا مردی صاحب اراده وشخصیت استوار 

وعدالت خواه وضد استبداد بود و در راه تحقق عدالت ومحو ظلم 

وفساد مبارزه کرد وجانش را برسر عدالتخواهی وضدیت با استبداد 

 از دست داد. 

 ند افغان میرعبدالواحد سادات درباره جویا نوشته است:دانشم

سرور جویایى فقید از سروران بزرگ ازادیخواه و مشروطه خواه »

و شخصیت بسیار اگاه صاحب فكر و اندیشه ، شركت كننده مستقیم 

جنگ استقالل ، شاعر ، نویسنده و روشنگر و از مبارزان شجاع ، 

مخالف ارتجاع و دشمن استعمار  مقاوم و تسلیم ناپذیر ضد استبداد ،

كه به همین " جرم " دو بار و جمعا حدود بیست و پنج سال را 

زندانى بوده است و بدون شك  این مبارز راه ازادى و ترقى در جمع 

" شور " و " شر " پسندان جهان و در تاریخ افغانستان جایگاه بلند 

 دارد كه روانش شاد و راه ورسمش جاودان باد ! 

سرور ازادیخواهان،شور عشق به وطن را باالتر از ازعشق به این 

 زن وفرزند دانسته میگوید: 

 شور عشقی از وطـن مستانـه بر سر داشتـن 

 ِب زن و فـرزنـد دل بـرداشتـن ـــبـایـد از ُحـ

 نبینـد طـاقـت رنـج و الـم   آنکـه در خـود می
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 بهتر این باشد که دست از شور و شر برداشتن

 چویا( )سرور

شادروان محمدآصف آهنگ، از شخصیت های ملی ومبارز وطن و  

از مشروطه خواهان سوم وعضو جمعیت وطن بود و باری برای من 

از برخورد استاد خلیلی با سرور جویا حکایت میکرد ومیگفت: 

خلیلی نزد مامای خود نایب ساالرعبدالرحیم خان  در هرات رفته بود 

ً سرور جویا یکی ا ز هواداران پرشور امان هللا خان در واتفاقا

روزنامه اتفاق اسالم هرات کار میکرد. خلیلی روزی سری به ادارهً 

روزنامه اتفاق اسالم میزند و سرورجویا را می بیند و چون او را 

میشناخت که از   هوادار امان هللا خان است ، فوراً تفنگچه  را از 

. جویا براثر اصابت کمر خود میکشد و جویا را هدف قرار میدهد

گلوله  نقش زمین میشود و خلیلی به گمان اینکه او مرده است ادارۀ 

اتفاق اسالم را ترک میگوید ، اما جویا نمرده  و زخمی شده بود. 

دوستان او را از صحنه خارج میکنند و به مداوای او در ایران می 

ایران به پردازند و سرانجام جویا از آن مهلکه نجات پیدا میکند واز 

پیشاور و از پیشاور به کابل می آید و خوشبختانه که تا این زمان 

مردم کابل از چنگال حکومت دزدان سقوی نجات یافته بودند. جویا 

خاطره سوء قصد علیه خود را از سوی خلیلی به دوستان خود و از 

جمله اعضای مشروطه خواهان سوم یعنی مرحوم غبار وآصف 

 شان بیان کرده بود. آهنگ و دیگر همرزمان

سال متذکر 2۵” ویا و مجموعاجاقای سادات از دوبار زندانی شدن 

شده  ومعلوم میشودکه  جویا در دوره هاشم خان صدراعظم نیز مدت 

سال را در زندان سپری کرده بود و با روی کار امدن شاه  12

ش با سایر زندانیان سیاسی آزادشده باشد ولی 1۳2۵محمودخان  در 

 1۳۴2دوباره زندانی شده وتا سال 1۳۳0دربعد بعنی  سال ۵

سال زندانی  بود. ودولت هرقدر براو فشار آورد تا از او  1۳مدت
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بگیرد و. آزادش کند، « گرد سیاست دیگر نمیگردم»یک جمله

 ۳سال حبس در زندان قلعه موتی و 10اوقبول نکرد. سرانجام پس از

رگذشت و جنازه اش سال تحمل رنج و بیماری در زندان دهمزنگ د

 را به خانه اش تسلیم دادند. یادش گرامی باد! 

انتظارمیرفت که مرحوم غبارصفحاتی ویا چند سطری دربارۀ 

سرورجویا درجلد دوم تاریخ خود نگاشته می بود تا اطالعات نسل 

های بعدی ،در بارۀ پیشروان نهضت مشروطیت کامل ترمیشد. در 

شخصیت اجتماعی، فرهنگی سراسر جلد دوم تاریخ غبار، هیچ 

وسیاسی دیگر  کشور، مثل خود آقای غبار نمي درخشد و شخص 

غبار، یکه تاز دایمی میدان مبارزه با رژیم بر سر اقتدار است. از 

این است که از سایر مبارزان و  زندانیان سیاسی، جز نامی، 

هیچگونه توصیف و. تعریفی نکرده است. به سخن دیگر غبار، در 

که ناگزیر است از سایر زندانیان سیاسی نام ببرد، اما  عین حالی

تعریف درخور شأن از آنهای که یکجا با او بزندان رفته بودند وحتی 

برخی بعد از رهائی خودش از زندان، در زندان مانده بودند )مثل: 

مرحوم سرور جویا، مرحوم براتعلی تاج و مرحوم فتح محمد 

 میرزاد( بدست نمیدهد.

ن اعضای جمعیت وطن وسایر مشروطه خواهان و عناصر آیا درمیا

سیاسی، کسی نبوده که نقشی همطراز غبار در تشکل و بسیج 

نیروهای ملی و آزادی طلب کشور بازی کرده باشد؟ من معتقدم که 

چنین شخصیت های جان باخته درآن جمعیت و سایر جمعیت های 

می ارزیده تا سیاسی کشور وجود داشته و هر یکی از آن ها به این 

مرحوم غبار از کارنامه ها و جان بازی های آنها بطور شایسته یاد 

آوری کند. مگرمتأسفانه که چنین یاد آوری شایسته از آنها صورت 

 نگرفته است. 
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مقاومت وجان سختی ایکه مرحوم سرورجویا و یاران همزنجیرش 

تی پس ازرهائی مرحوم غبار اززندان، از خود در برابر عمال امنی

زندان نشان داده اند و اخیراً سرگذشت پر شهامت سرورجویا به قلم 

خودش به همت یکی از ارادتمندان آن مرحوم در نشریه زرنگار 

به نشر رسیده، گواه ( 2000چاپ تورنتو کانادا بطورمسلسل )سال 

صادقی براین است که او در مبارزه برضد استبداد اگر از مرحوم 

بوده باشد، به هیچوجه از ایشان عقب ترهم غبار چندین گام بجلو ن

 نبوده است .

 سرور جویا گفته بود: 

 اشک  بربسترم ای شمع  بیفشان و بسوز

 منتها  تادم   صبح است   دوام  من  و تو

اما ازچنین مردی مبارز ومصمم وسخت جانی که تادم مرگ هم 

حاضر نشد با نوشتن یک پرزه خط ندامت ازسیاست، خودرا از 

 ن نجات دهد تذکر درخوری درکتابش نکرده است. زندا

 روان این مرد بزرګ شاد ویادش گرامی باد!

 2020/ 21/۶پایان 
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 وممقاله سی ود
 
 

  یناشر در تحوالت اقتصاد رخانينقش ش

 شمال شرق افغانستان 
(۲4/5 /۲۰۲۲) 

 

دولت افغانستان به شمال  دیپشتون که به صوابد یتهایازشخص یبرخ

شده اند که  زین یشده اند، مصدر خدمات فراموش نشدن  میشورمقک

هنرمند معروف  ایپدر کالن فرهاددر یخروت رخانیازآنها ش یکی

 است.

مبتکر، متشبث خالق ومدنیت گستر  یاز پشتونها یکی رخانیش

 نیبنامش درشمال افغانستان ب یدرشمال کشوربوده است که بندر

 یایبردر یشده است. وتوسط پل یتاجکستان و افغانستان نامگذار

 .دهدیآمو تاجکستان را با افغانستان ارتباط م
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از بزرگان  یکی( یغلجائ )قومیخروت  فهیخان ناشر از طا ریش

معاصر امان هللا خان  یبزرگ و مشهور خروت ندارانیوخانان و زم

مشهور به بچه سقاو  یکلکان هللا بیونادرخان بود. پس از آنکه حب

به قصد سرکوب  رخانیش یقوا خورد،خان شکست  ازدست نادر

 یتمام اشرارسقو رخانیشد. ش ماشتهبشمال افغانستان گ یسقو انیاغی

ه کرد تیسقو حما ۀرا که از بچ یلق میمتعلق به ابراه یهایچه وباسم

نمود.  (رودآمو پارادریا) یسرکوب ومجبور به فراربه آنسو ندبود

و افراد  رخانیتا ش دهد یمان منادرشاه به منظور استقرار اوضاع فر

درسال  رخانی. شندینما اریاخت اقامت میدابطورکندز  تیاو در وال

. شودیمقرر م ی قطغن وبدخشان به صفت وال(1930) یشمس 1309

 [ُکهندژ]در شهر کندز  رخانياز فرزندان ش یکیغالم سرور ناشر 

، «سپن زر»روغن  ديخان بندر، شرکت تول ريچون ش یمراکز

 . دینما یم سيرا تأس رهيوغ رخانيش سهيسپن زر، و ل هوتل

 
 هوتل سپين زردرمرکز کابل ملکيت سرورناشر
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ومحقق پشتون  سندهینو «میحل هیصف»به نقل از  «کگیمند» تیسا

قره  ،ازیخروت رخانیبنام ش یقرن قبل شخص کی:  کندکهیم تیروا

ارت خود به تج یبه هند رفت ودر آنجا به با پول شخص یباغ غزن

رفت ودرسمرقند  هیوروس یمرکز یایپرداخت وسپس از هند به آس

زبان  یفارس نیو محرر ابی سترا د یخیوتار ینید ابیکم یکتابها

هللا خان  رامانیام یبرگردانند. وقت یتا آنهارا بفارس کندیرا استخدام م

 نیوبخاطر چاپ ا خواندیرا فرام گردد،اویاقدام او مطلع م نیازا

 .کندیاعطام« ناشر»مدال درجه اول معارف را با لقب  کتابها به او

است که تاجران معمولن  نی. ودلچسپ  ا من مساله تعجب اور یبرا

تا پول  شودیحاضر م یبدنبال کسب پول وثروت اند و کمتر تاجر

 یخروت رخانیخود را در راه ترجمه ونشر کتاب صرف کند اما  ش

 یخیمفاخر تار ایاحپول خود را در راه   گریبرعکس تاجران د

فوق  یگ ژهیو کی نیو ا ستا رساندهیبه مصرف م زین یوفرهنگ

درک  یبود که شاه امان هللا انرا بدرست رخانیش تیالعاده شخص

 لیتجل یمدال معارف و دادن لقب ناشر به او از و ینمود و با اعطا

من باری از فرهادریا در فیسبوک پرسیدم که نام  کرد. میوتکر

شیرخان توسط مترجمان سمرقندی ترجمه وچاپ کرده  کتابهای که

 بودند، اگروجود داشته باشدبمن بگویدولی جوابی نگرفتم.

. در عهد رودیم خان لیاسماع ۀریبه د یناشر در دوره سقو رخانیش 

الحکومه قطغن  بینا ثیولسوال اورگون وبعد بج ثینادرشاه ابتدا بح

به  یبخارائ یها یمه چباس هی. اوپس از تصفگرددیوبدخشان مقرر م

 دنیوبا کش کندیم ادهیرا پ یدرقندوز پالن شهر ا،یآمودر یآنسو

 سیرا تاس «روغن پنبه دانه»شرکت  ،فونیتل یها هیپا دیسرکها وتمد

ومکتب  یصح کینیکارگران شرکت خود خانه وکل ی.او براکندیم

 .سازدیم
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 کیساختن  یقزل قلعه را برا یها نیزم 1930درسال  رخانیش 

 یبرا منینش یگمرک و خانه ها یودفترها دینمایآماده م یبندرتجارت

که بعد بنام بندر  کندیاعمارم یصح نکیومکتب وکل نیمامور

  شد. دهینام رخانیش

زر به همت و تالش سرور ناشر  نیروغن سپ کهیاز آنکه فابر پس

، مردم بغالن و قندز به  دیدر قندز فعال گرد ناشر رخانیفرزند ش

دلدلزار و  یها نیپشتون زم نیآوردند و ناقل یه و لبلبو روکشت پنب

خود توانستند  به  یقندز و بغالن را با پشتکار و زحمت کش یباتالق

خود دو  ینهایمبدل کنند. و ساالنه از زم زیو حاصلخ دآبا یها نیزم

 یدر زندگ یمدرک تحول نیو از ا رندیبار و سه بار حاصل بگ

که  یمیضرب المثل قد  ،یه  بعد از آن بجاآمد ک دیمردم پد یاقتصاد

که : "  افتیشکل  رییتغ نیچن«قندز برو یخواهياگرمرگ م:»گفتندیم

 "قندوز برو یخواهياگر مرد م

 کردیم فیتعر فونیدر تل میبرا یروز اریهللا ما راحسانیانجن یآقا

نهر گوهرگان  دنيدر زمان صدراعظم هاشم خان بعد از کش »که

قران  کیبه  بیجر ینهر را ف نیا یاريت آبتح ینهايدولت زم

 یها نبودند. و نيآن زم یداریاما مردم حاضر به خر فروخت،يم

خاره و المالک بود تا آنکه دولت  زين یدشت ارچ نيافزود که زم

جنوب به آنجا اسکان داد و آنها  اتیپشتون را از وال نيزم یمردم ب

 «ند. مبدل کرد زيزرخ یها نيها را به زم نيزم نیا

در والیات شمال کشور زمینهای المزروع دولتی همواره بیشتر  

اززمین های مزروعی است که مردم اسناد مالکیت آنرا بدست 

المزرع در وزارت  ینهایاز زم شتریب ۀاستفاد یدولت برادارند. 

بوجود  نیامالک و اسکان ناقل استیبنام ر ییکشور اداره  ۀداخل

کرده با  دایپ اتیوال گریستحق را از دو م نیزم یآورد تا اشخاص ب

شمال  اتیبه رفتن در وال قیتشو یپول تقاو یو حت یدادن گندم  بذر
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 یها نیزم یدولت مردم را بر رو بیترت نی. به ادیکشور نما

که مردم  رسدی. به نظرمکردیاسکان و جابجا م یالمزرع دولت

ه امور ب یچندان رغبت ستمیقرن ب 50 ۀترکتبار شمال کشور تا ده

گوسفند  یۀو ترب یباف نیو قال یبه مالدار شترینداشتند و ب یکشاورز

و  شتندبه خارج عالقه دا نیقره قل و تجارت پوست قره قل و قال

به  یمردم بوم یعدم عالقمند لیشمال کشور به دل یها نیزم شتریب

زا  ایبه باتالق مالر ایکشت و زراعت، خاره و المزروع شده بود و 

: گفتندیبود که م یمردم ضرب المثل انیبودند. چنانکه در م مبدل شده

 اریمال ۀکه وجود پش رای"، زبه قندوز برو یخواهياگر مرگ م"

ا مرد احساس  یبشر یرویو در قندوز کمبود ن کشتیرا م مواقعا

دست گرفت و  یرا رو ایتا آنکه دولت پروژه مجادله با مالر شد،یم

از آلمان پس از تحصیالت طبی  را که تازهخان  میداکتر عبدالرح

برگشته بود به کندز فرستاد واوبراستی در محومرض  مالریا 

درشمال کشورنقش بسیارموثروقابل قدری ایفاکرد وبراثرهمین 

 ارتقایافت.عامه خدمات خود به حیث وزیرصحت 

قلم  یازاهال کیجهانگرد معروف  افغان و ، ژنيحسن ب یآقا

خدمات  ۀخود دربار دیدز است، ازچشم دقن ۀکه زاده وپرورد شهیواند

 :دیگویکرده م انیب یناشر وپسرش سرورناشر نکات جالب رخانیش

 صاحب ! یستانیس جناب»

دلدلزار به کشت و  عیوس نیسرزم کیشدن  لیشدن کندز و تبد آباد

 رخانیش ریناپذ یخستگ یتالش ها جهیزراعت  ، فقط و فقط در نت

مرد بزرگ را شاد  نینان روح ام زدیاز درگاه ا یستیبود که با

علم و  جیترو نهیرا در زم یناشر نقش بزرگ خانواده. میبخواه

 سیکندز ، تاس رخانیش سهیل سیکرده است. تاس فایمعرفت در کندز ا

نسوان کندز   سهیل سیناشر  ، کتابخانه ناشر  ، تاس یها نمایو س اتریت

آن  یها یندگیمان جادیزر شرکت در کندز و ا نیسپ کهیفابر سی، تاس
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زر  و  نیچمن سپ سیکندز و تخار و همچنان تاس یها یدر ولسوال

درخشان  یاز جمله دستاورد ها شودیزر را م نیهوتل  و شفاخانه سپ

دلسوزانه و وطنپرستانه غالم سرور ناشر در کندز  یتالش ها

 ارهیط عهیمحمد ظاهرشاه ذر حضرتیاعل یاست وقت ادمی برشمرد.

 یمایهواپ،   اوردندیم فیکندهار  ، به کندز تشر مخصوص شان بنام

 امیتا ختم ا حضرتیشد و اعل یزر پارک م نیشان در چمن سپ

 .«بودندیاقامت شان در کندز  ، مهمان غالم سرور ناشر م

آقای صالحی یکی دیگراز باشندگان کندزمیگوید تصدی سپین          

 رده بود:شرکت امکانات زیر را برای کارگران خود فراهم ک

 .معاش مناسب ماهوار -

 .زر نیسپ یخود تصد دیتول یروغن نبات لویهفت ک -

 .زر نیسپ یتصد دیهفت کلچه صابون تول -

 .ماهوار آن هیکرا ایو  یشیخانه رها -

 .یزلیجنراتور د ایو  یبرق حرارت یانرژ نیتام -

هم  ایزر و  نیسپ یزمستان از باغ ها یبرا یمواد محروقات -

 .انه پنبهپوستک د

اطفال منطقه در اکثر  یمتوسطه برا ایو  هیمکتب ابتدا تیجودوم -

 .ها یزر در ولسوال نیسپ یها یگ ندهیاز نما

 .یگ ندهیاعمار بک باب مسجد در هر نما -

مهمانان  یبرا یگ ندهیکلوپ) هوتل( در هر نما تیاعمار و موجود -

 .زر نیو سپ یدولت

در  النسیب هیبعد از تصف یشسه ماه معاش بخش یال کی یاعطا -

 .زر نیتمام کارمندان سپ یبرا یهر سال مال ریاخ

آنها در  لیفام یکارگران و کارمندان و اعضا یمجان یتداو -

 یبرا یصح تیزر در کندز و فرستادن ه نیسپ یشفاخانه مرکز
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ها ربع وار  یگ ندهیآنها به تمام نما لیفام یو اعضا نیمؤظف یتداو

 .در طول سال

 یلیکارمند در صورت تبد لیانتقال فام یموتر برا هیرداخت کراپ -

 .گرید یک ندهیبه نما یگ ندهینما کیاز 

 ووووو  .نقداا  یپرداخت تقاعد -

مردم  یزندگ یدر همه عرصه ها شرفتیو پ یتهداب ترق سنگ

و خانواده  رخانیکندز، بغالن، تخار و بدخشان توسط ش اتیوال

 ونیمد نیست. ما مردم قطغن زمپسند او گذاشته شده ا یترق

گذشته  یخداوند بزرگ همه  م،یخانواده بزرگ هست نیومرهون ا

 یبرکت زنده ها باو بر عمر  دینما بینص نیگان شان را بهشت بر

 .«نیآم د،یفزایشان ب

 

  یاز فرزندان  کندزوبغالن از کارکردها ریګد یکی بیار زیعز یقاآ

شمال كشور با : »کندیم  ادی نیدرسمت  شمال کشور چن  رخانیش

دستان  طالیى و عشق بى پایان و تدبیر و درایت    شیرخان ناشر 

بزرك ، شمال شد و  و بنیاد و اساسش تغییر كرد.  كندز كه نامش با 

زندگى و   شكوه وجالل مبدل شد.  و   سرزمینمرگ همراه بود ، به 

د و در بعد از شیرخان  بزرك ، سرور ناشر راه پدر را تعقیب نمو

سراسر  والیات كندز ، تخار ، بدخشان و بغالن   این شكوه و جالل    

را در تمام سطوح     تعمیم بخشید .    فابریكه هاى سپین زر را  در 

نمود  .  كشت پنبه   سطح  میرسطح ولسوالى ها و والیات   تع

زندگى  دهقانان را   بلند برد و  زمینه كار براى جوانان در فابریكه 

ها را مساعد ساخت.  كه من شخصن  ناظر و شاهد عینى این تغییر  

بودم . كه متاسفانه  همه یى این دست اوردها  در نتیجه جنگ چهل 

بزگمردان  شیرخان  ناشر و  نام سال اخیر ، محو و نابود شد .
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سرور ناشر  در تاریخ كشور و به خصوص  در حافظه چندین نسل  

 .«میشه  باقى خواهد ماند والیات شمال كشور  براى ه

آقای صالحی وآقای اریب و ژنیب با توجه به نظریات آقای 

براثر  ی باقی نمیماند کهدیندز، تردکنظران بغالن و گرصاحبیدو

در وایجاد تاسیسات صنعتی خانواده اش پشت کارشیرخان وابتکار و

در صفحات شمال کشور بخصوص در  نیرزش زما ،قندزوبغالن

پنبه و لبلبو ودیگر محصوالت  یبخاطر حاصل ده قندوز و بغالن

 مجصوالت دیپشتون در تول نیباال رفت و چون ناقلنباتات صنعتی 

 انیافغانستان در م یتر بودند، دشمنان وحدت مل شقدمین خود پیزم

پشتونها در افغانستان  تیکه حاکم کردندیم غیتبل نیچن یمردم بوم

صفحات شمال کشور شده  کیبر مردم اُوزبک و تاج یسبب ستم مل

 کیسمت شمال با زور و عنف از مردم  ازبک  و تاج  یها نیو زم

 دیبا یجنوب داده شده است و م شتونشمال گرفته شده و به اقوام پ

خود بجنوب هندوکش  یاصل یها نیمردم دوباره به سرزم نیا

 برگردند!؟ 

ها در پشتون یقوم یۀتصف استیاعمال س غات،یتبل نیا ۀجینت بدبختانه

 یو جنبش مل یاسالم تیجمع سوادیقوماندانان ب یشمال کشور از سو

دوستم بود که تا کنون دوبار اقوام پشتون شمال  دیرش یاسالم  -

روبرو شدند : بار اول در دهه  یو تبار یقوم یکشور با شقاوت ها

 یجهاد یمهایکار آمدن حکومت تنظ یهمزمان با رو ستمیقرن ب 90

 یقوم هیتصف استیدوستم در شمال کشور، س دیو سر برآوردن رش

دست  یاقوام پشتون از صفحات شمال رو یبر اخراج اجبار یمبن

 دندیورز یتعلل م میتصم نیا لیدر تعم کهیگرفته شد و کسان

 یب غیپشتون از دم ت یها دهاز خانوا یاری. بسشدندیبالدرنگ کشته م

خرمن  یند و حتگذشت یاسالم تیدوستم و جمع دیقوماندانان رش غیدر

 نکهیتا ا شدیشان آتش زده م ۀدیگندم و محصوالت به ثمر رس یها
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پشتون  ریطالبان ظهور کردند و شر آنها را از سر مردم پشتون و غ

 کوتاه ساختند.

 B52  یبار دوم با سقوط حکومت طالبان توسط بمباردمان ها 

 یارهمک ۀو به بهان یشمال کشور بجرم همزبان یپشتونها ،یکائیامر

و بلخ و قندوز و تخار و بدخشان و  ابیفار اتیبا طالبان در وال

و تجاوز  یو هرات مورد ظلم و تعد سیبغالن و سمنگان و بادغ

شان به  یخانه ها و مال و دارائ تند،ائتالف شمال قرار گرف یروهاین

 غارت برده شد و بر زنان و ناموس شان تجاوز صورت گرفت. 

هزار نفر از  80در حدود  2002ل در سا ،یس یب یب بگزارش

خود را از دست داده  ملکیتمام ما کهیشمال کشور در حال یپشتونها

بودند، تنهاخود و فرزندان خود را تا جالل آباد و هلمند و قندهار 

تا  یپناه گرفتند و حت یشدگان داخل جایب یرساندند و در کمپ ها

 رایته اند، زخود باز نگش یاصل سکونتامروز هم دوباره به محل 

قوماندانان ائتالف شمال  یشان از سو ینهایخانه و سرپناه و زم

قباله شده است و دولت   یو بنام افراد زورمند محل دهیغصب گرد

قانون و رساندن حق به حقدار  قیتطب یتوانائ یواشرف غن  یکرز

 نداشتند.  اتیوال نیرا در ا

فوف طالبان بدون تردید بسیاری ازاین آوراگان اجباری به ص

پیوستند تا روزی انتقام خود را از قوماندانان جمعیت اسالمی 

 وجنبش اسالمی دوستم بگیرند.

 پایان
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 ممقاله سی وسو

 

 در برابر روحانیت متنفذ « خلق و پرچم»سیاست رژیم 

 

رژیم حزب دموکراتیک خلق پس از سرنگونى جمهوریت داود ، در 

نظربه شرایط » یولوژیک اولویت داد: مبارزات خود به مبارزه اید

خاص حاکم بر افغانستان که یک کشوردر حال انکشاف است، با 

ابتکار رهبربزرگ ما )تره کى( به مبارزه ایدیولوژیک طبقاتى 

اقتصادى -ارجحیت داده شدو برخالف دوشکل دیگر مبارزه اجتماعى

ً تأکیدگردید  امین،هللا )حفیظ « .به مبارزات ایدیولوژیک وسیعا

   (242استا اولسن ، ص )(1۹٧۹

باپیروى از این تز، حکومت خلقى نخست مبارزه باروحانیون متنفذ 

را شروع کرد و آنها را بنام دشمنان آشتى ناپذیر ایدیولوژى طبقه 

اخوان »خطاب کرده به اسم « انقالب برگشت ناپذیر ثور»کارگر و 

ران رابنام یاد مینمود و در پیوند با آن گروه زمیندا« الشیاطین

رهبرى حزب  .بباد ناسزا میگرفت« استثمارگران»و « فئوداالن»

باور داشت که روحانیان در اتحاد با زمینداران و مالکان مانع 

تحوالت اجتماعى و اصالحات اند و همینها بودندکه رژیم تجددطلب 

بر اساس همین باور ،حزبیها بسرکوبى  .امانى را از میان بردند

پرنفوذ مذهبى یعنى خاندان حضرات مجددى اقدام  رهبران مشهور و

نفر میرسید در جنورى  ٧۹کرد وتمام خانواده را که گفته میشد به 

سر به نیست نمود. اعمال تحریک آمیز فعالین حزب سبب  1۹٧۹



 328 ام جاویدانافغانستان یک ن

در « کفرو الحاد»شدکه مخالفت با رژیم جدید تحت عنوان مبارزه با 

 برابر حکومت تنظیم یافت. 

که بدنبال قیامهاى خودجوشى که در سال  د آورمیشودیا« اولیویه»

در نورستان ،و بدخشان و نیمروز وغیره نقاط کشور بوقوع  1۹٧۸

قیامها  1۹٧۹پیوست ، پس ازسرکوبى رهبران مذهبى در جنورى 

اپریل همان سال در چخچران مرکز والیت  20وسعت گرفت و در 

شریعت  ها اعالن کردندکه اصالحات ارضى خالف غور مولوي

اپریل مردم بر هیات اصالحات ارضى  2٧اسالم است و بنابرین در 

حمله کرده وتمام آنها را بقتل رساندند. عین حادثه در میمنه و 

به تحریک چهار نفر مال  1۹٧۹درسلیمى هرات در ماه فبرورى 

برسواد آموزى دختران تکرارمیشود ،بر هیات سواد آموزى حمله 

ک مال حیدر کشته مى شود و بقیه به صورت میگیرد، رهبر تحری

اپریل  15در داى چوپان )زابل( در  .کوه ها متوارى میشوند

روحانیون مردم را بر ضد اصالحات ارضى دعوت به قیام میکنند و 

اپریل در یکاولنگ در مرکز هزاه جات و  ۳0از آن پس در 

درمالستان جاغورى برهبرى شیخ شریفى و شیخ احمدى وشیخ فقیهى 

ران مذهبى برضد اصالحات ارضى و همچنان در دایچوپان از رهب

اولیویه ، ) .جانب رهبران مذهبى قیامها براه مى افتند و ادامه مى یابند

   ( 148- 146ص 

بسیاری ازمردم که به تحریک  امین -ماهه تره کى  1۸در حکومت 

بقتل رهبران مذهبی دست بشورش برضد رژیم حاکم زده بودند 

نفررا که تنها در زندان  12000مت کارمل لست رسیدند. حکو

امین کشته شده بودند اعتراف -پلچرخى درعهد حکومت تره کى 

به نظر میرسد که در این دوره هدف حکومت بیشتر قلع وقمع  0نمود

کامل برخى از طبقات اجتماعى )بخصوص روحانیت و اشراف 

میتوان نام  را« انتخاب »مواردى از این  .زمیندار( بود تا نسل کشى
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همه اعضاى خانواده مجددى که هنوز  1۹٧۹در جنورى  .برد

درکابل سکونت داشتند بازداشت و در پلچرخى زندانى شدند و سپس 

هچنین  .تمام اعضاى ذکور خانواده مذکور اعدام گردیدند

سیدبهاءالدین جان پیر طریقت نقشبندیه در پُرچمن فراه با دو پسرش 

ذ و احترام بسیار برخوردار بودند بقتل که نزد اویماقها از نفو

مولوى عالءالدین )مدرس اصلى میمنه (همراه تعدادى از . رسیدند

در غلمین  .طالبان خود و چندین ده نفر شاگردان لیسه کشته شدند

)غور( نماینده سابق شورا )حاجى عبدالغفور( با دوتن از روحانیون 

در قندهار مولوى  .دند)مولوى فضل احمد و خلیفه نورمحمد( ناپدید ش

بهمین روال  .عبدالرب آخندزاده و مولوى نورمحمد مفقود شدند

دستگیرشدند که  1۹٧۸سیصد تن از اعضاى فرقه چشتیه در خزان 

عالوه بر باز داشتها قتل عام غیر نظامیان .هرگز بخانه با زنگشتند 

در سمنگان ، دره ُکنر)کراله( ، در فراه )خاک سفید( و دره صوف 

فاق افتاده است. روحانیت شیعه بیش از همه سرکوب گردید. سید ات

با  ٧۹واعظ سر پرست مدرسه محمدیه کابل در فبرورى سال 

تعدادى از طالب آن مدرسه ناپدید شد. ده ها روحانى شیعه 

درچارکنت ، دره صوف ، یکاولنگ و جاغورى دستگیر و زندانى 

ى در ایران درس شدند )سه تن از آنها: شریفى ، احمدى و فقیه

خوانده بودند(، مگر گروهى از روحانیان موفق به فرار شدند مثل : 

پیر تگاو و همه پیرهاى والیت هرات و نیز شیخ محمد آصف 

  ( 166- 153اولیور روا ،ص  )محسنى رهبر شیعیان قندهار.

مجددى درخارج بودند. این شیوه هللا پیرگیالنى و صبغت  

ور سلسله یى از قیامها محلى در سال سرکوبگرانه باالخره باعث ظه

هاى بعدى گردید که در نهایت به شعله ور شدن جنگ داخلى در 

اکثر نقاط کشور انجامید. همین شرایط به هجوم شوروى در دسامبر 



 330 ام جاویدانافغانستان یک ن

منجر شدکه آخرین نشانه هاى مشروعیت رژیم را درانظار  1۹٧۹

 اکثریت مردم ذایل ساخت. 

تالش « انقالب ثور»نه نجات پس از تجاوز قواى شوروى به بها

هاى رهبرى جدید را براى ترمیم اشتباهات رهبران گذشته به صفر 

ً که رهبرى جدید یکجا با تجاوز دشمن  ضرب نمود، مخصوصا

اکنون در استراتیژى حزب با تکیه براین نکته که  .بقدرت رسیده بود

 اسالم از تعرض مصئون است ، تغییر وارد گردید و از طریق بیانیه

ها ، تشکیل موسسات مذهبى ، مراجعه به علماء و غیره سعى به 

براى رژیم اعتبار کمائى شود « مدافعین اسالم»عمل آمد تا بحیث 

در اصول اساسى  .)یا بدین وسیله مشروعیت مذهبى کسب نمایند(

احترام به »، حزب اعضاى خود را به 1۹۸0اپریل  20منتشره

مکلف « عنعنات پسندیده آنها معتقدات مذهبى مردم و رعایت سنن و

 میساخت. 

تالش هاى رهبرى جدید، تداوم تالش هاى وطن پرستانه غازى امان 

را در آزادساختن افغانستان از یوغ امپریالیسم به نمایش میگذاشت هللا 

و بر اساس همین روحیه ، سخن رانیهایى مبنى براینکه چطور 

ر پرده دفاع از توطئه امپریالیزم بر ضد مسلمانان آزادى خواه زی

اسالم براه انداخته میشود، وبراى اثبات اینکه تغیرات انقالبى با 

جوهر اسالم و فراخوان تاریخى آن براى عدالت ، برابرى و لغو 

اما این  .استثمار انسان از انسان مغایرت ندارد، صورت میگرفت

تالشها اعتبار چندانى براى مشروعیت رژیم کمائى نکرد. شورویها 

یکه از طریق امحاى دسته جمعى مردم در قراء و قصبات درحال

میخواهد براى حزب اتوریته و اعتبار بدست آورد، به حزب مشوره 

میدهد تا سیاست کهنه انگلیسى )تفرقه بینداز و حکومت کن( را بکار 

کى، جى، بى »وابسته « خاد»حزب بوسیله سازمان جاسوسى  .گیرد

وماندانان تنظیمهاى مخالف دست بکار میشود و بجلب و جذب ق« 
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بزودى این سیاست به ثمر مینشیند و یکى از قوماندانان  .مى پردازد

که پنج سال اقوام اچکزائى را « عصمت مسلم»جهادى قندهار بنام 

رهبرى کرده بودحاضر به تغییر جهت میگردد و امتیازات فراوانى 

ج بشمول جنرالى و کنترول راه قندهار سپین بولدک وگرفتن با

راهدارى از تجار آن نواحى را ازحزب دموکراتیک خلق بدست 

آورد. کمى بعد از آن در هرات گروه جهادى داود جوان و سیدمحمد 

به دولت پیوستند و صاحب ملیونها پول شدند و در مرکز هرات و 

شهر کابل براى آنها ویالهاى مجلل داده شد تا به عیاشى بپردازند و 

روند پیوستن قوماندانان  .ون شرکت ورزنددر عملیات برضد اپوزیسی

با گروه هاى تحت فرمان شان به دولت از طریق رسانه گروهى 

ابعاد گسترده داشت و تعداد آن هر روز ، زیاد و زیاد تر نشان داده 

میشد. در این راستا تالشهاى زیادى براى بدام انداختن قوماندان 

رکتر از آنهایى بود احمدشاه مسعود نیز صورت میگرفت ، اما او زی

دست « خاد»که در تالش تطمیع یا دستگیرى اوبودند. در عین حال 

به ایجاد گروه هاى قومى و دفاع خودى و مدافعین انقالب)از 

از اقوام مختلف زد وهریک از این گروه ها را « اعضاى حزب

باپول و سالح هاى مخرب مجهز ساخت و آنها را در مقابله با اقوام 

 خل کشور بجنگ و خون ریزى تشویق میکرد. دیگر در دا

یکى از این گروه هاى قومى، ملیشه هاى ازبک تحت قوماندانى 

جنرال دوستُم بود که بهر جایى روى مى آوردند، بیدریغانه آدم 

میکشتند و ازکشته پشته میساختند. دولت ازاین گروه در مناطق 

اده پشتون نشین جنوب و جنوب غربى وشرقى کشوربسیار استف

میکرد. گروه هاى دیگرى از اقوام پشتون و بلوچ و نورستانى و 

هزاره و تاجیک و غیره نیز وجود داشت که بعد از دوستم ، گروه 

متشکل از مردم ازبک ، در روز روشن و « گلیم جمع»معروف به 
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در زیر ریش حزب دموکراتیک خلق ،مردم را در شهرکابل غارت 

 بازخواستى صورت نمیگرفت. میکردند و هرگز از اعمال شان 

بدینسان حزب دموکراتیک خلق افغانستان مهارت هایى را در 

به باور ناظرین  .کسب میکرد« تفرقه بینداز و حکومت کن»هنر

حوادث اثبات کردکه : حزب دموکراتیک خلق وقت کافى نیافت تا »

خود را جمع آورى « تفرقه بینداز و حکومت کن»ثمرات سیاست 

یرات این سیاست پس از خلع حزب مذکور عامل اساسى اما تاث .کند

   (253استا اولسن ، ص  )«در تداوم حوادث کنونى افغانستان بوده است.

مگررژیم حزب دموکراتیک خلق همانگونه که با تفرقه اندازى  

میخواست مردم را بجان هم بیندازد، خودش نیز دچار تفرقه شد و 

کمتر هللا براى حکومت نجیب فراکسیون بازى در داخل حزب مذکور 

از حمالت مجاهدین زیان آور و خطرناک نبود. چنانکه کودتاى تنى 

نمونه یى از این تفرقه و  1۹۹0)وزیر دفاع رژیم( در سال 

تفرقه هاى ستیزه  .فراکسیون بازى داخلى حزب دموکراتیک خلق بود

جویانه دیگر ازهمان آغاز اقتدار حزب دموکراتیک خلق میان تره 

به  .در صفوف حزب رخنه کرده بودهللا امین و نجیب  -کارمل -کى 

نوشته گروهى از دانشمندان « جنگ درافغانستان»استنادکتاب 

کشاکش هاى »میالدى ، 1۹۹1انستیتوت تاریخ نظامى روسیه در 

گروه هاى خلق و پرچم در درون حزب زیان بزرگ وجبران 

روى آن ناپذیرى به انقالب رسانید. ستیز فراکسیونى درحزب 

میچرخیدکه هردوشاخه میخواستند با واگذارى شمار هرچه 

بیشترکرسیها براى نمایندگان فراکسیون خود در کلیه سطوح اپارات 

دولتى ، اقتصادى و نظامى مواضع خود را تحکیم نمایند.  -حزبى 

این کار به آن منجر گردیدکه در بسیارى از کرسیهاى وزنین عناصر 

ارد بى کیاست و حتى آلوده و ناشایسته بى صالحیت و در بسا مو

گماشته شوند. .. این امر منجر به رویائى یک نهاد با نهاد دیگرو 
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فراخ شدن درز میان صفوف و رهبرى حزب گردید. میان ارگانهاى 

نظامى به گونه مثال وزارت داخله و وزارت امنیت دولتى خبرى از 

ران، همنوایى و هماهنگى نبود.... خواستهاى شخصى رهب

و پیوندهاى خانوادگى، « رقیق بارگى»فروگذاشتهاى آنان، 

خویشاوندى و خاندانى برانتظام حزبى وبر اصول سنترالیسم 

دموکراتیک چیره شد و سراپاى حزب را فراگرفته بود و در نتیجه 

آن حزب با کردارهاى خود از همدردى بخش بیشتر توده ها محروم 

اسلحه حفظ میکردکه در واقع به  گردید و اتوریته خود را با نیروى

جنگ  )«یک نیروى خود کامه و دیکتاتورى نظامى مبدل گردیده بود.

 زیترجمه عز گران،یود کفیسرهنگ پ خیدرافغانستان، نوشته دکتورتار

  (278انفر،صیا

، تفرقه هاى هللا در ادامه این کشمکشهاى درون حزبى،در عهد نجیب 

حزب میان گروه محمد زبانى وقومى حتى در سطح دفتر سیاسى 

اسلم وطنجار، پاکتین ومحمد رفیع از یکسو و دسته فرید احمد مزدک 

و نجم الدین کاویانى و عبدالوکیل از سوى دیگربصورت پرخاش 

در روند همین تفرقه  .هاى تند قومى مثال دیگر این تفرقه است

اندازى یکى از نتایج مهم آن پیوستن جنرال دوستم ، به مخالفین رژیم 

یعنى احمدشاه مسعود بود. دوستم دلیل این کار را عدم رعایت حقوق 

در دادن پستها و مقامهاى دولتى وانمود هللا ملیتها از جانب نجیب 

و پیوستن او به مخالفین هللا کرد، اما این بریدن دوستم ازنجیب 

ایدیولوژیک حزب ، جزئى از ثمرات سیاست تفرقه انداز و حکومت 

  را شکست.که کمر رژیم کن حزب بود

های چریکی )که  معهذا جنبش مقاومت افغانها از طریق جنگ

ها در نیم قرن اخیر است( با نیروهای دولتی و  ترین جنگ  فرساینده

قوای متجاوز شوروی در سراسر کشور اوج گرفته بود. امریکا و 

پاکستان و سایر کشورهای منطقه هر یک از دلچسپی به این جنگ 
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ستان نه تنها میخواست خطر شوروی را از هدفی داشت. مثال، پاک

خود بدور سازد، بلکه از طریق بدست آوردن کمکهای سرشار 

امریکا و عربستان سعودی و سایر کشورها، میخواست بیش از پیش 

به تقویت نظامی کشورش بپردازد تا در روز مبادا هم در برابر 

ن کشور اردوی افغانستان و هم در برابر هند که پس از جدایی از آ

های شدید قرار گرفته و متحمل خسارات و از  دوبار مورد ضربه

هایی از خاک و قلمرو خود شده بود، مقاومت کرده  دست دادن قسمت

 بتواند.

 و اما امریکا نه تنها میخواست شوروی را در لجنزار جنگ فرساینده 

در افغانستان فرو بکشاند و انتقام شکست خود را در ویتنام از 

بگیرد، بلکه میخواست برای شکست کامل قشون شوروی شوروی 

را ادامه بدهد و از این طریق درس تاریخی به شوروی بدهد   جنگ

تا تمام منافع فوری و دورنمایی خود را در منطقه از دست بدهد. اما 

ها را متوجه  روی کار آمدن گرباچف در رهبری شوروی، شوروی

شوروی با تحرک  خت.اهداف دراز مدت امریکا در این جنگ سا

یی بدست آورد تا قشون خود را از  بخشیدن به مذاکرات ژنیو، بهانه

فبروری  1۵افغانستان در دو مرحله بیرون بکشد. این عملیه تا 

های آقای کوردوویز  تحقق پذیرفت. در تحقق این امر تالش 1۹۸۹

نماینده خاص سازمان ملل متحد با جوانب درگیر قابل یادآوری و 

تقدیر است. اما رژیم کابل هنوز مورد حمایت و پشتیبانی مسکو قابل 

قرار داشت و کمکهای نظامی و مالی از مسکو دریافت میکرد. 

به ارسال کمکهای « تقارن منفی»امریکا نیز با پیروی از اصل 

 نظامی خود به مجاهدین افغان ادامه داد. 

 

 سقوط رژیم خلق وپرچم وتسلط مجاهدین برکابل :
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ون رفتن قشون شوروی از افغانستان، امریکا، پاکستان و با بیر

مجاهدین به مرحله اول پیروزی خود بر شوروی نایل آمدند و 

های هفتگانه در پاکستان به تشکیل حکومت مؤقتی پرداختند. و  گروه

های هشتگانه مقیم تهران سهم و  چون این حکومت مؤقت به گروه

رانی و نارضایتی هشتگانه جایی در نظر نگرفت، این امر باعث نگ

های در جهت سهم دادن به هشتگانه تهران از  تهران شد و تالش

آباد صورت  پایه اسالم جانب مقامات عالیرتبه ایران با مقامات بلند

گرفت، مگر اتحاد هفتگانه باین دلیل که هشتگانه در مبارزات ضد 

رفته اند و اگر گ شوروی و ضد دولتی رژیم کابل سهم عملی نگرفته

هم باشند، اندک و چشمگیر نبوده است تا اخیر از قبول سهمی به 

هشتگانه ابا ورزیدند. ظاهرا سهمی را که برای هشتگانه تقاضا میشد 

های قدرت دولتی بود. در عین حال یکی از  درصد چوکی 2۵

آصف  تحت رهبری شیخ« حرکت اسالمی»های دیگر شیعه بنام  گروه

قندهار از ایران برید و از تهران به  محسنی از علمای جیّد شیعه

پاکستان رفت و چون مردی دانشمند و فاضل بود بزودی با رهبران 

های سیاسی خود را با آنان  هفتگانه در پشاور کنار آمد و فعالیت

های شیعه مذهب مقیم  همساز و همگام ساخت. از آن طرف بقیه گروه

و تحت رهبری را ایجاد « حزب وحدت»تهران معروف به هشتگانه 

های سیاسی خود را سازمان دادند.  هللا عبدالعلی مزاری فعالیت آیه

گویا وحدت هشتگانه تهران از روی هم چشمی با اتحاد هفتگانه 

 پشاور به میان آمد.

 از طرف دیگر پاکستان که اکنون از خطر تجاوز شوروی خود 

یش را خاطر جمع ساخته بود، میخواست بمرحله دیگر از پیروزیها

قدم نهد، بنابرین طرح یک حمله عمومی و برق آسا را بر شهر 

آباد بوسیله مجاهدین به منصه اجرا گذاشت، اما قبل از آغاز این  جالل

عملیات موافقت پیتر تامسن، سفیر سیار امریکا را در امور مهاجرین 
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افغان گرفت. سپس چهل تا پنجاه هزار مجاهد مسلح را برای یک 

اردوی پاکستان آنها  1۸و  11های  ل آباد که فرقهحمله سریع بر جال

را حمایت میکردند بسیج نمود. جنرال حمید گل رئیس دستگاه 

استخبارات نظامی پاکستان در اجرای این طرح نقش مرکزی داشت. 

اما اردوی دولتی افغانستان با مقاومت سر سخت خود، هجوم را دفع 

ه دوام کرد اما ما کرد. جنگ در اطراف این شهر حدود چهار

آباد نشدند. ناکامی مجاهدین در فتح شهر  مجاهدین موفق به فتح جالل

گیری پاکستان و امریکا شد. از آن  آباد سبب تغییر در موضع جالل

تاریخ به بعد، حل بحران افغانستان از طریق سیاسی مطمح نظر 

 قرار گرفت.

 ستقیم یی را برای مذاکرات م سازمان ملل متحد پالن پنج فقره

سران مجاهدین با دولت کابل و تشکیل یک حکومت ایتالفی را 

پیشنهاد کرد. بنین سیوان نماینده خاص سر منشی ملل متحد در این 

درست یکسال  1۹۹0در سال  های خود پرداخت. راستا به تالش

هللا به  آباد، کودتای بر ضد رژیم نجیب بعد از حمله مجاهدین بر جالل

شهنوازتنی براه افتاد که بناکامی انجامید. در سرکردگی وزیر دفاع 

کابل چنین تصوری موجود بود که کودتای مذکور به مشوره و تائید 

وزارت دفاع شوروی براه افتاده است، اما شواهد و اسناد بعدی نشان 

داد که این اقدام به تحریک و توطئه دستگاه استخباراتی کا، گی، بی 

حادثه یک بار دیگر باعث انشعاب  سازمان یافته بود. بهرحال این

حزب بر سر اقتدار گردید و رهبران جناح خلق دستگیر و بزندان 

افتادند و بقیه اعضای آن که بیشترین آن در اردو جای داشتند چندان 

 هللا نداشتند.  دلچسپی به بقا و دوام دولت نجیب

 پذیر شده بود،  جناح پرچم حزب نیز از مدتها قبل آسیب 

که برخی از اعضای آن که هوادار ببرک کارمل بودند و مخصوصا 

هللا شمرده میشدند و مدتی از کار بر  مخالف مشی آشتی ملی نجیب
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ها افتاده بودند، نیز از رژیم نجیب هللا آزرده خاطر  کنار و در زندان

ها زمانی به نفرت آن  و در آرزوی سقوط دولت بودند. این آزردگی

هللا همزمان با ورود  ل شد که نجیببخش از عناصر پرچمی تبدی

طرفی محمود بریالی  ببرک کارمل از مسکو به کابل، دست به بر

برادر کارمل زد و به افشاءگری برخی از اعمال و اسرار ببرک 

کارمل و سلطانعلی کشتمند توسط جراید شخصی چون پلوشه و یا 

 حق زد.

 نجیب  کارمل و هوادارانش، نیروی خود را در جهت سقوط دولت

هللا بکار گرفتند و جنرال دوستم، یکی از هواداران مقتدر کارمل در 

اتحاد با سید منصور نادری رهبر فرقه اسماعیلیه در افغانستان و 

ایتالف با احمد شاه مسعود قوماندان معروف جهاد در جبهه شمال 

شرق افغانستان، ائتالف سمت شمال را سازمان و ایجاد نمودند و علم 

 ر ضد دولت را برافراشتند. بغاوت ب

سعی دولت در فرونشاندن غایله سمت شمال بجای نرسید و در 

حالیکه انتظار میرفت پالن صلح ملل متحد در ایجاد یک حکومت 

ائتالفی فراگیر، در حال تحقق است، بنا بر دسایس پاکستان و خیانت 

 برخی از عناصر در 
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 فومت ساخت نواز شریرهبران جهادی افغانستان در حال امضای حک

  

رهبری حزبی ـ دولتی و مخالفت ببرک کارمل در وجود جنرال 

آپریل  1۶حمل مطابق  2۶هللا، در  دوستم با رئیس دولت نجیب

هللا مواجه با سقوط شد و یکهفته بعد و بصورت دقیق  نجیب 1۹۹2

کابل از طرف  1۹۹2آپریل  2۵مطابق  1۳٧1در پنجم ثور 

طلبی میان  های قدرت ام روز هفتم ثور جنگمجاهدین اشغال شد و ش

 ها شروع گردید. برخی از تنظیم

اشغال کابل بوسیله مجاهدین که هیچگونه برنامه سیاسی برای 

داری با خود نداشتند، سبب هرج و مرج، قتل و غارت،  مملکت

سوزی و ویرانی، آدم ربائی، عدم امنیت مالی و جانی و تجاوز  آتش

 ناموس مردم شد .به حقوق و دارایی و 

با اینکه افغانها چهارده سال در راه آزادى خود از چنگ شوروى و 

رژیم حزب دموکراتیک خلق رزمیدند، اما نه تنها مردم به آزادى 

نرسیدند و نظم وصلح در کشور شان تأمین نگشت، بلکه برخورد 

هاى وحشتناک تنظیمى باعث مرگ هزاران نفراز مردم بیگناه ، 

ابل، چور و چپاول دارائى هاى عمومى و فردى و تخریب کامل ک

دست درازى بمال و ناموس مردم و تعدد مراکز قدرت در پاى تخت 
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)کابل در زمان حکومت مجددى و ربانى بده مرکز فرماندهى تقسیم 

شده بود( گردید. با دریغ فراوان که هیچیک از رهبران تنظیم ها و 

هاى فرهنگى جامعه که قدرتمندان در فکر صیانت و حفاظت داشته 

در معرض غارت و چپاول وتباهى بیباکانه قدرت طلبان مسلح قرار 

گرفته بود، نبودند و بر اثر این بى مباالتى بسیارى از گنجینه هاى 

مهمترین این  .فرهنگى کشور یا طعمه حریق و یا به یغما برده شدند

ل گنجینه هاى فرهنگى ، یکى آرشیف ملى و دیگرش موزه ملى کاب

بدون تردید با هیچ قدرت  .بود که مورد دستبرد و تباهى قرار گرفتند

سیاسى و اقتصادى نمیتوان باز یافته هاى فرهنگى را که مهمترین 

ثروت ملى یک جامعه است، و محصول تفکر و تجارب و عمل 

  .صدها هزار انسان در طول تاریخ بشرى است ، دوباره سازى کرد

اى چپ و راست افراطى که هردو از خالصه پیروان ایدیولوژى ه

خارج رهبرى و هدایت میشدند، براى کسب قدرت یا انحصار قدرت 

به مسابقه تخریب و کشتار بى سابقه وطن وهموطنان خود دست 

یازیدند و بر طبق دستور حامیان خارجى خود ، تمام منابع اقتصادى 

د و و تولیدى و خدماتى و فرهنگى کشور را ویران و نا بود کردن

مردم را دربه در و آواره نمودند. چپ افراطى و راست افراطى 

هردو ، در میدان قدرت کارنامه هاى شرم آورى بسر آوردند تا آنکه 

طالبان »زمینه را براى عقب مانده ترین گروه بنیاد گرا افراطى بنام 

فراهم ساختند، که کارنامه هاى دوران شان، یکى داستانى است « 

 پراز آب چشم. 

باید قبول داشت تا وقتى که جامعه مابى سواد و نادان باشدو از دانش 

معاصر بهره مند نگردد، روحانیون همچنان از قدرت نامحدود 

برخوردار خواهند بود و بازار پیرى ومریدى گرم، و مجالى برا 

تطبیق هیچ برنامه مترقى و سودمندبراى دگرگونى جامعه میسر 

 نخواهد شد. 
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 هارممقالۀ سی وچ

 

 یسوادیب نیسقو درع ۀبچ یمکاره گ

 
من ابداً از خدمت بملت »گفت: 1۹2۸جرگه  هیامان هللا درلو شاه

 ی گانهی یمن، آرمان و آرزو یشوم. عشق قلب یخود خسته نم زیعز

ملت محبوب و وطن  یمن، فقط تعال یو زنده گان اتیمن، حاصل ح

، ولو با هر شود یراه، عزم من متزلزل نم نیمقدس من است. در ا

قسم لوم و  چیمدح و ثنا، ه ونهگ چیقدر مشکالت دچار شوم، ه

شما  یو سربلند اتیکند و مرا از فکر ترق یبه من نم یاثر خ،یتوب

 ،یعمرز یبقلم مصطف«امان افغان»مقاله «)تواند. یباز داشته نم

 کتابتون( تیسا

 به نگذاشت شاه امان هللا یارتجاع داخل یاستعمار باهمدست متاسفانه

مرحله دوم خود موفق شود. بگفته اوستا اولسن  یها  فورمیتحقق ر

مطبوعات هند »محقق دانمارکى، هنوزشاه در سفراروپا بودکه 

برتانوى براى اوجگیرى نارضایتى از شاه، تبلیغات وسیعى را در 

باره سفراو براه انداخت و جرایدى که به افغانستان مى رسید حاوى 

ود که نشان میداد او بدون حجاب در ممالک تصاویر ملکه ثریا ب

 ( 14۳اسالم وسیاست در افغانستان ، ص«) خارج سفر مى نماید.

غبار در مسیر تاریخ تشریح میکند که چگونه دسایس استعمارى       

بکار  هللادر تبانى با عناصر ارتجاعى براى از پا در آوردن شاه امان 

انقراض حتمى سلطنت را  مثالً در کابل یکنفر منجم» افتاده بود: 

پیشگوئى کردو بسرعت این پیشگوئى در بین حلقه هاى در بارى 
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منتشرگردید. درحوزه هلمندیکنفر آخند  خوابى جعل کرد و افواه 

شدکه تاج از سرشاه افتاده است. این تنها نبود، در سرتاسر حدود 

شرقى افغانستان به هزارها تصاویر جعلى نیم برهنه بنام ملکه 

نستان پخش گردید و عزیمت طالبات افغانى از سرحدات شرقى افغا

منتشر شد. یک شیخ  ابه قسطنطنیه با تعابیر معکوسى در بین توده ه

هم در جنوب )منظورنورالمشایخ است( و یک مرشددرشمال ) 

ً رفتار شاه را ضد شریعت  منظورمحمدصادق مجددى است( علنا

به پیرکرمشاه( گفته میشد اسالم اعالم کردند.و کلنل الرنس معروف )

که در جامه مالئى در شرق افغانستان داخل گردیده و هیزم اغتشاش 

این موضوع در جرایدشوروى و انگلیسى مطرح  حتىرا آتش زد. 

 (۸14، ص 1غبار،ج«)بحث قرارگرفت.

 رهیکه دشمن سرسخت شاه امان هللا  بود در د یمجدد خینورالمشا    

 دانیها که مر یکوچ انیمت داشت ودر ماقا یهندبرتانو لخانیاسماع

را پخش کردکه امان هللا از اروپا با خود  عهیشا نیاو بودند ا یسنت

و از گوشت و  سوزاندیانسانها را م ۀاورده که با ان جسد مرد ینیماش

روپیه میدهد که یک  ۳0. مبلغ کندیاستخوان  انهاصابون درست م

را رایگان مى  شخص ثروتمند را آتش بزنند و مردمان غریب

سوزانند. مال ها را نیز میسوزانند که از انتشار امراض جلوگیرى 

 ( ٦5نمایند.) آتش در افغانستان، ص 

وخلع شاه تحریک مردم برای شورش  لغاتیوتب عاتیشا نیا یکل امیپ

دروغها  نیا بیافغانستان فر سوادیاز قدرت بود. مردم جاهل واکثر ب

 یمشرق نواریدر ش 1۹2۸درنومبررا خوردند وبدان باورکردند و

شاه  دست به شورش زدند وعمارات  هیکابل عل یدرشمال وسپس 

مذاکره  یاتهایوبغارت وچپاول پرداختند. ه دندیرا به اتش کش یدولت

 انیاز کابل اعزام شداما از آنجا که لحن دولت با شوروش انیبا شورش

ضعف دولت برخورد دولت را حمل بر نیبود، آنها ا انهینرم وصلجو
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کارخود  نیکردند  وبا ا یخودپافشار یناروا ینموده برخواسته ها

شاه را از خدمت بخود دلسرد ومحبور به ترک از کشور ساختند و 

 نیدزد مشهوررا برخود پادشاه ساختند و او را خادم د کیاو  یبجا

وگرفتن را  هم ضو یحت  نیاو از د  کهیرسول هللا لقب دادند. درحال

 رسول هللا؟ نیتا چه رسد به  خدمت به د نداشت ادی

شاه از سلطنت ورفتنش به قندهار و اشغال  یازاستعفا پس          

، تمام 1۹2۹ یجنور 1۸سقاو(در ۀ)بچیهللا کلکان بیارگ توسط  حب

دست آورد هاى استقالل و روشنفکران و تحول طلبان افغانستان ، 

ها دولتى مسدود  نقش بر آب شد. دروازه هاى مکاتب و آموزشگاه

به مال و دارائى و ناموس  زامنیتى، زورگوئى، تجاو یگردید.  ب

مردم آغاز شد. هواداران نهضت امانى یکى پى دیگرى به زندان و 

 یسقاو ، بمنظور بقا ۀشکنجه و ترور و اعدام سپرده شدند. بچ

 انیرا درم یوزبان یحکومت حود، تجاوز وفحشا ونفاق وشقاق قوم

ً  ،یرسم نید و با صدور فراممردم دامن ز  هیقوم را عل کیرسما

بین ملت مخالفت » نمود، چنانکه  بقول کاتب   کیتحر گرید مقو

را حادث ساخته، تولید نفاق و شقاق نمود و اساس تخریب  یالینحل

بالد و تقاتل عباد نهاده، بغض و فحشاء را پدیدار کرد وجمهور سکنه 

محمدکاتب،  ضیف«) افتاد. در ورطه مشقت و قتل وغارت واسارت

 ( .۴1ایران، ص 1۳٧2نژاد نامه افغان ، طبع 

که  کندینقل م یتی) تذکرة االنقالب( حکاگرخودیدر کتاب د کاتب     

گر و عوام  لهیآدم مکار وح یسوادیب نیسقاو درع ۀبچ شودیمعلوم م

 2٧است: روز دوشنبه  نیکاتب چن ۀنوشت ۀبوده است. خالص یبیفر

کابل را  دانیسف شیسقاو کالنتران ور ۀش(بچ1۳0۸ حمل 1۹شوال)

از مردم  یدر قصردلکشا دعوت کرد و در محضر آنها که عده ا

 نیامان هللا خان از د»گفت: نیو لوگر  هم حضور داشتند، چن نواریش

عموم ملت  خواستیبرتافته، به پرستش اصنام پرداخته، م یاسالم رو
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من به  نکهیت سازد. تا اافغانستان را به اجبار و فشار بت پرس

گرد  وهکه دست از جان شسته ، ک یدرحال یربان یعلما کیتحر

سرقت وصحرانورد غارت بودم، اقدام بر قلع وقمع اوکرده، مظفر به 

ازمسلمانان وعلما، جالس اورنگ  یجمع عتیبه ب نکیمرام آمدم که ا

 نیالمرسل دیس فیشر نید دیو جاهدم که تائ یساع دهیامارت گرد

که از  یاصنام و مجسمه ها ۀکلمات پرد نگونهیا ی.و پس ازادامیانم

:جالل اباد، بگرام، کوهدامن، خواجه  یاز نواح یانباست اتیحفر

 ویومس یفرانسو« فوشه» ویجاها، باجد وجهد مس رهیصفا، وغ

برده،  سیخود را در پار ۀحص شانیبدست آمده بودند، و ا« برتو»

کار پردازان  نه،بهیرارداد معدولت افغانستان را طبق ق ۀوحص

که در عهد  یبت ها باحکومت سپرده بودند، وامان هللا خان آنها را 

هللا خان مرحومان ازمزار   بیاحب ریعبدالرحمن خان و ام ریام

کوهدامن وبگرام کوهستان  کیمرادب ۀکابل وقلع یخواجه صفا

ه خانه نهاد میکشف شده بودند و در موز یمواضع سمت شمال رهیوغ

  یاو که به چشم سرم یمعبودها نستیبود، برداشته به حضار گفت: ا

 شانینموده بود وا زین انیسه روز قبل آنها را به شنوار دو. ودینیب

قربان »)پشتو( گفتند:یبه زبان افغان دهیسقاو( را بوس ۀدست او)بچ

 شاتینما نیوا! « ییته پادشاه داسالم او بت شکن  شکیسم، ب ید

نمود.  یخبر بودند، مؤثرم یب انیواد خیکه از علم تار در قلوب عامه

 نیهللا خان با لشکرگران در غزن امانو در خاتمه از ورود 

 یومحمدنادرخان در لهوگرد ولشکر هزاره در غوربند وکوتل اون

را شما  یداده گفت: اگر کس ی( به حضار آگهرخانهیوخرس خانه)خ

 یبالد م ریت وتعممردم دانا ،سزاوار امارت وحراست ملک ومل

بنده  د،یده یجا یحواله دار ۀبه امارت برداشته مرا به رتب د،یدان

شما سر بکشم. والبته به همان  یوامضا یبت ها باشم اگراز رأ نیهم

بودم قناعت نموده ترک حب جاه  یعاد شیکه از پ یلباس وخوراک
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ها به عادت  یکابل که در عقب شکوه ها و بدگوئ ۀ.... وعاممینما

واو هم  میقبول دار یخود دارند، همه گفتند: شما رابه پادشاه ۀستمرم

، 1۳1-12۹صص ،یریام یتذکر االنقالب،چاپ عل«) باورکرد.

 ( ۴0نژادنامه افغان، ص  ۀمقدم

خان  هللاقصد کرده بود تا امان  یبار یهللا کلکان بی:حبدیگویغبارم

چنین را در پغمان ترور کند، مگرنکرد. او دلیل انصراف خود را 

امیردر حالیکه آفتابه آب در دست داشت از اطاقش بیرون » گفت:

آمد و بگرفتن وضو پرداخت.من که تا آن هنگام فکر میکردم او کافر 

و از خدا روى برتافته است، مگر اینک مى بینم که مناسک شریعت 

و اسالمیت را بجا مى آورد از تصمیم خود منصرف شدم و با خود 

ن جوان خوش سیما و مسلمان را به قتل برسانم گفتم که چرا یک چنی

 ( ۸1۶، ص 1غبار،ج« ) و لهذا از کشتن او منصرف شدم.

خان باقى  هللاهللا تا آخر به این عقیده خود نسبت به امان  بیحب اما

نماند و وقتى قصر باغ باال را تصرف نمود، نزد سفیر انگلیس 

ارم تا او را کافر شده و من اراده د هللاامان »همفریز رفته گفت : 

باید »وسفیر گفت : .« بقتل رسانده حکومت جدید تشکیل نمایم 

فرهنگ،افغانستان در پنج قرن !«) سفارتها را احترام کنى 

 (۵۳۹، ص1ر،جیاخ

ماه همان ملتى که بگفته همفریز سفیر انگلیس درعهد ۹مدت  وبراى

امانى، از سوراخ هاى بینى هر افغان نفس آزادى و استقالل فوران 

میکرد، چنان در بند کشیده شدند که در کابل هرکه دختر زیبائى 

داشت بزور به نکاح دزدان همکار پسر سقاو در آورده میشد، 

ماه چهل بار  ۹در مدت  یچنانکه سید حسین وزیرحربیه  سقو

کرد و حرم وسیعى از زنان نکاح کرده و بى نکاح بوجود  یعروس

رگش بسیارى از آنان باکره آورده بود که بعلت وسعت حرم بعد از م
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در حریق  یمانده بودند.) دکتور خلیل وداد بارش، حبیب هللا، مرد

 ( 1۶2، 10۶پشاور، ص  1۳٧٧تاریخ، 

مردم کابل وسراسر افغانستان از دست دزدان مال و ناموس  نجات

بود  یکار سترگ مل کیوعزت وشرف وغرور  مردم افغانستان، 

جنوب کشور  لیرقبایسلحشور ودلاقوام  یوجانباز یکه با فداکار

خان  ارمحمدی لیجرن یتحت رهبر رستانی)بخصوص مردم وز

سپهساالرمحمد  یبرهبر ایپکت یمردم جاج یهای( وجانبازیریوز

خطر،  نیشتریکه ب یکس ثی. نادرخان به حافتینادرخان،تحقق 

کابل و ناموس تمام  انیوهتک حرمت متوحه خانواده خودش و شهر

شده بود، کامالً حق داشت تا آن گروه نابکار دزد و  مردم افغانستان

و اعدام  ریممکن ، دستگ یا لهیمتجاوز و چپاولگر را با هر وس

 نیاز چن یریکه  درد و رنج وخشم ونفرت وحس انتقام گ رایز د،ینما

درک و احساس کرده  شیتا عمق اسخوان خو یکسان ایرا کس  یعمل

خودش آمده باشد. و جز اعدام  لیبرسر فام یبتیمص نیکه چن تواندیم

داغدار پر از نفرت  یقلب ها تواندینم یگرید زیچ چیمتجاوزان ، ه

 . ندک یوانتقام را را اطفاء و متسل

 2022/  ۳/ 11 انیپا
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 مقاله سی وپنجم

 یمضمون مشترک قرون وسط

ا دوران قرون وسطط یهفتم تا شانزدهم میالد یقرنها را در بطر  یعمدتا

 یدر آسطیا و اروپطا و افریقطا یو مضمون مشترک قطرون وسطط ردیگیم

زمطین  یمالکیطت انحصطار ،یعنطی، فیودالیزم اسطت .  فیطودالیزم  یشمال

از آن بوسطیله دهقانطان وابسطته بطزمین  یدر دست مالکان و بهره بردار

 و ارباب است .

مططردم  یازوضططع اجتمططاع یریتصططو دنیاسططت کططه کشطط ییططاد آور قابططل

که یطک موضطوع  ی، در عین حال یدوره  تاریخ نیدرمراحل مختلف ا

دشطوار نیطز اسطت کطه حوصطله و فرصطت  یبسیار دلچسطپ اسطت ، کطار

 .دینمایرا م ادیودقت ز عیزیاد میخواهد و ایجاب مطالعه وس

 یبسطرم ایطجغراف نیطکطه درا یمردمط یاجتمطاع تیسطاختن وضطع روشن

 رخطودینمبدسطت آوردن لقمطه نطان بخطور و یبرده ومجبور بوده انطد بطرا

ومصطارف  نطدیاربطاب کارنما  نیزمط یتمام سطال رو  شیوفرزندان خو

 اتهطایشاهان وفاتحان را متحمل شوند وانطواع مال یهایارباب ولشکرکش

 زیساختن کاخ وباغ وکندن نهر وکطار یبراوعوارض آنرا بپردازند،و 

 تیططکمططال اهم ی( تططن دهنططد ،دارای)کارمجططانیگاریبططه ب ودالیططاربطاب  ف

را درکسور سطراغ نطدارم  یگریمحمدغبار مورخ د رغالمیاست.بجز م

بدست داده  ییتماس گرفته  وسرنخ ها یموضوع مهم وانسان نیکه به ا

 باشد.

 کنطدیم یسطع یولط سطت،یانجام یک چنین کطار سطترگ ن ینگارنده مدع 

 یبطططردارد و بطططر ایطططن  بخطططش از زنطططدگ یدر ایطططن اسطططتقامت کطططام کطططوچک

 .داشته باشد  یگوشه چشم یاجتماع
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 یکشطور مطا و سطرزمین هطا یروزگاران قبل از اسالم ، فیطودال هطا در

خطود قطدرت و اختیطارات وسطیع بطا  یمجطاور آن ، در حطوزه فرمانفرمطائ

مرزبان و  یشاه و گاه یداشتند که آنها را گاه ییک نوع استقالل محل

میخواندنطد ، ماننطد : سگانشطاه ) شطاه سیسطتان (،  یبا القطاب دیگطر یگاه

زابلسططتان (، کابلشططاه ) شططاه کابططل(، کوشططان شططاه ) شططاه  اهشطط زابلشططاه )

 [1( و مکرانشاه )شاه مکران ( وغیره.] یکوشان

و اختالف دین و زبان  یو یا مصالح نژاد یبنابر وضع جغرافیائ اینان

بر یک  یخود بودند و گاه گاه یو غیره مستقل و مسوالن اداره اراض

غلبه، طرف را بطه اطاعطت  دیگر خود مي تاختند. و در صورت فتح و

)خطططراج ( میگفتنطططد، وادار « خطططراگ » و دادن مبلطططغ معینطططي کطططه آن را 

 یطرف مغلوب ، مکلف بود در جنگ هطا بطا عطده یط نمیساختند. همچنا

سططوار و پیططاده خططود در رکططاب فیططودال مططافوق ) ماننططد واسططال و سططنیور 

ا در سراسطر قطرو یاروپا( شرکت کنطد. ایطن خصوصطیت فیطودال ن تقریبطا

 در شرق و درغرب بچشم میخورد . یوسط

دیگر از خصوصیات بارز فیودالیزم چه در شطرق وچطه درغطرب  ییک

غطارت و چپطاول  ،یبطر همسطایه هطا و در صطورت پیطروز ی، لشکرکش

بخطاطر  یدر پط یپط یملل مغلوب است. غطارت همسطایگان و جنطگ هطا

ا تقویططت نیططرو هططا  را یجنگطط یفططتح و چپططاول مردمططان همسططایه، طبیعتططا

، وضع یا افطزایش  یامولبر آوردن چنین م یمیساخت و برا یضرور

کطه اکثریطت مطلطق  یمالیات ها و عوارض گوناگون بطر مطردم روسطتائ

دسططت و زارعططان مططزدور و پیشططه وران و اهططل  یآن را برزگططران تهطط

را در خططر  یکسبه تشکیل میطداد، بطدون شطک اقتصطاد جامعطه روسطتائ

بر اثر جنگ  یانکه خسرو پرویز ساسانقرار میداد. چن یانهدام و نیست

 یگونطططاگون بطططرا یبطططا رومیطططان و افطططزایش مالیطططات هطططا یططططوالن یهطططا

، بنططابر روایططت  یمصططارف کمططر شططکن جنططگ و دربططار و دسططتگاه شططاه
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کططه  یمطردم از فقطر هطالک شططدند و خطراب گشطتند تطا غطایت» تطاریخ قطم : 

 [2.«]میفروختند  یرا بدرهم یکنیزک

باعث شد  یایران با شعار مساوات و برابر یاسالم در همسایگ ظهور

 ۶28رونمططا گططردد. در سططال  یتغییراتطط یبططزود یکططه درقلمططرو ساسططان

او  ی، شیرویه پدر خود پرویطز را سطرنگون کطرد و در دادگطاه یمیالد

 یظطالم را بطر گماشطت یمرد» را محکوم به اعدام نمود به این اتهام که:

اله بطططزخم شطططکنجه سططط یخطططراج بیسطططت سطططاله سططط یبطططر رعیطططت تطططا بقایطططا

 [3«]بستد.

حطد  یبط یاز ظلم و غارت و بهره کش یناش یها یشک ناهنجار بدون

درسططقوط آن  یو حصططر شططاهان و فیططوداالن ایططران اواخططر عهططد ساسططان

 یمحلط یداشطته اسطت . فیطودال هطا یدولت بدست مسلمانان تاثیر بسطزائ

ردند، اروپا، از سالطین وقت تبعیت میک یشرق، اکثراا مانند واسال ها

را در خطر میدیدند، علیه سلطان یطا شطاه کطار  دهر وقت منافع خو یول

 میکردند و از اطاعت مرکز سر باز میزدند. یشکن

کمتططر میشططد، قططدرت  یهططر قططدر نفططوذ دولططت مرکططز یدوره اسططالم در

و  یو توسططعه طلبطط ییافططت و فکططر خططود مختططار یفیططوداالن افططزایش مطط

از علطططل از هطططم  یکطططه یکطططدر آنهطططا قطططوت میگرفطططت. چنان یزمطططین گیطططر

و  یو سطططامان یصطططفار یاسطططالم و حکومطططت هطططا یامپراتطططور یپاشطططیدگ

 یدرونطط یو غیططره ، غیططر از تضططاد هططا یمططوریو ت یو سططلجوق یغزنططو

هریطططک از ایطططن حکومطططات، مبطططارزه بطططین فیطططودال هطططا و  یدسطططتگاه ادار

بیشطتر  ینبطوده اسطت ،حتط یدیگطر یچیطز یاختالف بطا حکومطت مرکطز

بدست آوردن مشاغل و مناصطب مهطم  یکدیگر برافیودال و اشراف بای

 در رقابت بودند . یکشور
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حفظ موقعیطت خطود بطا فیطودال هطا و اشطراف  یو سالطین گاه برا امراء

آمدنطد و بطه حکمرانطان و نماینطدگان خطود  یپیش مط یاز در دوست یمحل

مینوسطد  یآنها حمایت کنند. بیهقط یدستور میدادند که از منافع خصوص

حسطن سطلیمان را کططه او از بزرگطان امیطران جبططال »عود کطه سطلطان مسطط

بنواخططت وگفططت: مططا فططردا بخططواهیم رفططت و ایططن  وهططرات بططود بخوانططد 

و هشططیار و  یرا بشططنو« اعیططان»بتططو سططپردیم و سططخن  یوالیططت شططحنگ

 [4«]نیفتد به غیبت ما. یتا خلل یبیدار باش

ا گونطه گطون ، غا یو اخطذ مالیطات هطا یفیطودال یدر پط یپط یهطا جنگ لبطا

در تطاریخ  یروبطرو میکطرد. بیهقط یدهات و شهر ها را با وضع اسفناک

نیشاپور این » نویسد: یخویش پس از شرح اشتباهات سلطان مسعود م

 یمانطده و منط یبار چنان دیدم که همه خراب گشطته و انطدک مایطه آبطادان

درم شطططده بطططود و  13ق بطططه سططه درم بطططود ( بطططه  ۴31نططان )کطططه قبطططل از 

بطا  یبیشط یخانه بشکافته و بفروختطه و از گرسطنگ یها کدخدایان سقف

بططاز آمططده ...  یعیططال و اطفططال بمططرده و قیمططت ضططیاع شططده و درم بططدانگ

زمططین بیططک مططن گنططدم  یحططال ایططن محمططد آبططاد چنططان شططد کططه جفططت وار

 [5.« ]خرید  ینم یمیفروختند و کس

کطططه مطططردم بینطططوا و طبقطططات محطططروم در کمطططال عسطططرت بسطططر  یحطططال در

میکردنطد.  ی، اشراف و مالکان بزرگ ، در نهایطت تطنعم زنطدگ میبردند

، عبارت بود از : زرنقطد ،جطواهر،  یاشراف بنابر منابع تاریخ یدارائ

و عقار، زرینطه و سطیمینه ، دهطات و  ی، ضیاع اقتصاد یامالک اقطاع

و گططاو و اسططپ و قططاطر و اشططتر و کنیزکططان  سططفندگو یآسططیا هططا، گلططه هططا

 [6.]و غیره بود  یزیبارو

تنهططا دهقططان هططرات بططه حکمططران  یهجططر 120: در سططنه  یطبططر بقططول

بطه قیمطت یطک ملیطون درهطم  ی( هدایایبلخ ) اسد بن عبدهللا قسر یعرب

سططیمین و  یتقططدیم داشططت کططه در آن دو قصططر طططال و نقططره و ابریططق هططا
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نطاب بطود و ایطن  یاز ططال یو کطره یط یو قوه یمرو یزرین و دیبا ها

 [7ان را پر کرده بود.]هدایا صحن خانه حکمر

در مقدمططه  ،یالقضططات مصططردر قططرن هشططتم هجططر یخلططدون ،قاضطط ابططن

از  یکه مالکیت بزرگ  از دو راه امکطان پطذیر اسطت: یکط دیگویخود م

از راه ارث . و عالوه میکند :  یراه تجاوز )بحقوق دیگران ( و دیگر

بر جطور و سطتم اسطت ، زیطرا عطدل محطض  یمتک یبیشتر احکام سلطان

 [8بود و آنهم کم دوام بود.] یمرع هها در دوران خالفت راشدتن

از  یو غططططارت ملططططل مغلططططوب یکطططط یدایمطططط یجنططططگ هططططا یکلطططط بطططططور

اسطت .  یفیطودال ینظطام هطا یو خصطلت هطا یخصوصیات قرون وسط

در موقطططع بطططروز جنطططگ ، معمطططوالا اطاعطططت فیطططودال هطططا ، از حکومطططت 

یودال ها ، تضعیف ف یکمتر میشد. سالطین و حکومت ها برا یمرکز

 یو مقطدار میتاختنطدرا بهانه کرده بر سطر آنهطا  یگاه موضوع یگاه و ب

حفظ موقف  یبردند . گاه برا یآنها را به غنیمت یا چپاول م یاز دارائ

ایجاد میکردنطد  یخود ، بین آنها و عشایر و اقوام ، کینه و عداوت محل

 انداختند. یو آنها را بجان همدیگرم

 :مآخذ

،  ی، مفاتیح العلوم خطوارزم 3- 2، ص  ی، از سعید نفیس یمدن ایران ساسانتاریخ ت -[1]

 101ص 

 180تاریخ قم ، چاپ سید جالل الدین ، ص  -[2]

 17۵، به تصحیح بهار ، ص  یتاریخ بلعم -[3]

 2۵، چاپ دکتر فیاض ، ص  یتاریخ بیهق -[4]

 812، ص  یتاریخ بیهق -[5]

 233،ص  2، ج یایران از راوند یتاریخ اجتماع -[6]

 ۴19افغانستان بعد از اسالم، ص  ،یحبیب -[7]

 ، ص2، ج 13۴۵،  یمقدمه ابن خلدون، ترجمه پروین گناباد -[8]
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 مقاله سی وششم

 زمانشاه،شاهی لشکرکش اما بدون دست آورد
پسر،   نیپنجم ،یدران مورشاهیگانه ت 2۴پسران  انیزمان درم شاه

 یوخود رأ نیمستبدتر ن،یتر،قدرت طلب  نیاز خودخواه تر یکی

بود. شاه زمان همانقدرکه خودخواه بود به  مورشاهیپسران ت نیتر

درحق  ینیسنگ یو جزا ها گرفتیم میهمان اندازه عجوالنه  تصم

اعمال  یسلطنت ریوغ یسلطنت انوادهافراد وابسته  بخ نیتر کینزد

 .کردیم

که است که رسم کورکردن ومثله زدن را  یشاه دران نیاواول

و احمدشاه در افغانستان منع کرده   جیرا رانیهند و ا یدرکشورها

رسم ظالمانه  نیا ۀمز زیساخت وسرانجام خودش ن جیبود، دوباره را

 .دیرا چش

شجاع ومغرور وصاحب  ینگارند که زمانشاه مرد یم نیمورخ

 گرفتیم میبه سرعت تصم .بود یالقلب یحال قس نیودرع  یقو ۀاراد

 یدور از عاطفه وکرامت بشر یسزاها.»کردیقدام موبه انجام آن ا

راه  یوهند معمول بود وتا آن زمان در دولت سدوزائ رانیرا که در ا

را به  ونیآنجمله برادرش هما زکرد، ا یم قیبود تطب افتهین

 یکه و سدینو یم ییمحکوم ساخت. پوپلزا ینائیاز ب تیمحروم

را برمردم  دنیوچشم کش دنیبر ینیشکم پاره کردن، ب ی"سزاها

هم زمانشاه  یمذهب لیعامه مقرر داشت." درمسا تیمتمرد ومخل امن

به قول مولف درة الزمان:"  یبود تا به حد ریمتعصب وسختگ

فرموده  دیرا حکم اک انیمحتسبان مقرر کرده بود ونسقچ ردرهرگذ

اسپ نگذارند که در گرد  یبود که هرگز اهل هندو را به سوار
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ً یند....اگر احونواح شهر گردش کن آنها  یاسپ سوار شوندیسوار م انا

 [ 242،ص1۳۳٧الزمان ،طبع  ،درةینداشته باشد."]پوپلزائ نیز

او  یها یکه از شاه زمان بخاطر لشکرکش ییآنها برخالف       

از شاهان  یکی، من شاه زمان را  توصیف وتمجید میکنندبرهند

برهند وهفت  لشکرکشی خودت فکه در ه دانمیم یوخودخواه مغرور

به نفع  یدست آورد چیهبارعقب گشت اضطراری به کشور، 

فتوحات و   جانینداشت  و برعکس با تمام شور و ه انستانافغ

 ینه تنها که به دهل ،یوبرچ بغرض فتح دهل  پرخرچ یها یلشکرکش

 را یاحمدشاه یامپراتورایالت  خراسان معمورترین بلکه دینرس

خود را از  یینایسلطنت خود وهم بدرغرب کشور از دست داد وهم 

از  یاسیسشخصیت  کی ثیمنحشاه زمان    نیدست داد. بنابر

 بلکه قابل نکوهش هم است.  شودیپنداشته نم دینظرمن قابل تمج

 یعنی یبراساس منافع مل دیبا یکشور م یاسیاز رجال س ریتقد 

استوار باشد نه برعواطف  ینیمحسوس وع یها یخدمت گذار

. شاه زمان  دیمف ریوغ بهوده یها یلشکرکش ایو یکیاتن قیوعال

 یساخته تا مردم از آن برا یکدام نهر و بند هدرطول سلطنتش، ن

 یکنند ونه کدام قصر و باغ یخود  بهره بردار ینهایزم یاریآب

بردند.نه  یو نام م کردندیم تفادهیساخته تا مردم از آن مثل باغ بابر ا

ساخه  تا مردم درآن عبادت  یا هیریخ هیکدام مسجد ومدرسه وابن

 بردند.  ینام م ییو از او به نکو کردندیم

 شیاز ارمانها یکیبه فتوحات داشت و یزیشاه زمان عالقه جنون آم

شاه در فتح کشور ها  کیتمام افتخارات  کردیبود. او فکرم یفتح دهل

 ی. اوهفت بار برهند لشکرکششودیخالصه م هیوغارت ملل همسا

نمود. به  یالهور برافغانستان لشکرکش ایار از پشاور کرد وهفت ب

ودوبار بمقابل شهزاده   ونیشهزاده هما لدوبار بمقاب گریکالم د

بار بعد از سقوط قندهار  کیو یمحمود ودوبار بمقابل شاهان قاجار
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 نینمود. به هم یبار لشکرکش1۴فتح خان درمجموع  یروهایبدست ن

واره پا در رکاب اسپ که شاه زمان هم دیگویعلت غبار م

سلطنتش را درجنگ با   امیاز ا یمیشاه زمان ن نیداشت.بنابر

 گرشید میکردو  ن یوشهزاده محمود سپر ونیبرادرانش شهزاده هما

وقت از  چیستان گذشتاند، اما ه برهند هودهیب یها یرا درلشکرکش

 کیاو برهندوستان  یدر عقب هرلشکرکش رایالهور جلوتر نرفت ز

راه رفته را دوباره  شدیافتاد و او مجبور م یاو براه م هیعل انیطع

خاطر در طول  نی. به همدیرا سرکوب نما لهیاکند وغ یباسرعت ط

و  افتندیماه فرصت استراحت را ندو  یزمانشاه حت انیسلطنتش سپاه

هندوستان  یهمواره پا درکاب آسپ گوش بفرمان حرکت بسو

 یها نه تنها سبب دلسرد یهمه لشکرکش نیبودند. ا اافغانستانی

آنچه کاشته بودند، در  رایز د،یگردیدهقانان به کشت و زراعت م

سبب رنج  بلکه شدند،ینابود م هایلشکرکش نیستوران ا   رسمیز

 نیچون آهنگران وپارچه بافان وز یوران وکسبه کاران شهیوعذاب پ

 .دندیگردیم زیورکاب ونعل اسپ سازان ن ضهیاسپ وق

 یکمک به راجه ها یبود؟ برا یچ یبرا یبه دهل ندیرس یبرا تالش

  بیکاذب درعوض تحر یشهرت طلب یبرا ایبود   یاشیغرق درع

غارت مردم وبدست آوردن  یبرا ایبت خانه ها وعبادتگاه هندوها 

 یها یهند  قبل از زمانشاه براثر  لشکرکش مردم؟  میغنا

شار غارت از او توسط نادرشاه اف شیوپ یمکررجدش، احمدشاه دران

مردم  دیایباق نمانده بودند تا او ب یزیزمانشاه چ یشده بودند وبرا

 هودهیوب همیپ یها یلشکرکش نی.اما ادیهندوستان را باز غارت نما

 .دیزمانشاه گرد یبرا انفراو یدردسرها جادیزمانشاه سبب ا

 لیعقل وهوش او را چنان زا یفتح دهل یوذوق زمانشاه برا شوق

اقامحمدخان قاجار برخراسان حمله  رانیشاه ا یقتساخته بود که و

را غارت نمود وشاهرخ )نواسه نادرشاه  یوخزانه دولت(1٧۹۵کرد)
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 لیشکنجه وت شیها نهینشان دادن گنج یرا برا یافغان یافشار (وال

هزار لشکر ۳0داغ نمود وسپس او را کشت .شاه زمان با آنکه با 

بمقابل شاه  درنگ بال دیخود در هرات بود وبا کاریآماده پ

شاه قاجار قصد برگشت به تهران  دیشن نکهیقاجارحرکت کند، اما هم

که هنوز شاه قاجار درخراسان بود ، زمانشاه به  یرا دارد با وجود

 استیکه س یخود امرحرکت بعزم هندوستان داد، درحال انیسپاه

  و زدیاز منافع افغانستان برخ تا بدفاع کردیم حابیا یمملکت دار

 ییال اقل تا مشهدبرود و به دلجو اینشان بدهد و رانیبه ا یرچشمزه

قرارگرفته بودند  رانیبپردازد که مورد نهب وغارت شاه ا یاز مردم

رسانده بودند  یاری التیرا که دشمن را درغارت ان ا یو کسان

 . دهدب یگوشمال

 شاهیرا در مقابل فتح عل یاسیس یخطا نیا نیشاه زمان ع متاسفانه

مرتکب  زیحمله کرده بود ن برخراسان 1٧۹۹سال لیر  که دراواقاجا

از الهورخود را بسرعت تا هرات رسانده بود اما  کهیشد وبا وجود

خبرخود را  نیخراسان جلو نگذاشت وبه ا یبسو یاز هرات قدم

 تهران برگشته است.  هب رانیقناعت داد که شاه ا

که را دهندگان  اتیپول مال ونیده ها مل یدرهرلشکرکششاه زمان 

هدر  به شدیماغلب با خشونت جمع آوری  ورشک تیامن نیتام یبرا

عیاش  یکمک به  راجه ها وشهزاده ها ینبود تا بجا بهتر ای.آدادیم

کشور که  یخود را در دفاع از سرحدات غرب یرویتوان ون یهند

به مصرف  گرفتیمورد تجاوزات مکرردولت فارس قرار م

ن با وجود لشکرهمیشه  آماده نبرد خود چرا شاه زما؟  رساندیم

خراسان را بدون مقابله  ومجادله با قوتهای متجاوز ،مفت و رایگان 

به شاه قاجارواگذاشت؟ این واگذاری  را چی باید نامید ،ترس از 

 شکست یا خیانت ملی؟
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معامله احمقانه  زد و شکار  کیاو دست به  نکهیاز همه ا بدتر

و به  دیخو "وفادار خان" گرد راعظمیوز نانهیغلط وخا یمشورت ها

ً کتب رانیا شهزاده محمود  یجلو مزاحمت ها رانیتعهد سپردکه اگر ا ا

خراسان تا جام  التیاوحاضراست از ا ردیرا برغرب افغانستان بگ

تحفه  نیچن کیکه  رانیا شاه درگذرد؟ یاروتربت به نفع دولت قاج

 یزمانشاه را باخوش دشنهایپ نیا دید یرا درخواب خود هم نم یبزرگ

برود  زیبم وترش یو به شهزاده محمود دستورداد که  بسو رفتیپذ

سان  نیبدزمانشاه نزند.  هیعل یدست به اقدام گریسال د کیوتا 

وشاه زمان از هرات  دیدگردیدرکرمان تبع   زیشهزاده محمود به ترش

 (۳۸۸-۳۸0غبار،رک:(.)1٧۹۹عازم قندهارشد)

 کیمرتکب  ران،یخراسان به ا التیا یگذارزمان باوجود وا اگرشاه

 یینایسلطنت وب دیصدراعظم خود نمشد ، شا کیبه تحر گریاشتباه د

 قیاشتباه قتل عاجل وبدون تحق نی. ادادیچشمان خود را از دست نم

خان که در  ندهیقندهار) بشمول سردار پا یتمام سران اقوام ناراض

ش درجه اول داشت( نق استقرارسلطنتشزمان و شاهبقدرت رساندن 

خلع زمانشاه  یبرا یهندوستان یروحان کی  کیبود که به تحر

اوردن برادر او شجاع الملک درحجره خود سازمان داده  کاریورو

)که بعقیده برخی از مورخین هیتوط نیبود. صدراغظم با کشف ا

  شاه  راخشم  به شاه زمان، آن گزارش  جعل خود صدراعظم بود(و

 قیبدون تحق هیدستورداد تا همه افراد شامل توط هشا وتحریک نمود 

اعدام شوند ونعش اعدام شدگان تا سه روز  هیومعلوم کردن علت توط

که اعدام شدند عبارت بودند  یعام گذاشته شود.اشخاص یدرمال

 می،محمدرح ییخان الکوزا میمحمدعظ ،ییبارکزا ندخانیسردار پا از:

سلطان  ،ڼیکاخان سر کمت،حییاسالم خان پوپلزا ،ییخان پوپلزا

 ر،یجعفرخان جوانش ر،یخان جوانش راصالنی،مییخان نورزا

ملقب  یبابر ،نورمحمدخانییزای،خضرخان عل یرکاب باش زمانخان
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 خی)تار بودند. یانجمن سر یالملک خسرشاه زمان اعضا نیبه ام

 یوحشت نیوابستگان مقتول انیعمل شاه درم نیا( 1۶۸،صیسلطان

 ازقندهار بدر رفتند. دنجات سرخو یاانداخت و هرکس بر

خان هم با پسران عم خود  ندهیجمله فتح خان پسرسردارپا نیدرا 

الملک  نیخان ام می:عبدالسالم خان وعبدالواحد خان ،محمدرحکیهر

قندهار  یلومتریک ٧۵ودونفرهمراهان خاص خود را به گرشک در

 . دیرسانگرشک   ییود را به اقوام بارکزاخپدر  رساند وخبراعدام

 ندهیسردارپا لیاعمام او از فندهار فام یاز فرار فتح خان وبن بعد

صدراعظم زمان شاه قرارگرفتند  یمورد انوع عذاب وشکنجه از سو

 یشدند  وآنها یخانواده زندان نیا یاعضا تیوبقول موهن الل اکثر

لقمه نان  کی داکردنیپ ینشده بودنداز صبح تا شام برا یکه زندان

احمدشاه بابا  پناه بردند چونکه در  ارتیبه ز یی کردندوعدهیم ییگدا

)موهن شدیم عیتوز راتیبقسم خ یمجان یآنجابه پناهندگان غذا

 (.٧2ص1ج زندگی امیردوست محمدخان،الل،

شهزاده  کیتحر یبرابا تنی چند از اقوام خود فتح خان از گرشک  

 تید وحماکرمان مالقات کر زیرفت و او را درترش رانیمحمود به ا

وعده   از زمانشاه به او یخود و اقوام خود را درگرفتن پادشاه

 یفتح خان وشهزاده محمود برا انیمالقات وتوافق م  نیداد.درا

 راینداشت. ز سهم یرانیاز مقامات ا  چکسیشاه زمان ه یبرانداز

 ومحرک  گرفتیاز زمانشاه  صورت م یکار بخاطر انتقام کش نیا

 بود. یانشاه در برابر سران اقوام درانزم استیآن اعمال وس

محمود بعد از شکست از : » دیگو یشهزاده محمودم ۀدربار الفنستون

رفت وخود را به دربار تهران  رانیدست شاه زمان از هرات به ا

قاجارقرارگرفت. در  شاهیگرم فتح عل یرائیومورد پذ دیرسان

 یمدتمحمود به کاشان واز آنجابه  اصفهان رفت و 1٧۹۸بهار

 رانیشهزاده محمود، شاه ا 1٧۹۹کرد. در بهار  یدراصفهان زندگ
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کرد. پس از بازگشت شاه ، او  یبه خراسان همراه یرا در لشکرکش

 یاز بزرگان آنجا را برا یمساعدت برخ دیدرخراسان ماند وکوش

 نیدرقا یحمله برهرات جلب کند.در طبس کس به او کمک نکرد ول

را به دست آورد وبا ده   نیحاکم قا خانیمهرعل یاریتوانست هم

 یهرات مارش کرد. در سبزواربا سپاه یهزار تن از افراد او بسو

پسر زمانشاه از کندهار به مقابل او  صریبرخورد که شهزاده ق

نبرده شکست خورد ومحمود  شیاز پ یآن سپاه کار یفرستاده بود ول

خود ادامه داد وهرات را محاصره کرد.  یشرویبه پ

 یرا بر وال دبکار برد که محمو یرنگیرخان)صدراعظم( نوفادا

 ختیساخت. شهزاده شبانه از لشکرگاه گر نیبدب یوال خانیمهرعل

هم بناچار به قلمرو خودعقب  خانیگرفت ومهرعل شیوراه بخارا در پ

از  یکیشد و در  رفتهیپذ ینشست. در بخارا شهزاده محمود بگرم

زمان به  رشاهیسف نکهیا ا. تارکردیاقامت اخت یسلطنت یکاخها

 نکهیبرا یواعتراض شاه زمان را مبن دیشاه مراد رس ادربارشاه بخار

نعمتش سربشورش برداشته، پناه داده  یچرا به محمود که بر ول

 تیرصالحیوخواست که محمود را مستردکنند. سف دیاست، به اورسان

ا بدهد. به شاه بخار یگزاف هینمودن محمود هد میداشت تا در برابرتسل

کند  میشاه مراد، محمود را تسل بود کیباورند که نزد نیبرا یاریبس

 تیحما ،ینیبهانه د نیمحمود گفت که عزم سفرحج دارد وبا ا یول

 نیا دینمایم شتردرستیکه ب یرا جلب کرد، اما گزارش یمذهب یعلما

خواست شاه زمان را برنجاند وهمچنان  یاست که شاه مراد نم

به  ینهان سبه مهمان، خود را بدنام سازد. پ انتیخ که با خواستینم

اطالع داد وبه  کرد،یم دیکه او را تهد یشهزاده محمود از خطر

بردارد. شاه  انیهمه مشکالت را از م شیکه با رفتن خو دیاورسان

محمود ازبخارا به خوارزم)اورگنج( رفت و از آنجا دوباره عازم  
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الفنستون ،افغانان، «] شد. میمقکرمان  زیشد.وباالخره در ترش رانیا

 [۵11ص ترجمه فکرت،

 ستانیبراه س زکرمانیشهزاده محمود وفتح خان از ترش نیبرا بنا

 یرا به پادشاه یوارد فراه شدند.درفراه فتح خان کمک اقوام بارکزائ

گرشک براه افتادند ودرگرشک با  یشهزاده محمود جلب کرد وبسو

 برقندهار ودیگردرانیان یزائیلوع ییاز اقوام بارکزا یلشکر هیته

شاه وفتح خان  ثی. شاه محمود بحندحمله وقندهار را تصرف کرد

 رقندهاریقندهار خبرتسخ یاوخور وال ریاعالم شدند.م راویوز ثیبح

 یواو باس دیبه شاه زمان رسان شاوریشاه محمود در پ یرا از سو

 قطعه را قبل کیکابل مارش کرد. درکابل  یهزارلشکرخود بسو

حرکت  یغزن یقندهاراعزام نمود وخود بدنبال آن بسو یازخود بسو

 نمود.

شاه زمان به مقابله باشاه محمود خواهد  دانستیخان که م رفتحیوز

 هیته یوهلمند یمرکب از سه هزارتن قندهار یآمد با عجله لشکر

باهم  یعزن نزدیککابل تاخت. هردولشکر در یوبا عجله بسو  کرد

کابل فرار  یکرشاه زمان شکست خورده به بسولش یمقابل شدند ول

از شکست لشکر خود مطلع شد او هم با  انشاه زم یکردند. وقت

بسمت جالل آباد  کصدسواریکابل واز کابل با  یلشکرخود بسو

خاص خود به قلعه  کانیبا چندنفر از نزد دیشتافت. چون شب فرا رس

ق از ورود پناه برد. مالعاش   واقع جگده لگ ینواریمالعاشق ش

را از عقب  هقلع یمهمانان ناخوانده مظنون شد، وشبانه دروازه ها

بست وبه شاه محمود درکابل اطالع داد که شاه زمان درقلعه او پناه 

خان  رفتحی. وزرکندینفربفرستد واو را دستگ تواندیگرفته است ،م

عسکر به قلعه مالعاشق  یفوراً برادرخود اسدخان را با تعداد

نده یپا رستاد وبه او دستورداد تابجرم قتل پدرش  سردار ف ینواریش

با صدراعظم  را اعدام کند و شاه زمان را رحمت هللا خان خان ، 
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درکابل شاه زمان به همان .(1۸01)اوردیبکابل ب ریبطوراسبقیه 

سرنوشتی سردچارشد که او با برادرخودهمایون کرده بودیعنی از 

 ده شد. بینائی محروم گردید وبزندان سپر

اشتباهات شاه زمان را از روز  کورکردن  یوقت نسان،یبد

راندن شهزاده محمود ازهرات  رونیو بعد ب ون،یبرادربزرگش هما

که  یرجال یصدراعظم وبرکنار ثیبح یتا تقرر رحمت هللا خان ابدال

کرده بودند)منجمله سردار  یشاه زمان نقش باز دنیدر بقدرت رس

جرم وگناه از کار برکنار  کاببدون ارت ی( ولیخان بارکز ندهیپا

همه  قیقرارگرفتند،  تا قتل بدون تحق ریوتحق بیشدند ومورد تعق

 التیا یدرقندهار و ازهمه بزرگتر واگذار یانجمن سر یاعضا

درکنار هم   ران،یبا ا یکاریپ مقابله و چیبدون ه رانیخراسان به ا

 ابلبلکه ق دمانینم یاو باق دیوتمج فیتعر یبرا یجا م،یبگذار

 نکوهش هم است.

 202۳/ 1/ ۳1 انیپا
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 مقالۀ سی وهفتم
 

 زندگی سياسی سردارپاینده خان 

 
 )معاصر بارکزی پاینده خان ، پسرکوچک حاجی جمالخان

 هفت ساله بود که پدرش  چشم از جهان فرو بود و احمدشاه درانی(

بست و اودر سایه عطوفت برادربزرگ خود سردار رحیمدادخان 

وچون به سن شانزده سالگی رسید، تیمورشاه او را بجای بزرگ شد. 

برادر بزرگش سردار رحیمدادخان بحیث سردارقوم بارکزائی برگزید 

 ودردربار خود جاه ومقام داد.

سردار پاینده خان به سبب خدمات مهم نظامی خود دردولت  

تیمورشا درانی از احترام وعزت فراوانی برخوردار بود بقول موهن 

یری،تیمورشاه ،سردارپاینده خان را مثل جان خود دوست الل کشم

میداشت و روزی نبود که او را به انعامی مفتخر نسازد. مگر 

چشم از جهان بست ودر کابل  1893تیمورشاه بزودی  در بیستم می 

مدفون شد.
 99

  

حقیقت اینست که سلطنت تیمورشاه، اقتدار بارکزائی ها را 

کابل برجسته ساخت، وتخمی که بعد  برای نخستین مرتبه در پایتخت

ثمرداد، بدست سردار پاینده خان افشانده شده بود که هرگزا تصور 

نمیکرد روزی خواهد رسید که کوچکترین فرزندش )دوست 

محمدخان( برتخت کابل جلوس نماید وسفرایی ازبریتانیه وروسیه به 
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موهن الل ،زندگی اميردوست ، ۲77،ص  ۲بيان سلطنت کابل، ترجمه داکترکاکر،ج - 

 ۶۴، ص ۱محمدخان، ج
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ین سرلشکر دربار اوبیایند. این مساله را نیزباید در اثر فکر وفراست ا

دلیر وشجاع افغان دانست که از راه خدمت وصداقت محبوب 

تیمورشاه وصاحب اقتدار وعزت گشته بود، واز رویه و سلوک 

نیکویی که داشت، تمام افغانستان را راضی وخوشنود گردانیده بود. 

درواقع عروج بارکزائی منحصر به شخصیت او بوده  و نهالی 

 و اوالدش ثمره آنرا چیدند.شمرده میشود که او غرس نموده 

سردار پاینده خان در راه استحکام واستقراردولت تیمورشاه از 

هیچگونه سعی وتالش دریغ نورزید. اوشورش عبدالخالق ابدالی 

ولشکرکشی او را برضد تیمورشاه ناکام ساخت،و توطئه های ضد 

تیمورشاه را درپشاور که به دسیسه ارسالن خان فئودال محلی و 

عباس پسرش ترتیب یافته بود، خنثی نمودومتمردین  شهزاده

وشورشیان ضد دولت او را درکابل، پشاور،کشمیر، بلخ وغیره 

والیات به اطاعت از دولت مرکزی وادارنمود. ، ولی سرانجام 

سردارپاینده خان از دست زمانشاه، کسی که پاینده خان او را از میان 

سالگی  38بود در سن  برادران متعدد مدعی سلطنت بقدرت رسانده

 به قتل رسید. 

 نقش سردارپاینده خان در بقدرت رساندن زمانشاه:

میالدی، وقتی که تیمورشاه فوت نمود، وصیتی  1793درسال 

راجع به جانشین خویش نکرده بود.خاندان بزرگ ووارثین زیادی از 

فرزند او، شهزاده همایون  2۴خود به جای گذاشت.از جمله 

ده محمود در هرات،و شهزاده زمان که پسر پنجم شاه درکندهار، شهزا

بود و در حیات پدر، صوبه دار کابل وگهگاهی که شاه از کابل بیرون 

میرفت، ولیعهد شناخته میشد واخالق واطوار او بیشتر مورد تائید 

درباریان بود، مادرش که زن دلخواه شاه متوفی بود ازموقع استفاده 

ربار تیمورشاه حیثیت وزیر او را داشت، کرده به پاینده خان که درد

مراجعه کرد ودست پسرش را در دست پاینده خان گذاشت واز او 
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تقاضا کرد تا پسرش را به جانشینی پدر برتخت کابل بنشاند
100

. پاینده 

خان که خود یک پشتون بود ورسم پشتونولی  را میدانست ، 

گیرد ولهذا نمیتوانست تقاضای یک زن ، آنهم یک ملکه را نادیده ب

خود را مکلف دید تا ازبزرگان وخوانین درانی وقزلباش کابل برای 

او بیعت بگیرد.
 101

  

پاینده خان بنابرتعهدی که به مادر زمانشاه سپرده بود، قاضی 

فیض هللا خان دولتشاهی هروی ومال عبدالغفار، وزراء معتمد 

 تیمورشاه را مالقات کرد وچنان باهم مصلحت کردند که پیش از

انتشار خبرمرگ تیمورشاه ، تمام بزرگان وسران قبایل را گویا به 

فرمان تیمورشاه به دربار سلطنتی حاضر بسازند. وقتی همه خوانین 

وبزرگان اقوام جمع گردیدند، درب های صالون دربار بسته شد وبعد 

خبرمرگ تیمورشاه اعالن گردید. سپس سردارپاینده خان)که احساس 

هللا خان در دل طرفدارشهزاده عباس است(  کرده بود قاضی فیض

قبل از دفن ميت باید یک نفراز »:رشته کالم را به دست گرفته گفت 

پسران شاه به حيث پادشاه انتخاب شود وآن شخص بایست کسی 

باشد که شایسته مقام و اریکه شاهی ومایه زیب تاج و تخت باشد.با 

يردریک مغاره یک دست نمی توان دوشمشيررا استعمال کرد. دوش

نميتوانند زیست کنند.دو پادشاه دریک اقليم نمی گنجد. یک تاج به 

دوسر نصب نمی گردد، پس ما که بدون غرض ومقاصد شخصی 

طرفدار ابادی مملکت وبهيخواه خاندان سلطنت هستيم، بایست یک 

نفر را انتخاب نمائيم وشما نيز که شهزادگان عالی تباری هستيد باید 

نمائيد. ما زمان ميرزا را که واجد تمام صفات وشرایط با ما اتفاق 
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قرار نظریه فریه،مادرشاه زمان ازقوم یوسف زائی بود. اما بقول جناب آصف آهنگ، مادر  - 

فلک رشک               زمانشاه از قوم قزلباش چنداول بود وسجع مهر مادرزمانشاه چنين بود:

 مکنيز فاطمه ومادرزمان شاه  ---بردبربزرگی جاهم 
101

 (78 -77به حواله شيرازی،تاریخ احمدشاهی،ص ) ۱۱پيرس، همان اثر، ص - 
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قبل الذکر است ودرعلميت ودرایت وفعاليت و امور سلطنتی ازدیگر 

برادران برتر است، به شاهی انتخاب وبه شما توصيه می کنيم تا با 

«او بيعت نمائيد!
 102

  

بعد از پاینده خان، بزرگان وارکان دولت هرکدام به نوبه خود 

اهین بیشتری به تائید گفته های پاینده خان در باره انتخاب دالیل وبر

زمان میرزا اقامه نمودند که از طرف حاضرین تائید وشهزاده زمان 

را به پادشاهی انتخاب کردند،سپس فاتحه خوانده شد وبه تدفین وتشیع 

 جنازه تیمورشاه پرداختند.

 بدینگونه  سردار پاینده خان، از تمام زمینه هایی که می

توانست به نفع زمانشاه تمام شود، استفاده کرد وزمانشاه را برتخت 

سلطنت افغانستان برقرارساخت، ولی پاینده خان هنوز ازطرف 

شهزاده عباس که در حیات پدر نیز هوای پادشاهی به سرداشت و 

باری علم بغاوت بلند کرده  و از دست او مغلوب شده بود،خاطر جمع 

رد تشویش نداشت. هنوز مراسم فاتحه انجام نبود. پاینده خان بی مو

نشده بود که شهزاده عباس تمام برادران را درقصر چهل ستون)که از 

ساخته های تیمورشاه درانی است( جمع نموده  و بیعت آنان را برای 

خود گرفته اعالن پادشاهی نمود. وقتی پاینده خان و خوانین طرفدار 

ده یی سپاهی با میر اصالن خان زمانشاه از این رخداد مطلع شدند، ع

جوانشیروجعفرخان جوانشیر قصرچهل ستون را محاصره کردند 

وشهزاده عباس را با تمام برادران دستگیر وبه حضور شاه زمان 

آوردند.زمانشاه بجز شجاع الملک) برادرعینی خود، که سه روزاو را 

محبوس کرد( دیگربرادران خود را موردغضب وشکنجه و فاقه 

اد تا همه از در عجز و انکسار پیش آمده مجبور به بیعت او قرارد

شدند، شاه جدید نیز آنها را عفو کرد و در باالحصارجای داد.
 103
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 ۱۲پيرس، همان اثر،ص  - 
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 ۱۲پيرس، همان اثر، ص  - 



 364 ام جاویدانافغانستان یک ن

 :خدمات نظامی پاینده خان به زمان شاه

وقتی شهزاده همایون درقندهار وشهزاده محمود در هرات از 

اشتند. جلوس زمانشاه درکابل مطلع شدند،هرکدام علم طغیان برافر

همایون درقندهار اعالم پادشاهی نمود و به نام خود سکه ضرب زد 

وتمام اسباب ولوازم جنگ را فراهم کرد و برای مقابله با شاه  زمان 

آمادگی گرفت.شاه زمان نیز سپاهی تحت فرماندهی سردارپاینده خان 

به قندهار سوق نمود. هردو سپاه متخاصم در چار میلی قندهار در 

نام"باغ ببرو" روبرو شدند.قوماندان لشکر همایون ، محلی به 

مهرعلی خان برادرزن مدد خان اسحق زائی بود. قبل از آغاز جنگ 

پاینده خان با استدالل ومنطق بران خویش با مهرعلی خان تماس 

حاصل کرد و وی را چنان تحت تاثیر استدالل خویش قرارداد که 

همایون به زمانشاه پیوست بدون استعمال اسلحه با عده ای از سپاه 

وهمایون شکست خورده  به بلوچستان فرار نمود و در آنجا با 

 نصیرخان بلوچ یکجا شده به انتظار حمله بعدی برقندهار نشست.

سردارپاینده خان باسپاه خود وارد قندهارشده خوانین وبزرگان 

آنجا را وادار نمود تا به شاه زمان بیعت واطاعت نمایند. این جدیت 

فوق العاده وصادقانه پاینده خان، مقام وموقعیت او را نزدشاه زمان 

النه به هشتاد ابلند تر ساخت وشاه زمان را واداشت تا معاش او را س

هزار روپیه باال ببرد وعالوه برزعامت قوم بارکزائی وسپاه غلزائی، 

زمامداری قوای قزلباش را نیز به وی تفویض نماید.
 104

  

م ونسق امورقندهار، پسرخورد سال خود زمانشاه بعد از نظ

ساله بود با نیابت عبدهللا خان نورزائی به  7قیصررا که هنوزطفل 

حکومت قندهار نامزد نمود وخود با سپاهش عازم هرات شد. شهزاده 

محمود نیز تسلیم گردید وپس از تنظیم امور آنجا به کابل مراجعت 
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ردید. همایون که کرد وازاینجا به فکرفتوحات هند عازم پشاورگ

مترصد فرصت بود، مجدداا از بلوچستان برقندهار حمله آورد وشهر 

را متصرف وقیصر خورد سال رازندانی نمود،ولی عبدهللا خان از 

شهر فرارکرده به اتفاق یحیی خان نسقچی باشی خود را نزد زمانشاه 

به پشاور رسانید. همایون دوباره پرچم شاهی خود را درقندهار 

 شت و باردیگر به ضرب سکه پرداخت. برافرا

خبر تسخیر قندهار به دست همایون، زمانشاه را مجبور ساخت 

که از پشاوربه کابل مراجعت کند و از آنجا رهسپار قندهار گردد 

وحسابش را با همایون تصفیه نماید. باردیگر هردوسپاه درچهل 

سرلشکرقوای (. 179۴کروهی قندهار با هم روبرو شدند)بهار

انشاه بازهم سردارپاینده خان بود، ولی همایون این بار احمدخان زم

نورزائی را )همان کسی که تا دیروزمخالف همایون بود( در رأس 

سپاه خویش قرارداده بود. این بار نیزپاینده خان، میدان را بدون 

استعمال شمشیربرد و احمدخان را با پیام وکالم وادار به تسلیمی به 

همایون باردیگر مجبور به شکست و فرارشد. این شاه زمان نمود و

بار همایون راه هرات در پیش گرفت تا به شهزاده محمود بپیوندد. 

شاه زمان به مجرد ورود به قندهار مکتوبى به شهزاده محمود در 

هرات فرستاد که همایون را دست بسته به کندهار بفرستد، اما همایون 

تان به طرف بلوچستان مراجعت از فراه برگشته بود و از راه ریگس

کرده و از آنجا تا کنار سند خود را رسانید، ولى در آنجا از طرف 

دسته اى که مامور دستگیرى او بودند، درکناره شرقی رود سند، 

دستگیر و به امرشاه زمان از بینائى محروم گردید و بقیه عمر را در 

زندان سپری کرد.
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 سياست ضد فيودالی زمانشاه:

انشاه پس از آنکه برادران یاغی خود را درقندهار وهرات با زم

تدبیروشمشیر سران قومی از صحنه خارج ساخت،و به کابل برگشت 

،درفکرکنار زدن سران قومی افتاد ودر برخورد با بزرگان وسران 

 اقوام  بی اعتنا گردید و کم کم  قیافه مطلق العنانی به خود گرفت. 

بی اعتنائی زمانشاه قرارگرفتند ودست شان ازجمله فیوالنی که مورد 

از کار ووظایف دولتی گرفته شد نام اینها بما رسیده است:سردارپاینده 

خان بارکزی،محمدعظیم خان الکوزائی، محمدرحیم خان علیزائی، 

اسالم خان پوپلزائی،  حکمت خان سرکانی،  سلطانخان نورزائی،  

زمانخان رکاب  ،میراصالن خان جوانشیر،  جعفرخان جوانشیر

باشی، خضرخان علیزائی.
 106

   

در افغانستان ازعهد غزنویان ببعد سران قومی که درعین حال 

اقطاعداران ومالکان بزرگ بودند در توسعه قلمرو  واستقرارحاکمیت 

سالطین  نقش بارزی داشته اند. احمدشاه درانی با همکاری وهمدلی 

راتوری بزرگی را همین سران قبایل وبزرگان قومی توانست امپ

تشکیل بدهد که از دهلی تا نیشاپورواز آمودریا تا بحیرۀ عرب وسعت 

داشت. سران قومی با قوتهای قومی خود همواره در لشکرکشیهای 

سالطین درانی سهم میګرفتند وهریک شان بحیث قوماندان گروه های 

قومی خود درحمله بردشمن یا در دفاع از کشور نقش دلیرانه بازی 

 اند و هرگز ننگ شکست را برخود وقوم خود قبول نکرده اند. کرده

احمدشاه درانی وجانشین او تیمورشاه همواره به سران قومی احترام 

میگذاشتند ودر اجرای لشکرکشیها با آنها مشورت میکردند و برطبق 

نظر سران قومی تصمیم میګرفتند به همین دلیل آنها در حکومت 

بودند. مگر زمانشاه برخالف پالیسی پدر وسلطنت خود همواره پیروز 
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وپدربزرگش سیاست کنارگذاشتن سران قومی ومالکان بزرگ را مد 

نظرگرفت. بقول صاحب نظران" سیاست ضد فیودالی زمانشاه که از 

غرور وشتابزدگی او منشاء میگرفت، سرانجام به سقوط دولت او 

ومحرومیت از بینائیش انجامید."
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 خان و اقوامش از مناصب دولتی:عزل سردارپاینده 

پاینده خان گرچه مامای عینی شاه محمود بود اما در جنگ های 

داخلی در بین پسران تیمورشاه جانب زمانشاه را گرفت و او را در 

برابر رقبایش یاری نمود.  شاه زمان شخص مستبد الرأی  بود ونمی 

می خود خواست کار در دست کسانی باشد که از نظرمقام و نفوذ قو

را در مقدرات سلطنت شریک بدانند. بنابرین درسال سوم سلطنتش 

سرداررحمت هللا خان پسر سردارفتح خان پوپلزائی را که ( 179۶)

ازابدالیان مقیم ملتان بود و در مرکز افغانستان مثل کندهار و کابل 

نفوذ و اعتباری نداشت، با لقب" وفادارخان" به حیث صدراعظم 

ا وزیر هم مردی متملق، خود خواه، عصبانی و تند مقررکرد. اتفاق ا

مزاجی بود که با امراء وسران اقوام به خشونت رفتار می کرد و در 

عین حال ذهنیت شاه را نسبت به سرداران و بزرگان اقوام مسموم 

ساخته می رفت. 
108
  

وفادار خان یک سدوزائی بود که با رفتار مالیم ومرموز، 

را جلب کرد واز قدرت خویش درکاهش آهسته آهسته اعتمادشاه 

نیروی سرفرازخان)پاینده خان(، سپاه وهمه افسران عالی رتبه 

کارگرفت. ظاهراا او مزاج اربابش را دریافته بود ومی دانست که با 

همه غرور ونفوذ ناپذیری اش می توان او را با مداهنه و چاپلوسی 

حوصله کافی  فریفت ومی دانست که شیفته فعالیت وتشبث هست، ولی
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برای تنظیم پیشبرد جزئیات امور را ندارد. وفادارخان جاه طلب بود 

وبا هرکس که درقدرت با او برابری وهمچشمی می کرد، در می 

افتاد، اما درمجالس وقتی با خطرشخصی مواجه می شد، غرور 

که به  -واعتماد او با ترس وبزدلی برابر بود.حقارت ونفرت هم

 به این خصوصیات افزوده می شد.  -بودهرحال با آن مواجه 

وفادارخان وقتی مطمئن شد که زمانشاه شکارخدعه و 

نیرنگهای او شده  سعی نمود  با دروغها و تهمت های ناحق پادشاه را 

نسبت به سردار پاینده خان که گویا طرفدار شاه شجاع  است و 

که میخواهد او را به پادشاهی بردارد ،سخت بد بین ساخت تا آنجا

زماشاه مکتوبی  مبنی برعزل سردار پاینده خان وتمام بارکزائیان از 

وظایف دولتی امضا نمود و مخالفت خود را با سرداران و بخصوص 

ا  ابراز می کرد. برطرفی سردار پاینده خان که چی در  بارکزائیهاعلنا

قوام یابی سلطنت تیمورشاه و چی در باال کشیدن و استحکام سلطه 

ش چشمگیر و فراموش ناشدنی بازی کرده بود،توهین زمانشاه نق

ا از  بزرگی به شخص سردار پاینده خان وتمام قوم بارکزائی بود وطبعا

 رفتار شاه زمان منزجر و ناراض شدند، سایر بزرگان نیز ار رفتار

 شاه در برابر خود ناراضی وعندالموقع آماده عکس العمل بودند.

اینده خان بود که از میان پس ازمرگ تیمورشاه، این سردار پ

پسران متعدد وجاه طلب تیمورشاه، زمانشاه را به پادشاهی باال کشید 

و برای استحکام دولتش مردم را درکابل وقندهار وهرات با تدبیر ویا 

ا در برابر آن همه  شمشیر به اطاعت ازاو وادارساخته بود، وطبیعتا

از جانب شاه  خدمات، خود را مستحق قدردانی وپاداش شایسته تر

زمان می دید ،مگرمتاسفانه که زمانشاه آن همه خدمات صادقانه اش 

را به هیچ گرفت، وبه دسایس صدراعظمش وفادارخان ابتدا او را از 

مقامات دولتی خلع صالحیت نمود، و سپس از اقدامات توهین 

آمیزنسبت به او هم دریغ نمی کرد. این برخوردها پاینده خان را 
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ود تا به اتفاق سران قوم، راهی برای اصالح سیاست شاه وادارکرده ب

جستجو کند و درصورتی که شاه دست از آن سیاست برندارد، بجای 

او کسی دیگرازمیان برادرانش را بشاهی بردارند، مگر متاسفانه که 

وفادار خان گزارش این مذاکرات را بگونۀ غلط به زمانشاه رسانید 

به قتل همگی مذاکره کنندگان گرفت که  وبالمقابل شاه عجوالنه تصمیم

 عواقب وخیمی برای خودش ومملکت دربرداشت.

صاحب نظران میگویند که زمانشاه بنابر عدم بصیرت سیاسی 

دو اشتباه پی هم مرتکب شد:اول این که بربنیاد دسایس وفادار خان 

وزیرکم عقل خود فرمانی صادر نمود که تمام بارکزائی ها از همه 

ا به جای سردار پاینده مقام و ام تیازات خود محروم شناخته شدند، ثانیا

خان، همان مردی که او را به تخت پادشاهی نشانده بود، وزارت 

 اعظم را به مرد بی کفایتی چون وفادار خان سپرد.

به قول پیرس، وفادار خان بنابر طبیعت بد وحریصانۀ خویش 

رد. او نسبت به میخواست تمام اقتدار شاه را به خود وابسته دا

زیردستان وهمکاران خیلی مغرور ونسبت به باال دستان بسیار مطیع 

و چاپلوس و ترسو بود و بنابرین او به هر رنگی و نیرنگی که ممکن 

بود متوسل شد تا زمانشاه را کامال به خود تسلیم و آلت دست اغراض 

شخصی خود ساخت. بعد از آن هرچه وزیر می خواست زمان شاه 

ور میکرد.همانط
 109

  

 سردارپاینده خان وتشکيل انجمن سری:

پس از آنکه زمانشاه سردار پاینده خان ودیگرسران بارکزائی 

را از وظایف شان سبکدوش نمود، سردار پاینده خان به گرشک و به 

قلعۀ )نادعلی( که متعلق به مادر وزیرفتح خان بود رفت تا از چشم 

آنجا که وی مرجع مشورت  شاه و بدخواهان به دور باشد، اما از
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ومجالس بزرگان ناوۀ بارکزائی بود، خواهی نخواهی وفادار خان ، 

این موضوع را که سردار پاینده خان مرکز تجمع سران وخوانین 

بارکزائی ودیگر ناراضیان شده است، به زمانشاه اطالع می داد و 

 ذهن شاه را نسبت به وی بیش از پیش مکدر ساخته میرفت.

یتی که بنابر روش نا مطلوب وزیر و خود زمانشاه عدم رضائ

نسبت به امراء وسرداران قوم ایجاد شده بود، این ضرب المثل را در 

!؟ این سران « خدمت کرده، گناه الزم»اذهان مردم زنده میکرد که 

وبزرگان که هرکدام با اقوام خویش در استحکام واستقرار سلطنت 

قابل تقدیری انجام داده بودند و  تیمورشاه و زمانشاه خدمات بزرگ و

اینک مورد بی احترامی و بی توجهی شاه و تحقیر وزیر و کسان او 

قرار داشتند، برای شان تحمل ناپذیر شد و آنها مجبورشدند برای 

 نجات خود از این وضع، انجمن تشکیل بدهند و تصمیماتی بگیرند.

ران اقوام م(که شاه با سپاه خود به قندهار بود، س1799درسال )

درصدد برانداختن او از اریکه قدرت واز میان بردن وزیر او 

برآمدند.مرکز اجتماع این  سران قوم، حجرۀ یک نفر روحانی به نام 

میاغالم محمدهندی بود که در قندهار می زیست و مورد اعتماد و 

ارادت عامه قرار داشت. پاینده خان موافقت این مرد روحانی 

چند جلسه سری در حجره او انجام داد و راحاصل کرد و بعد 

پاینده خان  -۱تصمیماتی گرفته شد. اعضای انجمن عبارت بودند از:

محمدرحيم خان عليزائی،  -3محمدعظيم خان الکوزائی، -۲بارکزائی، 

سلطانخان  -۶حکمت خان سرکانی،  -۵اسالم خان پوپلزائی،  -۴

ن جوانشير،  جعفرخا – 8ميراصالن خان جوانشير،  -7نورزائی،  

خضرخان عليزائی.-۱۰زمانخان رکاب باشی،  -9
 ۱۱۰
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مولف تاریخ سلطانی ،به جای زمانخان رکاب باشی،از یوسف 

علیخان خواجه سرا ونورمحمدخان بابری ملقب به امین الملک 

خسرشاه زمان در جمله اعضای انجمن سری نام می برد.
 111

  

دارپاینده از جمله فیصله های انجمن سری که تحت ریاست سر

خان اتخاذ شده بود،یکی این بود که تاج وتخت به انتخاب سپرده شود 

نه به میراث. دیگر اینکه انتخاب شاه فقط حق سرداران باشد تا 

اگرشخص انتخاب شونده از لیاقت الزم برخوردارنباشد،عزلش به 

وسیله سردارها دوباره ممکن باشد. همچنان این پیشنهاد سردار پاینده 

طرف اعضای انجمن تائید شد، که اوالا وفادار خان  خان از

ا شجاع الملک  ا شاه زمان معزول گردد، ثالثا وزیرمعدوم شود، ثانیا

برادر زمانشاه به تخت سلطنت برداشته شود.
112
وقت اجرای عملیات  

فردای آن یوم پنجشنبه تعیین گردیده بود ومحمدعظیم خان الکوزی 

ا به دوش پاینده خان گذاشته شده مامورقتل وفادار خان و بقیه کاره

بود.
 113

  

 کشف اسرارانجمن سری وقتل اعضای آن بفرمان زمانشاه:

 با همه احتیاطی که از طرف انجمن گرفته شده بود، اسرار

انجمن به وسیله منشی باشی میرزا محمدشریف خان قزلباش که 

خودش هم در توطئه وعهد وپیمان دست داشت به وزیراعظم وتوسط 

شاه زمان فاش گردید.شاه زمان اعضای انجمن را منفردانه به او به 

قصرشاهی  احضار کرد وسپس آنها را اعدام کرد وامر نمود تا اجساد 

مقتولین برای عبرت دیگران ، برسر چهارراهی شهر به نمایش 
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پس ازقتل سرداران میاغالم محمدهندی نیز توسط  افراد  گذاشته شود.

.وزیر دستگیر وسر بریده شد
 114

  

با انتشار خبرقتل سردارپاینده خان ودیگر رؤسای قبایل، واین 

دستورکه  نعش مقتولین تا سه روزدر انظار عامه گذاشته شود، 

تشویش وهنگامه بزرگی برای بازماندگان ووابستگان سرداران 

 مزبورایجاد شد.

زمانشاه کار احمقانه ای نمود که برای »  :پیرس مینویسد که

 ودمتفقین را اعدام نمود. پایداری وزیر خ

این اعدام به قدری اثرات وخیم وناگوار تولید کرد که نه تنها تاج 

وتخت شاهی را ازسرزمانشاه برداشت، بلکه منشاء تمام بدبختی ها 

وآالمی شد که افغانستان در خالل مخالفت با فتح خان) پسر بزرگ 

«پاینده خان( مشاهده کرد.
 115

  

آن بود که بدون تحقیق ومعلوم  اشتباه بزرگ دیگرزمانشاه

کردن علت انزجار از خودش وبی توجه به عواقب کارهایش، حکمی 

صادر نمود که تمام سران وسرداران بارکزائی باید دستگیر گردند. 

ا متوجه دستگیری فتح خان وبرادران او بود.  هدف این حکم عمدتا

یکی از رجال اودر مورد شخصیت پاینده خان باید گفت که 

رسوخ وبا اعتبار خاندان حاجی جمالخان بارکزائی بود که در با

سالگی به ریاست قوم خود برگزیده شد وبراثر لیاقت، درایت  شانزده

وکیاست وشایستگی در دربار تیمور شاه درانی ، صاحب عزت ومقام 

ارجمندی بود. سردار پاینده خان در راه استحکام واستقرار دولت 

وتالش صادقانه دریغ نکرد .او توطئه ها سدوزائی از هیچگونه سعی 

وشورشهای ضد تیمورشاه را در قندهار وپشاور وبلخ با سرانگشت 
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تدبیر خنثی ساخت ومتمردین وشورشیان ضد دولت او را درکابل 

وپشاور، وکشمیر وبلخ وغیره وادار به اطاعت از دولت مرکزی 

 نمود.

ئیس قوم سردارپاینده خان، یکی از رجال نامدار ومقتدر، ور

ومردمی یی شناخته می شد که از لحاظ کثرت نفوس وروحیات جنگی 

واتحاد وهمبستگی خود به مراتب بیشترو قوی تر از قبیله زمانشاه به 

حساب می آمدند. او که سردار ورئیس قبیله بارکزائی شمرده میشد، 

قتل بی باکانه او توسط زمانشاه، توهین وتحقیربزرگی بود به تمام 

یانی  که از ارغستان تا دامنه های هیرمند گسترده بودند،وقبل بارکزائ

ازهمه  به پسران جوان ومتعدد او که تعداد شان به بیست تن می 

رسیدند و به درایت وکفایت واهلیت درمیان قوم خود وهواخواهان پدر 

 از محبوبیت زیادی برخورداربودند. 

ه یی از با انتشار خبر قتل سردار پاینده خان، پسران وعد

دوستان ووابستگان نزدیک او، از قندهار در رفتند ودر نادعلی 

گرشک)قلعۀ مادری وزیرفتح خان(خود را رساندند وبرای انتقام کشی 

از زمانشاه قوم بارکزائی مسکون در ناوۀ هیلمند را به یاری 

طلبیدند.اقوام مذکور قبل از همه فتح خان پسر بزرگ سردار پاینده 

ت  خود برگزدیدند وسپس اختیار خود را به تصمیم خان را به ریاس

وفیصلۀ او منوط ساختند. فتح خان از عهدۀ ریاست قوم بارکزائی به 

شایستگی بیرون آمد ونقشه یی را که برای انتقام کشی از شاه و وزیر 

 او طرح کرده بود، بخوبی نتیجه داد. 

انه با قتل سردار پاینده خان به امر زمانشاه، آتش دشمنی وخ

جنگی وزورآزمائی میان دوخانواده ودو قبیلۀ نیرومند درانی آغاز 

یافت ودست کم بیست سال دوام کرد وسرانجام به سقوط سلطنت 

زمانشاه وشاه محمود وحتی انتقال سلطنت از خاندان سدوزائی ابدالی 

 م(.      1818به خاندان بارکزائی انجامید)
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 اشتباهات زمانشاه:

تباه زمانشاه را، تقررمرد بی کفایت و کم مورخین اولین اش

درایتی بنام وفادار خان به حیث صدراعظم او میشارند، تقرر این مرد 

در مقام صدارت سبب ایجاد فاصله ورنجش رؤسای قبایل از شاه 

زمان شد.وهمین امرباعث دومین اشتباه زمانشاه،یعنی  قتل سردار 

معلوم کردن علت توطئۀ پاینده خان ودیگر سران اقوام بدون تحقیق و

برضد خودش گردید، سومین اشتباه زمانشاه از دست دادن خراسان 

بدون دفاع در مقابل دست اندازی های فتح علیشاه قاجار بود. این همه 

اشتباهات از اشتباه اول زمان شاه نشأت میکرد ونتیجه آن از دست 

 دادن سلطنت وبینائی چشمانش بود.

ه با وجود اشتباهاتی که در سیاست به نظرالفنستون، زمان شا

مرتکب شد،اگر یک کار نمیکرد، شاید میتوانست به آنچه میخواست 

برسد. وآن کار، سپردن اختیارات ووظایف  به یکی ازمقربان بی 

کفایت)وفادارخان( بود. او با این کارخود باعث ایجاد عوامل تباهی 

 خود وملتش گردید.  

ی که پس از آن انجام داد، رسیدن او به مقام عالی واعمال

درانیان را از او بیزار ساخته بود. واو هم ، چون درانیان را خوش 

نمیداشت از هرفرصتی برای تشدید اختالف وحسادت میان شاه و آن 

قبیله استفاده میکرد. آزمنمدی او نیز کمتر از جاه طلبی، برای  دولت 

ا آشکارا به زیان آورنبود. گردش چرخهای حکومت وادارات والیته

نفع او بود. کمی در آمدها که نتیجۀ اختالس گماشتگان او بود در 

دوران زمانشاه، که برنامه های پرخرج داشت، بشدت احساس میشد 
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هیچ سهمی  -که پدرش در آنها شهرت یافته بود -ودر نظم اقتصاد

نداشت.
 116

 

ا به عکس آن چیزی بود که مختصراا یاد  برنامه زمانشاه تقریبا

زمانشاه فاصلۀ میان دربار ودرانیان را بیشتر ساخت. برای شد. 

حفاظت خراسان اقدام جدی نکرد وکوشش های  نادرست ونا به هنگام 

برای فتح هند، تنها به ناکامی او در رسیدن به این آرمان انجامید. 

اصل همۀ این اشتباهات  انتخاب وفادار خان  به وزارت واعتماد بی 

 بود. چون وچرای شاه به او

شاه زمان پیش از هرکاری  بایست به جلب حمایت سران قبایل 

می پرداخت که این کاربا برنامه اصلی او خیلی ارتباط داشت واگر 

به این کارتوفیق می یافت، آرامش داخلی کشور را یکباره تأمین 

میکرد. در سیاست خارجی می بایست نخستین هدفش دفاع از 

قدرت دردست شاه فعالی بود که کمر  خراسان می بود، زیرا درایران

به فتح آن ایالت بسته بود و پیدا بود که از جانب شاه زمان مقداری 

کوشش الزم بود تاجلو پیشروی او را میگرفت. درواقع این کار حتی 

در مورد لشکرکشیهای او به شرق هم ضروری بود....شاه زمان 

حفاظت خراسان فاصله میان دربار و درانیان را بیشترساخت. برای 

اقدامی جدی نکرد وکوشش نادرست ونا به هنگام او برای فتح هند، 

تنها به ناکامی اودر رسیدن به این  آرمان انجامید. اصل این همه 

اشتباهات انتخاب وفادارخان به وزارت واعتماد بی چون وچرا شاه به 

اوبود.
 

 

ار هم هندوستان وهم ایران در مقایسه با روزگار احمدشاه بسی

دگر گون شده بودند واز هندوستان جز با لشکرکشی های پی در پی و 

دراز مدت چیزی به دست نمی آمد. در دهلی دیگر گنجی نمانده بود 
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که به  رنج لشکرکشی  بیارزد وتسخیر پنجاب با یک تاخت شتابزده 

که با آمدن احمدشاه پنجاب را ترک  -میسر نمیشد. مقابلۀ سیکان

با سپاهی که برای نگهداری  -ی رفت، برمی گشتندمیگفتند و اوچون م

آنجا کافی می بود، امکان داشت واین کار درصورتی میشد که مرز 

غربی آزاد می بود.
 117

 

 :جهينت

نظام  کیاساس گذاشت  یکه احمدشاه دران یاجتماع نظام

مرکب از سران افوام ومالکان بود . به  ینظام یعنی یلویقب- یودالیف

را  یاحمدشاه دران ینظام سلطنت یغرب نیخاطر مورخ نیهم

 اند.  دهینام لیقبا شنیکنفدر

 ریبا دادن اقطاع وجاگ مورشاهیاو ت نیوجانش یدران احمدشاه

از  ینه نفر یشورا لیوتشک لیو قبا به سران اقوام ازاتیامت ریوسا

وبه مشورت بزرگان اقوام  گذاشتندیسران اقوم عمده  به آنها حرمت م

آنها در  لیدل نیبه هم زدندیم یودست به لشکرکش رفتندیګم میتصم

 نیبودند. مگر زمانشاه  ا ابیموفق وکام رهخود هموا یحکومت دار

گرفت  سران  میپدر وپدر بزرگش را  کنار گذاشت و تصم یسیپال

 کیو مالکان بزرگ را که خود را در سرنوشت مملکت شر یقوم

کت وکار ها را کنار گذارد و خود سرنوشت ممل دانستندیم میوسه

 هاروهراتسلطنت خود را درقند هیپا نکهیهم نی. بنابر ردیبدست گ

شان از مقامات  یبا کاردارقوم کجایرا  ی، سران قوم افتیمستحکم 

خود وفادار خان اتکا  راعظمیبرطرف نمود و تنها بر نظر وز یدولت

 یلویکه مناسبات قب ینبود، درحال یکاردان یلینمود که آنهم آدم خ

دارد و  یقیعم یها شهیافغانستان ر یدرنظام اجتماع یان خانوخ

کنارگذاشتن تمام  یقوم از امور دولت به معن کی سیک ری یبرکنار
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گرفتن خدمات آن قوم به آن دولت به حساب گرفته  دهیان قوم  وناد

 قتیتن برسد درحق نیبه چند وچند یقوم انی. واگر تعداد ناراضشودیم

 یثبات یب یتواندبرایان  م جهیونت گرددیراض مقوم از دولت نا نیچند

 یخطرناک تمام شود. چنانکه برطرف یلیوعدم استقرار حکومت خ

وسپس اعدام آنها  یاز سران قوم گریخان و چندتن د ندهیسردارپا

تمام شد و نه تنها تاج سلطنت را از او  ارگرانیدولت زمانشاه بس یبرا

 رفت.گ یگرفت بلکه نور چشمان او را هم ازو

واقوام در  لیقبا  زمانشاه از جامعه خود ونقش وقدرت اگر

 دیبا یم داشتیم یقیشناخت دق یاستحکام واستقرار سلطنت دران

برگردن او داشت  نه تنها از  یرا که حق بزرگ ییبارکزا ندهیسردارپا

صدراعظم خود   ثیاو را بح  دی، بلکه با کردیکار برطرف نم

 یامتحان صداقت وخدمتگذار هاو ک یو آنگاه با همکار گماشتیم

از  یسران قوم ریسا انیخود را به خودش وبه پدرش داده بود ، ودرم

خود  رعمریتا اخ توانستیبر خوردار بود، م یادیز تیاعتبار ومحبوب

از  یموفقانه سلطنت کند و نه تنها خراسان را مثل سابق جزو

نگردد  ومد محرچشمان خو یینایحفظ کند بلکه  از ب یدران یامپراتور

. اما  شدیهم خدشه دار نم یدو قوم بزرگ دران انیو اتفاق واتحاد م

 یاسیس رتیوعدم بص یمتاسفانه که زمانشاه بنابر غرور وخودحواه

زد که هم خود را تباه ساخت وهم  یا وشتابزده انهیناش یدست بکارها

وکشمکش وادار  سال بجنگ ستیمدت ب یرا برا یدران دو خاندان مهم

منتقل  ییبه بارکزا ییسرانجام سلطنت را ازخاندان سدوزا  هاخت کس

 ساخت. 

  خود توانست یاسیس رتیبنابر بص ییخاندان بارکزا اتفاقا

بچه  ومتګنه ماه ح یبه استثنا)1978تا  182۶سلطنت را از

سقو(درخانواده خود حفظ کند. افغانستان بعد ازتحمل ضربات دوجنگ 

بک کشور  ثیان بح گاهیجا تیوتث 19 درقرن سیتجاوزکارانه انگل
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در  یاگر گام س،یوانگل هیسرو انیدرم 1907بعد از قرارداد  لیحا

پرشکوه در  ی:اعمار بناها وقصرها لیبرداشته باشداز قب  تیراه مدن

شمس  دیجرا سیوداراالمان  وپغمان وهمچنان  تاس یارگ سلطنت

قالل کشور واسترداد است تیالنهار وسراج االخبار ونهضت مشروط

مکاتب ومدارس پسرانه ودحتر  سیتا تاس سیاز سلطه استعمار انگل

 یونظام یملک یچون پوهنتون ها یمراکزعلم جادیانه در کشور وا

 یدانهایمدرن و اعمار م زاتیمجهز با تجه یمل یاردو لیوتشک

 یوبندها یاریبزرگ اب یو طرح پروژه ها یو نظام یملک ییهوا

مثل چهارصد  یوصح  یشده ومراکز بهداشتاسفالت  یبرق وجاده ها

 یواجتماع یخدمات اقتصاد رهیوغ یبستر اردو وبکصد بستر مالل

در رشته  یصداها کدرمسلک تیبا ترب اتیاز مرکز تا وال یومواصالت

همه وهمه در  یوفرهنگ یواقتصاد یمختلف  شوون اجتماع یها

ثور  7 یاقبل از سال کودت ییخاندان محمدزا یدوران شاهان و زعما

 بوجود امده اند.  1978

 2023/ 7/2 انیپا
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 سی وهشتممقاله 

 

 توطئه های انگليس بر ضد زمانشاه

کمپنی هند شرقی ساالنه دو تا سه لک روپيه دراختيار مهدیخان 

گذاشته بود تا به مصرف تأمين هزینه های االصل خود نماینده ایرانی

 )رک:متن مقاله(قشون کشی ایران  به افغانستان برسد.

 

تنها کسی بود که  شاه زمان ،درانی اهشپسر تیمور 24در میان 

ودهلی را گذارد ب درانیجد خود احمدشاه  پایمیخواست قدم بر جای 

، 1793درت در سال قگرفتن زمام به همین علت او پس از ، فتح کند

همایون سرکوبی برادرش سپاهی بسرکردگی سردار پاینده خان برای 

پاینده خان درنزدیکی . اعالم پادشاهی کرده بود فرستادکه در قندهار

سرکرده سپاه  باروبرو شد وقبل از آغاز جنگ قندهار با سپاه همایون 

، گوشد واو را بطرفداری زمان شاه تشویق نمودهمایون وارد گفت

سرکرده لشکرهمایون به نیروهای سردارپاینده خان پیوست درنتیجه 

بدون آنکه جنگی رخ دهد،وارد قندهار شد وبزرگان قندهار را به و

سردار پاینده خان قیصر پسرهفت نمود.تشویق اطاعت از زمانشاه 

سالۀ زمانشاه را بحیث والی قندهار منصوب کرد وعبدهللا خان 

رهنمای او تعیین نمود.پس ازفرارهمایون نورزی را به حیث مشاور و

زمانشاه  برای فتح دهلی از کابل بسوی پشاورحرکت  ،قندهار از

در پشاور مطلع شد که برادرش همایون با کمک خان اما نمود، 

بلوچستان دوباره قندهار را متصرف شده وقیصرپسرهفت سالۀ شاه 

بکابل رسانید زمان را بزندان انداخته است. شاه زمان بزودی خود را 
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 کرد.این بار دوم بود که قندهار باوبه استقامت قندهار حرکت 

سرانگشت تدبیر سردارپاینده خان از دست همایون خارج گردید 

د، اما از طرف سپاهیان فرارنمو وهمایون دوباره بسوی بلوچستان

زمانشاه تعقیب و دستگیرواز بینائی محروم شد ودر وباالحصارکابل 

 .براه افتادو زمانشاه مجدداا بعزم فتح دهلی بسوی پشاورزندانی گردید 

که به اقتضای زمان از زمانشاه اطاعت هرات والی شهزاده محمود 

دست بشورش زد  شاور رسید،همینکه شاه زمان به پکرده بود، 

  وآهنگ تصرف قندهار نمود.

هزارنفری به مقابل او  1۵شاه زمان هم در رأس سپاه  

درناحیه گرشک دراین طرف رودهلمند باهم .هردو برادر تافتش

روبرو شدند وپس از نبردی سخت که نزدیک بود شاه زمان شکست 

بخورد،فتح نصیب شاه زمان شد. محمود از میدان گریخت وسالم خود 

را به هرات رسانید. شاه پس از فرستادن نیرویی برای تصرف فراه، 

 [1] خود به قندهار برگشت واز آنجا عازم پشاور شد. 

از راپور غالم سرور برای کمپنی هند برتانوی معلوم میگردد 

یکی از جواسیس خود بنام غالم سرور  1793که انگلیس ها درسال 

را به قندهار اعزام کرده بودند تا در بارۀ وضعیت مالی وعایداتی و 

حمله برهند،  غرضزمانشاه ب تشبثات سیاسی استحکامات نظامی و 

د شرقی تهیه کند. غالم سرور، این راپورتهیه راپوری برای کمپنی هن

روپیه بدسترس کمپنی هند شرقی  4500کرد وآنرا  در بدل مبلغ 

ساالنه  یمیالد 179۴-1793 یدر سالها گذاشت. براساس این راپور

[ راپورمی گوید 2].شد یلک روپیه در خزانه شاه زمان تحویل م ۶7

در حدود  یتدول یدر شروع سلطنت شاه زمان مصارف عمومکه 

لک روپیه آن از طریق  1/۴۶لک روپیه بود که از آنجمله فقط  1۴1

 یوالیت یها فیصد آن از مدرک عواید خزانه ۶7خزانه پایتخت و 

. نظر به ارقام غالم سرور، در عصر شاه زمان از گردید یتمویل م
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روپیه آن ذخیره میگردید.  لک 21لک روپیه عواید او ساالنه  ۶7

[3] 

که انگلیسها برای بود راپورغالم سرور  لعه مطاپس از

براندازی زمانشاه دست بکارشدند ویکی دیگراز جواسیس خود را در 

او در قندهار لباس پیر بنام  "میا غالم محمد" به قندهار فرستادند و

درزیارت خرقۀ شریف جابجاگردید وبه تخدیر زوار وعبادت کنندگان 

نیز جواسیس خود وجالل اباد وکابل  هرات درامکان دارد پرداخت. 

را فرستاده باشند تا دست به تحریکاتی علیه شاه زمان هنگام 

هرباری که  1793لشکرکشیهای او به هند بزنند. چنانکه بعدازسال

شاه زمان بقصد هند لشکرکشی میکرد،یکی از برادرانش برضد او 

شورش میکردند وشاه زمان مجبورمیشد، راه رفته تا الهور یا پشاو 

وشورش را خاموش نماید وباز برای  را با سرعت دوباره طی کند

حمله برهند آمادگی بگیرد.بدین سان شاه زمان درهشت سال سلطنت 

د درپشت میرسیالهورهمینکه تا خود هفت باربرهند حمله نمود ولی  

او شورشی از سوی برادرانش شهزاده همایون وشهزاده محمود ویا 

 او مجبورمیشد راه رفته را با ی افتاد وشاهان قاجاری ایران براه م

 سرعت دوباره طی کند وغایله را خاموش نماید.

چنان هوش از سراو پرانده  یفتح دهل یشوق وذوق زمانشاه برا

اقا محمد خان قاجار برخراسان  رانیشاه ا یوقت 179۵بود که درسال 

 یرا برا یافغان یرا غارت نمود وشاهرخ وال یحمله کردوخزانه دولت

داغ نمود وسپس او را کشت  لیشکنجه وت شیها نهینشان دادن گنج

خود درهرات  کاریهزار لشکر آماده پ30که با  ی.شاه زمان درحال

 کیاز زبان  نکهی، اما هم دیمقابله با شاه قاجارتعلل ورز یبود برا

شاه قاجار قصد برگشت به تهران را دارد  دکهیشن یرانیقاصد ا

 انیاجار درخراسان بود( ، زمانشاه به لشکرکه هنوز شاه ق ی)درحال

مملکت  استیس نکه[حال آ4خود امر حرکت  بعزم هندوستان داد.]



 382 ام جاویدانافغانستان یک ن

 یزهرچشم  و زدیاز منافع افغانستان برخ تا بدفاع کردیم حابیا یدار

 یاز مردم ییال اقل تا مشهد برود و به دلجو اینشان بدهد و رانیبه ا

قرارگرفته  انشیوسپاه انریبپردازد که مورد نهب وغارت شاه ا

 دندرسانده بو یاری التیرا که دشمن را درغارت ان ا یبودندو کسان

 بدهد.  یگوشمال

از  یهزارنفره خود بعزم فتخ دهل یبا لشکر س گریبارد زمانشاه

وسپس  دیهرات حرکت کرد وبه قندهار رفت واز قندهار به کابل کش

ماه  لیدراوا یدام مانعاز کابل به پشاورو از پشاوربدون ک یبعزم دهل

 یوارد الهورشد. هنوز سپاه زمانشاه  درالهورنفس1797 یجنور

هرات(  یشورش شهزاده محمود)وال خبربودند که  دهیبراحت نکش

خبر با عجله به قندهار برگشت  نی. زمانشاه با اطالع ادیبگوشش رس

مقابله با شهزاده محمود  یاز قندهار برا 1797ودرهفتم سپتمبر

رد. مگرشهزاده محمود قبل از شروع جنگ با زمانشاه، حرکت ک

با سپاه  ه. زمانشاختیگر رانیشکست خورد و باپسرخود  کامران به ا

 یکس شتریب لهیغا نیا نیبجز دونفراز محرک یخود وارد شهر شد ول

 [5را نکشت. ]

خود را آغاز  یلشکرکش یبعزم فتح دهل گریبارد کی  زمانشاه

از پشاور بجانب الهور شتافت ومثل 1798اکتوبر  2۵نمود ودر 

پنجاب  ندارانیو زم نیبارخوان نیوارد الهورشد. ا یگذشته بدون مانع

احترام حاضر شدند که درآن جمله  یادا یبه دربار زمانشاه برا زین

حاکم  ثیرا بح نگیس تیشامل بود.وزمانشاه رنج زین نگیس تیرنج

 [ 7پنجاب منصوب کرد.]

 یهند براى پذیرائى از لشکرکشو خروش مسلمانان  جوش

با این افواه که اوبا ناپلئون بمنظور فتح هند دست  کجایزمانشاه بر هند 

درنگ  دست به  یها را بخوف انداخت وب سییکى کرده است، انگل

زدند. الرد ویسلى حاکم اعلى کمپنى در کلکته به  یدیپلوماسى شدید
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 ۀهادرجنگ که  نمایندمهدى خان ملقب به ب دایرانى االصل خو ۀنمایند

تماس گرفته،  رانیبود،هدایت داد تا با دربار ا  رانیکمپنى در بوشهرا

انگلیس  یشاه را بر ضد دولت افغانستان تحریک و به کمک پول

( بار شاهیبحضور شاه )فتح عل ییایامیدوار کند. مهدیخان با تحف وهدا

 :  اشتیافت و در ضمن مطالب دیگر اظهار د

در الهور است وبر شیعان آنجا ظلم میکند، زمانشاه که  »

هزاران نفر شیعى از ظلم او بممالک کمپنى هند شرقى پناهنده شده 

اند، اگر پادشاه ایران بر افغانها حمله نماید، ثواب جمیل حاصل خواهد 

کرد. براى اینکار بهتر است محمودشاه )برادر زمانشاه( راکه در 

به افغانستان بفرستد تا بر برادرش نیروى کمکى  اایران پناهنده است ب

 [ 8« ]غلبه نماید و ستمگرى زمانشاه بر شیعان خاتمه یابد.

ازروضة  تیمستعار( بروا ۀموحد درکتاب خود)مبالغ یعل محمد

 یعل یمهد تیدر شرح مامور( 3۶0)جلدنهم،صفحه  یناصر یالصفا

ا تمنا نمود که دولت عل:»سدینویخان م  یۀبهرا با دولت  رانیا هیضمنا

وسپاه  ندیهندوستان ننما ریباشد که افاغنه قصد تسخ یموافقت سیانگل

 متیفارغ وآسوده نگذارند که به فکر عز ار فهیشاه آن طا رانیا

 [ 9«]هندوستان در افتند.

 تیمامور نیدرا خانیعل یمهد یاصل ۀفیوظ:» دیافزا یم مولف

 یوافغانستان از س یکند که سرحدات غرب یبود:اول کار زیدوچ

شدن در دشت  ریواقع شود تا زمانشاه را از  سراز دیمورد تهد رانیا

 رانیهندوستان بازدارد. دوم آنکه مانع بسط وتوسعه نفوذ فرانسه در ا

هند  یهردو منظورموفق بود. کمپان انجامخان در یعل یگردد. مهد

او گذاشته بود تا به  اریدراخت هیساالنه دو تا سه لک روپ یشرق

 یو یبه افغانستان برسد ول یقشون کش یها نهیهز نیمصرف تأم

فتح افغانستان را در سر  یشاه خود سودا یکه فتح عل افتیچون در

که  وانمودکرد نینمود وچن یمقصود خود دار یپروراند از افشا یم
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ا برا اگر  رایآمده است. ز رانیبه ا یونیجلوس هما تیتهن یصرفا

به  یلشکرکش ۀنیهز شد،یماز بابت زمانشاه برمال  یکمپن ینگران

 یرزامهدیم تیمامور گریافتاد. هدف د یم یافغانستان به گردن کمپان

برممانعت از ورود  یاز طرف شاه مبن یبا صدور فرمان زین خانیعل

 [ 10«]برآورده شد. رانیبه بنادر ا یفرانسو

حمله به  یبرا رانیا کیتحر» رعنوانیموحد، ز یمحمدعل

در  خانیعل یمهد رزایم گریبزرگ د تیوفقم:» سدینویم« افغانستان

زمانشاه افغان به  امیکه در آن ا لیتفص نیتهران بود، به ا تیمامور

که از تسلط  یهند یمساعدت راجه ها یوعده ها یپشت گرم

هندوستان افتاد. حکومت که از  حفت الیها ناخشنود بودند به خ یسیانگل

ب ومعابر صعب در پنجا یسلحشور افغان انیمقابله با جنگ جو

خان را  یعل یمهد رزایبود م مناکیهندوستان وافغانستان ب نیالعبور ب

آورده  یهجر1214سال  عیدر شرح وقا یمنتظم ناصر خیچنانکه تار

 حضرتیعلسلطنت ا»فرستاد تا « به دربار معال ایبا تحف وهد» است

البته ظاهر امر بود،  نی. ادیگو «کیوتبر تیخاقان کشورستان را تهن

 رانیشاه ا کیوتحر قیاو تشو یاصل تیومامور رزایم یواقع تیما نا

از دست  یریجلوگ یبرا یچاره جوئ زیحمله به افغانستان ون یبود برا

 رزایفارس. حکومت هند به م جیدرخل رانیها به بنادر ا یفرانسو یابی

 ۀنیداده بود که در صورت موافقت شاه با حمله به افغانستان هز اریختا

که مزاج شاه را موافق مقصود خود  رزایم کنیل رد،یرعهده بگآن را ب

 یشاه اگرچه از لشکرکش ی. فتح علدیند یبه تعهد مال یازین افتی

همراه سپاه به  کنینمود ل یبه افغانستان خوددار میوحمله مستق

برادران زمان  روزشاهیشاه)شهزاده محمود( وف حمودخراسان رفت وم

به  زاتیپناهنده شده بودند با دادن امداد وتجه رانیشاه را که به دربار ا

رانده  شیداشت. زمانشاه در آن زمان تا الهور پ لیافغانستان گس

 رانیا یآنان از سو تیبرادران وامداد وتقو ۀچون از حمل یبودول
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را از سر بدر کرد وبه کشور  هندوستانفتح  یسودا  افتی  یآگاه

 [ 12« ]خود بازگشت....

، دولت فارس را برآن داشت تا براى  یی هیتوط نیبا چن انگلیس

زمانشاه که به الهور رسیده بود، درخراسان مزاحمت خلق کند. فتح 

بود، به  افتهیرا در  سیانگل یووعده ها فیشاه قاجار که تحا یعل

 دیخراسان لشکر کش یاتفاق شهزاده محمود برادر زمانشاه بسو

 [.1798]اواخر

 :رانیخراسان به ا یگذارصدراعظم زمانشاه در وا نقش

قاجار برخراسان مطلع  شاهیفتح عل یزمانشاه از لشکرکش یوقت

 1799 یجنور30شد، با شتاب از الهور به افغانستان برگشت.در 

کوتاه از پشاور آهنگ هرات  یوپس از توقف دیزمانشاه به پشاور رس

کرد. زمانشاه نگران بود که ممکن است برادرش محمود با کمک شاه 

. زمانشاه  بعد ابدیاز خراسان  تسلط  یگریقسمت د ایار بر هرات قاج

نگذشت  یریاز مواصلت به هرات به عساکرش استراحت داد، اما د

 [ 11که مطلع شد  شاه قاجار به تهران بازگشته است.]

شهزاده محمود برخراسان  یاز حمله شاه قاجار با همراه غبار

حمت هللا خان صدراعظم سردار ر ۀنموده و نام ادی 1798در سال 

بارفتح  نیا:»که  کندیزمانشاه را به صدراعظم فارس نقل و عالوه م

رضا نشان داد وبه شهزاده محمود گفت: شما بواسطه  یرو شاهيعل

 ندهیوتا سال آ دياقامت نمائ زيترش ایوبه طبس  دیهوا با یناسازگار

عرب آن  یسابرو ندهی. البته در آدياقدام  برضد زمانشاه کن ديتوانينم

منطقه امر خواهد شد که در حمله برهرات با شما کمک کنند.از آن 

از  شاهيروز زمانشاه از هرات بقصد قندهار وفتح عل کیببعد در 

 [ 13«]سبزوار به قصد تهران مراجعت کردند.

اشاره به نامه هاى میکند که بین صدراعظم زمانشاه )  فرهنگ

یم صدراعظم فارس رد وبدل سردار رحمت هللا خان( و حاجى ابراه
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وقتى شاه قاجار قریه مزینان سبزوار را » شده بود و مینویسد: 

محاصره کرد یک نفر افغان از طرف وفادارخان وزیر اعظم زمانشاه 

خلعت براى حاجى ابراهیم وزیر  عنواننامه اى با چند شال ظریف به 

اگر  : »اعظم قاجار آورد. در این نامه صدراعظم زمانشاه نوشته بود

حکمران ایران)فارس( از حمایت شهزاده محمود دست بکشد و 

اطمينان بدهد که به متصرفات افغانستان حمله نخواهد کرد تا 

کند،  قيبزمانشاه بتواند بدرستى نقشه اش را در کشور هندوستان تع

زمانشاه از حمایت رؤساى خراسان )جعفر خان بيات والى خراسان 

فدار دولت درانى که بدست دولت ایران یارخان از امراى طر هللاو 

اسير شده بودند( خود دارى خواهد کرد و تمام ایالت را تا چند ميلى 

 [ 14«]هرات رها خواهد کرد تا به تصرف شاه ایران درآید.

 کریضربت خود را برپ نینخست سیاستعمارانگل بدینسان

خان افغانستان واردکرد و براثر مشوره هاى غلط  سردار رحمت هللا 

صدراعظم کم درایت زمانشاه، خراسان به تصرف ایران در 

 نیکه چن رانی، درحالى که زمانشاه به فتح هند نایل نشد. ا(1799آمد)

بدرخواست زمانشاه  د،بالدرنگیزمانشاه د یتحفه بزرگ را از سو

 نمود.  دیکرمان تبع زیشد و شهزاده محمود را به ترش یراض

 میزمانشاه چطوربا لشکر عظ که زاستیمن سوال برانگ یبرا

در دفاع از متصرفات خود درغرب  یاقدام چینبرد درهرات ه ۀوآماد

 تیکفا یبا مشورت صدراعظم ب دیحاضر گرد یکشور نکرد و براحت

 یصرف نظرکند،آنهم به شرط یحود از خراسان به نفع دولت قاجار

 توانستیم کهیدرحال دارد؟که از کمک به شهزاده محمود دست بر

 کشورخود را حفظ کند. یارض تیدادن خراسان به برادرخود تمامبا

 

 «افغانستان بال گردان هندوستان»موحد زیرعنوان محمدعلی 

ازاین تاریخ است که مسایل خلیج فارس وافغانستان درهم :» مینویسد  
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گره میخورد وبریتانیا این دو منطقه را به عنوان بارویی]دژی[ برای 

ند. قراراست که خلیج فارس را دریا حفظ هندوستان تلقی میک

وافغانستان را از خشکی، راه را برمهاجمینی چون ناپلئون وتزار که 

چشم طمع برهندوستان، آن نگین جادوئی امپراتوری بریتانیا، دوخته 

باشند بربندند. درخلیج فارس بعدها مالحظات دیگری هم مانند 

مورد افغانستان هیچ دسترسی به ذخایر نفتی وغیره پیدا میشود اما در

مالحظۀ دیگری جزبال گردانی هندوستان درکار نیست وسیاست 

بریتانیا نسبت به آن کشور به اقتضای تبادالت هندوستان شکل میگیرد 

 ودگرگون میگردد. 

دراوایل امر که هنوز جای پای انگلیس ها در هندوستان سخت 

ات داخل نشده بود سیاست بریتانیا کشاندن پای ایران در اختالف

افغانستان بود واز این امر برای سرکوب عشایر وامرای افغانستان که 

با کمک بقیة السیف راجه ها وشهزاده های محلی در صدد دست 

اندازی به قلمرو هندوستان برمی آمدند استفاده میکرد اما پس از آنکه 

جای پای خود را درهندوستان محکم واستوار یافت این سیاست را 

از آن پس بریتانیا افغانستان را به عنوان دژی حایل در راه رها کرد. 

هندوستان تلقی می کرد وبنابر این هرگونه تحرکی را از سوی ایران 

 [15]«که برای تضعیف موقعیت آن دژ بیانجامد برنمی تافت.

 زمانشاهحمالت فع د بمنظور انگلیس 1۸01سال  اوایلدر

را غرض عقد قراردادى به سرجان ملکم  خودسفیر فوق العاده  برهند

یک قرارداد با  1۸01جنورى  دهمتهران فرستاد. سرجان ملکم در

دولت ایران علیه افغانستان امضاء کرد که برطبق آن از هرگونه 

 دخالت افغانها وفرانسویان درهند و در ایران جداّ جلو گیرى میکرد. 

 ماده دوم این قرار داد میگفت : 

تصمیم بگیرد که به هندوستان هرگاه پادشاه افغانستان »

حمله نماید، چونکه سکنه هندوستان رعایاى اعلیحضرت پادشاه 
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انگلستان مى باشند، یک قشون کوه پیکر باتمام لوازم و مهمات آن 

از طرف کار گزاران اعلیحضرت قدر قدرت شاهنشاهى ایران به 

افغانستان مامور خواهد شدکه آن مملکت را خراب و ویران نماید و 

تمام جدیت و کوشش را بکار خواهند بردکه آن ملت بکلى مضمحل 

 « شده و پریشان گردد.

هرگاه اتفاق افتد که پادشاه » و ماده چهارم بیان میکرد:

افغانستان یا کسى از ملت فرانسه بخواهد با دولت شاهنشاهى داخل 

 [ 1٦«]جنگ گردد....انگلیس به ایران کمک نظامى میکند.

امات توطئه آمیزخود حتی قبل از عقد این با اقدانگلیسها 

قرارداد با ایران برضد افغانستان وفرانسه، هم ایران را برای اشغال 

خراسان تشویق کردند وهم فرانسه را در تمام تالشهایش برای فتح 

هند ناکام وناامید ساختند وهم زمانشان را که خواب فتح هندوستان را 

 می دید از میان بردند. 

 

 من بر صدراعظم زمانشاه : یمانوبدگ شک

مفت  یو واگذار هایمتواتر زمانشاه در لشکرکش یها یناکام

شک  نی، ا رانیبا ا یبدون مقابله وزورآزمائ  رانیخراسان به ا

که، نکند وفادارخان صدراعظم  کندیم تیرا در ذهنم تقو دیوترد

بوده باشد؟ هرچند  سیواجنتان انگل سیاز جواس یکیزیزمانشاه ن

اشاره  نیاز ا  یول ستیدست ن روفادارخان د یدرمورد اجنتور یدسن

( 179۶زمانشاه درسال سوم سلطنتش ):» دیگویفرهنگ  که م

 انیرا که ازابدال یسرداررحمت هللا خان پسر سردارفتح خان پوپلزائ

ملتان بود و در مرکز افغانستان مثل کندهار و کابل نفوذ و  میمق

صدراعظم  ثیادارخان" به حنداشت، با لقب" وف یاعتبار

کردن سردار  شیدر پ سهایشود که انگل ی[  استنباط م17.«]ردمقررک

از  سهایانگل رایکرده اند.ز یرحمت هللا خان  بدربار  زمانشاه نقش باز
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متوجه بودند که زمانشاه هرسال  یبخوب  179۶تا سال  1793

او  یکه درعقب هرلشکرکش یو با وجود کندیم یبرهندلشکرکش

تا راه رفته را با سرعت  ساختیموشاه را مجبور  شدیبرپا م یورشش

راخاموش   لهیکند وخود را به افغانستان برساند  وغا یدوچند ط

ها باالخره شخص  سیبود که انگل یاوضاع واحوال نیکند،در چن

 نیو آن شخص هم افتندیمولتان  انیابدال انیمطلوب خود را از م

 یئاو را به دربار زمانشاه رهنما سردار رحمت هللا خان بود که

 دیخود برگز راعظمیوز ثیکردند و زمانشاه هم او را بح یومعرف

پس از تقرر در مقام صدارت  زیوبلقب وفادارخان مفتخرساخت واو ن

 کرد.  یباز یشاه وسران قوم انیفاصله م جادیدرا ینقش مخرب

لت کار او برکنارنمودن رجال وسران معتبر و بارسوخ دو نیاول

 یخان[ بدون کدام جرم وگناه ندهیزمانشاه ]بشمول سردارپا

گرد و فشار گذاشت  یبود..سپس آنها را مورد پ یازکارومناصب دولت

مجبورشدند  تینجات خود از آن وضع یبرا یتا آنجا که سران ناراض

قندهاربه مشورت بپردازند  فهیشر رقهخ میاالصل  مق یهند یبا روحان

اجنت  دیمذکور که بدون ترد یستجوکنند. روحانو راه نجات خود را ج

وسرانجام  کندیم قیزمانشاه تشو هیعل یبود،آنها را به کودتا سیانگل

ساخته وپرداخته خود  نیاز مورخ یاسرار کودتا که به نظر برخ

امر اعدام همه را  اهوش شودی[ به زمانشاه رسانده م18صدراعظم بود]

که اگر  یدرحال کند،یصادرمومعلوم کردن علت کودتا  قیبدون تحق

اعدام را  نیعواقب بد ا توانستیبود، م ینم سیصدراعظم گماشته انگل

 یداخل یبه شاه گوشزد کند واو را از عواقب خطرناک خانه جنگ

 سینکرد. وفادارخان مطابق نقشه انگل نیچن یبرحذر سازد، ول

که ناکام ساخت تا آنجا یاسیوس ینظام یرا درتمام عرصه ها اهزمانش

مدت  یگرفت و برا یاز و زیاو را ن ینائینه تنها سلطنت بلکه  ب

وباالخره باعث  مورشاهیپسران ت انیم یسال سبب خانه جنگ ستیب
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دوخانواده بزرگ  انیم یدشمن جادیخان و ا رفتحیوز زیقتل فاجعه آم

 .دید( گریوبارکز ی)سدوزیدران

 : جهينت

شاه  یطر ناکامبخا سیانگل شودکهیم  دهیموارد فوق د باشرح

زمان، وممانعت او از حمله  برهندوستان حاضر شده بود به شاه 

بپردازد و با ارسال تحف ووعده ها  هیهزار روپ300تا 200قاجار از 

 دیبا دولت فارس ،افغانستان را مورد تهد یاسیس یو عقد قرارداد ها

را بدون  یشاه سدوزائ نیرتریزمان، دل اهقرار بدهد تا آنجا که ش

 . کندیم رانیخراسان به دولت ا التیا  یابله وادار به واگذارمق

وفادارخان صدراعظم  رانیخراسان به ا التیا یواگذاز در

 یکه زمانشاه باس یباوجود رایداشت ز یزمانشاه نقش مهم

خود از الهور خود را به درهرات  رسانده بود  یهزارلشکر جنگجو

 یدفاع کند ول رانیاکشوردر مقابل  یاز سرحدات غرب توانستیوم

 یغرب یاز مرزها اعو دف رانیشتافتن بمقابل ا یصدارعظم اوبجا

همراه با تحفه  یی رانهیپذ یمیزوتسلیافتضاح آم یکشور ، نامه ا

 التیا یو درآن وعده واگذار فرستدیم رانیبه صدراعظم ا ایوهدا

 یکه جلو مزاحمت ها خواهدیو از او صرف م دهدیخراسان را م

 را دنبال کند.  یفتح دهل ۀتازمانشاه نقش ردیمود را بگشهزاده مح

 جهیوارده  را نت یها یها وبدبخت یهمه ناکام نیا نیمورخ

 دانند،یغلط سردار رحمت هللا خان صدراعظم زمانشاه م یمشورتها

گرم و  یبه آبها دنیرس یبخاطر داشت که تالش روسها برا دیبا یول

از دست دادن خراسان  یصلهند، علت ا نیاز سرزم سیراندن انگل

را با  رانیهندوستان  شاه ا یم دفاعیبمنظورتوسعه حر سهایبود. انگل

کردند ومتعاقبن دوبار  قیحمله برافغانستان تشو یدادن تحفه وپول برا

بخش  یهرتجاوز انیدرپا تجاوز کردند و 19برافغانستان در قرن 

جدا  افغانستان  را درغرب وشمال وجنوب کریاز پ یگرید یها
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   یلیقبا ناطقوم ران،دادندیبه ا1872را در ستانیکردند. مثالا :س

سپر دفاع هندوستان درختم تحاوز دوم  ثیرا بح ورندیجنوب خط د

معاهده گندمک متصرف شدند .  لیوتحم 1879خود برافغانستان در

 یدرسالها  نداشتند سهایاز انگل یکم دست نیزم دنیدربلع روسها که

 ریوپام  میسل ۀو چشم دیچمن ب په،یه و آق تپنجد  1886- 1885

 یخارج استیهابر س سیانگل نهایکردند، افزون برا شغالوشغنان را ا

 یاسیتازمان کسب استقالل س یعنی1919تا  1809افغانستان  از

 انیپابازعامت شاه امان هللا نظارت داشتند. 

 

 :حاتيوتوض مآخذ

 ۵0۴اپ مشهد، ص الفنستون ، افغانان،ترجمه آصف فکرت، چ -[1]

کننده آن غالم سرور  است که نگارنده و تهیه یراپور غالم سرور، گزارش -[2]

م به افغانستان سفر نموده از  1793در سال  یهند شرق یکمپن یمامور استخبارات

هند و وضع  یزمانشاه بسو یها یقشون و آمادگ یوضع استحکامات نظام

و پنجصد روپیه  هزاردر بدل مبلغ چارزمانشاه تهیه شده و  یو مصارفات یعایدات

گذاشته است. بگفته مترجم عبدالوهاب  یهند شرق یآنرا بدسترس مسئوولین کمپن

تهیه شده و ترجمه آن  یاصل این راپور در یکصد صفحه بزبان فارس ،یفنای

 20از آنرادرمجله آریانا در  یصورت گرفته و مترجم تلخیص یبزبان انگلیس

، شماره اول 13۶7آریانا، سال  جلهرسانده است.) م صفحه برگردان و بچاپ

 (یمقاله راپورغالم سرور،ترجمه عبدالوهاب فنائ

، شماره اول مقاله راپورغالم سرور،ترجمه 13۶7مجله آریانا، سال  -[3]

 یعبدالوهاب فنائ

 380 خ،صیرتاریغبار،افغانستان درمس-[4]

 ۵10-۵08الفنستون،افغانان، ص -[5]

 ۵11،افغانان، ص الفنستون  -[ 6]

 ۵10الفنستون،افغانان، ص -[7]

 191، ص 1فرهنگ،افغانستان در پنج قرن اخیر  ، ج   -[8]

 33، ص 1380موحد، مبالغه مستعار،تهران، نشرکارنامه،  یمحمدعل-[9]
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 33موحد،همان اثر،ص  -[10]

 ۵10 ران،صیالفنستون،افغانان، ترجمه آصف فکرت،چاپ مشهد ا -[11]

 32موحد، مبالغه مستعار،چاپ تهران، ص یمحمدعل -[12]

 388، ص 1ج خ،یتار ریغبار،افغانستان درمس -[13]

 192، ص 1فرهنگ ، ج   -[14]

 ۳4محمدعلی موحد، مبالغه مستعار،چاپ تهران، ص -[15]

،مقایسه شود با غبار، افغانستان  1۹1، ص 1فرهنگ ، ج  -[1٦]

 ۳5 -۳4،مبالغه مستعار،ص ۵0۳درمسیرتاریخ، ص

 195، ص1فرهنگ ،ج -[17]

 196ص1ٍفرهنگ،ج-[18]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 393 ام جاویدانافغانستان یک ن

 

 سی ونهممقاله 

 

 دکاننقش زبان مادری در شخصيت کو

(۱۱ /6/۲۰۱8) 

 
حضارگرامی وهموطنان گرانقدر حضور یافته دراین محفل  

آموزشی اجازه بدهید تاهمزمان با تقدیم مراتب سالم به تدویر 

کنندگان این محفل با اهمیت وآموزشی که با تالش های خستگی 

جون( دایر  23ناپذیر آقای غمخور وهمکاران فرهنگی او امروز )

م وتوفیق مزید شان را در راه تنویر کودکان شده است تبریک بگوی

وتشویق والدین محترم به آموزش زبان مادری به اطفال شان از 

 خداو ند تمنا کنم .

هموطنان ارجمند! ما همه میدانیم که  زبان مادری چیست؟ 

همان زبانی که انسان در دوران کودکی از مادر خود یاد میگیرد، 

تین کلمه ایکه کودک میتواند زبان مادری نامیده میشود و نخس

 برزبان بیاورد، آن کلمۀ مام یا مامی یعنی مادراست. 

آغوش مادر اولین پرورشگاه کودک ونخستین دبستان اواست 

که کودک در آنجا خود را آرام و راحت حس میکند. ودرحالی که از 

پستان مادر شیر می مکد، با چشمان کنجاو خود   به روی وموی 

به سخنان محبت آمیز مادر گوش میدهد وآهسته  مادر مینگرد و

آهسته به مفهوم کلماتی که از زبان مادر برون می آید، پی می برد 

وبا شنیدن آن کلمات گاهی میخندد وگاهی گریه سرمیدهد وبا حرکات 

کودکانه از خودعکس العمل نشان میدهد. کودکانی که از نعمت  
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برخوردار باشند، زود  مادر با سواد و تعلیم دیده وتحصیل کرده

برسرسخن گفتن می ایند وکلمات را بهتر ودرست تر از  کودکانی 

یاد میگیرند که از مادران بیسواد وتحصیل نکرده بدنیا آمده باشند. 

ونیم  سالگی از دو تا سه هزار کلمه را از -2بعضی از کودکان در 

الگی مادران خود یاد میگیرند ، ولی برخی دیگر از کودکان تا دوس

کلمه 30به مشکل  چندکلمه از مادر خود یاد گرفته اند  که شاید از 

بیشتر نباشد. ممکن است از نقطه نظر جسمی هردو کودک سالم 

باشند ، ولی علت تفاوت در آموزش زبان مادری بستگی به  توجه 

وعدم  توجه مادران  وپدران به یادگیری زبان مادری   به کودکان 

 شان دارد.

به کودک خود بیشتر  توجه میکند ودر یادگیری نام  مادری که

اشیاء و اشخاص و شمردن اعداد و وبکار اندزی ذهن کودک به 

وسایل کودکانه و از همه مهمتر عادت دادن کودک قبل از خواب به 

شنیدن داستان های کودکانه سعی میورزد، چنین کودکانی ظرفیت 

یتوانند تا سن وتوانایی زیادی برای فراگیری دارند وحتی م

چهارسالگی در پهلوی زبان مادری دوسه سه زبان دیگر را 

فراگیرند. چنین کودکانی درمیان همسن وهمساالن خود ، کودکانی 

سرفراز وسرحال و آماده به فراگرفتن چیز های تازه ای ازمادران 

 ومعلمان خود میباشند . 

کودکی که زبان مادری خود را بدرستی فراگرفته باشد، 

تواند لیاقت واستعداد خود را به دیگران نشان بدهد. میتواند توجه می

دیگران را به خود جلب نماید. میتواند فهم ودانش خود را بوسیله 

زبان مادری خود ابراز کند ومورد تحسین وتشویق دیگران 

قرارگیرد. وهرگاه   مدارج عالی تحصیالت خود را طی کرده باشد، 

رفته است به خوبی و آسانی آن را به میتواند دانشی را که فراگ

 زبان مادری خود وبا ادبیات بهتر به دیگران انتقال دهد. 
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» ادبیات با تقویت ومطالعه در زبان مادری حاصل میشود. 

انسانها از زبان برای انتقال پیامها، عواطف واندیشه های خویش 

در بهره میجویند و از ادبیات که زبان برتراست به عنوان ابزاری 

انتقال بهتر،بایسته تر ومؤثر تر اندیشۀ خود استفاده میکنند. ادبیات 

در تلطیف احساسات،پرورش ذوق وماندگارکردن ارزش ها واندیشه 

 «ها، سهمی بزرگ وعمده دارد.

در اخیر به والدین محترم افغان خاطر نشان مینمایم تا به 

ه در مساعی انجمن های دافغان دوستی تولنه وسایرانجمن های ک

راه تقویت فرهنگ ویاد گیری  زبان مادری به اطفال وکودکان تان 

مساعی بخرج داده ومیدهند  ووالدین عزیر را با اندوخته ها 

وتجارب علمی جامعه میزبان آشنا میسازند، به چشم قدر واعتبار 

 بنگرند و از زحمات شان قدردانی نمایند.

 201۸/ ٦/ 11پایان  
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 چهلمله مقا

 

 تذکراالنقالب، آئينۀ تمام نمای عهدسقوی
 

      ت  ـينه چون عيب تو بنمود راسئآ

 ينه شکستن خطاستئخود شکن آ

 

تاریخ،همچون آئينه ایست که در آن ميتوان چهرۀ زندگی گذشته 

رد. در آن ميتوان اعمال نيک و بد یک جامعه را تماشا ک وکارکردهای خوب و

زشت ویا ظلم واستبداد قدرتمندان را بر مردم فرو دست جامعه مالحظه نمود. 

تاریخ برانسان اثر ميگذارد و با مطالعه آن خواننده بطورطبيعی از ظلم و ستم 

تجاوز برمال وناموس وشرف وعزت مردم مظلوم احساس  از ارباب قدرت و

دمی که مورد ستم واجحاف وزورگوئی قرارگرفته نفرت ميکند وخود را با مر

،همدرد وهمنوا می شمارد و اغلباً به این نتيجه ميرسد که ظلم وتجاوز برحقوق 

دیگران،کاری زشت وغيرانسانی است وکسی که عامل چنين ناروائی ها و 

بيدادگریها است، باید مورد نکوهش ونفرت قراربگيرد. پس باید از تاریخ عبرت 

ای آئينه شکستن)نکوهش از نویسنده  یا مؤرخ(، بهتراست به گرفت و بج

اصالح جامعه خویش پرداخت و به جوانان و فرزندان خود این درس را آموخت  

که ظلم وناروائی وتجاوز به حقوق دیگران ، کار زشت وغير انسانی است و می 

باج باید که از مفتخوری و اوباشی و راهزنی وقتل و اختطاف و آدم ربائی و 

 گيری وامثال این کارهار  دوری بجویند.

 

یکی از آثار تاریخی که حوادث و رخدادهای آگنده از ستم  وچپاول 

ماه  9وغارتگری وتجاوز به حقوق مردم کابل را  بطور روزمره درمدت 

است. تذکراالنقالب،  «تذکراالنقالب»کتاب حکومت سقوی ثبت وضبط نموده، 
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ل وکشتار و زورگوئی و بی بازخواستی و چور و آئينۀ تمام نمایی است،از قت

چپاول و تجاوز به زنان و دختران وپسران کابل، از سوی گروه دزدان و 

قلب هرانسان با  هر روایت وهرحکایت آن،  آدمکشان و چپاولگران سقوی،که

عاطفه و با شرف را تکان ميدهد و نفرت انسان را نسبت به یک چنين گروهی 

 برمی انگيزاند.

 

،از سوی یک مورخ و صاحب قلم  ازامروز سال قبل 93ذکر االنقالب ت

بنام مالفيض محمدکاتب هزاره نوشته شده است. مؤلف که شاهد وناظر  منددانش

حوادث دلخراش روزهای سخت کابل بوده، باری به جرم نياوردن بيعت از اقوام 

گردید هزاره به رژیم سقوی مورد خشم پسرسقاو قرارگرفت وچنان لت وکوب 

که از حرکت افتاد وباالخره براثر آن ضرب وشتم جان داد، اما کتاب با ارزش او 

سال بعد از مرگ مؤلف، در شهرکلن  86)تذکراالنقالب(  برجای ماند و 

 (. ۲۰۱3کشورآلمان به چاپ رسيد)

نشر این اثر و رسيدن پيام اندوه آلود مؤلف به مردم افغانستان، این 

»  :بود گفتهیاد انسان می آورد که هفتصد سال پيش  را بهشمس تبریزی سخن 

گفتنی باشد و همه عالم از ریش من در آویزد که مگر نگویم، بعد از هزار  اگر

خط سوم، چاپ داکتر  ].«سال این سخن بدان کس رسد که من خواسته باشم

 [5،ص ۱35۱ناصرالدین صاحب الزمانی ،

سال بعد از مرگش بگوش آن مردمی رسيد  86سخن کاتب نيز باالخره 

سرسقو نميخواست برسد. من وقتی این اثر که هيچ یکی ازپيروان راه ورسم  پ

شنفته  با ارزش تاریخی را خواندم،از بس در آن نکات تازه ومطالب ناگفته و نا

پورتال افغان درودر هفت بخش آن پرداختم  به معرفی  بسيار دیدم، بال درنگ 

جۀ آن يميخواهم نتن واکنتول افغانستان به نشر سپردم.  جرمن آنالین وسایت

نشر بسپارم وقضاوت را به خواننده بخصاله کرده ماده  ۲۰در را  مفصل مقاله 

 آگاه واگذارم : 

دزد،راهزن، ضد مظاهرتمدن وفرهنگ ، جاهل،بچه سقاو،یک آدم  -۱

آله دست انگليس بوده و بد  کسب تحصيل ونوکر ارتجاع و مکتب و ضد دانش و
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هایش برای هيچ یک از نام ترین چهره سياسی  تاریخ افغانستان است که کارکرد

 در بر ندارد.،افتخاری هموطنان و همشهریانش جز شرمساری 

بود، واز دین داری  یبيسواد وجاهلشخص حبيب هللا کلکانی،  -۲

واسالميت  اطالعی نداشت، وبنابرین از مهمترین وملموس ترین آموزه های 

اق وپابندی  دین اسالم از قبيل : انصاف وعدالت و پاک دامنی،وفا به عهد وميث

به سوگند قرآن، ترحم بر ضعفا و اسيران وکودکان و بيوه زنان و پير مردان  در 

جنگها، فهم و شناختی نداشت. بنابراین او نميتوانست خادم دین رسول هللا باشد، 

بلکه اعمال و کردارش ، تماماً برخالف دین اسالم وارشادات رسول هللا بود. 

محض بخاطر برابری قافيه شعر بوده « رسول هللاحبيب هللا،خادم دین »ناميدن 

ساالر  »است، نه بخاطر واقعيت امر دین داری. کاتب بر او چنين شهادت ميدهد:

دزدان و پيشوای بی دینان که به دسيسه لقب خادم دین رسول هللا نهاده ودر 

«حقيقت ونفس االمر هادم آن بود. 
 

 [۲96فيض محمدکاتب،تذکراالنقالب ، ص  ]

هم نبود،اگر دستش  (منپاک دا)حفاظیشخص حبيب هللا کلکانی،  -3

ميرسيد از تجاوز برناموس مردم دریغ نمی کرد. او دخترسردار محمدعلی خان 

را که دوبار از ترس ازدواج با پسرسقاو، زهر نوشيد ولی نمرد، چون نجاتش 

 دادند، اما پسرسقاو باالخره  با زور او را تصرف نمود و بعد عقد بست.

مثله  خونخوار بود که اسيران راحبيب هللا کلکانی، چنان ظالم و  -4

زنده زنده در آتش می انداخت و بعد از سوختن جسم شان، سر آنها  ميکرد ویا

را جدا کرده برسر چوب نصب ميکرد و درشهر می گشتاند تا مردم از وی 

وبستن و غارت کردن دوران اقتدار حبيب هللا کلکانی، به کشتن تمام  بترسند.

به زن ودختر وپسر دیگران بود، که اندازی دست  مردم و تجاوز و ومنال مال

 . اینگونه اعمال همه برخالف دین و مغایر شریعت اسالم است

افراد سقاوی بدستورحبيب هللا کلکانی،چنان سفاک وخون آشام بودند  -5

که اطفال شيرخواره را در بغل مادر شان با تفنگ ميزدند تا با مادر خود یکجا 

یخ مثال آنرا فقط در فتوحات چنگيز وهالکو سراغ هالک شوند.کاری که تار

 ميدهد وبس!
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هيچ قوم وطایفه ای مثل قوم هزاره و مردم وردک و لوگر  -6

وتگاب،واقوام درانی  و ميرزمانخان کنری درافغانستان از امان هللا خان حمایت 

نکردند ومثل آنها مورد خشم وسرکوبی و قتل سقویان قرارنگرفتند. ودر ميان 

 اده های وابسته به امان هللا خان، هيچ خانواده ای مانند خانواده نادرخان وخانو

وابستگانش از سوی پسر سقو مورد استهزاء واستيذاء وهتاکی  وبی باکی 

 قرارنگرفته اند.

حبيب هللا کلکانی، به عهد وپيمان وسوگند به قرآن باز و بند نبود،  -7

شکست و سرانجام قرآن خصم جانش چنانکه دوبار اوعهد و امضای برقرآن  را 

شد. بار اول با  احمدعليخان نمایندۀ دولت امانی،در جبل السراج پيمانی مبنی 

برترک مخاصمت با دولت بست و بر قرآن امضا کرد، ولی همينکه از سوی 

دولت رتبه ومعاش وتفنگ وکارتوس گرفت ، از اختيارات دولتی  برضد دولت 

 ث عهد ونقض سوگند او با قرآن است.استفاده کرد و این اولين نک

باردوم حبيب هللا کلکانی، با عنایت هللا خان عهد وسوگند و بر قرآن  -8

امضا کرده وتعهد سپرده بود که به منسوبان خاندان سلطنتی ومامورین دولتی 

آزاری نرساند،  اما او در  مشخص وخدمۀ نظامی ارگ بد رفتاری نکند، واذیت و

بستن ومصادرۀ اموال  رگ وارد شد، دستور کشتن وهمان روزی که به ا

مامورین دولتی و اشخاص وابسته به سلطنت ومحافظين  داخل ارگ را داد. به 

 .است  هاین حساب پسرسقاو برای دومين بار سوگند  به قرآن را شکست

حبيب هللا کلکانی برای انتقام کشی از نادرخان و برادرانش، بارها،  -9

دست سوبين خاندان امان هللا خان ونادرخان وبرادرانش، به مال وناموس من

که آن عمل در شأن هيچ کسی که ذره ای از است  ههتک عصمت نموددرازی و

 وجدان وانسانيت و جوانمردی داشته باشد، شایسته نيست.

حبيب هللا کلکانی، بار بار فرمان قتل عام مردم قزلباش وهزاره را  -۱۰

عملش یک جنایت بزرگ ملی بشمار می رفت،  صادر نمود، درحالی که این

ونمی بایست دست به چنين کاری ميزد. زیرا هزاره ها و قزلباش ها نيز جزئی 

از اتباع این کشوراند و در راه استقالل وحفاظت از آن جان باختنه اند وحق 

زندگی کنند. ازميان این دو قوم  هدارند دراین کشور مثل سایرین آبرومندان
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بهترین دانشمندان، بهترین طبيبان ، بهترین انجنيران ، بهترین شخصيت های 

خواه، بهترین مؤرخان و نویسندگاه وشاعران ونظاقان به ظهور مشروطه 

 رسيده اند. 

حبيب هللا کلکانی ، بمنظور بقای حکومت حود، تجاوز وفحشا  -۱۱

را درميان مردم دامن زد و با صدور فرامين رسمی،  ونفاق وشقاق قومی وزبانی

بين ملت  »بقول کاتب رسماً یک قوم را عليه قوم دیگر تحریک  نمود، چنانکه  

مخالفت الینحلی را حادث ساخته، توليد نفاق و شقاق نمود و اساس تخریب بالد 

و تقاتل عباد نهاده، بغض و فحشاء را پدیدار کرد وجمهور سکنه در ورطه 

ایران، ۱37۲کاتب، نژاد نامه افغان ، طبع ]« شقت و قتل وغارت واسارت افتاد.م

 .[۴۱ص 

درکشور،   رسماً حبيب هللا کلکانی، تروریسم را برای نخستين بار، -۱۲

ترویج داد. و برای ترور اشخاص وافراد مخالف خود، بدون درنظرگرفتن 

ً اگر تروریست متعلق به قومی  عواقب وخيم آن ، جایزه تعيين ميکرد. طبعا

قوم مقتول، تروریست وقوم او را به چشم دشمن  دیگری می بود، در واقع تمام

 می دیدند، وآنها هم در صدد برمی آمدند تا انتقام خود را از طرف مقابل بگيرند.

امان هللا  بدون تردید نقش  حضرات شوربازار، درانقراض سلطنت -۱3

عنایت هللا خان  از امارت و به قدرت رساندن حبيب هللا کلکانی   نصرافخان و ا

ته بود. درحالی که شاه محمودخان برادر نادرخان قبل از رفتن از کابل، برجس

فاميل خود وبرادرانش را بطورامانت به حضرت محمدصادق سپرده بود، و بنابر 

رسم افغانی می باید از آنها صيانت وحفاظت مينمود و اجازه نميداد که پسرسقاء 

هيچ کاری در ممانعت پسر آنها را به ارگ احضار و توهين کند، اما این حضرات 

سقاو از هتک حرمت به خانوادۀ سلطنتی و نيز ناموس مردم شهرکابل نکردند. 

او وبرادر بزرگش نورالمشایخ ميتوانستند با استفاده از نفوذ روحانی خود، اقالً 

یک خطابه در مسجد پل خشتی در مذمت تجاوز  برناموس مسلمانان وقباحت 

ان درمحافل خصوصی مردان ایراد کند که لواطت و رقصاندن پسران نوجو

 نکردند.
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در تاریخ کشورهای منطقه سراغ نميشود که یک فاتح هرقدر قهار   -۱4

وجبار بوده باشد، دستور قطع کردن اشجارمثمر وغير مثمر ویا دستور آتش 

نا زدن خرمن یا خانه های مردم را داده باشد ، ولی پسر سقا این عمل زشت و 

تگاب که محل سکونت پشتونهای صافی  ظلومحق مردم مبخشودنی را در 

 ميباشد، انجام داد تا مردم را وادار به اطاعت اجباری از سقویان نموده باشد.

با در نظرداشت حقایق نقل شده از تذکراالنقالب ، حبيب هللا کلکانی،  -۱5

هرگز دارای  کرکتر واخالق عياری وخصلت جوانمردی نبوده است، وجای 

 یا کابل زمين بشمارد.« عياری از خراسان»واهد بود اگر کسی او را افسوس خ

آئين عياری،بنابر کتاب سمک عيار وقابوسنامه وجامع الحکایات عوفی  زیرا در

، پاکدامنی وچشم نداشتن به مال وناموس دیگران، وفا به عهد وپيمان ونمک 

نان که ن،و همچردبه اسيران دست درازی نک» شناسی وتحمل وشکيبائی  و

راست گوید، راست شنود و انصاف از خود بدهد و بر آن سفره که نان خورده 

«باشد، بد نکند.
 

 . [۲۰۱الدین تهرانی ،ص  قابوسنامه، چاپ جالل]

هيچيک از اصول جوانمردی وعياری که در متون تاریخی واخالقی 

مردمان منطقۀ ما ذکر شده، در وجود حبيب هللا کلکانی ویاران فاسق ومتجاوز 

، توهينی «عياری ازخراسان» بحيثاو دیده نمی شود، پس ناميدن ،حبيب هللا

بزرگ به عياران وجوانمردان تاریخ کشوراست. او را باید یک دزد داره ئی، 

ویک رهزن سرگردنه و یک آدم خونخوار ومتجاوز به مال وناموس مردم 

دانست، تا فرزندان محل ونسل های آینده ،از کرکتر وخوی وخصلت وی دوری 

همانا دزدی وچشم به جيب ومال و ناموس مردم بجویند و راه و روش او را که 

 داشتن بود،مذموم بشمارند و جداً از آن دوری نمایند.

در فرهنگ بشریت متمدن و آگاه ، دزدی و آدم کشی، وتجاوز به  -۱6

مال و دارائی و ناموس مردم، بدترین و زشت ترین کارها شمرده شده ، و برای 

د.  درتاریخ ها و ادیان مختلف  نيز از انسان هيچگونه افتخاری به همراه ندار

آن نکوهش شده و می شود. بنابرین باید درنصاب تعليمی شاگردان مکاتب،نفس 

دزدی وآدمکشی وغارت وتجاوز به مال ومنال مردم ، به لحاظ ماهيت اخالقی 

واجتماعی خود تقبيح ومحکوم شود تا کسی درآینده این کارها را تکرار نکند. 
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عدم توجه به این موضوع مهم حياتی بود که افراد منسوب به متاسفانه براثر

مسعود وهمچنان در دورۀ  –شورای نظار در حکومت چهار سالۀ ربانی 

حامدکرزی، تقریباً عين همان کارهای را بمنصۀ عمل گذاشتند که درعهد حبيب 

به همين خاطر، مردم آن دوره ها را،  هللا کلکانی سقویان  انجام می دادند،

 وی دوم و سقاوی سوم مسمی ساخته اند.سقا

بخاطر خدمات دینی « حبيب هللا ،خادم دین رسوهللا»تجليل از  -۱7

 زیرا حبيب هللا آدم  ،واسالمی او نيست

بيسواد و در مورد دین رسول هللا ، دانشی نداشت. آنهایی که برای تجليل از 

آیا گاهی با خود  حبيب هللا کلکانی محافلی تدویر  و در آن سخنرانی ميکنند،

اندیشده اند که از این محافل چی نتایجی بدست می آورند و چی درس های برای 

بدون شک، تجليل از حبيب هللا ،در واقع  فرزندان وجوانان خود تقدیم ميکنند؟

تجليل از بيسوادی ونادانی  وتجليل از دزدی و راهگيری وغارت وچپاول 

دود کردن دروازه های مکاتت ومعارف وتجاوز برناموس دیگران، تجليل از مس

و تعليم و تدریس وآموزش است. اميد وارم این هموطنانم ، بجای  تجليل از 

جهالت ونادانی وظلمت و وحشت و بربریت و ادمکشی و قلدر مآبی و راهزنی 

که سرانجام به غارت وچپاول شهریان کابل می انجامد، نهال دوستی و برادری 

و رفاه عمومی را بنشانند و بذر دانش بکارند و برای  و برابری وعدالتخواهی

 اخالف خود درس شرافتمندانه  زندگی کردن را بياموزند.

بجای تجليل از یک دزد ویک آدمکش بيسواد که هيچ  بهتراست تا  -۱8

چون: جوهرشاه غوربندی، نيکنامی افتخاری بهمراه ندارد، از شخصيت های 

سرشار شمالی، ليلی  و دوله خان غوربندی،محمدعثمان خان پروانی، شجاع ال

داکتر دوست ،استاد غالم علی آئين، پوهاند دکتورحسين یمين  روشنی، صراحت

وغيره  شخصيت های مبارز تاریخی که در اد عبدالحق واله،محمدپروانی، است

دفاع از استقالل وطرد بيگانگان در جنگ های اول ودوم وسوم با انگيسها 

فریدند مانند: ميرمسجدی خان کوهستانی وميردرویش خان رزميدند و حماسه آ

پروانی( ودیگر  -قشقاری و ميربچه خان کوهدامنی وعبدالقادرخان )اوپيانی
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محافل علمی وفرهنگی ترتيب داده شود دامن مردان مبارز ونيکنام پروان وکوه

 وکارنامه های آنها  برحسته گردد و بطورشایسته ئی از آنها   قدردانی شود؟ 

آیا شایسته تر نيست تا نام مکاتب و ليسه ها، وکودکستان ها و جاده -۱9

ها و خيابانهای شهرهای مناطق کوهدامن وکوهستان و استالف و  قها وچارسو

حبيب هللا کلکانی، به  نام  عوضوت  وچاریکار وپروان وغيره به مير بچه ک

مشقی های شخصيت های فرهنگی وسياسی فوق الذکر مسمی گردد، تا سر

 برازنده وافتخار انگيز برای فرزندان آن مرز و بوم باشد؟

 شاعر:بگفته سقویان  درعهد-۲۰

 ند       همه جای زاغان وبومان شدندشد شاهانه ویرانعمارات 

 ۲۰۱6/ 4/ ۱۲پایان 

 

 

 

 

 

 


