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مقدمه مولف
«افغانستان،یک نام جاودانه» ،عنوان مجموعه 35مقاله
تاریخی واجتماعی است که درکشور سویدن در اوقات مختلف به
نگارش آمده اند .برخی ازاین مقاالت بر محور پاسخگوئی به
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
افغانستان در منابع کهن تاریخی وادبی قبل از اسالم وبعد از اسالم
تحقیقاتی صورت گرفته و نظریات نام آورترین دانشمندان جمع
آوری وارائه گردیده است ،بلکه پیرامون وضع اجتماعی وسیاسی
مردم کشورنیز است.
همچنان تعدادی از مقاالت به مسایل تاریخی واجتماعی ومالی
کشور در دوران اسالمی می پردازد که هریک میتواند ماخذی برای
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
ظهورافغانستان است .افغانها پس از 250سال تجزیه میان سه قدرت
نوظهورغرب وشمال وشرق خود باالخره موفق به تاسیس دولت
مستقلی در قندهار ،جایی که افغانستان نامیده میشد ،درسال 1٧٤٧
گردیدند و بعد با توسعۀ حاکمیت شان این نام بر تمام قلمروی اطالق
شد که از حکومت مرکزی فرمان برداری میکردند .تالش بخاطر
تعویض نام کشور ،تالش بیهوده وناخبردانه و ناکامی خواهد بود،
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
افغانستان در قرن نزدهم وبیستم صورت گرفت وچهارمین نبرد
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
« پشتون» یاد میشوند .این قوم تا زنده باشد از هویت ملی خویش به
عنوان «افغان» دفاع میکنند و حاضرند جان بدهند ولی
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
افغانستان را از نقشۀ جهان محو کند که اینهم از توان انتی پشتونها
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
کشورهای مستقل جهان ایستاده شد واز آن روز تا امروز هرساله از
استقالل کشور تجلیل بعمل می آید .یکی از متفکرین افغان سالها قبل
سرودی ساخت که تاهنوزدر گوش فرزندان افغان طنین انداز است:
څو چې داجهان ودان وي
څوچي دامځکه آسمان وې
څوچې پاته یو افغان وي
څوچې ژوندپه دې جهان وي
تل به دا افغانستان وي

نام این کتاب (افغانستان  ،یک نام جاویدان)برگرفته از پیام عالی
همین سرود ملی جمهوری داودخان است.
16اگست2020
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مقاله اول

روحت شاد  ،احمدشاه بابا که افغانستان
رابرای ما بمیراث گذاشتی!
()2019 /11/۶
وقتی می بینیم که تخمین  ۶0میلیون مردم ُکرد پراکنده در چهار
کشور عراق وسوریه وترکیه وایران ،مدت  ۹0سال است که برای
کسب استقالل خود وتاسیس کشوری بنام کردستان مسلحانه مبارزه
میکنند و دراین راه بیش از
 200هزار تن زن ومرد
وکودک وجوان کرد جان
باخته اند ولی هنوز به استقالل
خود و تاسیس کشوری بنام
کردستان دست نیافته اند ،من
به یاد تاسیس افغانستان و به
یاد سرباز جوان  2۵ساله ای
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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او احمدخان ابدالی از طایفه سدوزایی قندهاربود که در 1٧22در
والیت هرات تولد یافته ودر  1٧31با برادرخود بزرگ خود
ذوالفقارخان سدوزائی بعد از شکست از نادرافشار به زادګاه آبایی
خود قندهار رفت ولی درآنجا از طرف شاه حسین هوتکی بزندان
افتاد و مدت  ٧سال را در زندان سپری کرد و درسال  1٧3۸وقتی
نادرافشار شهرقندهار را فتح نمود،او وبرادرش را از زندان آزاد و
به مازندران ایران تبعید نمود.
احمد خان ابدالی از  1٧۴0تا  1٧۴٧میالدی در لشکرکشی
های نادرافشار ،در کنار دسته های نظامی افغانی شرکت جست و از
آزمون جنگ و پیروزی سربلند بدر آمد .احمدخان ابدالی بعد از قتل
نادر افشار بدست سران لشکرخود،با سربازان افغانی از
خبوشان[قوچان] ایران به قندهار بازگشت و بجای اینکه افراد لشکر
را رخصت کند تا بخانه های خود بروند ،او در فکرآینده مردم افتاد
و برای نجات دایمی شان از زیر ستم بیگانه ،سران لشکر افغانی را
برای جرگه یی در مزار شیرسرخ[شیخ سرخ] فرا خواند تا ازمیان
خود یک نفر را به حیث شاه و زعیم ملی تعیین کنند که منبعد
مسئولیت رهبری ودفاع از سرزمین افغانها را داشته باشد .بعد از
هشت روز بحث ومذاکره وتبادل نظر باالخره افغانهای شامل جرگه
موفق به تعیین شاه وتشکیل کشوری بنام افغانستان گردیدند.
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
وصفویان ایران واستبداد خشن نادرشاه افشارکه همه جا با پرپا
کردن کله منارها همراه بود ،هرافغان میهن دوست وملی گرا را وا
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میدارد تا سرتعظیم خود را در برابر این مرد بزرگ و دور اندیش
افغان فرود آورد واز وی تشکر کند که برای ما کشوری بنام
افغانستان به میراث گذاشته است.
وقتی ما مبارزات وقربانی های بیشمار مردمان فلسطین و کردستان
را در شرق میانه می بینیم ،باید خود را خوشبخت بشماریم که 2٧0
سال قبل  ،با همت ودرایت فرزند دلیر ومیهن دوست این آب
وخاک،توانستیم بدون دادن تلفات درجنگها شبیه اقوام دیگر منطقه،
درسال  1٧۴٧میالدی دولت مستقلی بنام افغانستان تاسیس کنیم تا بعد
ازآن هیچ حاکم و صوبه دار وبیگلربیگی و والی بیگانه یی برمردم
ما حکم نرانند و خود حاکم برسرنوشت خود باشیم .خود بکاریم
وخود حاصل آنرا برداریم وخود آنرا در راه مصالح فردی
واجتماعی خود بکارببریم.
احمدشاه بابا برای افغانهاهویت ملی و تاریخی و سیاسی
بخشید ،ورنه ملت ما در زیر چکمه های استبداد شاهان و سالطین
بیگانه هند یا ایران و ماوراءالنهر ،هویت ملی خود را از دست
میداد .به همین دلیل هیچ نویسنده ومؤرخ افغانی نخواهد بود که
افغانستان را میراث گرانبهای احمدشاه بابا نشمارد و به استقالل و
حاکمیت ملی آن احترام نګذارد و یاد آن پادشاه مدبر افغان را گرامی
ندارد.
براستی اگر احمدشاه بابا نمی بود ،امروز کشوری بنام
افغانستان نمی داشتیم که فرزندانش به نام او افتخار نمایند .احمدشاه
بابا ،با تحمل رنج سفرهای طوال نی و قبول خطرات گونه گون
حیاتی و حیثیتی ،به عنوان یک رهبر و پیشوای فدا کار و شجاع
افغان و فاتح میدانهای نبرد های سرنوشت ساز ،برای افغانها افتخار
آفرید .و هر گز به وطن خود خیانت نکرد و هموطنان خود را خوار
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و حقیر نشمرد.هرگز خود را باالتر و بیشتراز هموطنان خود به
حساب نگرفت .هرگز تن آسائی ننمود و به عیش ونوش نپرداخت.
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،
بر سر خود تاج نمی نهاد .بلکه مثل سایر هموطنان خود دستار می
بست و با آنان بر زمین مفروش می نشست و به درد دل آنهاگوش
فرا می داد وبداد مظلومان میر سید .و مثل یک پدرمهربان
باهموطنان خودبرخورد می کرد و ازهمین جهت مردم او را «بابا»
میگفتند.
مورخ ودپلومات انگلیسی الفنستون مینویسد  «:برا ستى اگر
شاهى درآسیا سزاوار احترام ملت خویش باشد ،جز احمدشاه کس
دیگرى نیست (».الفنستن ،افغانان،ترجمه فکرت ،ص)3۸1
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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مقاله دوم
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
وویرانگری وقتل عامها وگردن زدنها وبرده ساختنها وبه کنبزی
وغالمی گرفتنهای زن ومرد وکودک سرزمینهای مفتوحه توسط
مهاجمان مغولی در قرون  13و 1۴وسپس یورش خانمان برانداز
تیمورلنگ وجانشینانش در قرن پانزدهم میالدی که همراه بود با
برپا ساختن کله منارها از جمجمه انسانها در هرشهری وبعد تسلط
صفویان متعصب در قرون  1۶و1٧تا ربع اول قرن 1۸که با اعمال
فاشیزم مذهبی خود ،دمار از روزگار مردم تحت اشغال برآوردند،
وهمچنان روی کار آمدن بابُر با اعمال کشتارمردم وبرپاکردن کله
منار در افغانستان وهند شمالی در قرون  1۶و 1٧تا نیمه قرن ، 1۸
کاری نیست که بتوان آن را در یک مقاله چندصفحه یی گنجانید.
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
تاریخ کشورهای همجوار ثابت میکند که مردمان ساکن دراین
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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
اند که حاکم برسرنوشت خویش گردند و از خود کشوری داشته باشند
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
وحوادث خونبار کشور را در قرون  13تا  1۸میالدی بطور فشرده
ومختصرازنظر می گذرانیم.
پس ازسقوط دولت غوری افغانستان توسط دولت
خوارزمشاهیان در٦10هق =121٤میالدی،افغانستان دیگرمرکزیت
اداری و سیاسی خود را ازدست داد وشش هفت سال بعد با طوفان
هستی براندازچنگیزخان مغول همه دار و ندارش برباد فنا رفت.
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
جنوبی و ارمنستان و گرجستان و پادشاهی یونانی  -گرجی طرابزون
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
دربرداشت 1.جوینی هجوم چنگیزیان را درچهار کلمه خالصه
-1

پطروشفسکی  ،کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد مغول  ،ج  ، 1ص ، 8۶
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میکند":آمدند وکندند وسوختند وبردند 2 ".سرداران چنگیزی همه
ساکنان شهرهارا بدون استثنا از دم تیغ میگذراندند.
پطروشفسکى  ،محقق شوروى در مورد قتل هاى دسته جمعى
مغوالن در سرزمین هاى مفتوحه مى نویسد «:مغوالن ،ساکنان را
که قبالً خلع سالح کرده و به صحرا رانده بودند و مرعوب و روحیه
باخته بودند ،میان سپاهیان تقسیم میکردند .هر سپاهى افرادى را که
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
از کشتار عمومى مرو در سال (  ٦1۸ق= 1221م) شمارش کشته
3
گان (توسط منشیان اسیر) 13روز به طول انجامید.
طبق روایت سیفى به هنگام تصرف نیشاپور مغوالن( ٦1٧ق
= 1220م) ( 000ر  )٧٤٧نفر مرد را سر بریدند ٤ .و پس از
تسخیر مرو در سال (  ٦1۸ق =  1221م) به گفته ابن االثیر در
حدود هفتصد هزار نفر به قتل رسیدند 5.تعداد مقتوالن بغداد را به
هنگام تسخیرآن شهراز طرف نواسه چنگیز هالکو خان ( ٦5٧ق =
125۸م) حمداهللا مستوفى به هشتصد هزار نفرتخمین میزند ٦ .بنابر
روایتى در قرن  13میالدى  ،در شهربلخ دوصد هزار نفر زندگى
2

 جهانگشای جوینی،ص،72ج3
 پطروشفسکى ،همان ،ج  ، 1ص- ۵8جوینى میگوید :شمار کشته گان  13روز رادربرگفت و اگر در هر روز پنجاه هزار کشته حساب شده باشد  ،رقم مقتولین به 000ر 650
نفر میرسد .
٤
 سیفى هروى (سیف بن محمدیعقوب الهروى)،تاریخنامه هرات  ،چاپ پروفسور محمد زبیرصدیقى  1962 ،قمرى  ،کلکته  ،ص  0۶3سیفى عالوه میکند که اضافه برکشتار عام مردم ،
یکصد هزار دختر ازهرات اسیر بردند
5
 ابن اثیر  ،الکامل  ،ج  ،12ص 257٦
 -تاریخ گزیده از حمداهللا مستوفى ،ص ، 580
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میکردند  .در سال (1220م) همۀ آنان به امر چنگیز خان تا نفر آخر
از دم تیغ گذشتند ٧ .بنابر تاریخ وصاف  ،چنگیز بجرم قتل یکى از
پسران چغتاى (موتوچین) در بامیان  ،فرمان داد هیچ زنده سرى را
در ٓانجا باقى نگذارند  ،حتى جنین در شکم مادران زنده نگذاشتند و
چار پایان را هم کشتند ۸ .و سپس نوبت به غزنه رسید.
فاتحان مغولى میکوشیدند تا بابه کار بستن این شیوه هاى
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
لشکریان مغول بر سرزمین هاى افغانستان  ،ایران و ماوراء النهر و
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
نواحى حاصلخیز آن کوچکترین قطعه زمین غیر مسکون
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
خراسان پس از هجوم مغول در سال هاى(  ٦1۹ - ٦1٧ق = 1220
 1222م) به بار آمده بود  ،نقل میکند .سالخوردگان به عنوان شهودعینى به مؤلف اظهار داشته بودند که در ناحیه هرات نه مردم باقى
مانده بود و نه گندم و نه آذوقه و نه پوشاک ۹ .مؤلف باز همانجا
٧
۸

 -تحریر تاریخ وصاف  ،ص 319

 جوینى  ،ج  ، 1ص  ، 138غبار ،افغانستان درمسیرتاریخ ،ج ،1ص 213۹
 سیفى هروى ،تاریخنامه هرات ،چاپ صدیقی  ،ص  ( : 83در این والیت نه مردم است و نهگندم  ،نه خورش و نه پوشش ).ص 152
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چنین میگوید «:از موالنا مرحوم خواجه ناصرالملته والدین چشتى
چنین شنودم که او گفت از حدود بلخ تا دامغان یک سال پیوسته خلق
گوشت آدمى و سگ و گربه مى خوردند  ،چه چنگیزخانیان جمله
10
انبار ها را سوخته بودند ».
سیفى باز خبر میدهد که پس از کشتار عمومى سال ٦1۹
هجرى = 1222م فقط مشتى از مردم که اتفاقا ً جان بسالمت برده
بودند  ،چهل مرد از طبقات مختلف بودند که در ویرانه مسجدى
سکنى گزیده بودند 11 .و در روستاهاى حومه هرات هم عده نجات
یافته گان بیش از صد نفرنبودند 12 .مگر در « حایطى» که یکى از
امراى مغول قریب هزار نفر از اسیران را گرد آورده مورد عفو
13
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
پنجاه خانه مسکون باقى نمانده و ساکنان آن خانه ها هم به بیغوله ها
1٤
پنا هنده شده بودند.
شهر بلخ نیز پس از کشتار سال  ٦1٧ق =  1220م دیگر تا
مدتها بعد جان نگرفت .و در نیمه اول قرن هشتم هجرى ( نیمه اول
قرن چهاردهم میالدى ) نیز ویران بوده است .
ابن بطوطه چند دهه بعد تر (  ٧2٦ق =  1325م) از راه
ترمذ به بلخ سواره عبور کرد و آنجا را همچنان ویران و غیر
10

 سیفى  ،ص 8711
 سیفى  ،ص8312
سیفی183 ،13
سیفی215 ،182 ،1٤
 -جوینى  ،ج  ،1ص 132 - 125

افغانستان یک نام جاویدان

16

مسکون یافت  .ابن بطوطه پس از مشاهده خرابى هاى مغول در بلخ
رهسپار دیار هرات میگردد .او میگوید :پس از هفت روز راه پیمائى
در جبال « غرجستان» به شهر هرات رسیدیم  .در بین راه قراى
سرسبز و آب هاى جارى وجود داشت « .شهر هرات یکى از
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
صورت میگرفت که حصول آن از رعایای مطیع ،ماهیتا ً با غارت
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
مرگبارى داشته که براى مدتهاى طوالنى رونق کشاورزى و شهر
نشینى را با انحطاط و گسست روبرو ساخته است .بقول علی
میرفطروس «:فقدان ثبات سیاسى پایدار ،دست بدست گشتن حکومت
ها و ویرانى شبکه هاى آبیارى و تولیدى توسط مهاجمان  ،باعث
نوعى دلسردى و بى تفاوتى روستائیان و پیشه وران جهت سرمایه
گذارى و ترمیم شبکه هاى تولیدى گشت .این حمالت و ویرانى ها و
فقدان یک ثبات اجتماعى  -سیاسى پایدار ،باعث گردید تا «سرمایه
دارى تجارى» هیچگاه به «سرمایه دارى صنعتى» تکامل نیابد.
بخاطر هجوم ها و حمالت مختلف و گسست هاى متعدد فرهنگى -

15

 ابن بطوطه ،سفرنامه ،ترجمه دکتر محمدعلى موحد طبع  ، 1348بنگاه ترجمه و نشرکتاب  ،تهران،ج  ،1ص 431
1٦
 -پطروشفسکی ،کشاورزی ومناسبات ارضی در ایران عهدمغول ،ج  2ص  660ببعد
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اجتماعى  ،ما مجبور شدیم  ،هر بار از «صفر» آغاز کنیم ،بدون
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
برخوردار می بود وآثار تاریخی ماندگارفراوان کشور امروز چشم
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
سران وماموران مغول بپردازند ،آنطورکه درجامع التواریخ رشیدی
 ،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
خانواده ایشان به بردگی فروخته میشد تا قروض شان پرداخته شود.
1۸

بگفتۀ جوینی«،شرف الدین بیتکچی(مامورمالی)نخست هرچه
توانست برسم مالیات از مردم تبریز گرفت 1۹وسپس درماه
رمضان٦٤2قمری واردقزوین شد وظلم وشکنجه وتعدی رابرکبیر
20
وصغیربحدی رسانید که «آه دود آحاد خلقان به اسمان میرسید».
1٧

 علی میرفطروس،دیدگاه ها  ،ص 731۸
 پطروشیفسکی،کشاورزی ومناسبات ارضی در عهد مغول،ترجمه کریم کشاورز،ج  2ص ۶۵0ببعد،عنایت هللا شاهپوریان 2۵ ،سده مالیات ،ص84
1۹
 جوینی ،جلد  ،2ص 276-27۵20

 -همان ،ص 276
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سیفی هروی نیز درباره کارنامه های شرف الدین بیتکچی
درغور چنین مینویسد«:دست تعدی وزوربرآورد وبه قالنات(بیگار
وکارهای شاقه) وقسمات وعوارضات وتجبر وتحکم دیوانی رجال
21
جبال غور را از منازل اوطان ،جالء وطن فرمود»...
نه تنها حاکم مقاطعه کار وبیتکچیان به عناوین گونه گون مردم
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
خالی ماند وبه هرچندگاه ایلچی جهت جمع کردن غایبان برفتی ایشان
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
جهت جمع غایبان به اطراف رفتند ،هرگز رعیت را با مقام خود
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
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 ومشاهده کردیم که
محصل بربام رفته رعیتی رامی یافت و برعقب وی می دوید تا او
رابگیرد ،رعیت ازغایت عجز وبیچارگی چنان میگریخت که خود را
ازبام بزیر می انداخت ومحصل بوی میرسید ودامنش میگرفت
21

 -سیفی ،تاریخنامه هرات ،ص174
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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».
فاتحان مغولی مالیاتی بنام « قبچور » وضع کردند که نخست
فقط ازصحرانشینان به مقداریک درصد از تعداد مواشی ماخوذ میشد
و بعد ها بشکل مالیات نقدی وسرانه از روستائیان و شهریان گرفته
23
میشد.
پوربهاءشاعر خراسانی درقصیده ایکه درمدح عالء الدین
جوینی ،مورخ ووزیر هالکو سروده  ،از فقروفاقۀ مردم خراسان که
نتیجۀ سنگینی مالیات وسوء استفاده های مامورین مالی بود،
اینطورمیگوید:
هـمـــه جهـــان متــفــرق شــدند و آواره
ز بی شــــــمار ِقالن و زبی شمار قُب ُچور
مالیات سرانه یا جزیه که علی الرغم شریعت اسالمی نه تنها
از مسیحیان وزرتشتیان و یهودیان بلکه از مسلمانان نیز گرفته میشد،
برای پیروان اسالم بی نهایت توهین آمیز بود .گذشته از مالیات های
یاد شده  ،عوارض گوناگون دیگری جنسا ً و نقدا ً از روستائیان گرفته
میشد که در مجموع « اخراجات » نامیده میشد و صرف نگهداری
امیران و لشکریان و ماموران عالیمقام وایلخانان و غیره میگشت.
روستائیان می بایست برای اسپان جو و علوفه و برای لشکریان
آذوقه تهیه میکردند که «علفه » و «علوفه » نامیده میشد و غله و
2٤
شراب (تغار) پیشکش مینمودند.
22

 جامع التواریخ رشیدی ،جلد  ،2ص102923
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در فاصله بین سالهای  ۶۵۹ - ۶۴۸هجری = 12۶0- 12۴۹
م) کسانیکه مالیاتها را نه پرداخته بودند ،اعضای خانواده ایشان به
25
بردگی فروخته میشد تاقروض ایشان به طلبکاران پرداخته شود.
سنگینی بار « بیگار» و عوارض متعددی که به نفع دولت
معمول بود نیزکمتر از مالیات و بروات و مانند آن نبود .مثالً
عوارض « پستی » (تهیه مرکب) که روستائیان مؤظف بودند برای
توقفگاه های پستی ،یا مهمانی یا چاپار خانه ها و ایلچیان و سران
لشکری اسپ وخر بدهند« .بیگار» به معنی اخص نیزکه عبارت بود
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.
در ضمن انجام این کار ها هزاران نفر از روستائیان ،جان خود را
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
رشیدی  ،ودستورالکاتب نخجوانی وتاریخ وصاف آمده  ،به بیش از
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،
شیالن بها،ساوری ،کرکیارق ،آش ،بهره ،نزول ،علفه وعلوفه،
جریمه ،خانه شمار ،باغ شمار ،سرشمار ،باج ،پیشکش ،سالمانه،
توقعات ،تفاوت وتوفیر ،زواید ،اخراجات ،تکلیفات ،تخصیصات،
25

 -تاریخ ایران،نوشته گروهی از مورخین شوروی ،ترجمه کشاورز ،ص 3۶0

2٦

 -مالکیت ارضی و جنبش های دهقانی  ...ص 382

افغانستان یک نام جاویدان

21

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 و داروغگی ،تسعیر یا ارزیابی ،تقدمه،
چریک بیگار ،وغیره بود که از رعایا با شکنجه وتعدی گرفته میشد.
2٧

سیستم مالیاتی مغول که مؤقتا ً ( برای ربع اول قرن  1۴م) با
اصالحات غازان خان اندکی دست تعدی وجورحکام و مامورین
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
میدانست و به پیروی از سیاست چنگیز و یاسای چنگیزی « ،
تزوک تیموری » را بمیدان کشید و بر طبق آن عمل میکرد.
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
یک ناحیه بود و براى آنکه مردم را ذلیل ومنقاد خود ساخته باشد ،
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
چنین مقاومت هاى سر سختانه روبرو شد و همین مقاومت مردم
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

 کتاب« مالیکیت ارضی وشیوه های بهره برداری از زمین درخراسان درقرون وسطی»از من،چاپ سوئد 2002،فصل سیزدهم
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سپس دستور داد تا مردم زرنج قتل عام شوند .لشکریان تیمور سه
روز تمام مردم شهررا قتل عام کردند 2۸ .تیمور در زرنج از جمجه
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
مرغ  ،عوارض خبرخوش و مالیات های صد یک  ،و صد دو  ،صد
چهار و غیره از مردم اخذ میشد .رواج وسیع «
سیورغال»و«تیول» و رسم « تره خانی» (امتیازی که دارنده را تا
۹بارجرم از مجازات معاف میکرد)  ،در دوره تیموریان دست و
دماغ صاحب سیورغال را در گرفتن و وضع انواع مالیاتها
بازمیگذاشت ،بدون آنکه چیز قابل تذکری به خزینۀ دولت وصول
گردد .به سخن دیگر رواج معافیت های مالیاتی و اداری و قضایی
در زیر نام سیور غال و « تیول» و « اقطاع » و موقوفه و خالصه
( شاهی ) و غیره در دوره تیموریان درقرن پانزدهم موجب ضعف
شدید حکومت مرکزی شد و حکومت را از وصول وجوه خراج و
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
داشته است ،چنانکه مینورسکی نقل کرده است« :سیورغال» قاسم
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
 -مرتضی راوندى ،تاریخ اجتماعی ایزان ،ج  ، 2ص 195
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تنوع مالیاتی پی برد که بر زمین ها و صاحبان آن تعلق داشته است
 ،چنانکه مینورسکی نقل کرده است« :سیورغال» قاسم بن جهانگیر
از بیش ازچهل قلم مالیات وعوارض معاف بوده است .بنابرین
سندصاحب سیورغال ازمالیات و عوارض ذیل معاف شده است:
«مال و جهات» (مالیات مستمر)« ،اخراجات و
خارجات»(مالیات زاید)  ،عوارض که بموجب حکم یا جز آن وضع
میشود(عوارضات حکمی و غیرحکمی)« ،علوفه» (حق علیق برای
مرکب ماموران حکومت)« ،قُنُغال» (مالیات مخصوص پذیرائی
سفرا و دیگران)« ،بیگار» (کار اجباری )« ،شکار»(مالیات شکار)
«،االغ« (پیک های چاپارخانه یا مالیات مخصوص چهارپایان
چاپارخانه) « ،اًالم» (راهنمایانی که مجبور بودند بدون گرفتن مزد
بمامورین حکومت خدمت کنند و آنان را از دهی بدهی دیگر
رهنمون شوند) «،ساوری»(هدایا) «،سا ُچق»(عوارض پذیرائی)،
پیشکش (هدایا) « ،زرچریک» و پیاده (مالیات چریک بمعنی
امروزپیاده و سواره) « ،مشتلق» (عوارضی که در موقع مخصوص
مانند رساندن خبرخوش از مردم میگرفته اند)« ،احداث» (به معنی
ابداعات و اختراعات)« ،کدوشمار» ( ؟ مالیات خانوار و سرانه) ،
«خانه شمار» « ،دست انداز» (دخل و انعام؟)« ،عیدی و
نوروزی» (مالیات مخصوص سال نو)«،حق السعی » (مداخل
محصالن مالیات)« ،عشر» (یک دهم)« ،رسم الصداره» (حق
العمل صدراعظم) « ،رسم الوزاره»(حق العمل وزیر)« ،غله
طرح» ( بزوراز رعیت به نرخ ارزان غله خریدن وبه قیمت بلند بر
رعیت فروختن)« ،ابتیاعی»(مالیات خرید؟)ُ «،حرز» (حق برآورد
مالیات)« ،مساحت» (بمعنی معمول خود)« ،رسم الحرزو
مساحت»(حق التقویم کردن و مساحت کردن)« ،اضافه و تفاوت و
تسعیر» (؟ مالیاتی که بابت تعدیل نرخ تسعیر میگرفتند)« ،تقبل»
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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
او وصول میکردند) ،مالیات معروف به « صدیک » « ،صد دو»
و«صد چهار» « ،حقوق داروغه» (پلیس امنیت شهر)«،کالنتر» و
«ممیز» و« صاحب جمع» « ،شیالن بها»(مالیاتی که برای
اجتماعات اعیاد میگرفتند)« ،سفره بها» (مالیاتی که برای کسانی که
وسایل ضیافت را آماده میکردند ،میگرفتند) « ،اخراجات قالع و
طوابیل و جوقه گاه» (مالیاتی که بابت مخارج نگهداری قالع و
اصطبل های سلطنتی و شکارگاه های سلطنتی میگرفتند)« ،مرغ»
(مکلف کردن مردم بدادن طیور اهلی)« ،گوسفند» (مکلف کردن
مردم بدادن گوسفند) «قالن»(بیگاری) «،قُبچور» (مالیات مواشی)،
«تِرغو»(مالیات تحقیق در باره جرایم) « ،سرغو» ( شاید ترغو
باشد) و سایرتکالیف دیوانی یا مطالبات سلطانی یاهرچه از راه
30
مالیات بهر بهانه و عنوانی که ممکن بود ،بگیرند.
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
عوارض و خراج میگرفت .حکام نیز از افرادی که در قلمرو تحت
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
31
ستمکاره ،گاهی به پنج برابر نرخ اصلی میرسید.
30

 خانم لمتون ،مالک وزارع درایران  ،ص  ،228-207دراسناد موجود این دوره ،سیورغال را به صفت « عطای مخلد» خوانده اند.
31
 -بیست و پنج سده مالیات  ،ص 86
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پس از مرگ تیمور افغانستان وبخش عمده ایران در
قلمروحاکمیت شاهرخ فرزند تیمور قرارگرفت واو جدا ً کمر به
مرمت خرابیهای وارده بست وبا تالش پیگیر موفق شده تاحدزیادی
خرابی های پدر را جبران کند.روى همرفته افغانستان در قرن
پانزدهم ،با وجود خرابى بند رستم و بایر ماندن حوزۀ هیرمند،
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
مدت  3٧سال سلطنت سلطان حسین بایقرا ،در کمال رونق و
شگوفائى فرهنگ و تمدن زیست .و «به یک مرکز بزرگ تجارتى و
پیشه ورى و فرهنگى مبدل گشت و گویا مروارید شهر هاى آسیاى
32
میانه و مرجع علما و هنر مندان گردید».
از آغاز قرن شانزدهم میالدى  ،وقایع و حوادثى که در داخل
افغانستان و در خارج آن اتفاق افتاد  ،همه بضرر کشور ما و به نفع
قدرت هاى نو خاسته همجوار تمام شد .بکالم دیگر در سال 1500
دولت شیبانى در ماوراءالنهر و در  1502دولت صفوى در ایران
ظهور کرده بودند و در  1525دولت بابرى (کورگانى) در
هندوستان تاسیس شد .این دولت هاى جدید الظهور از شمال و غرب
و شرق افغانستان دست تجاوز دراز کردند و باالخره کشور را به
سه قسمت شمالى و غربى و شرقى تقسیم کردند .وهریک بربخش
معینی تسلط یافتند.بدین حساب تسلط کشورهای همسایه از1۵10تا
 1٧٤٧تقریبا ّ دونیم قرن بطول کشید.

32
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اگر از دوران استیالی مغوالن وتیموریان برکشوربگذریم،وبه
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 و ِعرض
وحرمت وآبروی شان پیوسته مورد تجاوز واجحاف زورمندان کوچ
نشین قرارگرفته است.
در دورۀ حاکمیت صفوى ،مذهب «تشیع» به حیث مذهب
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
قتل و شکنجه و خشونت و مصادره دارائى وادار ساخته میشدند تا
ازمذهب خود برگردند و به مذهب شیعه بگرایند.
داکتر شفا در کتاب «تولدى دیگر» مینگارد « :همه عصر
صفوى از آغاز تا انجام بخون ریزى ،بیرحمى ،برادرکشى ،فساد و
تزویرو باخودکامگى مطلق گذشت که عمالّ جایگزین همه موازین
اخالقى و انسانى شده بود ...زنده خوران شاه اسماعیل صفوى که
«قورچى» لقب داشتند ،الشه شیبک خان ازبک را که مذهب تسنن
داشت به دندان پاره پاره کردند و خوردند و مباشرانش کاسه سر
همین شیبک خان را به زرگرفتند تا پیاله باده نوشى شاه اسماعیل
شود .نوه این پادشاه ،شاه اسماعیل دوم ،هرشش برادرخویش منجمله
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
ترین شاه دودمان صفوى ،مادرو زن و فرزند شیرخوار و عموى
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
33
کردند که چهار تن از آنها از شراب خوارگى جان سپردند».
درعهد شاه سلطان حسین صفوی،تعصبات مذهبى روحانیت
شیعه چنان اوج گرفت که از آغاز قرن 1۸ببعد دراکثریت ایاالت
تابع ایران اقلیتهاى مذهبى دست به شورش وطغیان بزنند .چنانکه
درسال 1٦۹۹بلوچان برکرمان حمله نمودند ،در سالهای
1٧01و 1٧03و 1٧0۹مردم قندهارقیام کردند .و درسال1٧12
لزگیان داغستان و ارمنیان قفقازبغاوت کردند .درسالُ 1٧1۵کردان
سنى دست به قیام بزرگى زدند .درسال 1٧1٦ابدالیان هرات ،و در
همان سال مردم گرجستان شرقى نیزدست بشورش زدند .درسال
1٧21لُرها و در 1٧22م عربهاى مسقط سر به بغاوت برداشتند.
دراین سال درشیروان حمیت مذهبى اهل تسنن به غلیان آمد و
برهبرى حاجى داؤد مدرس برشماخى کرسى شیروان حمله کردند و
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
3٤
محمد مشهور به خرسوار یکه تاز میدان بود.
دراین مدت دونیم قرن ،اگر بخش غربی کشور ،در زیر
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
سربریدنها وبرپاکردن کله منارهایی از جمجمۀ مخالفان وغارت اقوام
مغلوب جشن میگرفت و درکتاب خاطرات خود ثبت میکرد تا
33

 دکتر شفا ،تولدى دیگر ،چاپ  ، 1999ص 4323٤
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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
ُ
گذاشت(.رش:توزک بابری)
وآن سنت را به بازماندگانش به ارث
در دورۀ جانشینان بابُر،از کابل تا پیشاور،اگر مردم قبایلی
از 1۵۵٧تا 1٦3٧وبعدها از1٦٦٦تا 1٦٧2میالدی در طول مدت
 ۹0سال یعنی برای مدت سه نسل پیوسته علیه سلطۀ بابریان
شمشیرزده اند وتخمین یکصدهزار انسان دراین جنگها قربانی شده
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
شمشیرمیزدند ،بدون آنکه همدیگر خود را بشناسند ،قربانی هوس
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
مراتب مجهز تراز مردم غیرنظامی بودند ،درآویخته اند .چون این
شورشها خود بخودی بود و هیچ برنامه عمل و تئوری راهنمای
نداشت ،بدین جهت در زیر لوای مذاهب و فرقههای گوناگون مذهبی
قرار میگرفت .ازآنجمله میتوان از جنبش مردم درشرق افغانستان
به رهبری پیرروشان نام برد که تقریبا ً برای سه نسل به درازا
کشید و در دنبالۀ این جنبش میتوان از نهضت خوشحال خان ختک
و ایمل خان مومند ودریا خان اپریدی برضد دولت مغولی هند
درسالهای 1667تا 1672نام گرفت تاآنجا که اورنگزیب مجبور
شد خود شخصا ً در جنگ برضد خوشحالخان ختک اشتراک کندوبا
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وزنه شخصیت خود روحیه جنگی نیروهای دولتی را درمقابله
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
های احتمالی طور آماده باش نگهدارد.
در طول همین دوره دونیم قرنه ودر عهد آخرین شاه صفوی یعنیشاه سلطان حسین صفوی بود که مردم قندهار برهبری میرویس
خان هوتکی قیام کردند وقشون  30هزار نفری صفوی را درقندهار
تا آخرین فرد از دم تیغ گشتاندند وآزادی خود را از دولت صفوی
ایران اعالم نمودند.
درطول هیمن دوره دونیم قرنه ودرعهد همین شاه سلطان حسینصفوی بود که مردم هرات به برهبری ابدالیان قیام کردند واستقالل
محلی خود را از دولت صفوی ایران گرفتند(.)1731-1716
درهمین دوره دونیم قرنه و درعهد همین شاه سلطان حسینصفوی بود که ملک محمود سیستانی درتون خراسان برضد دولت
صفوی ایران قیام کردونه تنها قشون سرکوبگردولتی را در همه
نبردها مغلوب نمود ،بلکه مشهد را تسخیر وپایتخت بعدی حاکمیت
خود تعیین کرد وبرسم کیانیان  2۵قرن قبل تاج برسرنهاد وخود را
شاه خراسان نامید(.)1727-1722
در درطول همین دوره دونیم قرنه ودرعهد همین شاه سلطانحسین صفوی بود که مردم قندهار بسرکردگی شاه محمودهوتکی
تاقلب اصفهان پیش تاختند وتا آن دولت را سرنگون نکردند از پانه
نشستند)1729 -1722(.
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درطول همین دوره دونیم قرنه ودرعهد نادرشاه افشاربود که مردمبلخ واندخوی ومیمنه وغور وبادغیس وسیستان وقبایل پشتون
درمصب رودکابل برضد حاکمیت استبدادی نادرافشار دست بشورش
زدند واز قشونهای سرکوبگر دولتی قربانی گرفتند وخود نیز قربانی
دادند)1746 -1740(.
وسرانجام درپایان همین دورۀ دونیم قرنه بود که بازهم ازمیانمردم قندهار زعیمی جوان ،دراک وهوشیاری بنام احمدخان درانی
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
از آن روز وآن سال  270سال میگذرد که افغانستان در صف ملل
آزادجهان قراردارد وجایش در نقشۀ جهان چون مشت آهنینی
مشخص است.
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مقالۀ سوم
تالش نابخردانه برای تعویض نام افغانستان
()2020 /5 /28
څـو چې داجهــان ودان وي
څوچي دامــځکـه آسمــان وې
څوچې پاتــه یو افـغان وي
څوچې ژوند په دې جهان وي
تل به دا افغانستان وي !
ترجمه:
تا کــه این جهـــان آبــاد باشد
تا کـه این زمین وآسمـان باشد
تا کــه زنــده یک افـغان باشد
تا که زندگی دراین جهان باشد
پاینده افغانستان باشد!
از احمدشاه درانی تا سقوط دولت داکتر نجیب هللا در طول
مدت 2٤5سال حیات سیاسی افغانستان ،کس به خود اجازه نمی داد تا
مسایل تفرقه برانگیزی را درنشرات چاپی یا گفتاری وشنیداری
مطرح کند ومشکل دیگری برمشکالت کشور بیفزایند .مگر متاسفانه
در بیست سال اخیر با سوء استفاده از نام دموکراسی وآزادی بیان -
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
افغانستان مسجل شده و خطوط سرخ حاکمیت ملی بشمار میروند،
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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.
درافغانستان بیش از 20قوم (پشتون ،تاجک،هزاره،ازبک،
ب،قرغیز ،قزلباش،
ترکمن،بلوچ،پشه یی ،نورستانی،ایماق ،عر ٍ
گوجر ،براهوئی،اورمړ ،شغنانی ،پامیری وغیره) زندگی میکنند که
اگراز نام هرقوم دوحرف اول نام آن برگزیده شود  ،نامی مرکب از
 ٤0حرف خواهد شد که نوشتن و گفتن آن نا ممکن وخنده آورخواهد
بود .وچون نمیتوان چنین نامی را ساخت که نشانگر نام تمام اقوام
وملیت ها باشد ،بحث و دعوا براه می افتد و بی اتفاقی در میان اقوام
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
برآتش نفاق مردم نفت پاش میدهند وادعا میکنند که کشور ما درطول
 1٤00سال پس از اسالم بنام خراسان نامیده شده وباید همین نام
جانشین افغانستان گردد وبرای اثبات ادعای خود اشعاری از زبان
شاعران و سجع مهرامیرافضل خان را سند می آورند ،درحالی که
ذکر نام خراسان در کالم شاعران نمیتواند سند قابل اعتباری شمرده
شود .شاعران در مدح صاحبان قدرت همیشه مبالغه میکنند و مقام
شان را تا نه کرسی فلک باال می برند تا مبلغ صله و بخشش خود را
بیشترک سازند ورنه هم جناب داکتر رهین میداند وهم داکتر جاوید
میدانست که نه امیر افضلخان ونه پدرش امیر دوست محمدخان
برایالت خراسان[ یعنی مشهد ونیشاپور] حکومت نمی کردند واز آن
والیات مالیاتی بدست نمی آوردند .طبعا مناطقی که بدولت اففانستان
مالیات نمی پرداختند متعلق به کشور یا قدرت دیگری بوده اند.
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بنابرین سجع مهر امیر افغانستان نمیتواند قلمرو سلطنت پادشاهی
را به اثبات برساند.
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
تاسند را شامل میشد وبگفته طبری ،در قرون نخستین
اسالمی«،سیستان ،بزرگتراز خراسان بود ومرزهای آن بیشتر بود،
وناحیه مابین سند تا نهر بلخ مقابل آن بود ،پیوسته از خراسان
35
بزرگترومرزهای آن سخت تر بودو مردم آن بیشتر] [».
مرکز دومی سوق واداره ،خراسان بود که کرسی آن در عهد
امویان بلخ وگاهی مرو بود ودر زمان عباسیان ورویکارآمدن
طاهریان  ،این مرکز به نیشاپور منتقل گردید و تاظهور صفاریان از
آنجا اداره میگردید .اما با ظهور دولت صفاریان(2۹۸-2٤٧هق)
درسیستان،خراسان به قلمرو دولت صفاری در آمد وحکام آن از
سیستان تعیین میگردید ومالیات آن بجای بغداد به سیستان سرازیر
میشد .با روی کار آمدن دولت سامانی در ماورء النهردرسال-2٧۸
3۸۸هق) ،سیستان وخراسان جزو قلمرو سامانی گردید واز دربار
بخارا والیانی به خراسان وسیستان وسایر ایاالت تابع آن دولت
تعیین میگردید ومالیات این ایاالت به دربار بخارا فرستاده میشد .به
همین ترتیب هنگامی که دولت غزنوی درافغانستان روی کار آمد
وسلطان محمود غزنوی درسال 3٧۸بسلطنت رسید ،دیگر
ماوراءالنهر وخراسان نیز خراج گزاردولت غزنوی شدند وخراسان
یکی از والیات دولت غزنوی بشمار می امد ،ودیگر از شکوه
 -35تاریخ طبری  ،ترجمۀ ابوالقاسم پاینده  ،چاپ  ۱3۵۲تهران ،ج  ،۵ص ۲۰۱۵
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واهمیت دوران خلفای اموی و عباسی وحکومت طاهریان
برخوردار نبود.دراین دوران خراسان جزئی از افغانستان بود نه
افغانستان جزو خراسان.
در اینجا توجه خواننده را به نقشۀ خراسان ،قهستان وسیستان
قرون وسطی جلب میکنم که توسط مستشرق معروف انگلیسی
(لسترانج) درسال  1۹05ترسیم شده و در کتاب «جغرافیای تاریخی
سرزمینهای خالفت شرقی» در فصل بیست وپنجم ثبت شده است.

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
بشمول والیات جنوبی وشرقی کشور شامل خراسان نبودند .بنابرین
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
ورودخانه های وبندهای آب وراه های تجارتی ومواصالتی
کشورهای واقع در شرق خالفت اسالمی تحقیقات نموده وکتاب
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
هند[هندوکش] واقع بودند اطالق میگردید وبه این ترتیب تمام بالد
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
حدود هم دقیق تر وهم کوچکتر گردید تا آنجا که میتوان گفت
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
درقرون وسطی به چهارقسمت یعنی چهار ربع تقسیم میگردید وهر
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،
کرسی ایالت خراسان مرو و بلخ بود ولی بعدها امراء سلسله
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
تحوالت سیاسی منطقه وفرامنطقه دستخوش تغییر وتحول میگردند
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
زمان دولت غوری وهم در زمان دولت احمدشاه درانی ،وامروز هم
کوچکتر از افغانستان ،جزئی از دولت ایران است.
واقعیت دیگر اینست که با هجوم مغول در  ٦1۸هجری بر
قلمروخوارزمشاهیان وتسلط دو قرنه اقوام مغول براین سر زمینها،
خراسان مفهوم ووسعت قرون نخستین اسالمی را از دست داد و
حدود وثغور آن محدود ومختص به نیشاپور وطوس گردید.
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
37
تالیف کرده است  ،بیش از  35بار نام افغانستان ذکرشده است] [ .
معین الدین زمچی اسفزاری جغرافیه نویس قرن نهم هجری
بارها ازافغانستان یادکرده ودریکجا آنرا از توابع هرات گفته

 -36لسترانج،جغرافیای تاریخی خالفت شرقی ،ترجمه محمودعرفان،تهران ،1337
صفحات409 -408
 -37تاریخنامه سیفی هروی  ،چاپ محمدزبیر صدیقیان ،کلکته  ،صفحات،19۶ ،18۶ :
 ۶7۶،73 ،۶2۶ ،۴00وغیره
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مینویسد«:امراء گفتند که اسفزار وفراه وسجستان تا حدود افغانستان
38
از توابع هرات است] [ »....
بنابرین نام افغانستان  ۶00سال قبل از تجاوز اول انگلیس بر
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.
هنگامی که احمدشاه درانی در قندهار برمبنای تصمیم یک
جرگه ملی بعد از  ۹روز بحث وفحص به تخت سلطنت افغانستان
جلوس نمود(اکتوبر ،)1٧٤٧از تقسیم افغانستان میان دولت صفوی
ایران وبابریان هند وشیبانیان ماوراء النهر 250سال سپری شده بود.
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
گسیل دارند .دراین دونیم قرن سرزمینی که امروز بنام افغانستان
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.
لهذا این ادعا که افغانستان تا زمان شاه شجاع وتجاوز اول
انگلیس به افغانستان( )1۸3۹بنام خراسان نامیده میشد ،یک ادعای
بی پایه است .خیلی دور نمی رویم ،چهل سال قبل از بازگشت شاه
شجاع به افغانستان  ،در قراردادی که در 10جنوری  1۸01میان
سفیرانگلیس سرجان ملکم ودولت فتحعلی شاه قاجار به امضا رسیده،
 -38روضة الجنات فی اوصاف مدینة الهرات،به تصحیح وتحشیه کاظم امام ،1338،ج،1
ص61
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نام افغانستان وپادشاه افغانستان ذکر شده است.آیا اگرنام کشورما
افغانستان نمی بود ونزد دول همسایه به همین نام شناخته نمیشد،
39
چطورممکن بودکه در یک قرارداد رسمی ذکر ودرج گردد؟ [ ]
دلیل دیگرتکذیب این ادعا که نام افغانستان ازعهد شاه شجاع
درانی بجای خراسان رسمیت یافته؛ این است که جارج فوستر
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.1٧۸3

عنوان این سفرنامه نشان میدهد که کشور ما در عهد
تیمورشاه درانی افغانستان نامیده میشده و تیمورشاه طبعا ً قلمرو
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
استانبول نگاشته و وقایع تاریخی سالهای  1۸1۸- 1٧۴0را در آن
شرح داده است .این کتاب در سال  1۸٧۶در فرانسه زیر عنوان
Histoire de l Asie centrale. Afghanistan, Boukhara, Kiva,
 1۸1۸-1٧٤0Khoqand,ترجمه و در پاریس چاپ شده است.

متاسفانه با هجوم تنظیمهای جهادی برکابل(در ۸ثور)13٧1
برخی از افراد صاحب غرض وتجزیه طلب نام «خراسان » را به
میان کشیدند و حتی در مدخل تونل سالنگ شعاری نوشتند که  «:به
خراسان خوش آمدید» و باری در نشرات برونمرزی نیز آنرا
عنوان نمودند ،مگر خوشبختانه که شخصیت های ملی اندیش وقلم
 -39افغانستان درپنج قرن اخیر از فرهنگ ونیز تاریخ غبار
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بدستان وطنخواه به تردید اینگونه نظریات برخاستند واین توطئه را
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
عدالتی ها و استبداد و زورگوئی وفساد واختالس وآدم ربائیها
وقاچاق مواد مخدر گردد .پس معلوم است که هدف چنین طرح هایی
اساسا ً بخواست بیگانه ها وبمنظور صدمه زدن به وحدت ملی و
ایجاد تفرقه های قومی و درنهایت جنگ داخلی وخدای ناخواسته
تجزیه کشور است.
درهمینجا میخواهم خاطر نشان سازم که نام افغانستان چه از
1٧٤٧گذاشته شده باشد و چه از  ،1۸01و چه از،1۸3۹چه از
زمان امیر عبدالرحمن خان ،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 هزاران مقاله و کتاب و نشریه نوشته و چاپ
شده است .جاگزینی نام دیگری برای این کشور ،نه تنها دردی را
دوا نمیکند ،بلکه بر مشکالت دولت و ملت می افزاید ،افتراق قومی
را دامن میزند و تفاهم ملی را نابود میسازد .باید با«شیون ضیائی»
همنوا شده بگوئیم:
به خــون خـویش نمـــودیـم حـاصــل آزادی
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
دماغ فــاســـد خــود را حســود صــــاف نما
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که مــحـو گشـــتن افغان فسانــه ایست محال
زمشــــت جـنگی افغــان بیـاد خواهی داشت
پـــی ســـالمـت دنــدان خـــــویــش دار خیال
کسی کــه فکــر خــیانـت به مــلـک مــا دارد
زچــشــم کـور و زپا شـــل شــود زبانــش الل
طـرب بکارنما کـــین زمان"شیون" نیســت
پیالـه گــیربه شـادی که نـیک هست این فال
پایان 2020 /5/28
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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
واز آنجای که آدمهای سیاسی خواهان رسیدن بقدرت اند ،تالش می
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
و مطبوعاتی با حکومت برسراقتدار ابراز مینمود ودرنتیجه چندبار
محکوم به بزندان وتبعید گردید .چون در روزگارغبار ،خاندان نادر
شاه وظاهرشاه (پشتون تبار) برسرقدرت بودند ،بنابرین او ازاین
خاندان نفرت داشت وسعی میکرد انتقام زندان و تبعید خود را ازاین
خاندان توسط قلم خود بگیرد چنانکه جلد دوم افغانستان
درمسیرتاریخ ،اوگواه خوبی برای این انتقام گیری اواست.
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
بارۀ غبار ،نوشته است«:غبار مرد خوش قیافت ،بلند باالو ظریف
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
بواقع در کتاب مسیرتاریخ آشکار است که آن کتاب را با وجود
برخی لغزش های تاریخی و بعضا ً ارادی ،با قوت بیان و ظرافت
ادبی ،دلچسپ و در خور خوانش و مطالعه ساخته است .وی در
تاریخ نویسی سبکی خاص داشت که وقایع تاریخی را همواره به نفع
تصور خاص عندی و قالب فکری خود استعمال میکرد و بنا براین
درتاریخ نگاری حود ناظر بی طرفی به نظر نمی آید( »...جنبش
مشروطیت،چاپ اول ،ص )13۸
به یک نمونه ازتذکرات جنجال برانگیزغباردرتاریخش اشاره میکنم:
یک هفته قبل من مقاله یی بنام «وجه تسمیه خراسان» با توجه به
رساله «خراسان» غبار،نوشتم ودر فیسبوک گذاشتم .مقاله مورد
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
از آغاز اسالم تا زمان شاه شجاع درانی برای مدت  1۴00سال
کشورما "خورآسان" نامیده میشد انگلیس ها درسال  1۸3۸نام
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
غبار را بار دیگربا دقت بخوانید که ایشان چنین نوشته است" :در
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همین قرن نوزدهم بود که در نامه جوابیه ،الرد اکلند وایسرای
هندوستان ،مورخ  -1۶اگست  ،1۸3۸به عنوان شاه شجاع الملک
پادشاه فراری و غیر قانونی افغانستان برای بار اول نام "افغانستان"
در عوض اسم "خراسان" ذکر گردید" (غبار  ،ص ) 30۹
وقتی این تذکر غبار را دیدم که غبارخود قید کرده که «برای باراول
نام «افغانستان» در عوض نام «خراسان» ذکرگردید» ،از تعجب
نزدیک بود ،فریاد بزنم.زیرا با وجود داشتن کتاب غبار ،من متوجه
این تذکرش نشده بودم.
شخص دیگربنام محمدداود غفوری در پای مقالۀ (روحت شاد
احمدشاه بابا که  )....درکامنتی نوشته است «:جناب سیستانی صاحب
! یک پرسش  ،آیا احمدشاه ابدالی پادشاه خراسان یا افغانستان بود ؟
در حالیکه غالم محمد غبار به تاریخ خویش نبشته که نام افغانستان
در یک عهد نامه سه جانبه در سال  1۸3۸به جای خراسان گذاشته
شده و این نام در  1۶اگست همین سال در یک نامه رسمی از طرف
الرد اکلند فرمانفرمای انگریز در هند بریتانیاوی  ،به شاه شجاع (
مزدور انگریز ) بکار برده شده است  ».کسانی دیگری هم از
خراسان طلبان به استناد این تذکر غبار میگویند که نام افغانستان را
انگلیسها در  1۸3۸میالدی بجای نام خراسان گذاشته اند!
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
صفحه  30۹جلد اول تاریخ غبارجمله چنین شروع میشود« :در
همین قرن نزدهم بودکه در نامه جوابیه الرد اکلیند وایسرای
هندوستان،مورخ  -1۶اگست،1۸3۸به عنوان شاه شجاع پادشاه
مخلوع وفراری وغیر قانونی افغانستان(بعداز عهد نامه سه جانبه
الهور بین شاه شجاع شاه مخلوع ورنجیت سینگ پادشاه پنجاب
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ودولت انگلیس) برای باراول نام" افغانستان" در عوض اسم
"خراسان" ذکر گردید».
بنابراین ،دیده میشود که جمله از خود غبار است و بعد از آن جمله ،
مقدمه قرارداد الهور نقل شده و پس از آن از معاهده مورخ  ٧می
 1۸3۹انگلیس درقندهار با شاه شجاع یادکرده میگوید«:در دو ماده
آن اسم «افغانستان» بجای خراسان مذکورگردید ».و در سطر دهم
(صفحه )310بحث خراسان را با این جمله به پایان می برد« :ازاین
تاریخ به بعد نام رسمی کشور "افغانستان" قرارگرفت[ ».؟؟؟]
برمبنای همین تذکرات غبار ،مخالفان امروز میگویند که نام
افغانستان از سوی انگلیسها براین کشور گذاشته شده ،نه از سوی
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
شدند.بقول حبیبی،درزمان ملوک کرت «کلمه افغانستان برسرزمین
بین قندهار وغزنی تادریای سند اطالق میشد(».تاریخ
مختصرافغانستان ،ص)1۸0
قابل یادآوری است که بعد از خرابی «بست» پایتخت
زمستانی سلطان مسعود غزنوی بدست سلطان عالء الدین غوری
(جهان سوز) در قرن دوازدهم ،قندهاررونق گرفت واز قرن 1۴
ببعد مهمترین مرکز داد وستد ورفت وآمد کاروانهای تجارتی به
سوی هند و فارس و آسیای میانه بود و در قرن  1٧مایه نزاع میان
دولت صفوی ایران وباریان هند بود وباالخره درهمین شهر بود که
میرویس خان هوتکی علم طغیان و استقالل خواهی بلند کرد و مردم
قندهار وتوابع آنرا را در 1٧0۹میالدی از سلطه صفویها خارج و
حکومت مستقل هوتکی ها را تاسیس نمود که سی سال دوام آورد
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وپس بعد از سقوط آن حکومت بدست نادر افشار در ،1٧3۸بعد
ازیک وقفه ده ساله  ،احمدشاه درانی در آنجا به تاسیس دولت
معاصر افغانستان موفق گردید ونام افغانستان نیز از یک ساحه
محدود با گسترش حاکمیت سلسله سدوزایی برهمه قلمروی اطالق
گردید که احمدشاه درانی آنها را بزور شمشیرتسخیر کرده بود.

نقشه شهرکندهاردرقرن  17میالدی
رسام :تاجر فرانسوی " ژان بابپتیست"
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متاسفانه مشکل امروزی جوانان (طرفداران نام افغانستان
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
 1۸3۸شاه شجاع پادشاه افغانستان بود؟ معلومدار که نبود.شاه شجاع
از سال  1۸0۹تا  1۸3۸در قلمرو رنجیت سینگ درالهوروپنجاب
آواره بود .مکتوب الرد اکلیند ویسرای انگلیس 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.
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
بحیث یک والیت جداگانه درجنوب هرات یاد شده است .برایم سوال
برانگیز است که غبار با وجود مطالعه یک چنین اثرمعتبر
تاریخی(تاریخنامه هرات) چگونه تذکر داده که « :برای بار اول نام
"افغانستان" [در ]1۸3۸در عوض اسم "خراسان" ذکر گردیده».
غبار بخوبی میدانست که در سال  1۸3۸افغانستان عمالً به سه بخش
عمده (کابل ،قندهار ،هرات) تفسیم شده بود وهیچ بخش آن از دیگری
اطاعت نمیکرد و هیچ بخشی بنام خراسان یاد نمیشد .غبار بهتراز
من این را میدانست که افغانستان بعد از قتل وزیرفتح خان توسط شاه
محمودسدوزایی درسال  1۸1۸تجزیه شده بود ،واین تجزیه تا 1۸۶3
برای مدت  ۴۵سال بدرازا کشید .علت تجزیه آن بود که برادران
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.
برادران وزیرفتح خان که تعداد شان به بیست تن میرسید و مردان
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،
قندهار در دست سردارقندهاری وپشاور در دست سرداران پشاوری
وهرات در دست شاهزاده کامران قرارگرفت .امیردوست محمد خان
در دورۀ دوم سلطنت خود توانست قندهار را در 1۸۵۶ومتعاقبا ً
صفحات شمال کشور را بمرکز وصل نماید و درسال  1۸۶3هرات
را دوباره با کابل ملحق نماید و وحدت قلمرو افغانستان را تامین
کند(.رک:عروج بارکزاییها،پیرس؛ترجمه پژواک وصدقی؛رجال و
رویدادهای تاریخی از کهزاد ،هردو چاپ انجمن تاربخ افغانستان)
درطول دوره تجزیه (از)1۸۶3 - 1۸1۸که ۴۵سال را در
برگرفت ،هیچ سند تاریخی وجود ندارد که افغانستان بنام خراسان یاد
شده باشد.و هیچ کدام یک از زعمای این سه بخش از افغانستان از
هیچ مرجعی بنام امیرخراسان شناخته نشده اند .
درسال  1۸3٧که هرات مورد حمله محمدشاه قاجاری
قرارگرفت ،وزیر خارجۀ بریتانیا(الرد پالمرستون) به سفیر خودآقای
الیس ،درتهران ،هدایت داد که دولت فارس را از هرگونه آمادگی
جنگی در برابر افغانها هشدار دهد .اما الیس به جواب پالمرستون
نوشت « :شاه طرح های دوامداری به خاطر فتوحات به جهت
افغانستان در سر دارد .وی حق حاکمیت برهرات وکندهار را مکمل
ساحه ای می داند که صفویها برآن حکمرانی میکردند .آقای الیس
عالوه میکند :حاجى میرزا آغاسى وزیر اعظم محمدشاه قاجار و
میرزا مسعود وزیر امورخارجه ایران هردو ادعا دارند که « :بخش
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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.
من اطمینان دارم که با توجه به آرامش داخلى هندوستان هرگز دولت
بریتانیا نمى تواند اجازه بدهد که افغانستان جزو خاک ایران باشد،
زیرا بسط قلمرو ایران بى درنگ نفوذ روسیه را به آستانه
امپراتورى ما خواهد کشانید (».داکتر ابوالقاسم طاهرى  ،تاریخ
سیاسى و بازرگانى ایران و انگلیس  ،جلد  ،2ص )1۹2- 1۹0
با توجه به نکات فوق دیده میشودکه در مکاتبات رسمی میان
دولت انگلیس ودولت فارس درسال ،1۸3٧ازکشورما بنام افغانستان
اسم برده شده،نه بنام خراسان ،ولی غبار باو جودی که از سوابق نام
افغانستان وذکر مکرر آن در تاریخنامه هرات درهفتصد سال قبل
آگاه است  ،میگوید « برای بار اول نام "افغانستان" [در ]1۸3۸در
عوض اسم "خراسان" [؟؟؟]ذکر گردیده».
غبار شاید فراموش کرده باشد که در مبحث سلطنت زمانشاه
درتاریخ خود متذکرشده که کپتان ملکم [سفیرانگلیس بدربار
فتحعلیشاه قاجار]در ماه دسمبر 1٧۹۹از کشته شدن روسای قبایل
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
که در هرسه نامه زمانشاه پادشاه افغانستان را قدرتمندتر از شاه
ایران میداند .واز سوقیات ایران برخراسان اظهارشادمانی میکند و
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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زیرا قوت شاه ایران بمراتب کمتر از قوت پادشاه افغانستان
است(".غبار،ص )3٧۸
بنابر مطالب فوق ،غبار میتوانست بگوید که چهل سال قبل از روی
کار آوردن شاه شجاع وتجاوز برافغانستان ،کپتان ملکم سفیرانگلیس
درنامه های خصوصی خود به اولیای انگلیس از زمانشاه بحیث
پادشاه افغانستان نام برده بود ،و در قراردادی که در 10جنوری
 1۸01با شاه ایران بر ضد زمان شاه و ناپلیون به امضا رسانده بود،
درآن دو بارنام پادشاه افغانستان ذکر شده است ،ولی غبار از آن یاد
نمیکند  ،مگر ازمکتوب الرد اوکلیند ،عنوانی شاه  30ساله فراری
درقلمروپنجاب یاد کرده وبا تاکید میگوید که " :برای بار اول نام
"افغانستان" در 1۸3۸در عوض اسم "خراسان" ذکر گردید" .دراین
تذکر پیام غبار به نسلهای بعد از خودش جزجنجال تعویض نام
افغانستان به خراسان ،چیزدیگری نبوده است.
سوابق تالش غباربرای تعویض نام افغانستان:
من از بزرگان فرهنگی کابل بخصوص از مرحوم داکترجاوید شنیده
بودم که ،هنگامی که دولت ایران « درسال 1۹3۴میالدی وزارت
امورخارجۀ ایران به نمایندگی های سیاسی خود درکشورهای خارجه
دستور داد که از اول فروردین سال131۴شمسی برابر با22مارس
1۹3۵میالدی بجای کلمه «پارس» و «پرشیا» کلمه ایران بکاربرده
شود ».مرحوم غبار با یکی دونفر دیگر از انجمن ادبی کابل به
وزارت خارجه افغانستان مراجعه کردند و به وزیرامورخارجه
سردار نعیم خان پیشنهادکردند که از قبول نام «ایران» بجای
«فارس» خود داری کند ،زیرا که نام ایران ،همان نام تاریخی آریانا
است که درعهد غزنویان بصورت ایران در آمده وبارها سالطین
غزنی را بنام شاه وشاهنشان ایران وخسرو ایران ستوده اند! البته
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ردودکی خیلی پیشتراز شعرای دربارغزنه،کلمه ایران را
درشعر«مادرمی» در وصف ابوجعفراحمد پادشاه سیستان بکار برده
بود(:شادی بوجعفراحمدبن محمد  /آن مۀ آزادگان ومفخر ایران)
وابوشکور بلخی شاعر قرن چهارم هجری ،شاه سامانی را که در
بخارا حکمرانی داشت"شاه ایران" خوانده بود(:خداوند ما نوح فرخ
نژاد  /که برشهرایران بگسترد داد) (اوستا،ص)32
اما وزیرخارجه افغانستان ،پیشنهادغبار وهمراهان او را
یک پیشنهاد غیرموجه تلقی وآنرا برای دولت افغانستان درد سرآفرین
وبیهوده تشخیص داد  .برسمیت نشناختن نام ایران بجای نام فارس از
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!
کسانی که از این نظر غبار(مثل داکتر ستانیزی) طرفداری
میکنند ،بدون تردید برای تعویض نام موجود افغانستان تالش
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
شهر های افغانستان موجوده در شاهنامه [که هردو منبع تاریخی قوی
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
بعد از آن  ،برای اثبات چنین ادعایی در دست نیست  .کالم شاعران
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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
و جدا میشمارد .ازنظر فردوسی کابلستان و زابلستان ونیمروز و
ایران همواره کشورهایی متفاوتی اند.گاهی کابل وزابل هر یک
کش ورهای مستقل اند وزمانی این هردو جزو سیستان اند وگاهی
کشمیر جزء نیمروز است،درحالی که نیمروزکجاست وکابل
وکشمیرکجاست؟
گذشته از آن مردم افغانستان نیز هرگز به حکومت اجازه نمیدهند که
نام افغانستان را با نام دیگری تعویض کند .آنهایی که با زور()52B
برقدرت دولتی دست یافتند وبا استفاده از فضای دیموکراسی و
آزادی بیان هم بغارت ثروتهای روی زمین و زیر زمین پرداختند،
وبرای خوش خدمتی اجانب بر هویت ملی و فرهنگ وارزشهای
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
دارند تا مزدوران وطن ستیز وافغان ستیز را نیز بر سر جای شان
بنشانند.
به نظرم پیشنهاد غبار برای عدم پذیرفتن نام ایران در حالی که
کشورما درجهان بنام «افغانستان» شناخته شده بود ،یک ادعای بی
پایه ومداخله گرانه پنداشته میشود ،وسیاست مداران دولت افغانستان
پشت ورق پیشنهاد غبار را خوانده بودند و با رد آن پیشنهاد هم
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
است که «غبار وقایع تاریخی را همواره به نفع تصور خاص عندی
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،
هرات) تشریح میکرد ومیگفت دراین زمان هیچ یک ازاین سه پایه
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.
دراینجا پیام غبار به نسلهای بعد از خودش جزجنجال تعویض نام
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
مقاالت شماره (۵٧3تا )۵٧٧رهنمائی میکنم.
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.
پایان 2020 /10 /11
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مقاله پنجم

وجه تسمیه خراسان وحدود وثغورآن
این روزها یکباردیگر تب خراسان گری(خراسان خواهی) برخی
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.
***
مرحوم غبار ،درسال  132۶در بارۀ خراسان مقاله ای نوشته بود
که در 13٧٧دوباره بحیث یک رساله مستقل بنام "خراسان" با
مقدمه دستگیر پنجشیری در پشاور بچاپ رسیده است .غبار دراین
رساله اول ،کلمه خراسان را مرکب از " ُخر"(آفتاب) و"اسان"(جای
برآمدن آفتاب) یعنی مشرق معنی کرده است(.خراسان،ص)۶
سپس غباردرجستجوی مشرق اکثرآثار مورخین وجغرافیا نگاران
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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عام (شامل تمام ماوراء النهر وخراسان خاص و افغانستان کنونی
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
وابن خردادبه وطبری ومقدسی و ابوالفدا وغیره سرزمینهای
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
میکردند اگر توهین آمیز نباشد ،حتما ً بی معنا و نامی بی مسمی که
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
بالدی است واقع در شرق خالفت اسالمی یا در شرق کشورفارس .
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
جغرافیا نویس عرب مشخص بوده  ،ولی برای خود اهل خراسان،
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 ؟
سمرقندی است یا بخارائی؟ هراتی است یا بدخشانی؟ و...و ...زیرا
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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
مفهوم قرون وسطائی خود را از دست داده بود.
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
افغانستان را جایگاه کسانی بدانیم که به پشتو صحبت میکنند نیز
سخنی گزافه نیست زیرا کشوری است که در آن نزدیک به 20
ملیون پشتون در داخل و 30میلیون پشتون درآنسوی خط دیورند
زندگی میکنند وعلت آن استعماربودکه بخش عمده آنرا اشغال کرد.
وقتی از افغانستان ،نام برده میشود،کشوری با شهرهای مهم وحدود
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
اسمی با مسمی وخراسان اسمی بی مسما است ،یعنی بازتاب دهندۀ
کشوریا شهرمعینی نیست.

حدود وثغورخراسان :
بنابرنگارشات جغرافیانگاران متقدم عربی زبان مانند :ابن
خردادبه ومسعودی و اصطخری و ابن حوقل ومقدسی و یعقوبی
وغیره  ،طول خراسان ازدامغان تا مجاری جیحون وعرض آن از
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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
طاهریان (فوت  2۹2هجری) والیت خراسان را ازگرگان تا نیشاپور
٤0
و بلخ و بخارا حساب میکند.
ومؤلف کتاب پرارزش حدود العالم (تالیف در3٧2هجری)
حدود خراسان را ازجانب شرق هندوستان و مغرب آنرا نواحی
گرگان وشمال آنرا رودجیحون تعیین کرده وتخارستان وبلخ و
٤1
فاریاب و بالدشمال هندوکش را خراسان یا نواحی آن میشمارد.
در تاریخ سیستان(تألیف در۴۴۵هجری) نواحی متعلق به
خراسان قبل ازعهد طاهریان ،بدینگونه نام برده شده« :کورتهای
خراسان :طبسین ،قهستان ،هرات ،طالقان ،گوزگانان ،غرجستان ،
بادغیس ،پوشنج ،طخارستان ،فاریاب ،بلخ ،خلم ،مرو رود ،چغانیان،
اشجرد ،ختالن ،بدخشان ،ابرشهر (نیشاپور) ،بخارا ،سمرقند ،چاچ،
فرغانه ،اسروشنه ،سغد ،خجند ،آمویه ،خوارزم ،اسبیجاب ،فاریاب،
ترمذ ،سرخس ،مروشاهجان ،طوس ،برسخان ،نسف ،بلسم ،احرون،
اندر روزگار اسالم تابدان وقت که خوارج (مقصودش خروج حمزه
سیستانی در  1۸1هجری است) بیرون آمدند و دخل وخرج خراسان
٤2
وسیستان ازبغداد بریده گشت».
سیاح وجغرافیه نویس بصیرعربی ،یاقوت حموی که اکثر بالد
ونواحی خراسان را یکی دو سال قبل ازهجوم مغول به چشم سردیده
میگوید«:خراسان دارای چهار ربع است :ربع اول ،ابرشهر مشتمل
 - 40مجلۀ خراسان  ،شمارۀ اول  ،سال اول  ،مقالۀ خراسان  ،بقلم حبيبی  ،ص  ۴و۵
 - 41حدودالعالم  ،چاپ دکتر ستوده  ،ص۶۲
 - 42تاریخ سيستان  ،به تصحيح و تحشيه بهارچاپ ۱3۱4ش  ،ص ۲7 - ۲۶
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است بر نیشاپور و قهستان و طبسین و هرات و فوشنج و بادغیس و
طوس طابران .ربع دوم ،مروشاهجان ،وسرخس و نساء و ابیورد
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
٤3
بخارا تا چاچ (=تاشکند) و سغد و فرغانه وسمرقند».
هرتسفلد ،حدود خراسان دوره اسالمی را چنین تحدید میکند:
از حدود ری درسلسله جبال البرز بگوشه جنوب شرقی بحیره
خزر،خطی کشیده و آنرا به لطف آباد برسانید و از آنجا از تجند
ومرو گذرانیده به کرکی و جیحون وصل کنید وبعد از آن همین خط
را از کوه حصار به پامیر و از آنجا به بدخشان پیوست کنید که از
بدخشان با سلسله کوه هندوکش به هرات و قهستان وترشیزجنوب
٤٤
خواف برسد و واپس به حدود ری وصل گردد.

 - 43یاقوت حموی  ،معجم البلدان  ،ج  ،۲ص 3۵3
 -44دکتر جاوید ،اوستا ،۱999،ص۶۶
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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
میدهد،درسال 1۹05ترسیم کرده ودرکتاب خود(جغرافیای تاریخی
سرزمینهای خالفت شرقی) آورده است .دریکی از این نقشه ها
(نقشۀشماره )۸که حدود امپراطوری عباسیان رانشان میدهد،چهار
ربع خراسان بروشنی مشخص شده وطوریکه دیده میشود،کابل
وسیستان شامل خراسان قرون وسطی یا عهد اسالمی نیست و فقط
سرزمین های شمال هندوکش را که در آن نواحی طخارستان ،بامیان
٤5
وبلخ و هرات نشان داده شده در ساحه خراسان قرارگرفته است.
در نقشه فوق الذکر(شماره  ) ۸که والیات خراسان وقهستان و
بخشی از سیستان در دوران قرون وسطی نشان داده شده است
،بازهم حدود خراسان جدا از سیستان وقهستان نشان داده شده
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
چنانکه دیده میشود،وادی های فراه تا ارتفاعات ارغنداب وترنک که
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«:
 - 45دیده شود :نقشۀ راه های ارتباطی دولت عباسی (نقشۀ )۱درکتاب سرزمين های خالفت
شرقی
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خراسان در زبان قدیم فارسی بمعنی خاورزمین است .این اسم در
اوائل قرون وسطی بطور کلی برتمام ایاالت اسالمی که در سمت
خاور(مشرق) کویرلوت تا کوه های هند(هندوکش) واقع بودند اطالق
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
آنجا که میتوان گفت ... :خراسان در دورۀ اعراب یعنی درقرون
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
وهرات وبلخ خوانده میشد .پس از فتوحات اول اسالمی کرسی ایالت
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
٤٦
خویش قرار دادند».

سیستان :
بگواهی تاریخ ،در دوره ساسانیان وقرون نخستین اسالمی،
سیستان بزرگتر از خراسان بود و مردمش بیشتر ومرزهایش وسیع
تر .بقول طبری« :سیستان ،بزرگتراز خراسان بود ومرزهای آن
بیشتر بود ،وناحیه مابین سندتا نهربلخ مقابل آن بود پیوسته از
خراسان بزرگترومرزهای آن سخت تر بودو مردم آن بیشتر،٤٧ ».
46

 گ،لسترانج ،سرزمين های خالفت شرقی ،ترجمۀ محمود عرفان ،تهران،۱33۶ص4۰9-4۰8
 - 47تاریخ طبری  ،ج  ،۵ص  ،۲۰۱۵ترجمۀ ابوالقاسم پاینده  ،چاپ  ۱3۵۲تهران
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این اشاره میرساندکه وادی سند در جنوب سیستان ونهربلخ در انتهای
شمالشرقی سیستان قرار داشته است .همچنان در تاریخ
سیستان(تالیف در قرن پنجم  -هشتم هجری) ،آنجا که غزنی وگردیز
وغور وکشمیر نیز از ایاالت تابعهً سیستان به حساب گرفته شده
اند ،٤۸در ادامه میخوانیم :وحدشرق ،اقصاء کشمیر است تا لب دریای
محیط (بحرهند)  .وازسوی غرب زان سوی سپه بده فرسنگ بمیانه
٤۹
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
وکابلستان ،غور وگردیز وسند وکشمیر نیز میشده است .واحتماالًیکی
از علل بزرگی سیستان نسبت به خراسان اینست که در فتوحات اولیه
 ،بعد از سال  30هجری ،سیستان مرکز سوقیات لشکرهای اسالمی
برای فتوحات در استقامت زابل و کابل بوده است .کابل تقریبا برای
دوصد سال از جبهۀ سیستان موردحمالت لشکرهای عربی قرار
گرفته است ،اما این لشکرکشی ها منتج به فتح کامل کابل واستقرار
نظام اسالمی دراین سرزمین نشد ،تا اینکه درسال( 25۸
هجری)یعقوب لیث سیستانی موفق شد به سلسلۀ رتبیل شاهان خاتمه
بدهد ونظام اسالمی را دراین خطه برقرارکند.

کابلستان :
کابلستان در قرون وسطی مناطق وسیعی را درجنوب هندوکش
از بامیان تاوادی پیشاور در برمیگرفت .از قول سیدعلی کاتبی
دریاساالرترک روایت میشود که او «کابل» رادرکتاب خود(مرآت
48

 تاریخ سيستان،ص۲۵-۲449
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الممالک) پایتخت زابلستان خوانده است« :سپس به لمغان(لغمان)
باهزاران بال از میان قوم هزاره گذشتیم وبباختر زمین یعنی والیت
50
زابلستان رسیدیم وبه پایتخت زابلستان یعنی شهرکابل آمدیم »...

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
شاهنشاه ایران و زابلستان وکابلستان میخواند:
تا مـرز کابـلـستان

شهـنـشاه ایـران و زابـلــستان

ز قـنــوج

به ایران همه خوبی ازداد اوست

کجاهست مردم هــمه یاد اوست

ودر جای دیگری در وصف سلطان غزنه گوید:
به ایــران و تـوران ورا بنده اند
به رأی و بـفــرمـــان او زنـده اند
جهانــدار محــمــود ،شاه بزرگ
به آبشخورآرد همی میش وگرگ
زکشمــیرتا پــیــش دریای چـین
بــرو شهـــریـاران کنــنـد آفـــرین
فرخی سیستانی سلطان محمود را«خسروایران» می گوید:
من قیاس ازسیستان دارم که آن شهـرمنـست
وز پی خویــشان زشهرخـویشـتن دارم خـبر
تا خلـف را"خسروایران" ازآنجا بــرگـرفت
 - 50اکادميسين جاوید ،اوستا ،ص 39
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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:
خــداوند مــا شاه کــشورستان

که نامی به وی گشت زاولستان

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
چنانکه کعبه است امروزاهل ایمان را
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
یمین دولت و دولت بدو نمـــوده هــنـر
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
شاهان غزنه داشته و به آن دولت باج وخراج می پرداخته اند .پس
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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
(افغانستان) تطبیق میکند نه با جغرافیای سیاسی ایران امروزه که تا
قبل از 1۹35میالدی بنام فارس شناخته میشد.

نتیجه:
آنچه مسلم است اینست که حدود وثغور خراسان پیوسته
دستخوش رخدادهای سیاسی منطقه بوده است .داکتر اسپنتا نیز
دریک مقالۀ ممتع نوشته میکند که«:با این همه ،خراسان جغرافیا و
یا قلمرو دولت ملی نبوده است و نمیتوانسته باشد؛ به سخن دیگر،
خراسان سرزمینهای ادب خیز و گاه اسطورهای بوده است که از
دستی به دستی میگشته است .ملک خداداد و مفتوحه امیران و
شاهان بوده است .سرزمینی که رعایای خلیفه ،امیر و پادشاه در آن
زندگی میکردند و فاقد حق اراده و تصمیم بودهاند .این سرزمین
هرگز دارای مرزهای ثابت و شناخته شده نبوده است و پهنای آن،
همواره در نتیجه پیشروییها و یا شکستهای سالطین و فاتحان
51
افزایش و کاهش مییافته است» .
هنگامی که حکومت های محلی نیمه مستقل ومستقل طاهریان
صفاریان وسامانیان وغزنویان درسرزمین های خالفت شرقی
عباسیان روی کار آمدند ،مثالً :وقتی مرکز فرماندهی طاهریان
ازمرو به نیشاپورانتقال یافت ،طبعا ً حدود وثغور خراسان شامل
تمام سرزمین هایی میشد که ازاین حکومت اطاعت داشتند ومالیات
51

 داکتر رنگين دادفر سپنتا مقالۀ « ملت -دولت شهروندان گفتمان ضد نژادگرایی تباری »8صبح ،سه شنبه  3۱سرطان ۱393
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خود را به عمال طاهریان می پرداختند .اما کابل از طاهریان
اطاعت نمیکرد.همچنان زمانی که صفاریان سیستان بقدرت رسیدند،
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
شرق تا کابلستان ولغمان میکشید .دراین دوره طبعا ً خراسان بخشی
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
هنگامی که نوبت به سالطین غزنوی رسید ،غزنه به حیث پایتخت
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
وسیستان وسعت داشت ،وسلطان محمودغزنوی به حیث شاهنشاه
ایران و زابلستان وکابلستان مورد مدح وستایش شعرای بزرگی چون
فردوسی وعنصری وفرخی سیستانی وغیره قرارمیکرفت.
احمدشاه درانی ،بانی افغانستان معاصر:
هنگامی که احمد شاه درانی بنای دولت مستقل افغانستان را
میگذاشت ،برایش این مساله بسیارمهم بود که او بنیاد دولت مستقلی
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
ندانند که این پادشاه برکدام قلمرو وکدام سرزمین پادشاهی میکند؟
پرواضح است که پس از انتخاب احمدشاه به پادشاهی ،ازسوی
اعضای جرگه به او به حیث پادشاه افغانستان تبریک و تهنیت گفته
شده و درخطبه های نماز جمعه در همان هفته اول جلوسش به عنوان
پادشاه افغانستان بنامش خطبه خوانده شده است ،زیرا که احمد شاه
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
توسعۀ قلمرو سلطنت احمدشاه درانی ،این نام (افغانستان) بر تمام
قلمرو حکومت درانی اطالق شده رفت.
فیض محمد کاتب هزاره در مورد وجه تسمیۀ افغانستان می
نگارد«:این مملکت ...درزمان اعالحضرت ( اعلیحضرت )
احمدشاه که بعد از انقراض اعالحضرت نادرشاه درسال 1٧۴٧
میالدی مطابق 11۶0هجری بر اریکۀ سلطنت جلوس نمود زیاد تر
موسوم به «افغانستان» شد و اظهار اینکه به اعتبار کثرت وانبوهی
مردم "افغان" که دراین مملکت ساکن و متوطنند ،به زیادت لفظ
52
"ستان" در اخیر افغان به «افغانستان» نامزد گردیده است».
واما درهمینجا میخواهم خاطر نشان سازم که نام افغانستان
چه از 1747گذاشته شده باشد و چه از  ،1801و چه از1838به
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
هزاران مقاله و کتاب و نشریه نوشته و چاپ شده است .تالش
 -5۲سراج التواریخ ،جلد  ۱و ،۲ص3
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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
کشور شریک میدانند ،از کشور خود ،و از نام و تاریخ آن دفاع
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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مقاله ششم

ذکر افــغـان و افـغانســـتان
در منابع کهن تاریخی
() 2012 /2/1
وطن ای نکونامت افـغانـستان

هوایت خـوش ومنظرت دلستان

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
وهرودت یونانی پدرتاریخ در قرن پنجم قبل از میالد ،گواه این
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
میرسد که افغانها ازقدیمی ترین قبایل مهاجر آریائی اند که پس از
مهاجرت از مناطق علیای سیردریا وشمال جیحون(آمو) ابتدا به
باختر یا بلخ و سپس درجنوب هندوکش به وادی های رود کابل و
وادی رود ارغنداب وهیرمند و وادی های رودخانه گومل و ُکرم تا
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سند متوطن شده اند وقرنها وسده های متمادی دراین وادیها به شغل
گله داری وزراعت مشغول بوده اند.
اقتدارحسین صدیقی دانشمند هندی در مقالتی محققانه در مورد
ریشه وسابقۀ کلمه افغان مینویسد « :درنوشته های هندی ویونانی
باستان ازافغانها به نام «پاکتوس»(پشتون فعلی) و« اواغنا»(افغان
فعلی) یادشده است .هرودت مؤرخ یونانی (٤۸٦-٤2٦ق.م) آنها را
«پاکتوس» نامیده و ازجملۀ قبایل هندی به شمار آورده است .او
مینویسد «:هندیانی که درکنار شهر کاسپاتوروس(پیشاور) و
کشور«پاکتویکا»(پکتیکای کنونی) هستند ،درمقایسه با بقیه هندیان
در شمال وهمسو با باد شمال زندگی می کنند و روش زندگی آنها
53
شبیه باختری هاست .آنها درمیان هندیان جنگجوترین اند».
کلمۀ "افغان" درقرن سوم میالدی در دوره شاهپور دوم،
وشاهپور سوم ساسانی در کتیبۀ کعبۀ زرتشت بصورت «
ابگان »Abganو « اپگان  »Apganذکر شده و در مورد قبایل
5٤
افغانی بکار رفته است.
زبان شناس نامدار کشور ،آقای داکتر زیارکتابی دارد بنام
«تاریخ پشتونها در پرتو زبان شناسی» که در این اواخر توسط
شاعر شناخته شده کشور آقای سرخیل سیلنی به دری روان
زیرترجمه قرار دارد و در فیسبوک نیز انعکاس داده میشود .آقای
سیلنی در زیرنام کلمه افغان وافغانستان نقشه ای را بمشاهده گذاشته
که که در موزیم "حرم استانبول ترکیه گذاشته شده است .دراین
نقشه که درسال  1٧3۸میالدی کشیده شده ،نام افغانستان بصورت
 -53افغانستان ،جنگ وسياست ،ص،۲۲6مقالۀ اقتدارحسين صدیقی مقایسه شود با پشتانه ،
پوهاندتژی،ص ۵۰
 -54حبيبی  ،تاریخ مختصر افغانستان ،ج،۱ص7۲
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"اغوانستان" ذکر شده است.سپس متنی از کتیبه دارویش اول
هخامنشی را چنین نقل میکند:
«افغان،» Afghan=Afyan-اوغان =(،)Awyanیا با تلفظ
تورکی()Aywan

دراین شک وشبهه یی نیست که شکل اصلی این نام (اپه گه)
بوده که از سوی دارویوش اول ( ٤۸٤ -522ق.م) (درسنگ
نبشته تخت جمشید) برنیاکان ساکی (سکایی) پشتونها گذاشته شده
است .سپس عربها بحیث مشتقی از شکل جمع (اپه گه) یعنی
(اپگان) را به شکل (افغان) معرب ساخته  ،ترویج بخشیدند.
داریوش در سنگ نبشته تخت جمشید میگوید« :باختریان اهورا
نمی پرستیدند(اپگه( )a-pagaیعنی (بیخدا) بودند».
آقای داکتر زیار برپیشنه نام افغان وافغانستان بحث مفصلی
از لحاظ زبان شناسی دارند ،که میتوان آنرا در برگه فسبوک آقای
سیلنی مطالعه کرد.
دانشمند افغان مرحوم کهزاد ،به شهادت سرودهای ویدی (که
به 1٤00قبل از میالد 55متعلق اند) ،از قبیلۀ بزرگ «بهاراته»
یادآور میشود و مینویسد « :بهارت» یا «بهاراته» یکی ازقبایل
خیلی مهم کتله آریائی باختری است که بعد از فرود آمدن درجنوب
هندوکش بعضی عشایرآن از راه وادی ارغنداب وبرخی از راه های
درۀ «کوبها»(کابل) و«کرومو» (کرم) و«گوماتی»(گومل) به
5٦
پنجاب انتشار یافتند ».
کهزاد براساس تحقیقات دانشمندان هندی ومنابع سانسکریت
مخصوصا ً «مهاباراته» از جنگ میان ده قبیله آریائی در مناطق

 -55حبيبی  ،تاریخ مختصر افغانستان ،ج،۱ص8
 -56احمدعلی کهزاد ،تاریخ افغانستان  ،ج  ،۱صص  ،8۲،۱۵8چاپ  ۲۰۰۲استکهلم
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جنوب هندوکش نام می برد که برخی ازآنها تاهنوز نام خود را حفظ
کرده اند:
 -1الینا ها (Alinasنورستانیها -ریشۀ نام این قبیله در نامهای
الینگار والیشنگ باقی مانده است).
 -2پکتها (Pakthasپکتویس ،پختون  ،پختانه)
 -3بهاالناها (Bhalanasاهالی موجوده درۀ بوالن)
 -٤شیواها Chivas
 -۵ویشانن ها Vishanins
 -٦انوها Anus
 -٧دریوهوها Druhyus
 -۸تورواشاها Turvasa
 -۹یادوها Yadus
( Purusساکنین اندوس علیا وباشندگان
 -10پوروها
حواشی گندهارا)
مرحوم کهزاد در مورد پکتها متذکر میشود که «پکتها»
مانند قبیله معروف «بهارت»  ،یکی از قبایل معروف «ویدی»
باختری است که پیش از عصر مهاجرت درجامعه آریائی در باختر
میزیست .در حوالی  1۹00تا  2000قبل از میالد که آغاز مهاجرت
آریاها از باختر محسوب میشود ،قبیله پکتها دو حصه شده ،شاخه ئی
با قبایل وعشایر دیگر که معروفترین آنها در جزء پنکه جانا (یعنی
قبایل پنجگانه) واتحادیه «ده قبیله» اسم برده شده اند ،به جنوب
هندوکش فرود آمده و باالخره در دامنۀ کهسار ومناطق دشوار گذار
جنوب شرقی آریانا مسکن گرفتند وآنجا را بنام «مسکن پکتها» ( =
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پختونها)معروف ساختند .حصه ایکه مهاجرت نکردند ،مانند بسا
5٧
قبایل دیگر در باختر به زندگی ادامه داده و در همانجا ماندند.
کهزاد از اینهم جلوتر میرود و در بارۀ پکتها میگوید :آن
شاخۀ قبیلۀ پکتها که از بخدی(بلخ) به جنوب هندوکش فرود آمدند،
در عصر ویدی در دره ها و دامنه های دوطرف سپین غر مستقر
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
جمله از«توروایانا»  =(Turvayanaتوروهنی پشتو= شمشیرزن)
5۸
و پیروزی او درجنگ با مخالفین اسم برده شده است.
نام و نشان این قبیله باستانی کشور در مرور زمانه همیشه
زنده ونمایان بوده ومؤرخین بزرگ هرکدام آزآنها اسم برده اند.
هرودوت پدر مؤرخین ،قرنها قبل ازمیالد (٤۸٦-٤2۵ق.م)از قوم
«پکتی» یا «پکتیس» یا «پکتویس» واز محل سکونت آنها
«پکتیکا» یا «پکتیا» از هردو ذکر کرده است .بطلیموس جغرافیا
نگار مصری یک قرن قبل از میالد از آنها به صورت ضمنی یاد
کرده و خاک آنها را« پکتین» بطرف جنوب پاروپامیزاد قرار
میدهد .هرودوت در مورد پکتیس ها میگوید :لباس واسلحۀ آنها از
پوست وتیر وکمان آنها بشکل ونمونه محلی خودشان بود.رئیس
5۹
ایشان «ارتینت » Artynteنام داشت.
بنابر روایت هرودوت مؤرخ یونانی ،چهار قبیله معروف
در«پکتیکا» زندگانی داشتند :گندهاریها،اپاریتی ها ،ستاگیدیها ،و
دادیکیها.

 -57کهزاد ،همان ،ص 9۰-89
 -58کهزاد،همان ص  ،97-96حبيبی ،تاریخ مختصر افغانستان ،ص ۱۰
 -59کهزاد ،همان ،ص 9۱
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 -1گندهاریها  : Gandhariبنابر پژوهش های مرحوم کهزاد،
باش ندگان گندهارا،درسر زمینی که از کابل تا درۀ سند رااحتوا
میکرد ،زندگی میکردند .گندهاریها بارها ازحوزه شرقی رود کابل
به نقاط دیگرمهاجرت کرده اند .از آنجمله به حوزۀ رود
«سراسواتی» یا«هرااواتی» (رودارغنداب) یعنی در وادی قندهار
مهاجرت کردند .گندهاریها در آخرین مهاجرت خود به حوزۀ
ارغنداب ،در اثر ورود کوشانیها به حصص جنوبی آریانا ،کاسۀ آب
«فـو »Foاز یادگارهای مهم بودا را با خود از اندوس علیا (پشاور)
به وادی ارغنداب بردند ٦0.وشاید همین کاسه ای باشد که تاچندی
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
عربی حک شده است تا به آن صبغۀ تقدس داده باشند .ظاهرا ً نام
قندهار شکل متحول ومعرب کلمۀ «گندهارا» تواند بود ،مگرمرحوم
کهزاد برآنست که :اسم موجودۀ «قندهار» از نام«گندوفار» پادشاه
دودمان مستقل پهلوا(نیمه اول قرن اول میالدی) به میان آمده است،
زیرا مشارالیه به اسم خود شهری در حوزۀ ارعنداب به نام
٦1
«گندوفار» یا چیزی شبیه آن ساخته بود.
 -2ستاگیدیها  : Satagyddaبقول مرحوم کهزاد ،یکی از
کهن ترین اقوام کشورما است که «هرودوت» وبطلیموس هردو از
آن نام برده اند .هرودوت آنها رابا گندهاریها مربوط وجزء یک
والیت میشمارد ومیگوید که ستاگیدیها با اهالی اراکوزی (قندهار)هم
تماس داشتند .قرار نظر «آندره برتلو» ایشان در کوه های
پاروپامیزس وحوزه علیای هیرمند ونقطه ایکه حاال غزنی درآن آباد
 -6۰کهزاد  ،ج ،۱ص 97
 -6۱کهزاد  ،ج ،۱ص 98
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است ،بود وباش داشتند" ».بیلو" در کلمۀ «ستک» نام «ختک» را
سراغ میدهد .بهرحال معلوم میشود که ستاگیدیها مردمان مالدار بودند
و لباس شان شباهت به گندهاری ها داشت .حصه باالی بدن و
رانهای خود را اکثرا ً برهنه میگذاشتند .شمشیر کوتاه و راست
استعمال میکردند و بند آن را به شانه چپ خویش وصل میکردند.
 -3اپاریتیها  :Aparitaeقومی بوده که در دامنه های جنوبی
سپینغرمی زیستند« .بیلو» درکتاب نژادهای افغانستان ،ایشان را به
استناد تذکار هرودت درعالقۀ پکتیا قرار میدهد واین عالقه ایست که
قسمت جنوبی وشرقی افغانستان را تا سواحل رودسند در برمیگیرد.
بیلو درکتاب فوق الذکر خود«اپاریتی» ها را عبارت از
همین«اپریدی»ها میداند و«افریدیها» امروز یکی ازقبایل بزرگ
٦2
ومعروف پشتون است که در دوطرف دره خیبر زنگی دارند.
 - 4دادیکیها  :Dadiceaهرودت ،محل اقامت ایشان را در
پکتیکا قرار میدهد و ازاین معلوم میشود که یکی از شعب پکتیها(
پختونها) بودند و با گندهاری ها تماس و پیوستگی داشتند .کهزاد این
٦3
دادیک ها را عبارت از تاجیکها میداند.
دانشمند دیگرافغان کاندیدای اکادمیسین محمدانورنومیالی که
در مورد نژادهای افغانستان تحقیقات وسیعی دارد ،به این نظراست
که هنوز هم یک قبیله از پشتونها بنام«دادیک» در میان کاکرستان
واقع درجنوب قندهار و شرق کویته بلوچستان زندگی دارند .آقای
نومیالی متذکر شد که این قبیله به همان نام و نشان تاریخی خود
امروز در منطقۀ کاکرستان وپشین پاکستان زندگی میکنند.

 -6۲کهزاد  ،ج ،۱ص ۱۰۰
 -63کهزاد  ،ج ،۱ص ۱۰۰
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پوهاند دکتور حبیب هللا تـژی دانشمند افغان میگوید :هنری
بیلو ،لوونتال ،اوالف کارو ،و مولف مطالعات زبانشناسی هند جورج
گیریرسن در عبارات فوق الذکر هرودت کلمات «پکتیکا»
و«پختویس» را معادل الفاظ پشتونخوا وپشتون تلقی میکند .همچنان
جورج گریرسن کلمه پشتون را با کلمه «پکتاس» ریگویدا ،کتاب
کهن آریانا قابل مقایسه دانسته وکلمۀ «اپاروتی» هرودت را مردم
٦٤
«اپریدی» میداند.
بنابر تحقیقات گریگوریان ،نخستین اشاره در مورد افغانان در
قرن ششم میالدی ازسوی یک منجم هندی بنام «وراهامهیرا
 »VarahaMihiraدراثرش «برهات-سمهیتا»Samhita-Brhat
بصورت « اواگانا  » Avaganaبه آن دسته مردمی اطالق شده
که در نواحی شرقی افغانستان کنونی زندگی داشتند و به احتمال قوی
همین افغانها گمان شده میتوانند .و در قرن هفتم میالدی زایر چینی،
هیوسان تسانگ  ،HusanTsangازمردمی بنام"اپوکین"
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
ناهنجاراست،ولی بسیار با ایمان و درستکار و از همسایگان خود
٦5
بسیار بلند همت تراند".
گرگوریان مینویسد :بـیلیو Bellewریشهً اصطالح «پتان »
را درکلمه «پکت» هرودت می بیند که سیزدهمین بخش امپراتوری
داریوش بود ،مگر مارگنسترن برمبنای علم زبان شناسی ریشهً پتان

 -64پوهاند حبيب هللا تژی ،پشتانه،ص ۵۱
 -65افغان رساله ،جنوری  ،۲۰۰۵ص(،۲۰نيز دیده شود،رساله قبل الذکرحسن کاکر ،ص )۱8

افغانستان یک نام جاویدان

75

را از کلمه "پکت" نمیداند و برطبق دانش زبان شناسی کلمه "پتان"
٦٦
را مشتق از کلمه پشتانه میداند.
داکتر حسن کاکر ،میگوید که "پتان" نام نسبتا ً جدید است.
درباره توجیه این کلمه روایات متعددی موجود است .بقول فرشته
وقتی افغانها از جبال غور کوچانیده شدند در معمورۀ پتنۀ والیت
بیهار سرزمین هند متوطن ساخته شدند .هندیها آنها را به اسم مکان
جدید شان "پتان" خواندند .زبان شناسان منجمله مورگن سترن،
برطبق استدالل زبان شناسی کلمه پتان را مشتق از کلمه پشتانه
میداند ،مگر این تعبیر فاللوجیکی این کلمه به سببی ضعیف است که
این نام قبل از قرن دوازدهم میالدی در منابع تاریخی به نظر نمی
خورد و این ظاهرا ً 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
را صرف به آن پشتون های اطالق کنند که در داخل و مجاورت
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
کرده مینویسد که  :اپوکین ها(افغانها) «طبعا ً مردمان سرسخت
وخوفناک اند.درسلوک درشت اند ولی در موضوع عقیده و ایمان
برهمسایگان برتری دارند ».کاکر،عالوه میکند که ،یک تعداد
نویسندگان دیگرنظریات مشابه اظهار نموده اند ،ولی من نه نام
اپوکین ونه نوشته فوق را در کتاب [شون چونگ -اسناد بودائی
جهان وغرب ]-یافتم که پروفسور ساموئیل بیل()Samuel Beal
 -66افغان رساله ،جنوری  ،۲۰۰۵ص۲۰
 -67داکترحسن کاکر ،افغان ،افغانستان وتشکيل دولت درهندوستان ،فارس وافغانستان ،طبع
آفسيت ،جریده وفا۱988،م ،ص۱5
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آنرا ترجمه کرده است و در  1۸۸۸درلندن نشر شده است .گفتار
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
مردم بامیان] چنین است  ...:اطوار مردم آنجا سخت ودرشت است.
پوشاک شان عموما ً از پشم وپوست بوده  ...ادبیات ،مقرراتی ،رسوم
وپول مروج شان درتجارت عیناًًً همان است که درکشورتخار
معمول است ...لسان شان کمی متفاوت است ولی بلحاظ شکل و
قواره خیلی باهم شباهت دارند.کاکر ،می افزاید که پروفیسور بیل آن
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
نیالس جولین( )Stanilas Julienبه انگلیسی ترجمه شده است
وموصوف برای این مقصد بیست سال را برای فراگرفتن لسانهای
چینی وسانسکریت صرف نموده است .پسانها همین متن ،اساس
کتاب الکزاندرکننگهم را بنام "جغرافیه قدیمی هندوستان" تشکیل
میدهد.
کننگهم مینویسد":شون چونگ صرف یک مرتبه درهمین یک
فقره مختصر اپوکین را ذکر میکند و آن را بین فالنه (Falanaبنو)
وغزنی بسوی شمال غرب اولی وجنوب شرقی دومی قرارمیدهد.
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 تقریبا ً مطمئنم که مقصد
٦۸
شون چونگ از ذکر کلمه «اپوکین» افغان بوده است".
 -68داکترحسن کاکر ،افغان ،افغانستان وتشکيل دولت درهندوستان ،فارس وافغانستان،
صص3۰ -۲9
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افغان وافغانستان در منابع عهد اسالمی :
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
بیهقی ،ابوریحان بیرونی  ،منجم وریاضی دان عصرسلطان محمود
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
هرات وابن بطوطه سیاح مراکشی در کتاب "رحله" وبابُردر بابُرنامه
،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
ایفاکرده اند ،یادآوری نموده 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
خویش ،گواهی میدهند که سلسله های افغانان لودی وخلجی وسوری
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
در غزنه وبخش عمده افغانستان بدست او،درملتان یکی از قبایل
معروف افغان(لودیان) تحت رهبری یا سرکردگی شیخ حمیدلودی(از
 3٧0تا  ٤01هق) صاحب قدرت وحاکمیتی بودند ٦۹.در کتاب«اداب
الحرب والشجاعه» فخر مدبر مبارکشاه ،یکی از منشیان سالطین
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.
شمشیرهای آنها به نام « سورمان» و «تورمان» دردهلی خریداران
زیادی داشت .شواهد موجود دراسناد قرن  1٤میالدی نشان میدهد
که برخی افغانهای تاجر[اسپ] دردیوان قضای دهلی نفوذ زیادی
داشتند ،زیرا تجارتی که توسط انها انجام میشد ،نه تنها برای خزانه
شاهی منبع درآمد محسوب میگردید ،بلکه نیاز هند را به اسپان
٧0
جنگی 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
٧1
جای خاصی داشتند.
 -69حبيبی،تاریخ مختصر افغانستان،ص ۱3۱-۱۲9
 -7۰محمدبن منصور بن سعيد مبارکشاه مشهور به فخر مدبر،آداب الحرب
والشجاعه،تهران۱364ش ،ص ،3۱4جنگ اسپ وفيل در سلطان نشين دهلی ،ص ،۱9چاپ
کراچی (۱97۱ ،به حواله افغانستان ،جنگ وسياست  ،چاپ ایران ،۱37۲ص۲۲۵
 -7۱به حواله افغانستان ،جنگ وسياست  ،ص۲34
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لشکرکشی های سلطان محمود به هند وغارت آن قاره فرصتی
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.
براساس نوشته های وقایع نویسان قرن 13میالدی ،چون مؤلف
«آداب الحرب والشجاعت» فخرمدبر ،ومنهاج السراج جوزجانی
مؤلف طبقات ناصری  :سلطان معزالدین سام در لشکرکشی خود
علیه هند ،تعداد قابل مالحظه ای از سربازان افغان را شامل ساخته
بود .جوزجانی میگوید «:برطبق فرمانهای الغ خانی (بعدها ملقب به
بُلبن) ،مدافعان راستین بربلند ترین مناطق مرتفع بر راه های پر پیچ
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
بود .تعداد آنها درخدمت و دررکاب الغ خانی ،بالغ بر 3000سواره
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
پرنفوس ترین سکونتگاه قبایل افغانان میشمارد.عبارت حدود العالم
چنین است «:سول دهی است برکوه با نعمت واندرو افغانان اند و
چون از اینجا بروی تا به حسینیان راه اندر میان دوکوه است ».و
باز در بیان شهری بنام " بینهار" از افغانان نام برده میگوید«:
بینهار،جائیست پادشاه او مسلمانی نماید و زن بسیار دارد از

 -7۲همان اثر به حوالۀ منهاج سراج جوزجانی ،طبقات ناصری ،طبع کابل ،۱34۲ص 3۱۵ببعد
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مسلمانان و از افغانان و از هندوان ،بیش از سی کس ،و دیگر مردم
٧3
بت پرستند» .
گریگوریان یادآوری میکند که «درمنابع اسالمی ذکر افغانان
را برای اولین بار درکتاب فارسی"حدودالعام" (3٧2هق=۹۸3م) از
مولف نامعلوم ،و نیز در الکامل ابن اثیر(٦30 -۵۵۵ق) واقعه
نگارعربی میتوان مالحظه کرد .عتبی منشی دربار سلطان محمود،
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
محمود وسلطان مسعوددر کتاب "تحقیق ماللهند"خود ازقبایل مختلف
افغان هایی یادآور میکند که درسرحدات شمال غربی هند سکونت
٧٤
داشتند.
درملحقات شاهنامه فردوسی در داستان نبرد رستم با کک
کهزاد ،٧5نیزلفظ «افغان» و«اوغان» هردو را چنین می بینیم:
چنین گفت دهــقان دانــش پــژوه

مراین داستان را زپیشین گـروه

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 وکُــرد و بلـوچ

یکی قلعـه باالی آن کــــوه بـــود

که آن حصن از مـردم انـبـوه بود

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

 -73بحوالۀ پوهاند حبيبی،مجلۀ آئينۀ افغانستان،شماره 99ص 96
 -74افغان رساله ،جنوری  ،۲۰۰۵ص۲۰
 -75شاهنامه فرودسی ،چاپ انتشارات اميرکبير ،سپهر،تهران ،۱374ص 558
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ورا نــام بــودی کـــک کُــهـزاد

به گـیـتی بسی رزم بــودش بـیاد

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

استاد حامدنوید دریک مقاله محققانه می نویسد":هرگاه از نگاه
علم  Etymologyیا ریشه شناسی  ,ریشۀ های تاریخی واژۀ افغان
را بررسی نمائیم در می یابیم که  :کلمهء « افغان » به معنی پشتون
نیست ،بلکه این کلمه ریشه یافته از واژۀ  Asvakanدرسانسیکریت
Ashvakasدرزبان هند وآریایی پراکریت ،اسپکان درپهلوی
اشاکانی ،اشکانوی )(Assakenoi= horsemanدرمتون قدیمی
گریکورومن  ،ابکان واپگان درپهلوی ساسانی که حرف (س) آن به
مرور زمان افتاده  ،آمده است .ازآنجایکه حروف (پ) و (گ)
درالفبای زبان عربی وجود ندارد معرب کلمه «اپگان» درادوار
اسالمی «افغان» نگاشته و تلفظ شد .کلمه «افغان» به حواله
مؤرخین وزبانشناسان معروفی چون جان مک کرندل J.W.
 ،McCrindleایریکلیوس  É.Reclusفرانسوی ،کریستن لیسن
نارویجی  Christian Lassenالکزاندرکوگنهام Alexander
Cunninghamبرتانیوی لقبی بود که ازدیرزمانه ها به سوارکارن
وسلحشوران باختری و کامبوچه ها یا ساکنین قدیم اطراف کابل که
آئین اوستایی داشتند تعلق میگرفت.
استاد نوید می افزاید« :سلسله شاهان اسپه یا اسپه گان باختردرجلگه
های شمال هندوکش جایکه پرورشگاه اسپان اصیل وتازنده بود
نخستین مقرفرمانروایی شانرا اساس گذارده ودامنه اقتدارشان را
درنیمه هزاره دوم پیش ازمیالد تا کابل وسرزمینهای دیگرجنوب
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
پورشاسپ لقب پدرزردشت .به اساس تحقیق در متون اوستایی کلمه
آبگان یا آو گان به معنی کوبنده مترادف به جنگجو آمده است که این
کمله در کتیبه های شاهپور اول و دوم ساسانی در نقش رستم
بصورت اپگان و ابگان ذکر است ».چناچه فردوسی در شهنامه
چنین گفته:
سـپـهـــدار چـون قـارن كاو گـــان
سپه كش چو شیروى و چون آوگان
کلمه اسپه که درسانسیکریت ( )Aśvakanودر پهلوی به
«اپکان» یاد شده معنی سوارکار را میداده مانند لهراسپ  ،زرآسپ ،
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
درختی گشن بیخ وبسیارشاخ
آریان تاریخنگاررومن به حوله یاداشتهای همراهان اسکندر
ازجنگهای وی با اشکانوی ها یعنی سوارکاران افغان دراطراف کابل
گزارش میدهد .بهمین ترتیب ابن بطوطه واقعه نگاروسیاح معروف
مراکشی عربی زبان ،دریادداشتهای سفریکه درسال  132۸میالدی
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

: آقای نوید فهرستی از منابع درمورد کلمه افغان را چنين بدست ميدهد-
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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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سید جمال الدین افغان درتاریخ افغانستان ،درمورد اصل
ونسب ملت افغان مینویسد" :در بارهء نام افغان دو نکته بسیار مهم
و قابل یاد اوری است  .یکی اینکه نام افغان نام بسیار قدیمی است
که در منابع مهم و معتبر تاریخی مثل الکامل ابن اثیر؛ تاریخ بیهقی
؛ تاریخ یمینی و حدود العالم آمده و بخصوص در سفر نامه ابن
بطوطه به کرات ذکر شده .نکته دوم اینکه نام افغان هرچند بیشتر
بر پشتونها اطالق شده است اما مختص انها نبوده است .میری لویس
کلیفورد در کتاب ( سرزمین ومردم افغانستان ) از روایات مختلف
مورخین عرب نتیجه گیری کرده است که  " :اوه گانه (= سوارکار
نجیب ) یا افغان در نزد اعراب هم بر پشتونها اطالق می شده است
هم بر تاجیکها " در جای دیگر کلیفورد در مجموع چنین جمع بندی
کرده است که  :نام افغان بر کلیۀ باشندگان کوپایه های هندوکش
٧٧
اطالق می شده است.
دلیل مهمی که این نتیجه گیری کلیفورد را ثابت میکند سفر
نامه ابن بطوطه است .وی در سفرش به کابل می نویسد :سپس به
کابل سفرکردیم در اینجا طایفه یی از عجم زندگی میکند که افغان
نامیده می شوند .کابل از قدیم پایتخت پادشاهان افغان بوده است.
درکتاب ابن بطوطه نکته مهم این است که او در هر حال کلیه با
شندکان کابل و نواحی اطراف انرا افغانان خوانده است .ازطرف
دیگر دراثار ابوریحان بیرونی مثل التفهیم (دربیان اقلیم سوم ) و
درکتاب الصیدنه (دربیان گیاه زیتون) کوه های هندوکش از حد
فاصل چین تا به زابل و بست به نام کوه های افغانان خوانده شده
است .از اینرو نتیجه گیری کلیفورد مبنی بر اینکه نام افغان [عالوه

 -77سيد جمال الدین افغان ،تاریخ افغانستان،ترجمۀ مرتضی اسعدی،ص۱4۱
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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
میشود که افغانان درحدود 13۶0میالدی به عنوان عساکر اجیر
درلشکرکشی های الغبیگ بر هند اشتراک داشتند .درآثاراوایل قرن
چهاردهم مثل "تاریخنامه هرات" که توسط سیفی هروی [در٦1۸
هجری] نوشته شده گفته میشود که :افغانستان از غرب تا سیستان،
واز شمال تا غور و زمینداور و زابلستان ،ازجنوب تا مکران
(بلوچستان) ودرشرق تا رودخانه سند هندوستان گسترده است .بدین
٧۹
ترتیب ناحیه مستونگ کویته مرکز آن را تشکیل میداده است.
سیفی هروی که کتاب خود رابدستور ملک غیاث الدین کرت
درسالهای  ٧1۸- ٧1۵هجری نوشته بیش از سی بار از افغانستان
نام برده وموقعیت آنرا درجنوب هرات نشان میدهد وبه ارتباط به
احیاء مجدد هرات مینویسد که :درسنه ۶3۴هق =123۶میالدی خان
بزرگ ،اوکتای قا آن ،فرمود تاهرات را احیاء کنند و عده ئی از
اسیران را که بعد از نخستین بار تسخیرهرات در ۶1۸هجری=
1221میالدی از آن شهرکوچانده بودند باز گردانند ،دیدند که در
پیرامون ویرانه های شهر تقریبا ً نه روستائی بود و نه حیوان کاری
برای زراعت و «جویها انباشته شده است ».و بدین سبب نخستین
ساکنان هرات ناچار خود بجای گاو ،گاو آهن و خیش میکشیدند.
قرار براین شده بود که هر مرد ساکن هرات سه من گندم
(3کیلوو٧00گرام) در پنجاه «کوتک خاک» بکارد و از برکه و

 -78سایت آزمون ملی ،مقالۀ تاریخ افغانستان بقلم سيد جمال الدین افغان ترجمه و توشيح از
مهندس داود عطایی قندهاری فصل دوم
 -79سيفی هروی ،تاریخنامۀ هرات ،چاپ کلکته،ص ۲44 -۲3۰
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حوض آبش دهد ۸0 .و به امر قستای شحنۀ جدید مغول «هنگام زرع
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
مرد تناور را که در سرعت سیران بر طیران طیور مبادرت
گرفتندی ،هر یک با پشتواره بیست من پنبه به «افغانستان» فرستادند
۸1
تا از آنجا دراز دنبال(گاو) و ادوات دهقنت آوردند».
این روایت به وضوح موقعیت افغانستان را در جنوب هرات
نشان میدهد و اگر این افراد توانائی انتقال بیست من پنبه را تا 1۵0
تا 200کیلومتر داشته بوده باشند ،این فاصله تا شهر فراه ودرنهایت
تا شهر بست وهلمند میرسد .پس معلوم میشود که درعهد سیفی،
افغانستان و افغان به قبایل مسکون ازهلمند تا کوه های سلیمان را
میگفته اند ،ولی از مطالب دیگر تاریخنامۀ سیفی بر می آید که قلمرو
افغانستان آن روزگار درجنوب شرق تا کوه های سلیمان و رود اتک
۸2
میرسیده است.
مونت استوارت الفنستون مینویسد که « :همه روایتها دراین
نکته موافقند که در روزگاری دراز پیش ازاین افغانان درکوه های
غور می زیسته اند و ظاهرا ً آنان در روزگار پیشین درکوه های
سلیمان نیز ماوا گزیده بودند .کوه های سلیمان تمام کوه های جنوبی
افغانستان را در بر میگیرد .بر اساس روایت تاریخ فرشته آنان
درسدۀ نهم درکوه های شمال  -شرقی جایگزین بوده اند .ظاهرا ً
افغانان بخش مهمی از سپاه محمود و دیگر شاهان غزنوی را تشکیل
 -8۰تاریخنامۀ هرات ،تاليف سيفی هروی،چاپ صدیقی ،صفحات ،۱۶9 ،۱۱۲ ،۱۱۰،۱۱۱
 ۱8۶و غيره
 -8۱همانجا ،ص۱46
 -8۲همان ،صص ۲۱3 ،۱8۶ ،۱۶9وغيره
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می داده اند ،اما کوه نشینان غورآزادی خویش را حفظ کرده بودند .و
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
اند وظاهرا ً غور ،فیروزکوه وبامیان از شهرهای بزرگ آنان بوده
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
غزنویان متحمل شدند ،تا سرانجام دست به اسلحه بردند و شاه غزنی
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
دودمانهای مختلفی از افغانان برهندوستان حکومت کردند ،اما بخش
دیگر قلمروشاهان غور به دست خوارزمشاه افتاد وسپس توسط
چنگیزخان فتح شد .از دودمان سوری اکنون( در)1۸1٤
خانوادهای انگشت شماری در دامان مانده اند .افغانان در مدت
حکومت دودمان چنگیز وتیمورلنگ ودودمانش ظاهرا ً ازادی خویش
۸3
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
ده بار ،بلکه  3۵بار ذکرشده است .پس میتوان گفت که نام
 -83الفنستون ،افغانان ،بيان سلطنت کابل ،ترجمه فارسی از آصف فکرت ،ص ۱8۵
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افغانستان قبل از آنکه سیفی هروی در قرن هفتم هجری(= قرن
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
کرده مدار اعتبار باشد ،سابقۀ نام افغانستان به قرن دوم هجری
میرسد .اکادمیسین داکترجاوید از تاریخ فرشته نقل میکند «:القصه
مسلمانان افغان به زراعت و تحصیل مایۀ معاش مشغول گشتند و
خداوند اسپ و گاو و گوسفند بسیار شده با مسلمانانی که همراه
محمد قاسم از راه ملتان آمده ساکن آنجا شده بودند رابطۀ اشنائی و
آمد و شد به هم رسانیدند و در سنه [ 1٤3هق]چون اوالد ایشان
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
امرای خود را با دو هزار سوار و پنج هزار پیاده درنهایت استعداد
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
مقاومت افراشتند و درمدت پنج ماه هفتاد جنگ با کفارکرده و در
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
ایشان می پرسید که احوال مسلمانان کوهستان(روه) به کجا رسید و
چه صورت پیدا کرد؟ ایشان جواب می دادند که کوهستان مگوئید،
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افغانستان بگوئید که به جز افغان وغوغا در آنجا چیزی دیگری
۸٤
نیست».
بعداز این روایت داکترجاوید عالوه میکند که  «:ظاهرا ً بدین
سبب مردم به زبان خود امکنه ایشان را افغانستان و وجود ایشان را
افغان میخوانند ]۸5[».مگراکادمسین جاوید این بیت شاهنامه را که
دروصف کک کهزاد گفته میشود:
نـژادش ز افغان ،سپاهـش هـزار
همه ناوک انــداز و ژوبـین گـذار

فراموش نموده که در آن معنی کلمه «افغان» کامالً برخالف
آن چیزی است که فرشته آن را تعبیر وتوجیه کرده است .این نام
بطور مشخص در زمان حکمروائی ملوک ُکرت (یا ُکرد) هرات در
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.
اما غبار قندهار را جزو افغانستان دوران مغول وعهد امیر
تیمور نشمرده از قول عبدالرزاق مولف مطلع السعدین نویسنده قرن
چهاردهم چنین مینویسد«:ذکر توجه صاحب قران (امیرتیمور
گورگان) به سیستان وقندهار وافغانستان .آنگاه ازعالقه های فراه ،
بست وقندهار ،تخت سلیمان وغیره نام می برد ازین نوشته واضح
میشود که تا عهد مولف(درزمان امیر تیمور) ،قندهارهم جزء

-38داکتر جاوید،اوستا ،ص (،۱۱8تاریخ فرشته ،از محمدقاسم بن غالم علی ،ص ) ۱9-۱8
-85داکتر جاوید،اوستا،همانجا
 -86تاریخنامۀ هرات ،تاليف سيفی هروی۲44 -۲3۰،۱۶9،۱8۶،
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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
پشتو زبانان افغانستان یاد میکند ،میگوید« :اینان از وقتی که تاریخ
بیاد میدهد درشرق افغانستان وجبال سلیمان اقامت داشتند وبتدریج در
چهارجانب منتشرگردیده وباالخره سرزمین«پشتونخوای» کنونی را
تشکیل کردند.علی الرغم صدها نام قبیلوی،نام عمومی پشتو
زبانان«،پشتون وپشتانه=پختون وپختانه» است.اینکه پشتوزبانان
خود را در مجموع پشتون وپشتانه یا پختون وپختانه میخوانند دلیلی
است برقدامت این نام نسبت بنام «افغان» وهمین نام پشتانه وپختانه
است که در هندوستان قرن چهاردهم به کلمه «پتهان»تحریف گردید
زیرا افغانها در مرحله اول بیشتر درمعمورۀ"پتنه" اقامت اختیار
۸۸
کرده واز طرف هندوها«پتهان» خوانده شدند».
غباردر مورد نام افغان میگوید «:نام"افغان" که تاقرن چهاردهم از
طرف نویسندگانی چون الفی وفرشته وابن بطوطه درمورد قبیله یا
قبایلی از پشتوزبانان ذکرمیگردید ،بعد ها بیشتر ووسیع تر وادبی
ترشده میرفت تا جائی که علی الرغم تصور آن پشتون زبانانی که در
اوایل این نام را تحمیلی از جانب دیگران میدانستند ،خود نویسندگان
پشتوزبان در آثارخویش این نام را بکار بردند ،از آن جمله بود
خانجهان لودی(متوفی .)1۶30
نام "افغان" تا قرن هژدهم آنقدر وسعت یافته بود که احمدشاه ابدالی
درکتیبۀ عمارت حاجی خانه خود واقع در حجاز نوشت که «درانی
وغیر درانی هرافغانی که باشد »....دراین جا از غیر درانی مطلب
ازسایر قبایل پشتوزبان بود،یعنی تا قرن هژدهم"افغان" نام عمومی
 -87غبار،افغانستان درمسيرتاریخ309 ،
غبارج،۱ص 3۰8
-88
ُ
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پشتوزبانان مملکت قرارگرفته بود وتا قرن نوزدهم وسعت آن بجای
رسید که نام عمومی مردم افغانستان -اعم از دری زبانان وترکی
زبانان وغیره -شناخته شد .غبارمی افزاید«:چنانیکه نام «افغان»
درطول هشتصد سال وسعت نهائی حاصل کرد همچنان مسکن اصلی
پشتو زبانان که کوه های سلیمان ونواحی آن بود از قرن سیزدهم تا
قرن نزدهم در طی ششصد سال از یک «افغانستان» کوچک
ومحدود بنواحی جبال سلیمان  ،بیک «افغانستان» وسیع تری که
۸۹
شامل تمام والیات شرقی کشور بود توسیع حدود نمود» .
غبار در ادامه همین بحث متذکرمیشود که «:در همین قرن نوزدهم
بود که در نامه جوابیه ،الرد اکلند وایسرای هندوستان ،مورخ -1۶
اگست  ،1۸3۸به عنوان شاه شجاع الملک پادشاه فراری و غیر
قانونی افغانستان برای بار اول نام "افغانستان" در عوض اسم
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
ویسرای هنددر درجه اول اهمیت قرار بگیرد .غباردرهمان صفحه
ای که از مکتوب الرد اکلیند نام برده  ،از سیفی هروی بحیث اولین
نویسنده قرن سیزدهم میالدی یاد میکندکه نام افغانستان را بارها در
تاریخ ذکرکرده ویکجا چنین نوشته است«:اولجایتوخان،خطۀ هرات
تااقصی افغانستان وحد آموی را به سلطان غیاث الدین کرت محفوظ
نمود( ».غبار،ص  )30۹چنین تذکراتی بارها وبارها درتاریخنامه
هرات باذکر نام افغانستان آمده است ،ایا با وجود چنین گواه معتبر
 -89غبار،افغانستان درمسيرتاریخ،ج3۰8،۱
 -9۰غبار،افغانستان درمسيرتاریخ،ج3۰9،۱
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تاریخی چطور قلمش یاری داد که بگوید « برای بار اول نام
"افغانستان" [در ]1838در عوض اسم "خراسان" ذکر گردید».
غبار بخوبی میدانست که مکاتبه الرد او کلیند ویسرای انگلیس
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.
غبار دریک جای دیگراز تاریخ خود در مبحث سلطنت زمانشاه
متذکرمیشود که کپتان ملکم [سفیرانگلیس بدربارفتح علیشاه
قاجار]در ماه دسمبر 1٧۹۹از کشته شدن روسای قبایل 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 که
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
و اگر ناگزیر است که تحت اثر یکی از این دو کشور(افغانستان
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
درنامه های خصوصی خود به اولیای انگلیس از زمانشاه بحیث
پادشاه افغانستان نام برده بود ،آگاه بود ومیدانست که ملکم در
قراردادی که در 10جنوری  1۸01با شاه ایران بر ضد زمان شاه و
 -9۱غبار،افغانستان درمسيرتاریخ،ج،۱ص 378
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ناپلیون به امضا رسانده بود ،دو بارنام افغانستان درکنار نام پادشاه
افغانستان ذکر شده بود.
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
وفراری  30ساله درقلمروپنجاب یاد میکند وتاکید میکند که " برای
بار اول نام "افغانستان" در 1۸3۸در عوض اسم "خراسان" ذکر
گردید".
پایان
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مقاله هفتم

درنگی بر مقدمه واصف باختری
برکتاب «عياری از خراسان»!
درود برآقای رفعت حسينی که مقدمه واصف باختری را برکتاب
«عياری ازخراسان» با نقد بی ریب وریای خود با دیگران شریک
ساخت وما را با طرز تفکر وماهيت وجودی مردی آشنا ساخت ،که
بيش از نيم قرن برای بسياری از عناصرچپ ،قابل پيروی وستایش
بود.
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رفعت حسينی بدرستی درنقد خود برمقدمه واصف باختری ميگوید
که  ":بچه سقو سرنوشت وروزگارآیندهء انسان های ميهن مرا
نابود وتبه ساخت".
باراولست که من مقدمه واصف باختری را برکتاب " عياری از
خراسان " درپای نقد آقای رفعت حسينی ،دیدم وآنرا خواندم.
من هرگز وهرگز تصور نميکردم که واصف باختری آن شاعر
معروف و حافظ قرآن وحافظ قصاید مطول ویکی ازمنسوبين نامدار
جریان چپ( شعله جاوید) چنين سقوط کند که از یک عنصرمرتجع و
یک نوکر استعمار ویک بيسواد و دشمن علم ومعارف ویک دزد
جانی وجاهل و یک متجاوز به کودکان و دخنران و ناموس مردم
کابل بدفاع برخيزد و به این دليل خام که اوایل زندگی حبيب هللا
کلکانی با اوایل زندگانی رجال تاریخ سازی چون :یعقوب ليث
وتيمورلنگ ونادرافشار یکسان بوده است؟؟؟ وبگوید :من بارها از
خود وازدیگران پرسيده ام که کلکاتی چه گناهی کرده که اینقدر
موردطعن وشماتت نویسندگان قراردارد ولی یعقوب ليث و
تيمورلنگ ونادرافشار مثل او مورد شماتت قرار ندارد؟
اقای واصف باختری باید توجه داشته باشند که انسانها را از روی
نتایج کارهای شان برحيات اجتماعی مردم ميتوان ارزیابی کرد نه از
روی کارکردهای غيرموثرعهد جوانی شان.
در ظهور یعقوب ليث صفاری برسریر پادشاهی دست هيچ انگليس
ویا روحانی مرتجعی دخيل نبوده است.یعقوب از پای کوره ِرویگری
برخاست و به حلقه عياران وجوانمردان پيوست و به داد مظلومان
می پرداخت وسپس با داعيه استقالل سيستان برضد استبداد قيام کرد
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و بالنتيحه به تشکيل یک امپراتوری بزرگ به وسعت تمام افغانستان
وایران وبلوچستان نایل آمد و زبان دری پارسی را بجای زبان عربی
رسميت داد  ،ولی کلکانی چه کرد؟
از دزدی به آغوش انگليس در پيشاور شتافت وبعد با حمایت یک
روحانی مرتجع وابسته به انگليس برکابل حمله کرد و یک نظام
مترقی ومعارف پرور وغير استبدادی را سرنگون کرد و از روز
اشغال ارگ تا روز فرار از ارگ ازچور وچپاول وتجاوز برمال
وناموس مردم دست نگرفت .فرزندان مردم را از رفتن به مکتب و
کسب علم و دانش منع نمود .مخالفين خود را مثل گوسفند ذبح
ميکرد و از چنگک قصابی می آویخت .ازمثله زدن و در آتش
انداختن انسانها درکابل و وردک ولوگر و کاپبسا دریغ نورزید(.
کتاب تذکراالنقالب فيض محمدکاتب شاهد این ادعاست)
کلکانی با تيمورلنگ نيز قابل مقایسه نيست .تيمور لنگ
مردباسوادی بود .قرآن را ميخواند واز شریعت اسالمی مطلع بود
وعلمای دینی را به بحث ومناظره می طلبيد و سر انجام موفق به
تشکيل امپراتوری بزرگی از کشور های آسيای ميانه تا آسيای
صغير(ترکيه) وآسيای جنوبی گردید که تا یک صد سال بعد از او
دوام آورد .اما کلکانی وضوگرفتن ونماز خواندن خود راهم یاد
نداشت؟
ازکلکانی هيچ چيزی بجز دزدی و قلدری واوباشی به مردم کوهدامن
بميراث نماند .روش حکومت حبيب هللا کلکانی را در عملکرد
حکومت رباتی – مسعود در دهه  9۰قرن گذشته ميتوان بخاطر
آورد .به همين خاطر از این حکومتدبنام سقوی دوم یاد کرده اند.
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کلکانی از هيچ لحاظی با نادرافشار هم قابل مقایسه نيست .نادرشاه
افشار نه تنها اشغالگران خارجی را از ایران اخراج نمود بلکه
سرزمين های آسيای ميانه وافغانستان تا هندوستان را فتح کرد
وامپراتوری بزرگ ایران را را بوجود اورد .اما کلکانی تا  7ماه
حتی وردک و هزاره جات را هم نتوانست تابع خود سازد .جنگ او
در پکتيا وهزاره جات درمدت  9ماه دوام داشت.
واصف باختری که روشنفکر مارکسيست از سنخ شعله جاوید بود
وخود را یک سروگردن بلند تر از روشنفکران پيرو خط مسکو می
دید ،چگونه وجدانش به او اجازه داد تا در توصيف یک دزد
بيسوادو ضد ترفی وتمدن وضد مکتب و تعليم وتحصيل باساز خليلی
برقص آید و کلکانی را بر شاه امان هللا که شخص روشنفکر ویک
عنصر ضد استعمار ومحصل استقالل وبنيادگذار معارف مدرن وبنيان
گذار حقوقو زن وآزادی زن در کشور بود با لفاظی شاعرانه برتر
بشمارد و او را هم تراز نوابغ نظامی چون یعقوب ليث وتيمور لنگ
و نادرافشار بگوید و او را از چنگال تاریخ نجات دهد؟
واصف باختری باید بر داستان «عياری از خراسان» خليلی از
چشم پيرخردمند تاریخ دربارغزنه (بيهقی) هم نگاهی می انداخت و
آنرا سبک وسنگين ميکرد وميگفت که چند درصد این "انتقامنامه"
خليلی با تاریخ نگاری بيهفی شباهت دارد؟ ولی از آنجایی که هدف
برجسته ساختن بچۀ سقو درسيمای یک عيار تاجيک تباراست،
واصف باختری با درون مایه یک سخنور( البته چيره دست) تاجيک
تمام قوت خود را برای بزرگ نمایی بچۀ سقو در همفکری با خليلی
بکاربرده است.
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تاریخ فریب توصيف ها وتمجيد های ميان تهی کسی را نمی خورد،
بلکه قضاوتش بر عملکرد اشخاص است که نقشی در سرنوشت
مردم از لحاظ خوشبختی و بدبختی آنها داشته اند .حبيب هللا کلکانی
جز بدبخت کردن مردم افغانستان و توقف دادن چرخه پيشرفت
کشورو عقب زدن جامعه از کاروان تمدن کاری نکرده است .الزم
بود تا واصف باختری مطابق نقل قول از ابوالفضل بيهقی در آغازین
صفحه مقدمه خود بر داستان گونه عيارخراسان گوشه چشمی
ميداشت ونمونه های از درست گویی وراست پنداری خليلی را نشان
ميداد!!!

این تصورها خودسخن ميگویند
رفعت حسينی شاعر وسخنور وادیب وادبیات شناس نقادتوانای ادبیات
فارسی بادرستی مقدمه واصف باختری را برکتاب ارتجاعی
«عیاری از خراسان» از قلم خلیلی(منشی بچۀ سقودرماه های اول)
نابخردانه می داند ومیگوید « :به پنداشت من،مقدمه نگاری واصف
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باختری بر کتاب ارتجاعی خلیل هللا خلیلی  ،برای ستایش نابجای
حبیب هللا مشهور به بچه سقو ،نابخردانه وناآگاهانه بوده است .متن
این مقدمه  ،همانند نگارش خودکتاب ،نه تنها عقالنی ومدنی نیست بل
سیاسی ـ اجتماعی بشمار نمی رود .پرسش اینست :چی گونه یک
مارکسیست وچپی  ،باصطالح آشنابا اندیشه های مترقی ومدنی،
برشاهراه [ارتجاع] گام ومیگذارد؟
رفعت متذکرشده که  «:واصف آنچه را بچه سقومرتجع بهمراهی
روحانیون استبدادگرای مرتجع ،در برابرنهضت مدنی  +انسانی
امانی انجام داد ،با چال وفریب وتقلبی شبیه مذهبیان {خیزش حبیب
هللا کلکانی } می خواند.ونیز باجفا برتاریخ ،باختری از واقعیت گریز
می کند که اگر بچه سقو پیشینهء راهزنی داشت هیچ پروا ندارد .اوایل
زندگی نادرافشار و الپتگین و تیمور ویعقوب لیث نیز پاکیزه نبوده
است.
واصف در این مقدمه گونه اش مثل شعرش درین متن فقط لفاظی می
کند .مگر بین شعرخیالی ومتنی که انسان فهمیده برتاریخ حقیقی و آدم
های واقعی درتاریخ مینویسد ،تفاوت بسیار است .ونویسنده دانا برین
معاییر ،استوارمی پاید .من نمیخواهم متنی ادیبانه+شاعرانه در
موردتاریخ واقعی سرزمینم بخوانم .بچه سقو سرنوشت
وروزگارآیندهء انسان های میهن مرا نا بود وتبه ساختRafat ".
Hussainiصاحب قلمی بنام (الماس طبیعی) درپای نقد آقای رفعت
نوشته است« :به ( واصف باختری) الزم بود بر اهمیت و اصولی
بودن نوشته مستوفی بچه سقاو چیزی مینوشت و با دالیل ،اصولی
بودن و علمی بودن اثر! را مطرح مینمود و کارهای قبلی و تاریخی
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را با این نوشته مقایسه میکرد ،چون چیزی نیافته به ناچارطفره رفته
تعریف و تمجید رهبر دزدان را نموده است و او را بی شرمی تمام با
کسانی مقایسه کرده که هیچ قابل مقایسه نیست .به آثار پشتون ها اگر
اعتماد نمی نمایند و میگویند که بر مبنای تعصب زبانی مزمت سقو را
کرده اند در مورد غبار و فیض محمد کاتب چی بهانه میاورند؟
افغانستان در مسیر تاریخ را اکثریت اهل مطالعه بلد هستند جالب تر
از اثر غبار تذکرت االنقالب کاتب هزاره است که وقایع کوچک و
بزرگ دوره سقو را تاربخوار نوشته است ».
دراین تبصره کوتاه نکات بنیادی واساسی برای نگاشتن یک مقدمه
تاریخی نهفته است که نویسنده باید بر آن مکث وتوجه میکرد.
رفعت حسینی ،نویسنده ونقاد ادبیات فارسی،خلیل هللا خلیلی را
بخاطرمداحی ازحبیب هللا کلکانی چنین نقد میکند:
" بربرگهء نخست زیست نامهء خلیل هللا خلیلی این { تاپه} به رنگ
سیه ولی [ خواناو َجلی] دیده می شود :شاعرمداح.
به پنداشت نگارنده این متن فشرده،کتاب ارتجاعی« عیاری از
خراسان » ،نگاشته شده ازسوی این لندهور ادبی ،خلیل هللا خلیلی ،
در واقع شعر مداحانه است مگر به نثر.
شعرمدحی ونثرمدحی درحقیقت " ستایش نامه" هستند و نادرست
وتصوری وخیالی .این ( شعرمداحانه به نثر) در ستایش یک رهزن
سرگردنه کوهدامنی بنام حبیب هللا بچه سقو پدید آمده است.
بچه سقو فاقد هرگونه حیثیت مدنی  -اجتماعی بود که در وصف و
پرستش احمقانه از وی،باشرارت ،کتابی مرتجعانه ازسوی خلیلی
نگاشته شود.
این واقعیتی در درازای تاریخ افغانستان میباشد:
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شاه امان هللا پسر حبیب هللا[ ،نخستین ونخستین ونخستین ونخستین]
رهبر دولت درافغانستان بود که برای رفاه و بهبودی زندگی مدنی و
آموزش وپرورش باشندگان افغانستان گام برداشت و( نهضتی ملی)
را بنیاد نهاد.
مگر بچه سقو  ،بهمراهی «روحانیون!!!» فرسوده اندیش دین اسالم
و«مال!!!» هایی که چون سنگ سیاه فکرمی کردندومی کنند ،در
برابر برنامه های رفاه مدنی امان هللا شوریدند .
وخلیلی  ،مرتجع بزرگ و بی معرفت وبی گانه با اساسات وارزش
های مدنی  -انسانی ،در وصف خیالی وتصوری بچه سقو ،کتاب
«عیاری از خراسان» را نبشت و نام مکروه خود را در زباله دانی
تاریخ سده بیست افغانستان جا داد.
بچه سقو پس ازینکه قدرت دولتی را تصاحب نمود  ،در نخستین
باصطالح فرمان بی سوادانه اش بحیث رییس دولت  ،چنین گودالی
بویناک برای شخص خویش دران فرمان حفرنمود:
« فرمان پادشاهی
چون بمرحمت حضرت الهی و تائیدات دین رسالت پناهی به خلع
امانهللا مخرب دین که یگانه آرزوی ما و شما بود موفق شدم از بدو
جلوس خود اجراآت نامشروع او را ممنوع نمودهام برای آگاهی شما
غیرتداران دین حضرت سیداالنام ذیالا مینگارم.
 -:1سالم که از طریقه مسنونه است و باشاره کاله رواج داده بود
مطابق سنت سنیه امر دادم.
 -:2دستار که از طریقه و سنت آنحضرت است و ادای نماز بآن کامل
میگردد موقوف کرده بود حکم دادم که بالکل دستار رواج باشد.
 -:3البسه اسالمی که ترک شده بود برحال دانسته مشابه کفار را منع
کردم.
 -:۴ترک ستر را که حکم کرده بود مسترد کردم.
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 -:۵برآمدن زنان و دختران بالغه را بدون اجازه ولی شان و مکتب
مستوراترا موقوف کردم.
 -:۶قطع ریش و بروترا موقوف کردم.
 -:7مکاتب(تدریس) انگریزی و فرانسوی و جرمنی را موقوف کردم.
 -:8فرستادن دخترها را که در خارجه نموده بود چون بدناموسی ملت
بود جایز ندانستم و آنها را خواسته دیگر فرستادن را قطعا ا ممنوع
نمودم.
 -:9آنچه کوشش برای ترقیات دنیای دو روزه بدون مالحظات دینی
داشت و از آنها ضرر دینی آنها بظهور میرسید ممنوع نمودم.
 -:10استخفاف علم و علما را مینمود و برخالف آن احترام شان
شرعا ا واجب است.
 -:11نفاقاندازی که بواسطه ترک مذهب و خرابی عقیده خود در
اسالم انداخته بود برطرف نمودم زیرا تمام رویه را بر طبق مذهب
حنفی نمودم.
 -:12حساب هندسه انگریزی را رواج داده بود موقوف کردم.
 -:13سنه قمری را که به شمسی تحویل داده بود موقوف کردم.
 -:1۴روز جمعه را که به پنجشنبه تبدیل کرده بود متروک ساختم.
 -:1۵حقوق بیتالمال را بخواهشات نفسانی خود صرف کرده
موذن و مساجد را قطع کرده بود جاری ساختم.
مصارف مال و ٔ
 -:1۶امر معروف و نهی منکر را که مانع شده بود رواج دادم.
 -:17حضرات مجددی را که پیشوای اسالمیان است محبوس ساخته
بود رها ساختم که تلقین دینی نمایند.
 -:18شراب خوری را که رواج داده بود بالکل موقوف کردم.
 -:19مال عبدهللا خان {مشهور به «مالی لنگ»} مرحوم سمت
جنوبی را که در راه سربازی دین مقتول ساخته بود امر دادم که
مرقدش درست و آباد کرده شود.
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از نزد فقرات فوق شمایان را اطالع دادم که مستحضر باشید و عالوتا ا
از فقرات فوقالذکر مراعات اهالی را بفقرات ذیل نیز نمودم:
 -1بخشش باقیات سالهای ماضی الی اخیر 13۴7که از قسم مالیاتی
بر ذمه رعایا ملکان باقی مانده باشد.
 -2مالزمت نظام خوشی برضاء بمعاش ماهواره بیست روپیه و چهار
سیر غله در سال و دو دست دریشی و یک جوره بوت.
 -3معافی اضافات مالیاتی از قبیل طرقی و سرک پلی و باقی وغیره.
این همه تکالیف خالف شرع شریف را ممنوع کرده مالیه حقیه
اسالمی را که شارع حکم داده منظور کردهام و در آسودهحالی احوال
رعایا چنانچه باید و شاید کوشیده و میکوشم و تمام اجراآت مملکتی را
بر طبق جواز شرع انور نموده و مینمایم و از شمایان خواهش دارم
که بیعتهای قومی خود را گرفته باعزة و اشراف و سادات و علماء
و خوانین و ملکان بحضور و واالی ما حاضر شوید که علماء و
سادات بمکافات خوب نایل و خورسندی حضورم از شما حاصل
نموده وظیفه مستمری سادات و خوانین را بقرار بست سلطنت امیر
شهید حکم منظوری دادم».
من از خواننده فرزانه این نبشته پرسشی دارم:
کدام نکته این «فرمان!» ارتجاعی ابلهانهء یک اوباش  ،شایستگی {
مدنی } دارد؟ درکجای آن  ،نکته یی از ارزشهای انسانی ودادگری
وبرابری نهفته است؟ ....
درسال  201۶ترسایی ،بدستور تنظیم جهادی جمعیت اسالمی
"مال"برهان الدین ربانی ،تعدادی از تاجیکان مفت خور« نا آگاه» که
باعنوان قالبی پناهنده ،در اروپا مشغول مفت خوری هستند ،درلندن،
کنفرانسی را دریک سالون " کرایی" ،در تجلیل ازیک بی شخصیت
اجتماعی ،از بچه سقو ،برپا کر دند.این کنفرانس را میتوانید در لینک
زیرین ببینید و بشنوید.
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https://www.youtube.com/watch?v=9zZ-iLYntk&fbclid=IwAR2TVnkkg9I9L6mnEyXH7Y7uf_daz0gGb
LPHSXIfyXnOA-LZA5TguIat6B8

درین کنفرانس « علمی !!؟ » درزمینه افکار! بچه سقو برای رفاه
زندگی مردم  ،هیچ وهیچ وهیچ وهیچ ،پرداخته نشد.ویک بیانیه دهنده
اندیشه های امان هللا و بچه سقو را به بررسی و مقایسه نیزنگرفت.
یکی از بیانیه دهندگان پیش از گریختن به پاکستان وپناهنده شد ن ،در
پوهنتون کابل استاد بود.
این آقا در سالهای نهضت آموزش در دوران محمد ظاهر تعلیم دیده
بود نه در دوران حکومت دزد سرگردنه  :بچه سقو.
من گاهی از خودم می پرسم:آن کوهدامنی ،پروانی وتاجیک
افغانستان ،که بچه سقو را " شاه حبیب هللا کلکانی" خطاب می کنند،
چگونه در آیینه بخود می نگرند؟ شرم ندارند؟؟؟»
(http://www.afghan-
german.net/upload/Tahlilha_PDF/rafat_h_sher_madhi_az_khal
)iluhahe_khalili.pdf

با توجه به نقد آقای رفعت حسينی ميتوان گفت که بچه سقو از دید
انسانهای مترقی و واقعيت گرا وعالقمند به ترقی وپيشرفت کشور
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قابل تقبيح است وتاریخ همانگونه که شاه شجاع را محکوم ومورد
تنفر مردم قرار داده،حبيب هللا را نيزمحکوم ومورد نفرت قرار
ميدهد.
پایان
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مقاله هشتم
ع ّيار
نمونه ئی از کار یک َ
از دودمان صفاری سيستان
اصول عياری وعيارپيشگی:
تا پنجاه سال قبل درمیان قشرباسواد وبیسواد جامعه ما مقوالتی
چون :پاکی و پاکدلی ،صداقت ،نمک شناسی ،رازداری ،محبت،
فداکاری ،دستگیری از مستمندان ،شکیبائی و صبر ،حاضرجوابی،
استواری در رفاقت و دوستی  ،پابندی به عهد و پیمان وسوگند ،
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
بجای اظهارهمۀ این صفات برای یک انسان ،با یک کلمۀ ادا میشد.
عیّار»( جوانمرد) بود که تمام صفات
این کلمه جامع عبارت از لفظ « َ
مثبت فوق الذکر را در خود جمع داشت.
بنابرکتاب قابوسنامه چند چیز ازاصول مهم عیاری و
جوانمردی شمرده میشد:
«  ...و بدان ای پسر که جوانمردترین مردان از همه
آن بود که با چندگونه هنر بود:
یکی آنکه دلير ومردانه بود و شکيبا به هرکاری،
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وصادق الوعد باشد،
وپاک عورت و پاکدل،
و زیان کس بسود خود نخواهد ،اما زیان خود از بهر
سود دوستان روا دارد،
و زبونگيرنباشد و به اسيران دست درازی نکند،
وبيچارگان را یاری کند و بد را از مظلومان دفع کند،
و همچنان که راست گوید ،راست شنود و انصاف از
خود بدهد ،و بر آن سفره که نان خورده باشد ،بد
نکند (».قابوسنامه ،چاپ جاللالدین تهرانی ،ص )۲۰۱
عيّار از دودمان صفاری سيستان :
نمونه ئی از کاریک َ
پس از سقوط دولت صفاریان بدست سامانيان در۲98
هجری ،نصربن احمد سامانی در سال  3۱۱هجری امير بوجعفر
یکی از صفاریان مدبر و خردمند را به حکومت سيستان نامزد کرد.
امير بوجعفرهمان است که رودکی قصيده معروف «مادرمی» را
درمدح وی سرودو آنرادر دربار اميرنصرقرائت نمود و حضار دربار
«همه بيک زبان گفتندکه :اندراو هرچه مدیح گوئی مقصرباشی که
مردی تمامست ».و «اميرنصرگفت :همه نعمتی ما را هست اما
بایستی که اميربا جعفر را بدیدمی ،اکنون که نيست باری یاد او گيریم
و همه مهتران خراسان حاضر بودند ،یاد وی گرفت وبخورد و همه
بزرگان خراسان نوش کردند .آنگاه که سيکی بدو رسيدجام سيکی
سر 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
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آنست که امير باجعفرمردی قانع است یا نه ،باآن دل وتدبير ورائی و
خرد [ی]که وی دارد ،همه جهان گرفتستی [».تاریخ سيستان ،ص]3۱۶
تاریخ سيستان ،داستان یکی از عياران صفاری را بازگو
ميکند که معاصروازخویشاوندان همين اميربوجعفرصفاری بوده
است .این داستان نمونه تيپيک یک عيار ویک آزادمرد بلند همت
است که بسيار دلچسپ ،گيرا وآموزنده است .بنابر روایت تاریخ
سيستان :پس از انتصاب اميربوجعفربه حکومت سيستان و ظاهرا ً
بعد از آنکه هدایای امير خراسان به سيستان ميرسد ،اونيزهدایای
ازسيستان بخدمت اميرخراسان به بخارا ميفرستدو دونفرازسرداران
لشکرخود بنام های «طاهر بوعلی» و« محمد حمدون» را برای
تقدیم هدایا نيز همراه ميکند.
« روزی امير بخارا در ریگستان دوازده هزارسوار جرارجمع
کرد تا گوی زنند .طاهر بوعلی و محمد حمدون لشکری نيزحاضر
بودند .اميرخراسان حاجبی را فرمان داد که به ميرکان سکزی بگوی
تا آنهاهم گوی زنند .حاجب دستور شاه را به آنها گفت .طاهر بوعلی
و محمدحمدون خدمت کردند و گوی زدند ،چندانکه از دوازده هزار
سوارخراسانی گوی بردند.
سپاهساالرخراسان که مرد عرب بود به پارسی گفت :آباد باد
شهری که چنين مردمی دارد.محمدحمدون گفت  :کمينه سواران آن
شهرمائيم ومارا یارای آن نباشد که پيش سواران ملک نيمروز
بميدان برویم .ازجواب آن اميرخراسان خشنود گشت .و هردوی را
خلعت و مال بی اندازه داد وفتيک خادم را به طاهر بوعلی بخشيد.
کار اميرطاهربوعلی که مردی عالم وسخی وعادل ونيکوخصال بود
از آنجا باالگرفت(مادربوعلی طاهرعایشه بنت محمدبن ابی الحسين
بن علی بن ليث بود).
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و امير خراسان او را به جنگ اميرماکان به گرگان فرستاد.
اميرک طوسی وعبدهللا فرغانی را بزیر دست او داد .طاهربوعلی
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
هزار مرکب تازی وهزار استر بردعی برآخوراوبود،
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
بردشمن شبيخون زد .اميرک طوسی و عبدهللا فرغانی و
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
بدیدی تا خدمتی کردمی بدان نيکوئی که اوکرد.
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
خواست اندر ندانستن و بياورد اورا وبجای خویش
بنشاند وخود بخدمت بایستاد و بسيارجهد کرد تا
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بنشست و صدغالم وصد کنيزک وبيست هزار دینار
وصدهزار درم فرستاد طاهر را وکوشکی بياراست و
ستوران ومرکبان نيکو چنانکه ماکان و پادشاهان را
باشد بفرستاد و یکشب و یکروزمهمان داشت ،پس
وزیرخویش رانزدیک اوفرستاد و از اميرطاهر خواهش
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
بمن رسيده است ،چه آنها که جهان گرفتند ،هرجا که به
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
نوشت وخبر کرد .دگر روزاميرخراسان سپاه برنشاند
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 [».تاریخ سيستان ،صص ]33۲-3۲8
این است نمونه کامل یک عيار و یک جوانمرد پاکدامن
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 نيز توجه مبذول کرد .این
رفتار جوانمردانه وعيارانه مملو ازسربلندی و آزادگی بود ،چنانکه
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هم مورد پسند اميرخراسان و هم مایه افتخار برای هموطنانش
گردید.
عيّاری گذشته بود؟
آیا بچۀ سقو از کوچۀ َ
با توجه به کتاب تذکراالنقالب فيض محمدکاتب که حوادث نه
ماهه حکومت سقوی را روز مره یاد داشت نموده ،حبيب هللا کلکانی
ازکوچۀ جوانمردان وعياران نگذاشته بود واز فضایل اخالقی
وپاکدامنی وناموسداری وجوانمردی و دستگيری از مظلومان
وحمایت از زنان واسيران بهره ای نداشت ،بر ناموس مردمان که
ضعيف ترین قشرجامعه بشمار می آمدند ،ترحم نميکرد و هيچگونه
حرمتی به شأن وحيثيت وعفت آنان روانمی داشت ومخالفان خود را
با تهدید به تجاوز بر زن ودختر ومادر وضبط مال ومنال شان
،تهدید و وادار به تسليم ميکرد .هيچکس نميتواند نشان بدهد که
شهریان کابل درمدت نه ماه حاکميت بچۀ سقو ،غير ازغارت و
تجاوز وتصاحب مال ومنال وناموس شان ،ولت و کوب و شکنجه
وتوهين وتحقير وتشهيردر انظار عامه ،و بزور رقصاندن زنان و
بچه های نوجوان شان ،جيزدیگری از بچۀ سقو دیده باشند.
عساکرسقوی هروقتی که برای سرکوبی قومی فرستاده مي
شدند ،تمام مردان را از دم تيغ می کشيدند و دارائی و هستی شان
راغارت ميکردند و زن و فرزندان آنان را به اسارت وبردگی می
بردند.
کاتب بر او چنين شهادت ميدهد «:ساالر دزدان وپيشوای بی
دینان که به دسيسه لقب خادم دین رسول هللا نهاده ودر حقيقت
ونفس االمر هادم آن بود [».فيض محمدکاتب،تذکراالنقالب  ،ص ]۲9۶
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بچۀ سقو ،یک آدم بيسواد و جاهل بود ،واز دین داری
واسالميت اطالعی نداشت ،و بنابرین از مهمترین وملموس ترین
آموزه های دین اسالم از قبيل  :انصاف وعدالت و پاک دامنی،وفا به
عهد وميثاق وپابندی 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  ،تماما ً برخالف دین اسالم و ارشادات رسول هللا
بود .ناميدن «حبيب هللا،خادم دین رسول هللا» محض بخاطر برابری
قافيه سجع مهراو بوده است ،نه بخاطر واقعيت امر دین داری.
متاسفانه مشتی آدم چاپلوس وابن الوقت نام این اعمال دور از
شرافت وانسانيت را ،عياری تعبير کرده اند .ویکی ازاین چاپلوسان
درباری خليلی بود که در پس پيری به هوس مشاوریت ضياء الحق
حاکم نظامی پاکستان افتاد و در مدح او شعر سرود وپاکستان را
برای حمله برافغانستان تشویق وتحریص ميکرد وبدون ترس از
قضاوت تاریخ ،وبدون شرم از مردم ونسل های بعد از خود ،قلم
برداشت وداستان «عياری ازخراسان» را نگاشت و یک آدم دزد
وراهزن وجانی ومتجاوز به ناموس وشرافت ملت را«عيار»
و«جوانمرد» ناميد .گوئی که مردم ما عقل وشعور وتميز ندارند!
کتاب« عياری از خراسان» خليلی ،در واقع تالشی از نوع ماله کشی
بر اعمال سياه جنایات وخيانت های بچۀ سقو وخودش منحيث
سرمنشی پسرسقو است .خليلی بحيث عضو برجسته وموثر دار
ودستۀ حبيب هللا کلکانی یکجا با لشکر ایله جاری شمالی وارد کابل
شده ودر تمام غارتها وچپاول وتجاوز سقویان برمال وناموس مردم
وبگيرو بزن و ببند وبکش شهریان کابل سهيم بودو درشکل دهی
وتعميق وگستردگی فجایع واعمال ننگين ضد بشری درحق شهریان
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کابل واطراف آن سهم داشت.نفرین به نویسندگان وتاریخ نگارانی
که قلم خود را در راه دروغ وبهتان وگمراهی بکارميگيرند!
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مقاله نهم

توطئه های انگليس بر ضد زمانشاه
()2۰2۰ /4/2
کمپنی هند شرقی ساالنه دو تا سه لک روپيه دراختيار مهدیخان
نماینده ایرانی االصل خودگذاشته بود تا به مصرف تأمين هزینه های
قشون کشی ایران به افغانستان برسد(.رک:متن مقاله)
در میان پسران متعدد تیمورشاه درانی زمان شاه تنها کسی بود
که میخواست قدم بر جای قدم جد خود احمدشاه بابا بگذارد ودهلی را
فتح کند ،اما استعمار انگلیس نگذاشت او به این مقصد خود نایل
گردد .در فرصتی که ناپلئون بناپارت طرح حمله مشترک خود با
روسیه را برهندترتیب میداد ،زمامدار افغانستان ،زمانشاه براى فتح
دهلى با لشکر سی هزارنفره خودعازم آندیارگردید وبدون کدام مانعی
دراوایل ماه جنوری 1797وارد الهورشد.
پیشروی سپاه زمانشاه بسوی دهلی شوروهیجان عجبی در
سراسر هند تولید کرد واگرتوطئه های انگلیس برضد زمان شاه چیده
نمی شد ،فتح دهلی را نصیب میشد .هنگامی که هواداران زمانشاه
درهند از افغانان روهیله تا دکن برای استقبال از زمانشاه آماده گی
میگرفتند  ،ناگاه خبر شورش شهزاده محمود(والی هرات) بگوش
زمانشاه رسید .زمانشاه با اطالع این خبر به قندهار برگشت ودرهفتم
سپتمبر 1797از قندهار برای مقابله با شهزاده محمود حرکت کرد.
مگرشهزاده محمود قبل از شروع جنگ با زمانشاه ،شکست خورد و
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باپسرخود کامران به ترشیز ایران گریخت .علت شکست محمود
خیانت دوتن از نزدیکانش به او بود که شهرهرات را دراختیارگرفتند
واز زمانشاه استقبال کردند .زمانشاه با سپاه خود وارد شهر شد ولی
بجز دونفراز محرکین این غایله بیشتر کسی را نکشت .یک سال بعد،
زمانشاه سومین لشکرکشی خود را بعزم فتح هند آغاز نمود ودر 2۵
اکتوبر 1798از پشاور بجانب الهور شتافت ومثل گذشته بدون مانعی
وارد الهورشد .این بارخوانین و زمینداران پنجاب نیز به دربار
زمانشاه برای ادای احترام حاضر شدند که درآن جمله رنجیت سینگ
نیز شامل بود]1[.
جوش و خروش مسلمانان هند براى پذیرائى از لشکرکشى
زمانشاه بر هند یکجا با این افواه که اوبا ناپلئون بمنظور فتح هند دست
یکى کرده است ،انگلیس ها را بخوف انداخت وبیدرنگ دست به
دیپلوماسى شدیدی زدند .الرد ویسلى حاکم اعلى کمپنى در کلکته به
نمایندۀ ایرانى االصل خود مهدى خان ملقب به بهادرجنگ که (از
1797تا  )1803نمایندۀ کمپنى در بوشهرایران بود،هدایت داد تا با
دربار قاجاری تماس گرفته ،ایران را بر ضد دولت افغانستان تحریک
و به کمک پولی انگلیس امیدوار کند .مهدیخان با تحف وهدایایی
بحضور شاه (فتح علیشاه قاجار) بار یافت و در ضمن مطالب دیگر
اظهار داشت :
« زمانشاه که در الهور است بر شيعان آنجا ظلم ميکند،
هزاران نفر شيعى از ظلم او بممالک کمپنى هند شرقى پناهنده شده
اند ،اگر پادشاه ایران بر افغانها حمله نماید ،ثواب جميل حاصل
خواهد کرد .براى اینکار بهتر است محمودشاه (برادر زمانشاه) راکه
در ایران پناهنده است با نيروى کمکى به افغانستان بفرستد تا بر
برادرش غلبه نماید و ستمگرى زمانشاه بر شيعان خاتمه یابد]2[ ».
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محمد علی موحد درکتاب خود(مبالغه مستعار) بروایت ازروضة
الصفای ناصری (جلدنهم،صفحه  )360در شرح ماموریت مهدی علی
خان مینویسد«:ضمنا ا تمنا نمود که دولت علیه ایران را با دولت بهیۀ
انگلیس موافقتی باشد که افاغنه قصد تسخیر هندوستان ننمایند وسپاه
ایران شاه آن طایفه را فارغ وآسوده نگذارند که به فکر عزیمت
هندوستان در افتند]3[».
مولف می افزاید «:وظیفۀ اصلی مهدی علیخان دراین ماموریت
دوچیز بود:اول کاری کند که سرحدات غربی افغانستان از سوی
ایران مورد تهدید واقع شود تا زمانشاه را از سرازیر شدن در دشت
هندوستان بازدارد .دوم آنکه مانع بسط وتوسعه نفوذ فرانسه در ایران
گردد .مهدی علی خان درانجام هردو منظورموفق بود .کمپانی هند
شرقی ساالنه دو تا سه لک روپيه دراختيار او گذاشته بود تا به
مصرف تأمين هزینه های قشون کشی به افغانستان برسد ولی وی
چون دریافت که فتح علی شاه خود سودای فتح افغانستان را در سر
می پروراند از افشای مقصود خود داری نمود وچنین وانمودکرد که
صرفاابرای تهنیت جلوس همایونی به ایران آمده است .زیرا اگر
نگرانی کمپنی از بابت زمانشاه برمال میشد ،هزینۀ لشکرکشی به
افغانستان به گردن کمپانی می افتاد .هدف دیگر ماموریت میرزامهدی
علیخان نیز با صدور فرمانی از طرف شاه مبنی برممانعت از ورود
فرانسوی به بنادر ایران برآورده شد]4[».
این توطئه انگلیس ،موثر افتاد ودولت فارس را برآن داشت تا
براى زمانشاه که به الهور رسیده بود ،درخراسان مزاحمت خلق کند.
فتح علی شاه قاجار که تحایف ووعده های انگلیس را در یافته بود ،به
اتفاق شهزاده محمود برادر زمانشاه بسوی خراسان لشکر
کشید[اواخر.]1798
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وقتی زمانشاه ازلشکرکشی شاه قاجار برخراسان مطلع شد ،با
شتاب به افغانستان برگشت.در 30جنوری  1799زمانشاه به پشاور
رسید وپس از توقفی کوتاه از پشاور آهنگ هرات کرد .زمانشاه
نگران بود که ممکن است برادرش محمود با کمک شاه قاجار بر
هرات یا قسمت دیگری از خراسان تسلط یابد .زمانشاه بعد از
مواصلت به هرات به عساکرش استراحت داد ،اما دیری نگذشت که
مطلع شد شاه قاجار به تهران بازگشته است]5[.
محمدعلی موحد ،زیرعنوان «تحریک ایران برای حمله به
افغانستان» مینویسد «:موفقیت بزرگ دیگر میرزا مهدی علیخان در
ماوریت تهران بود ،به این تفصیل که در آن ایام زمانشاه افغان به
پشت گرمی وعده های مساعدت راجه های هندی که از تسلط
انگلیسی هاناخشنود بودند به خیال فتح هندوستان افتاد .حکومت که از
مقابله با جنگ جویان سلحشور افغانی در پنجاب ومعابر صعب
العبور بین هندوستان وافغانستان بیمناک بود میرزا مهدی علی خان را
چنانکه تاریخ منتظم ناصری در شرح وقایع سال 1214هجری آورده
است« با تحف وهدیا به دربار معال» فرستاد تا «سلطنت اعليحضرت
خاقان کشورستان را تهنيت وتبریک» گوید .این البته ظاهر امر بود،
اما نیت واقعی میرزا وماموریت اصلی او تشویق وتحریک شاه ایران
بودبرای حمله به افغانستان ونیز چاره جوئی برای جلوگیری از دست
یابی فرانسوی ها به بنادر ایران درخلیج فارس .حکومت هند به میرزا
اختیار داده بود که در صورت موافقت شاه با حمله به افغانستان هزینۀ
آن را برعهده بگیرد لیکن میرزا که مزاج شاه را موافق مقصود خود
یافت نیازی به تعهد مالی ندید .فتح علی شاه اگرچه از لشکرکشی
وحمله مستقیم به افغانستان خودداری نمود لیکن همراه سپاه به
خراسان رفت ومحمود شاه(شهزاده محمود) وفیروزشاه برادر زمان
شاه را که به دربار ایران پناهنده شده بودند با دادن امداد وتجهیزات به
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افغانستان گسیل داشت .زمانشاه در آن زمان تا الهور پیش رانده
بودولی چون از حملۀ برادران وامداد وتقویت آنان از سوی ایران
آگاهی یافت سودای فتح هندوستان را از سر بدر کرد وبه کشور
خود بازگشت]6[ »....
غبار از حمله شاه قاجار با همراهی شهزاده محمود برخراسان
در سال  1٧۹۸یاد نموده و نامه سردار رحمت هللا خان صدراعظم
زمانشاه را به صدراعظم فارس نقل و عالوه میکند که «:این بارفتح
علیشاه روی رضا نشان داد وبه شهزاده محمود گفت :شما بواسطه
ناسازگاری هوا باید به طبس ویا ترشیز اقامت نمائید وتا سال آینده
نمیتوانید اقدام برضد زمانشاه کنید .البته در آینده بروسای عرب آن
منطقه امر خواهد شد که در حمله برهرات با شما کمک کنند.از آن
ببعد در یک روز زمانشاه از هرات بقصد قندهار وفتح علیشاه از
سبزوار به قصد تهران مراجعت کردند]٧[».
فرهنگ اشاره به محتوای نامه هاى میکند که بین صدراعظم
زمانشاه ( سردار رحمت هللا خان) و حاجى ابراهیم صدراعظم فارس
رد وبدل شده بود و مینویسد « :وقتى شاه قاجار قریه مزینان سبزوار
را محاصره کرد یک نفر افغان از طرف وفادارخان وزیر اعظم
زمانشاه نامه اى با چند شال ظریف به عنوان خلعت براى حاجى
ابراهيم وزیر اعظم قاجار آورد .در این نامه صدراعظم زمانشاه
نوشته بود « :اگر حکمران ایران(فارس) از حمایت شهزاده محمود
دست بکشد و اطمينان بدهد که به متصرفات افغانستان حمله نخواهد
کرد تا زمانشاه بتواند بدرستى نقشه اش را در کشور هندوستان
تعقيب کند ،زمانشاه از حمایت رؤساى خراسان (جعفر خان بيات
والى خراسان و هللا یارخان از امراى طرفدار دولت درانى که بدست
دولت ایران اسير شده بودند) خود دارى خواهد کرد و تمام ایالت را
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تا چند ميلى هرات رها خواهد کرد تا به تصرف شاه ایران
درآید]8[».
بدینسان اولین تفتین انگلیس بر ضد منافع افغانستان به ثمر
نشست ونخستین ضربت انگلیس برپیکر افغانستان واردگردید و براثر
مشوره هاى غلط سردار رحمت هللا خان صدراعظم کم درایت
زمانشاه ،خراسان به تصرف ایران در آمد( ،)1799درحالى که
زمانشاه به فتح هند نایل نشد.
تعجب انگیزاست که چگونه زمانشاه با لشکر عظیم وآمادۀ
نبرد در دفاع از ازمتصرفات خود درغرب کشور حاضر گردید از
خراسان به نفع فتح علی شاه قاجارصرف نظر نماید ،آنهم به شرطی
که از کمک به شهزاده محمود دست بردارد؟[درحالیکه میتوانست
بادادن خراسان به برادرخود تمامیت ارضی کشورخود را حفظ کند].
ایران که چنین تحفه بزرگ را از سوی زمانشاه دید،بالدرنگ
بدرخواست زمانشاه راضی شد و شهزاده محمود را از خود دور
ساخت.
زمانشاه به قندهار آمد وچندی توقف کرد،مگردر همین وقت
توطئه خطرناکی برضد او در حجره یک نفرهندی بنام میان غالم
محمد[که بگمان غالب گماشته انگلیس بود] ،توسط جمعی ازخوانین
وفیودالهای بزرگ قندهار بسرکردگی سردار پاینده خان سازمان
یافته بود .هدف این فیوداالن ،خلع زمانشاه از پادشاهی و اعدام
رحمت هللا خان وزیر ،واستقرارشاه شجاع بجای زمانشاه بود .اما
قبل از آنکه این توطئه عملی گردد ،منشی محمدشریف که خود شامل
این دسته بود ،اسرار جمعیت را به وزیر و او به پادشاه افشا کرد.
زمانشاه فورا ً تمام اعضای جمعیت را جدا جدا احضار واعدام نمود.
میاغالم محمد هندی نیزکه در قضیه دست داشت ،فرارکرده بود،
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مگراز سوی فرستادگان رحمت هللا خان وزیر در راه فرار به هند
دستگیر واعدام شد.
از راپور غالم سرور به کمپنی هند برتانوی معلوم میگردد که
انگلیس ها برای معلوم کردن نیات واهداف زمانشاه خیلی وقت دست
بکار شده بودند ودرسال  1793یکی از جواسیس خود بنام غالم
سرور را به قندهار اعزام کرده بودند تا در بارۀ وضعیت عایداتی و
مصارفاتی زمانشاه واستحکامات نظامی و آمادگیهای زمانشاه بسوی
هند ،تهیه راپوری برای کمپنی تهیه کند غالم سرور ،این راپورتهیه
کرد وآنرا در بدل مبلغ  4500روپیه بدسترس کمپنی هند شرقی
گذاشت]9[ .
انگلیسها وقتی دانستند که زمانشاه 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 برای اجرای یک کودتا علیه او آماده
کند .واین شخص باالخره موفق 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 زمانشاه خبرداده شد که در نتیجه شاه با
عجله همه اعضای انجمن را یکی پی دیگری احضار واعدام نمود،
وبا اعدام اعضای کودتا در واقع بنیاد سلطنت خود و خاندان خود را
برباد داد.
وابستگان سران اعدام شده منجمله فتح خان پسر پاینده خان
بارکزائی با برادران خود،ومهراب خان ،شهسوارخان ،گدوخان وهللا
دادخان بارکزی  ،الوخان وتیمورخان الکوزائی ،عبدالرسول خان،
امام بخش خان ،عبدالعزیز ومحمدکریم خان علیزائی ومنصور خان
گرجی زائی وغیره که تعدادشان به  8۵نفرمی رسید،از قندهار

افغانستان یک نام جاویدان

121

فرارکردند وبرخی با همراهی فتح خان به ایران رفتند .ودر ترشیز
[وبروایتی درشهربم کرمان] به شهزاده محمود پیوستند]10[.
فتح خان که از لحاظ قوت قومی بعد از خاندان شاهی
سدوزائی قرار داشت ،شهزاده محمود را برای احراز مقام سلطنت
از چنگ زمانشاه تشویق وبه حمایت اقوام بارکزائی خود مقیم فراه
،هلمند وقندهار امیدوار و دلگرم ساخت .شهزاده محمود هم از بم
کرمان واردسیستان ومهمان ملک بهرام کیانی شد .شاه محمود برای
جلب حمایت سیستانی ها دختر ملک بهرام کیانی را به پسرخود
کامران نکاح بست و بعد وارد فراه گردید .فتح خان در فراه حمایت
اقوام بارکزائی خود را از شهزاده محمود جلب کرد وبا عده ای از
اقوام فراهی عازم هلمند شدند .درهلمند قوت های قومی فتح خان
بیشتر از پیش گردید و شهزاده محمود باکمک پسران سردارپاینده
خان ودیگراقوام و دوستان پدرخود توانست قندهار را درسال 1۸01
متصرف شود.خبرفتح قندهار در پیشاور توسط گل محمدوالی قندهار
به زمانشاه رسید.زمانشاه باسرعت به کابل برگشت ولی از شهزاده
محمود شکست خورد .زمانشاه در راه فرار در قلعه عاشق خان
شینواری در نزدیک سروبی از سوی طرفداران شهزاده محمود
دستگیرگردید و از نعمت باصره محروم گشت وصدراعظم او
سرداررحمت هللا خان بجرم قتل سرداران قندهاری اعدام
شد(.)1۸01
دراوایل سال  1۸01انگلیس بمنظور دفع حمالت زمانشاه
برهند سفیر فوق العاده خود سرجان ملکم را غرض عقد قراردادى
به تهران فرستاد .سرجان ملکم دردهم جنورى  1۸01یک قرارداد
با دولت ایران علیه افغانستان امضاء کرد که برطبق آن از هرگونه
دخالت افغانها وفرانسویان درهند و در ایران جدا ّ جلو گیرى میکرد.

افغانستان یک نام جاویدان

122

ماده دوم این قرار داد میگفت « :هرگاه پادشاه افغانستان
تصمیم بگیرد که به هندوستان حمله نماید ،چونکه سکنه هندوستان
رعایاى اعلیحضرت پادشاه 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».
و ماده چهارم بیان میکرد« :هرگاه اتفاق افتد که پادشاه
افغانستان یا کسى از ملت فرانسه بخواهد با دولت شاهنشاهى داخل
جنگ گردد....انگلیس به ایران کمک نظامى میکند]11[».
انگلیسها با اقدامات توطئه آمیزخود حتی قبل از عقد این
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.
محمدعلی موحد زیرعنوان «افغانستان بال گردان هندوستان)
مینویسد  «:ازاین تاریخ است که مسایل خلیج فارس وافغانستان درهم
گره میخورد وبریتانیا این دو منطقه را به عنوان بارویی[دژی] برای
حفظ هندوستان تلقی میکند .قراراست که خلیج فارس را دریا
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
دسترسی به ذخایر نفتی وغیره پیدا میشود اما درمورد افغانستان هیچ
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
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هندوستان سخت نشده بود سیاست بریتانیا کشاندن پای ایران در
اختالفات داخل 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 رها کرد.
از آن پس بریتانیا افغانستان را به عنوان دژی حایل در راه
هندوستان تلقی می کرد وبنابر این هرگونه تحرکی را از سوی ایران
که برای تضعیف موقعیت آن دژ بیانجامد برنمی تافت]12[».

نتيجه :
باشرح موارد فوق دیده ميشودکه انگليس بخاطر ناکامی شاه
زمان ،وممانعت او از حمله برهندوستان حاضر شده بود از ۲۰۰تا
 3۰۰هزار روپيه به شاه ایران بپردازد وبا ارسال تحف ووعده ها
وعقد قراردادهای سياسی با ایران افغانستان را مورد تهدید قرار
داده است تا آنجا که شاه زمان ،دليرترین شاه سدوزائی را بدون
مقابله واداربه واگذاری ایالت خراسان به ایران ميکند .انگليس با
سياست توطئه وتوسعه حریم دفاعی هندوستان ضربات دیگری
نيزبرافغانستان وارد ميکند وبا دو بار تجاوز عملی وعلنی خود
برافغانستان در قرن  ۱9بتدریج بخش های دیگری را در شمال
وغرب وجنوب از پيکرکشور جدا می کند .مورخین این همه بدبختی
های وارده را نتیجه مشورتهای غلط سردار رحمت هللا خان
صدراعظم زمانشاه میدانند ولی باید بخاطر داشت که آرزوی تسلط
بردهلی وراندن انگلیس از آن سرزمین علت اصلی از دست دادن
خراسان و بعد ها بخشی ازسیستان به ایران ،و پنجده و آق تیپه،
چمن بید و چشمۀ سلیم وپامیر وشغنان به روسها ،واز دست دادن
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مقاله دهم

د وزیر اکبرخان دميړانی اوعالی کرکټرڅو بيلګی
ليکوال :کاندید اکادميسين سيستانی ۲۰۲۰ /6 /7
پشتوژباړونکی:رحمت آریا

ملی اتل وزیر اکبرخان ()18۴۶ – 181۶
(دمیړانې  ،زړورتیا،او سرلوړۍ څهره)
په نولسمې پيړۍ کې زموږ د هېواد د تأریخ یوه ځالنده ویاړلې څيره
 ،د افغان – انگليس د لومړۍ جگړې ملي اتـل وزیرمحمد اکبر خان د
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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
د تأریخ هغه ځالنده څيره ده چې د انگریزانو پر وړاندې د کابل د
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.
سرداراکبر خان -۱۶
 ۱7کلن وو چې په
کندهار کې یې د شاه
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.
۲۰کلن وو چې د خيبر ددرې په بلې غاړه کی دجمرود ّه سيمه کی د
یوې مخامخ جگړې په لړ کې د سيکهانو سر لښکر ،جنرال هري
سينگهـ مات او بيا یې وواژه(.عکس داستاد حامد نوید په قلم د جمرود
جگړی صحنه ښيی)
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 ۲۲کلن چې زموږ پر هيواد د سيکهانو اود انگليس د ځواکونو له
خواله دوه وو لوریو تيری وشو ،اکبرخان د سيکهانو د لښکر د
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
شواو یو ځل بيا د تأریخ د ننګونو له آزموینې څخه سرلوړی
راووت.
تردی وروسته په هماغه کال کې د بخارا د پاچا په زندان کې ولوید .
د «نوای معارک »د لېکوال د وینا پر بنسټ  ،وزیراکبر خان ډیر
زړ َور  ،باتور او له ميړنتوبه ډک د پياوړې افغانې روحيې څښتن وو
َ
او له هېڅ شي او هېڅ چا یې ویره نه درلودله ؛ د بيلگې په توگه 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
وليږل.د امير جنگياليو افغانان وموندل او د هغوی د تگ مخه یې
ونيوله.
سردار اکبر خان او ملگرو یې چې ټول ټال دیرش تنه ول  ،د بخارا د
پاچا د جنگياليو پر مخ چې شمير یې د  ۲۰۰او  3۰۰تنو په شاو
خوا کې سپاره وزبکان کېدل ،تورې له تيکو را و ایستلې او جگړه
یې پيل کړه .د سردار اکبر خان  7تنه ملگري او د بخارا د پاچا
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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
ځانونو څخه وینې څڅېدلې او ټول یې د بخارا امير ته راوستل او
امير امر وکړ چې ټول دې د پاچا د ماڼۍ (ارگ) په تورې څاه کې
وغورځول شي]1[ .
سرداراکبرخان  ۲کاله وروسته دبخاراپاچا له زندانه را ووت
اوهيواد ته راستون شو او په  ۱8۴۱ز کال کې په کابل کې د مشرانو
او سپين روبو په ټينگار او غوښتنې یې د انگریز ضد پاڅون مشري
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.
د انگليس د یرغملو پر وړاندې د وزیر اکبرخان له مړینتوب او 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
جالل آباد په الره کې د  ۴۴تنو انگریزانو ژوند چې له هغه څخه یې
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
په توگه کوله .ان کله چې په جالل آباد کې یې د جنرال سيل له السه
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
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سيل په گډون هغوی ووژني .ميرمن سيل چې د خپلو یادونو کتاب یې
ليکلی د سردار اکبرخان نوم په درنښت یادوي او وایي چې "
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
ځوروي او د ښځمنو پت یې خوندي وساته]۲[ ".
لوشينگتن د [لوې جگړې او کوشني هيواد د جگړې] د کتاب ليکوال
د وزیر اکبرخان د ښيگڼو ،کړو وړو او چال چلند په اړه داسې
ليکي ":هغه بولندوی چې د یوه لښکر د پوپنا کيدنې بنسټ یې
ایښودالی وو که د یوې دروهې (توطئـې) په ترڅ کې دروهه
جوړونکي گوتو ته ورتلل نوله هغه سره سره به یې د ښيگڼې په
کولو د ميلمنه پالنې په دود د هغوی پالنه کوله .یوه ورځ یې د هغه
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
خان له انگليسي یرغملو سره داسې چال چلند وکړچې پرمختللي
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
سلطان له ميړانو سره پرتله کړﺉ نو د افغاني مشرد لوړو اخالقو او
ښيگڼو بيلگې به په ځانگړتيا در څرگندې شي]3[ ".
هغه څه چې دغه ليکوال هک پک کوي دا دﺉ چې ولې سردار
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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ځواب څرگند دﺉ .سردار اکبرخان د افغاني ځانگړتياو او چال چلند په
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
په خپله انگليسان ول چې په څو څو ځله یې خپلې کړې ژمنې تر
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
ورکوله د هغوی له ماشومانو سره د ځمکې پرمخ کښيناست او له
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.
اندرسن یو تن انگليسي افسر د یرغمل نيول شویو کسانو په ډله کې
وو او د هغه څلورکلنه لورهم د خورد کابل د درې په غاښي کې د
 ۱8۴۲زکال د جنوري په اتمي نيټې د غازیانو الس ته لویدلې وه او
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
نواب د کورنۍ له بامنې او مينې ډک چاپيریال څخه برخمنه وه .د
نجلۍ مور او پالر له دې امله سخت په اندیښنه کې ول ،سردار
اکبرخان د نائـيب امين هللا خان په نامه له جالل آباده یو لېک وليږه
او له نجلۍ یې د ډاډ وړ کسانو له الرې بيرته را وغوښتله .په دې
اړه یو لېک شته چې د سردار اکبرخان په خپل قلم لېکل شوی دﺉ .دا
دﺉ اوس د همدغه لېک متن ولولی :
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"گران اکا او نائیب صاحب دې د پاچایانو د ستر او څښتن پاچا د
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
ساتنې کې د خپل سيوري تر پناه الندې ولري او د خوښۍ هېله یې
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
پالر د څښتن دوست ميراحمد خان الس ته ورغلی وو اوله هماغه
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
کيږي هماغه نجلۍ د ډاډمنو کسانو په ساتنه کې راوليږﺉ ځکه دا ښه
کار دﺉ او که را ونه رسيږي نو ډیره ناوړنده او نامناسبه کړنه به
وي .هيله مند یم چې په دې تړاو تر خپلې شونې وسې هڅه وکړﺉ ،
زموږ له اړخه مو زړه ډاډه اوسه  ،د خپلې روغتيا او د روانو پيښود
لړۍ خبر په ليکلې توگه موږ ته راوليږﺉ بشپړ ډاډ لرم چې د اندرسن
د لور په راليږنه کې به هېڅ ډول نيمگړتيا او بې پروایي ونه شي
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
خان مهر" []۴
ددغه ځانگړي ليک د ليکبڼې له مخې د دښمن د ناموس او د هغوی
د ځان د روغ رمټ والي په اړه د غازي سردار محمد اکبر خان هغه
انساني احساسات راڅرگندیږي چې د یرغمل نيول شویو کسانو په
تړاو یې درلودل ؛ ددغه لېک څوکرښې هغه له ویاړه ډک السوند دﺉ
چې ددغه سردار مجاهد دریځ یې ددښمن په سترگو کې ال دروند او
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لوړ کړﺉ وو .د  ۱8۴۲ز کال د مې د مېاشتې په لسمې نيټې نوموړې
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
 ":مور او پالرمې کافر دﺉ  ،خو زه مسلمانه یم]5[ ".
له جنگي یرغملواو د هيواد له دښمنانو سره د سردار اکبر خان د
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.
بریدمن ایر(یو تن یرغمل) وایي چې  :د انساني اخالقو اوښيگڼو بله
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
ډیره اندیښنه درلوده چې له یرغمل نيول شویو کسانو څخه څوک
ډوب نه شي او په پای کې ټول روغ رمټ له سينده تير شول .ایر د
مکنزي د وینا له مخې چې د دسامبر د مېاشتې د  ۲3په غونډه کې
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
غازیانوکړۍ راتاو شوه نو ما د هغه رکاب ته الس واچاوه او ځان
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
تاوان ورسوي ،مگردا چې لومړی زما چاره راوکړﺉ ".د
وزیراکبرخان پراخالقو  ،غرور هغه وخت غلبه وکړه کله چې پوه
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شو چې نور زه له گواښ سره مخامخ نه یم ،او په ملنډو یې راته
وویل چې "ته راغلی یې چې زموږهيواد ونيسی!" []۶
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
خبرو لپاره دالیل هم لري خو یرغمل د ميلمنو په توگه په برابر دریځ
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
په منځ کې چې ژوند او مرگ یې دده په الس دﺉ ناست او له هغو
سره لوبې کوي او پر هغوی گران دﺉ]7[ "...
ان پر افغانستان د انگليسانو له یرغل مخکې د بهرنيو پروړاندې د
سرداراکبرخان چلند له درناوي ډک وو .لرغون پيژندونکی او په
۱838ز کال کې د اميردوست محمد خان دربار ته د برنس د پالوي
پيښلېک ليکونکی (واقعه نگار) چارلزميسن تر یوې مودې پورې په
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
موندنو په اړه خبر شو هغه یې ځانته را و باله ؛ کله چې د سرو
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 ،
پالنې او د هغوی د اړتياوبرابرولو ته ډیره پاملرنه کوله او له هره
اړخه پوهانو او لرغون پيژندونکو ته یې اسانتياوې چمتو کولې.
ميسن نوموړي ارزښتناکه شيان لومړی کلکتې او بيا یې لندن ته
یووړل]8[.
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د افغانستان د وروستينو پاچاهانو (پادشاهان متأخرافغانستان) د
کتاب ليکوال د سردار اکبرخان په اړه ليکي " :وزیر اکبرخان یو پوه
،الیق او هوښيار سړی وو او ته به وایې چې په دنيوي چارو کې یې
له ټولو ډگر گټلی وي او په عقل او ځيرکۍ کې او د نړۍ ليد په تدبير
کې تر ده لوړ نورڅوک مونده نه شي]9[ ".
زړور او په خپله ژبه او ژمنه ټينگ والړ سړی
سردار اکبرخان َ
وو.کله چې د مرنجان په غونډۍ کې یې د فتح جنگ او نائـيب امين
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
منلو او له نائـيب امين هللا خان سره د خپلوۍ له کولو څخه منع کړ،
خو هغه ځواب ورکړ اوس مې د سولې ټول آړونه منلي اونه شم
کوالی له خپلې ژمنې بيرته را وگرځم .حميد کشميري د سردار
اکبرخان له ژبې نواب زمانخان ته وایي:
جوابش بگفت اکبـــر نامجــــوی
که اکنون چــه خيــزد ازین گفتگوی
چوشب بسته پيمان سحر بشکنم
چــه گویــد بـــر دوستــان دشمنــم؟
درستی گر از عهدخـــود گم کنـم
ازین پس چــه پيمان بـه مردم کنم []۱۰
(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
را ماته کړم  ،زما دښمن به زما دوستانو ته څه ووایي؟ که زه له
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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
دواړو د اکا زامنو د یو بل پرمخ تورې را وایستلې اوسردار اکبرخان
الس بری شو او نواب محمد زمانخان یې وبخښه او بيا یې له هنده د
امير دوست محمد خان ترراستنيدلو پورې هغه یې د کابل د پاچاهۍ
د مرستيال (نائیب) په توگه وساته.
سرداراکبرخان ميړه مخی ،پتمن او بخښونکی وو .کله چې د هغه
چوپړمار او ساتونکی پيرمحمد کاکړي د شا له لوري پرهغه ډز وکړ
 ،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
غوښتل چې دښمن ته شا واړوي .ان کله چې د بخارا له زندانه ورته
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
وویل چې مرگ په ميړنتوب کې مني خو نه غواړي په پتۍ کې ژوند
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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ول  ،له انگریزانواو له پردیـپالو هيواد پلورو سره یې نه پخال
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
سترگو کې د یوه ميړني غازي مجاهد او د انگليسانو د یوه سرسخته
دښمن په توگه د هغه د زړورتيا او ميړانې یادونو دومره ستر او له
درنښته ډک کړ چې د  ۱8۴۲ – ۱8۴۱ز کلونو د پاڅون له بریا
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
په "  ۱8۴3ز چې له  ۱۲۶۰هجري سره سمون خوري" جوړه
شوه ) او ظفرنامه اکبري [اکبري بریلېک] [ د ډیلي د اگرې د
اوسيدونکي قاسم علي له پلوه په  ۱8۴۶ز کال چې له ۱۲۶3
هجري سره سمون خوري] وویل شوه .چې دغو دواړو د هغه
نوميالتيوب ته د یوه تلپاتې اتل نوم ورکړ.
وزیر اکبرخان د هيواد له ودانيو او د هيواد د چاپيریال له ښيرازۍ
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
هيریدونکو څليو څخه یو کار دﺉ .وزیر اکبرخان د خپلې ځوانۍ په
ډیرو تودو شپو ورځو کې په  ۱8۴۶ز کال کې په دیرش کلنۍ 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
کرم هللا وجهه په روضه کې خاوروته وسپاره]۱۱[.
له هغه وروسته گنگوسې خپرې شوې چې انگریزانو د خپل
 ۱۶۵۰۰کسيزلښکر د پوپنا کيدنې په غچ کې د خپل یوه جاسوس له
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
تيرېدونکوحماسو د ليدلو وس نه لري او په بيالبيلو شيـبو کې ددې
پرځای چې د هېواد ددغسې سرښندونکي بچي د ښېگڼو او ميړانو
یادَونه 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
چې د هغوی ملي او اتـلې څيرې چې د خپلو وینو په تویولو یې دغه
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
اوچت او ژوندی احساس په خپله د سړي د زړه په تل کې د باتورۍ
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
ولسي ستر شخصيت ته یې لری  ،او دا دې د هغه د مړینې له ۱۶۴
کالو وروسته غواړم د وزیر اکبر خان یاد د یوکتاب په ليکلوکی
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
رغنده سرښندونو ویاړي .پای
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اخځونه او سرچينی:
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مقاله یازدهم

شرحی از ویرانی بلخ توسط چنگیز
بروایت ابن بطوطه وایمیل ریبیچکا
()2021 /1 /10
بلخ  ،در قرون نخستین اسالم ،به عنوان «دارالفقاهه» با کوفه
و بصره برابری میکرد ،زیرا نشرافکارمرجئه با رواج مذهب
ابوحنیفه در خطه بلخ توأم بود .به شرحی که درکتاب فضایل بلخ
آمده «بعضی از مشایخ و علمای کوفه ،بلخ را مرجي آباد میگفتند،
جمله به سبب آنکه ابوحنیفه را رحمت هللا مرجی میگفتند ،و اهالی
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
جز وی هیچکس را نشناختندی]( ».آذرمیدخت،بلخ ،کهنترین شهر اسیای
مرکزی ،ص .)9۶

بقول مولف حدود العالم ،شهری بود معروف و جای
بازرگانان و آبادان که آنرا « بارکده هندوستان » مینامیدند و از هر
طرف اموال تجارتی بدان وارد میشد .و مجمع تجارت ها و معامالت
بازرگانی بود( .حدودالعالم  ،ص )۶۴
شهر بلخ چهارده دروازه داشت که مقدسی دو دروازه آن را «
باب هندوان و باب یهودیان » می شمارد .و بارتولد عقیده دارد که
این اسامی حاکی از وجود محله هایی است که تجار هندی و یهودی
در آن سکنی داشتند( .بارتولد ،جغرافیای تاریخی ایران  ،ص )۵7
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بنابر روایت حمدهللا مستوفی ،بلخ را کیومرث بناکرده
وتهمورث دیوبندبه اتمام رسانیده و لهراسپ پدر گشتاسپ تجدید
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
حکومت میکرده است ،تا آنکه در زمان خلیفه سوم بلخ از سوی
اعراب فتح شدو برمک درجمله اسراء به نزد خلیفه سوم برده شد و
مسلمان گردید ومامورجمع آوری مالیات بلخ شدو دوباره به بلخ
بازگشت .خاندان برامکه در عهد هارون الرشید عباسی از رجال
نامدار وبا تدبیر دروزارت و اموردیوانی بودند ،مگر سرانجام
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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یکی از قلعه های معروف بلخ قلعه هندوان بلخ بوده که در
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
گذشته بود ومیخواست به بلخ وارد شود ،با مخالفت عمادالدین والی
روبرو شد ،خوارزمشاه شهر را درمحاصره کشید و والی در قلعه
هندوان بلخ که «حصنی حصین و مجمع ذخایر» بودمتحصن شد،
بنابرین آتش خشم خوارمشاه مشتعل گشت و امرکرد تا آن قلعه
راخراب کنند.والی چون دید چاره ای جز تسلیمی ندارد ،از در عذر
پیش آمد و مورد عفوقرار گرفت و بلخ در تصرف خوارزمشاه
درآمد( .جغرافیای تاریخی شهرهای ایران ،ص )2۵0 ،2۴۴،
بلخ تا پیش از حمله چنگیز یکی از شهرهای معمورتاریخی
ومرکزمهم سیاسی واقتصادی کشور بود .در سال  ۶1٧ق = 1220
چنگیز آنرا مثل سایر شهرهای آسیای میانه ویران کرد وپس از آن
تایک قرن بعد یعنی تاربع اول قرن هشتم هجری همچنان ویران بوده
است .
ابن بطوطه سیاح المغربی درسال(  ٧2۶ق =  132۵م) از
راه ترمذ به بلخ سواره عبور کرد و آنجا را همچنان ویران و غیر
مسکون یافت .وی در این مورد میگوید  « :رود خانه جیحون را
گذشته بسوی بلخ حرکت کردیم  ،یک روز و نیم در بیابان شن زاری
راه رفتیم تا به بلخ رسیدیم  .بلخ بکلی ویران شده بود  ،لیکن منظره
شهر چنان می نمود که گوئی هنوز آبادان است  0چه بناهای اصلی
کامالً مستحکم بوده اند .و این شهر بسیار وسیع و پر جمعیت بوده و
آثار مساجد و مدارس آن تا کنون هم پا بر جا ی است  .نقوش پایه
های عمارات غالبا ً الجورد میباشد .میگویند الجورد مال خراسان
است از کوهستان بدخش ( بدخشان ) بدست می آید و یاقوت بدخشی
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هم از همان جا بدست می آید و عوام آنرا «بلخش» (بدخشی ) تلفظ
میکنند .بلخ را چنگیزخان خراب کرد  .چنگیز تقریبا ً یک سوم مسجد
شهر را به طمع گنجینه یی که میگویند زیر یکی از ستونهای این
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».
(سفرنامه ابن بطوطه  ،ترجمه محمدعلی موحد چاپ 13۴8تهران  ،ج  ، 1ص
)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
شهر وقراء دور شهر  1200جا نماز جمعه میگزاردندو  1200حمام
کدخدا پسند داشت .ازخواجه ابونصریکی از اعاظم بلخ روایت می
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
فراوان به استقبال شتافتند و اظهار بندگی کردند ،ولی چون سلطان
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،
برنا وپیر را به قتل آوردند و از عمارات و ابنیه عالیه اثری باقی
نگذاشتتند(محمدتقی خان حکیم  ،گنج دانش ،چاپ  13۶۶تهران  ،ص)2۴۵
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
آباد ودایر است و لیک از این ابنیه عالیه جز خاک توده هایی چیزی
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
مساجد و مدارس آن را منهدم نمود .مسجد جامع آن را ویران ساخت
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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ابن بطوطه روایت میکند که شخصی از اهالی بلخ به من گفت که :
زوجه داود یکی از حکام بلخ ،در عهد عباسی این مسجد را از
دارایی شخصی خوداعمار کرده بود .میگویند خلیفه را براهالی بلخ
خشم گرفت و جریمه گزافی بر بلخیان خواله نمود و جمعی را برای
وصول این جریمه به بلخ فرستاد .وقتی ماموران وصول جریمه به
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
مردم شهر معاف باشند .مامور جریمه که دانست آن جامه چندین
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
به خلق از من دلسوزتر؟ مامور را به بلخ معاودت داد و امانت
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
پرسید :آیا خلیفه جامه را دید؟ گفت  :بلی .زوجه داود گفت :لباسی
را که نامحرم ببیند ،دیگر به چکار آید ،آن را فروخت و با پول آن
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
نمود (.همان  ،ص)2۴۵
ایمیل ریبیچکا :
ایمیل ریبیچکا افسراطریشی ،اسیری که درختم جنگ اول
جهانی از چنگ روسها درترکستان فرارکرد وخود را به افغانستان
رسانید و از 1۹1۵تا 1۹20درافغانستان بوده است در کتاب
خود(درکشورخداداد افغانستان) در مورد برخورد بیرحمانه چنگیز
با شهریان بلخ مینویسد:
«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
چنگیزخان را رد کرده و فرستادگانش را از شهر بیرون کرده
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
زودی جای آنها دوباره پرمیشد .گلوله های آتشین یکی بعد دیگری
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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است تا خواستار ترحم وبخشایش شوند .چنگیزخان درحالی که باالی
یک تخت طالئی نشسته بود فرستادگان شهر را به حضور پذیرفت.
چنگیزخان به آنها دستور داد تا تمام باشندگان بلخ که میخواهند در
امان بمانند به بیرون شهر جمع شوند تا آنها را دقیقا ً شمارکنند.
همگی لرزان ولی باروح پر از امید دستور چنگیزخان اجرا کردند.
کودکان،مردان،ریش سفیدان و زنان که اطفال شیرخوار خود را در
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
سربازان مسلح قرارگرفت .بعد شمارش خونین آغاز شد .سربازان به
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
نبود .یک زن که میخواست کودکش را نجات دهد به سربازی
میگوید که او از ترس چپاولگران یک مروارید قیمتی را قورت داده
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
میشوند .دارائی های مساجد وقصرها بیرون آورده میشود
وکتابخانه ویران میگردد .به داخل خانه ها آتش می اندازند و به
زودی بلخ بحری از شعله های آتش میگردد.شهر برای چندین روز
می سوزد تا اینکه آتش دیگرغذائی پیدا نمیکند وخاموش میگردد .بعد
جنگجویان وظیفه میگیرند تا دیوارهای شهر را که هنوز ایستاده
بودند ،ویران کنند .چنگیزخان تا زمانی که شهر با خاک یکسان
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نگردید ،آرام نگرفت( ».درکشورخداداد افغانستان  ،ترجمۀ رتبیل شامل
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مقاله دوازدهم

چگونه مزارشریف جانشین بلخ گردید؟
2021 /1 /1۵

محمدتقی حکیم در جغرافیای تاریخی شهر های ایران به نقل
از روضة الصفا ،روایت میکندکه درسا  ۸۸۵هجری ،مردی بنام
شمس الدین محمد که خودش را به شیخ بایزید بسطامی صوفی
معروف منتسب می نمود  ،ازکابل به بلخ رفت وکتابی در اختیار
داشت که گویا در زمان سلطان سنجر سلجوقی نوشته شده بود .در
این کتاب غیر موثق اشاره شده بود که مزار امیر المؤمنین علی بن
ابی طالب در قریه « خواجه خیران» بلخ بوده باشد  .حاکم بلخ به
محل قریه خواجه خیران (خواجه حیران؟) رفته  ،مقبره و گنبدی
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محقری دید ،امرکرد تا محل را بکاوند  ،در نتیجه لوحه سنگی بدست
آمد که برآن نوشته شده بود « :اینست مضجع اسدهللا الغالب علی بن
ابی طالب علیهم السالم » .چون صحت این روایت از نظر تاریخ
مشکوک بود  ،موضوع توسط شخص راوی به سلطان حسین بایقرا
در هرات گزارش داده شد (.محمدتقی حکیم ،جغرافیای تاریخی شهرهای
ایران ،تهران  ،13۶۶ ،ص )2۴۴

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
گن بدی و قبری با لوحه سنگی دید که در آن لوحه سنگ عبارت «:
هذا قبر اسدهللا ابن عم رسول هللا علی ولی هللا» دیده میشد  .چون
تاریخ صحت چنین ادعای را تصدیق نمیکرد ،معهذاسلطان حسین
امرکرد تا باالی آن قبر عمارت موجود را بساختند و بازاری بر
آوردند و حمامی بنیاد نهادند  .سلطان «نهرشاهی» را بر این مزار
جدید االحداث وقف کرد و سید تاج الدین حسن اندخوئی را به نقابت
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
است که قریه خواجه حیران نام« مزار شریف» گرفت و بتدریج آباد
تر شد و عوض بلخ قدیم مرکز والیت گردید .در این ضمن شیخ زاده
بسطامی به آنچه میخواست رسید یعنی مقام روحانی حاصل کرد و
تمول سرشار از نذر و نذور بدست آورد (».غبار ،افغانستان
درمسیرتاریخ ،ج  ،1ص)2۸1

با توجه به آنچه روضه الصفا روایت کرده ومحمدتقی حکیم و
مرحوم غبار آن روایت را در مورد ایجاد شهر مزار و رونق آن از
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
در این کشور ؟ زیرا به گواهی تاریخ طبری ،در سال  ۴0هجری
سه تن از خوارج که از پیگرد سپاه حضرت علی بجان رسیده
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
را زخم زد و مجروح ساخت  ،مامور قتل عمروعاص نیزبجای او
اشتباها ً شخص دیگری را بقتل آورد ،اما مامورقتل علی ،عبدالرحمن
بن ملجم درسحرگاه نوزدهم رمضان ،با شمشیر،حضرت علی را
مجروح کردکه سرانجام باعث مرگ علی گردید( .تاریخ طبری ،ج ،۶
صص  ،2۶۹3- 2۶۸1بحواله علی میرفطروس،اسالم شناسی ،ج  ،1ص )۹2

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
بخاک سپرده شود ولی اشتردر راه گم شد و ندانستند بکجا رفت.
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
سپردند (.علی میرفطروس  ،همان ،ص )۹3
مگر مردم افغانستان و آسیای میانه تا هنوز به این باورند که
قبر علی در شهر مزارشریف هست و ساالنه هزاران خانواده از
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
خیرات ونذور زوارمیگردند ،به کس اجازه نمیدهند کس درمورد عدم
حقیقت وجود مقبره علی دراین مکان حرفی بزند واگر زده شود

افغانستان یک نام جاویدان

151

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
دکان متولیان روضه سخت موثر است .او میگوید که چند روز قبل
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
تا بینائی و یا شنوائی وحرکت وبرکت را دوباره بازیابد ،نماز
گزاران در این چند روز هنگام ادای نماز طبعا ً 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
دورافتاده کشور وانمود میکنند که سالهاست به این مریضی مصاب
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
علی کرم هللا وجه تصور کرده بسوی شخص به مراد رسیده هجوم
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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شفا یافته در زیردست وپای مردم می افتد وواقعا ً زده و زخمی و
حتی کشته میشود .البته محافظین فورا ً 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
می پیچد وهرسال سیلی از مردم بسوی مزارشریف سرازیر میشوند
و برای متولی روضه نذر ونذور می پردازند و دکان روحانیت
وتولیت مزار ،پر رونق تر میگردد و این کار از قرنهاست به همین
روال دوام دارد(.سایت آریائی ،مقاله آقای راوش در مورد نوروز21،مارچ
)200۵

اقای حمید آدم نیزنظیرهمین داستان را ازقول یکی از کیسه
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
را از اقارب آن کور یا شل و از والیات دور وانمود کرده در
دروازه ورودی مسجد روضه جای بگیرند تا نمازگزاران متوجه آنها
بشوند .در روز نوروز پس از آنکه ژنده باال شد ،دفعتا ً از سوی
کسی که خود را به کوری یا شلی زده فریاد زده میشود که شفایافته
است .با شنیدن صدای مریض به مراد رسیده سیل مردم غرض لمس
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
کار ومزور میگردد ولی کار از کارگذشته است وپشیمانی سودی
ندارد(.افغان جرمن آنالین ،آرشیف مقاالت سایرنویسندگان،مقاله حمید آدم در
مورد نوروز)200۵ ،
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روایتی جذاب از وحید وهاب:
"در زمان والیت مرحوم حبیب نوابى در مزار شریف
داستانى را یكى از دوستانشان براى پدرم قصه میكرد كه بسیار خنده
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
یكدیگر مى گفتند و از معجزه شاه اولیا صحبت مى كردند  .بعد از
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
مردم شهادت مى دادند كه به چشم خود دیده اند كه شخص كور جور
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
كور بودید و از یركت مزار سخى بینا و جور شدید ؟ مرد با رنگ
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 بر ند  ،تیغ پاكى به دست مرد تصادف مى كند او متوجه مى شود
كه جیبش را زدند  .بیچاره به داد و فریاد جیغ مى زند كه كیسه بر
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

افغانستان یک نام جاویدان

154

لباس او را متبرك گفته تكه تكه مى كنند  .و این بیچاره براى سطر
اورت به زمین چملك نشسته و خاموش مى شود .
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
بد بخت داده و او را مرخص مى كند  .این بود یكى از نمونه ها و
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
شل وشوت معجزه بکار دارد ومعجزه فقط در توان وانحصار
پیغمران است واز توان خلفای اسالمی واولیا هللا و امامان وامام زاده
ها پوره نبوده و نیست .پایان
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مقاله سیزدهم
اهمیت شهرهرات درقرون وسطی
شهرهرات ،در قرون وسطی ازشهرهای تاریخی و پرجمعیت
وآبادان کشور بود که باالحصارارگ آن با مسجد جامع بزرگ
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
وسیستان وماوراء النهربزرگتر و زمین آن حاصلخیزتر ومعمور و
مرکز تجارت و داد وستد بازرگانان ومحل تجمع توانگران ومرکز
فضال ودانشمندان بوده است.

قلعه اختیارالدین درهرات
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ابواسحاق ابراهیم بن محمد استخری (متوفی3۴0هق)گوید:هرات
بزرگترین شهرخراسان است ،درتمام خراسان وماوراء النهر ومرو
وسجستان وجبال شهری به این بزرگی یافت نمیشود .درهیچ
مسجدی به اندازۀ مسجد هرات اجتماعی نمیشود.انبار امتعه
وکاالهای تجارتی ایران به خراسان است]1[ .
ابوعبدهللا مقدسی (3۸0-33۶هق) می نویسد« :هرات بوستان این
نقاط است،جمعیت انبوه دارد،عمارات آن به هم چسپیده اند ودیه
های بزرگ دارد.مردمش زیرک وشوخ وشنگ و دارای ذوق ادبی
هستند .ازاینجا اقسام وانواع پارچه های اعلی به کشورهای مختلف
فرستاده میشود]2[».
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یاقوت حموی که درسال ۶0٧هجری(1210م) درخراسان بوده
میگوید «:هیچ شهری را نیافتم که بزرگی واهمیت وشرافت
واحترام وزیبائی وپرجمعیتی هرات را داشته باشد .بوستانهای زیاد
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
هرات میباشند]3[ .
مستشرق معروف انگلیسی درکتاب جغرافیای تاریخی سرزمینهای
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
(درسمت مغرب برراه نیشابور) ،دروازۀ فیروز( در سمت جنوب
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.
داراالماره درمحلی بود بنام خراسان آباد در یک میلی خارج شهر
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
ودر زیبائی وکثرت نمازگزاران درتمام خراسان وسیستان بی نظیر
بود .پشت سمت قبله مسجد ،زندان شهر قرارداشت ....یاقوت
حموی که درسال  ۶1۴هجری یعنی چهار سال قبل از حمله مغول
در هرات بوده گوید:درخراسان شهری بزرگتر ومهمتر ونیکوتر
وبارونق تر وپرجمعیت تر ازهرات ندیده ام ،باغهای بسیار وآب
فراوان دارد]٤[»» .
درسال 121۸(۶1۸م) که هرات مورد حمله مغوالن واقع گردید،
به قول سیفی هروی  1۹0هزارمردجنگی از هرات برای مقابله با
مغول آماده نبرد شدند ]5[ ».این روایت بخوبی نشان میدهد که
شهر هرات واطراف آن تا چه اندازه پر جمعیت بوده است.
لسترانج از قول حمدهللا مستوفی که درسال  ٧30هجری هرات را
دیده می گوید« :دور بارویش [حصارش] نه هزارگام است وهوائی
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
ورز و جنگی وعیار پیشه باشند وسنی مذهب اند و در آنجا قلعه
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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آن مسیحیان نیز واقع بود.واز مزارکبار اولیا وعلما تربت شیخ
عبدهللا انصاری معروف به پیرهرات وخواجه محمد ابوالولید وامام
فخر رازی است]٦[»...
ابن بطوطه که یک قرن بعد ازخرابی های مغول (درسال ٧2۶ق)
از راه ترمذ به افغانستان واردشده  ،پس ازمشاهده خرابی های
مغول دربلخ رهسپار هرات شده میگوید  :پس از هفت روز راه
پیمائی در جبال « غرجستان» به شهر هرات رسیدیم « .شهر
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
هرگونه فسق و فساد مبراست]٧[ ».
حمدهللا مستوفی که در سال  ٧30ق از هرات دیدن کرده ،گواهی
میدهد که پس از احیاء مجدد هرات« در شهر هرات 12هزاردکان،
۶هزارحمام وکاروانسرا و طاحونه(آسیاب بادی) و3۵۹مدرسه و
خانقاه و آتشکده و ۴۴۴هزارخانه موجودبود ]۸[ ».مگر متأسفانه
که در حمله تیمور(٧۸۵ق (13۸3م) این شهر یک بار دیگر ویران
و مردم آن قتل عام گردیدند]۹[.
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
باز سازى بود و همچنین ایوانهاى شمالى و جنوبى نیزبطور کلى از
میان رفته بود ،که تمام ٍا 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
پیشرفت بود ،به مدت  50روز اقامت کرد .عالوه برآن تعداد
دیگرى از ابنیه و ساختمانهاى عالى را چه در خود هرات و چه در
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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
بود  ،نوشته است « :مسجد جامع هرات دارای  ۴0۸گنبد 130 ،
دریچه  ۴۴۴ ،ستون و شش دروازۀ ورودی است ]10[».

دورنمای مسجد جامع وشهرهرات
مآخذ این مقاله:
[-]1استخری،مسالک وممالک ،ص 20۹
[-]2احسن التقاسیم فی معرفة االقالیم ،ص  ،2۹۸و ص 30٧
[-]3یاقوت حموی ،معجم البلدان،زیرکلمه هرات دیده شود.
[-]٤لسترانج ،جغرافیای تاریخی سرزمینهای خالفت شرقی ،ترجمه
محمودعرفان ،چاپ ،13۸3ص ۴3۴
[ -]5تاریخ نامه هرات،چاپ تهران ،13۸3ص 10۶
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[ -]٦روضات الجنات  ،ج  ،2ص ۹۴ ،۵۵ ،۴۹ ،۴۵ ،۴
[-]٧ابن بطوطه ،سفرنامه،ص ۴33
[ -]۸نزهت القلوب  ،ص  ،1۵2 - 1۵1مالحظاتی درتاریخ ایران
،ص 3۹
[ -]۹روضات الجنات  ،ج  ،2ص ۹۴ ،۵۵ ،۴۹ ،۴۵ ،۴
[ -]10خاک اولیا  ،ترجمه عبدالعلی نور احراری  ،ص ،2٧۶
غبار ،ج اول ،ص 21۸
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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 ،
یکی ازخوانندگان بنام یلماز درکامنتی نوشته بودکه این گونه نوشته
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
بنویسم،هرچند میدانم که هرات آنقدر نویسنده و شاعر ودانشمند
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
وجنین را در رحم مادر نکشته اند .نمیدانم جناب یلماز تاریخ های
که مورخان در دربارشاهان وایلخانان مغول نوشته اند از قبیل:
تاریخ جهانکشا از عطاملک جوینی مورخ دربار ارغون خان حاکم
ایران وآسیای صغیر(درسال ۶۵۸هق) ،جامع التواریخ رشیدی(از
خواجه رشیدالدین فضل هللا وزیرغازان خان ( درسال ٧10هق)
،تاریخ وصاف،از شهاب الدین عبدهللا شیرازی (درسال ٧2۸هق)،
تاریخ نامه هرات از سیفی هروی (سیف بن محمدیعقوب الهروی)،
مورخ دربار ملوک کرت هرات( در سال٧1۸هق) ،را خوانده اند یا
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خیر واگرآنها را نخوانده باشد آیا تاریخ غبار را مرورکرده وبدان
باوردارد یاخیر ؟
همه مورخان فوق الذکرگواهی داده اند که کشتارمردم بدستور
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
دار وندارشان چیزدیگری در برنداشته است.
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
این کشتار ها را بر وضع زندګی اجتماعی واقتصادی مردم هرات
وکل مردم افغانستان وایران برشمارم .
هجوم چنگیز برآسیای میانه وافغانستان وایران:
چنگیز خان بمثابة مخوف ترین چهرة فیودالی قرن سیزدهم میالدی
از صحرای گوبی چین با خشم و غضب برای درهم کوفتن و خورد
ساختن تمامی قدرتهای فیودالی آسیایی میانه برخاست و چون
طوفان هستی خوار هرچه درمسیرش قرارگرفت  ،از دم راهش
پاک رفت و به نیستی کشانید[ .واسلی یان  ،چنگیز خان ،طبع
بنگاه نشریات پروگرس  ،ترجمه م  .ن هرمزان]
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یکی از وحشیانه ترین هجوم ها بر سرزمین های ایران و افغانستان
و کشور های آسیای میانه و همجوار ،هجوم مغوالن بسرکردگی
چنگیز خان مغول در121٧میالدی بود .سرداران چنگیزی بدستور
خان بزرگ  ،همه ساکنان شهر ها را بدون استثنا ازدم تیغ گذرانده
نابود میکردند .چنانکه با اترار و اورگنج (جرجانیه پایتخت خوارزم
) و تر مذ ،سمرقند ،نساء و مرو  ،بلخ  ،بامیان و هرات و نیشاپور
و سبزوار ،و طوس و ری و قزوین و همدان ومراغه و اردبیل و
نخجوان و دیگر بالد آسیائی در شرق میانه چنین کردند]1[ .
پطروشفسکی ،محقق شوروی در مورد قتل های دسته جمعی
مغوالن در سرزمین های مفتوحه می نویسد « :مغوالن  ،ساکنان را
که قبالً خلع سالح کرده و به صحرا رانده بودند و مرعوب و
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
اسیر را وا دارمیکردند تا تعداد سر های بریده را شمار کنند  .بگفته
جوینی  ،پس از کشتار عمومی مرو در سال ( ۶1۸ق=1221م)
شمارش کشته گان ( توسط منشیان اسیر) 13روز به طول انجامید.
[ ]2گاهی که عده محکومین کشتار دسته جمعی بسیار زیاد بود،
سرداران چنگیزی ،بردگان اسیر خویش را مجبور میکردند به
اتفاق سپاهیان در قتل محکومین شرکت کنند.
درقرن  13میالدی ،در شهربلخ دوصد هزار نفر زندگی میکردند
که در سال ( 1220 = ۶1٧م) همه آنان را به امر چنگیز خان تا
نفر آخر از دم تیغ گذراندند . ]3[ .بنابرتاریخ وصاف ،چنگیز بجرم
قتل یکی از پسران چغتای در بامیان ،فرمان داد هیچ زنده سری را
درآنجا باقی نگذارند ،حتی جنین در شکم مادران زنده نگذاشتند
وچارپایان را هم بکشتند وسپس نوبت به غزنه رسید]٤[ .
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نخستین حمله مغوالن برهرات:
نخستین یورش مغولها برهرات درسال ۶1۸هجری بسرکردگی
تولوی خان فرزندچنگیز بعد از تخریب مرو ونیشابور اتفاق افتاد.
دراین وقت ملک شمس الدین جوزجانی از سوی خوارزمشاه حاکم
هرات بود.این مردشجاع خود را برای دفاع از شهرهرات آماده
کرد و1۹0هزار از مردم هرات برای دفاع از شهرودیارخویش
آماده شدند.ایلچیان پیغام تولی خان را مبنی برتسلیمی به ملک شمس
الدین رساندند وملک شمس الدین با اعدام ایلچیان تولی خان عدم
تسلیمی خود را به دشمن خبر داد .بنابرین جنگ آغاز گردید وبقول
سیفی( :توگفتی که از خون گردن کشان /همی غرق خواهد شد
بلندآسمان) وازجنگ جویان تولی خان  1٧00تن به قتل
رسیدند.بعد ازهفت شبانه روز جنگ ملک شمس الدین جوزجانی با
تیر دشمن زخم برداشت وهالک گشت ومردم باالخره مجبور به
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
رفت(».سیفی ،ذکرهشتم درخرابی هرات)()5
دومین حمله مغول برهرات زمانی رخ داد که چنګیزخان در پروان
از لشکرخوارزمشاه شکست خورد واین آوازه به هرات نیز رسید.
هنگامی که لشکریان تولی خان قلعه کالوین(نره تو ،نریمان)
بادغیس را درمحاصره داشتند۸0 ،تن از عیاران بادغیسی باهم
صالح کردند وتصمیم گرفتند تا به عنوان تاجر خود را به
شهرهرات رسانند و بعد از ورود مردم شهر را از اسارت وظلم
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
سان شورش در شهر برپا شد و شورشیان ملک مبارزالدین
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
غزنین برای سرکوبی هرات گماشت.این لشکر با قوتهای دیگر
قلمرو چنګیز از ترکستان وشبرغان وافغانستان درشوال
۶1۸هجری درکناررودخانه هریرود فرود آمدند .سرکرده لشکر
چنګیزی برای فتح هردروازه شهر سی هزار سپاهی را موظف
ساخت.
بقول سیفی هراتیان مدت  ٧ماه در برابر سپاهیان مغول از جان
مایه گذشتند ومقاومت کردند ولی در ماه هشتم لشکریان مغول
موفق شدند آتش عصیان هرات را خاموش وشهر را در پایان سال
۶1۹ق =  1222م اشغال کنند .در این نوبت قتل عامی صورت
گرفت که در طی آن کشتار گویا یک ملیون و ششصد هزار نفر از
ساکنان شهر و دهکده های پیرامون آن به قتل رسیدند .فاتحان
مغولی ضمنا ً اقداماتی بعمل می آوردند که هیچ کس بر حسب
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
باشد آنها را نیزبه قتل برسانند .آن سپاهیان به شهر آمدند ودو روز
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
زنده مـــانده بودند به محض شنیدن بانگ مؤذن پنداشتند که مغوالن
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رفته اند و به طرف مسجد جامع شهر شتافتند و در آنجا مرگ چشم
براه ایشان بود .پس از آن کشتار ،فقط  ۴0نفر مرد از صنوف
مختلف اجتماع در هرات جان بدر برده و زنده ماندند]٦[ .
سیفی درفصل نهم کتاب خود «ذکرنهم درخرابی هرات» مینویسد:
«ایلچیکدای نویین لعین ،ازجانب برج خاک برسر-که خلقش بغلط
برج خاکستر میخوانند -شهرهرات را بگرفت وبفرمود تا خلقش را
از زن ومرد به قتل رسانند .به حکم ایلچیکدای لعین لشکریان جوی
های خون از درون وبیرون روان کردند وخلق رااز جوان وپیر
وصغیر وکبیر به قتل رسانیدند وهیچ سری را برتن و بدنی را با
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
ننمودند.القصه بدین سان شهرهرات از آفات زمان وعاهات دوران
ویران ګشت وافزون از هزار هزار وششصدهزار و کسری ازخلق
هرات شهید شدند]٧[».و عده بازماندگان روستا ها از صد تن
تجاوز نمیکرد]۸[ .
گرچه ما نمیتوانیم همه این ارقام را کامالً قابل اعتماد بدانیم  ،معهذا
نبا ید پنداشت که صرفا ً مولود تخیل بوده و باید مردود شان
پنداشت.عدۀ نفوس شاید کمتر از ارقامی بوده باشد که در منابع آمده
است ولی حقایق مربوط به نفس موضوع یعنی جمعیت و ویرانی
جمعی و یا تقریبا ً همه نفوس شهر های پر جمعیت و ویرانی نواحی
به طور در بست  ،که در منابع گوناگون ذکر شده مورد تردید نمی
تواند باشد .زیرا این حقیقت که بعد از وقایع مذکور برخی از شهر
های بزرگ ،مثالً بلخ و بامیان تا مدت ها احیا نشدند و قرنها ویران
و غیر مسکون باقی ماندند ،قابل انکار نمی باشد]۹[ .
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سیفی به اتکای خاطرات سالخوردگان از قول موالنا خواجه
ناصرالدین چشتی داستان عجیبی در باره شرایط دشوار زندگی آن
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
آورند .ولی با این حال هم یافتن خوراک و تهیه آذوقه بسیار دشوار
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
خواف و مرو رفتند .گروهی که به سوی غرجستان رفته بودند ،
شبانه  ۵0اسپ از لشکر تولی خان پسرچنگیز ربودند و به هرات
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
رساندند .سال سوم هم مجددا ً به نواحی دور دست رفته در بیابان
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
یک خروار قماش ابریشمی مصری و شوشتری (خوزستانی) شد .و
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
با غله مبادله کنند]10[ .
این داستان نشان میدهد که هرات تا چه حد خراب و ویران شده بود
 ،تا آنجا که برای بدست آوردن روزی خود مجبور شده بودند از
1۵0تا ۸00کیلومتر دور تر از هرات بروند و بر کاروانیان و یا
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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
 ۶3۵هجری =  123۶میالدی ،خان بزرگ ( اوکتای قا آن ،
فرمود تا هرات را احیاء کنند و عده یی از اسیران ( هزار نفر پیشه
ور و نساج ) را که بعد از نخستین بار تسخیر هرات در ( ۶1۸ق
=  1221م) از آن شهر کوچانده بودند باز گردانند  ،دیدند که در
پیرامون ویرانه های شهر تقریبا ً نه روستائی باقی مانده و نه حیوان
کاری برای زراعت و « جوی ها انباشته شده است»]11[.
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
ساکن هرات  ،سه من گندم ( هر من هرات مساوی به  ٧00ر 3
کیلو گرام ) در پنجاه «کوتک خاک» بکارد و از برکه و حوض
آبش دهد ]12[ .و به امر قستای شحنه جدید مغول  « :هنگام زرع
از وضیع و شریف  ،دو -دو جوغ میکشیدند و دیگری میعاد راست
میداشت و بدین نوع زمین را شدیار میکردند و تخم می پاشیدند و
پنبه میکاشتند و چون ارتفاع انتفاع گرفتند وپنبه برداشتند ،بیست
مرد تناور را که در سرعت سیران بر طیران طیور مبادرت
گرفتندی هریک را با پشتواره بیست من پنبه به افغانستان[]13
فرستادند تا از آنجا دراز دنبال(گاو) و ادوات دهقنت آوردند]1٤[».
از گفته اخیر سیفی بر می آید که در این ایام اسپ و خر بطور کلی
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
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مسافت ال اقل چهارصد کیلو متربه مناطق جنوبی هرات گسیل
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
مغوالن روبرو بود  .بنابگفته جوینی ،پس از آنکه مغوالن سه بار
در  ۶1۸و  ۶1۹هجری = 1222 - 1221میالدی به واحه مرو
هجوم بردند ،زراعت و سدهای آب و بند های رود مرغاب خراب
شد و آب مواشی و غالت مردم را برد ،چنانکه  « :در شهر و
روستاق صدکس نمانده بود و چندان ماکول که آن چند معدود معلول
را وافی باشد نمانده بود]15[ ».
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
لشکریان مغول بر سرزمین های افغانستان  ،ایران و ماوراء النهر
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
مفتوحه ،بخصوص خراسان که در دره ها و نواحی حاصل خیز آن
کوچکترین قطعه زمین غیر مسکون ولم یزرع وجود نداشت ،پدید
آمده بود .منابع این عهد از «قتل عام » اهالی که به امر سرداران
چنگیز در بسیاری از شهر ها و حومه بالد صورت گرفته  ،ارقامی
از کشته گان ذکر میکنند که شگفتی انگیز است .مثالً طبق روایت
سیفی به هنگام تصرف نیشاپور توسط مغوالن ( ۶1٧ق =
1220م) گویا ( 000ر  )٧۴٧نفر مرد را سر بریدند ]1٦[.و بقول
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« وصاف » جز چند نفر اهل حرفت باقی همه را بکشتند  ،حتی
حیوانات را هم نابود کردند ]2٧[ .دربخارانیزتمامت شهر بمدت
چندروز درآتش سوخت بطوریکه یکی ازمردمان بخاراکه از واقعه
گریخته و بخراسان آمده بود ،وضعیت بخارا راچنین تعریف کرد«:
آمدندو کندندو سوختند و کشتندو بردند]1۸[ ».
بطوریکه از نوشته های سیاحان بر می آید ،بلخ پس از کشتار سال
۶1٧ق = 1220م دیگر تا مدتها بعد جان نگرفت .و در نیمه اول
قرن هشتم هجری ( نیمه اول قرن چهاردهم میالدی ) نیز ویران
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
آبیاری نه تنها در امر آبیاری و وضع عمومی زراعت وکشاورزی
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
کشاورزان و کار کنان در روستا ها و همچنین خرابی و ویرانی تا
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
در آن والیت حیوان کاری به هیچ وجهه یافت نمی شود و اهالی
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
چنگیزخان و بعد از او توسط ایلخانان اولس هالکوئی اعمال میشد.
و یکی از بیرحمانه ترین روش های بهره کشی فیودالی بودکه
روستائیان را فقیر و احیای کشاورزی را لطمه میزد]1۹[ .
قبالً تذکر رفت که ویرانی ها ،حتی در طی نخستین هجوم لشکریان
چنگیزی تا چه حد پردامنه و عظیم بوده است و در اثر آن شبکه
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
دید .بگفته جوینی ،تولوی خان در ظرف دوسه ماه نواحی و اطراف
و اکناف خراسان را ویران و از سکنه خالی و مانند کف دست
صاف کرد]20[.
سیفی هروی در کتاب خویش ( تاریخنامه هرات ) خاطرات
سالخوردگان را در باره ویرانی وحشت انگیزی که در سراسر
خراسان پس از هجوم مغول در سال های(۶1۹-۶1٧ق= - 1220
 1222م) به بار آمده بود  ،نقل میکند .سالخوردگان به عنوان شهود
عینی به مؤلف اظهار داشته بودند که در ناحیه هرات نه مردم باقی
مانده بود و نه گندم و نه آذوقه و نه پوشاک ]21[ .شهود عینی
مذکور میگفتند  « :خراسان خرابست و از اینجا (هرات) تا
مازندران کسی را امکان سکونت و مجال توطن نیست .در اقلیمی
که نیمی از آن جای شیران و گرگان است و باقی خراب و ویران».
مؤلف باز همانجا چنین میگوید « :از موالنا مرحوم خواجه
ناصرالملته والدین چشتی چنین شنودم که او گفت از حدود بلخ تا
دامغان یک سال پیوسته خلق گوشت آدمی و سگ و گربه می
خوردند ،چه چنگیزخانیان جمله انبار ها را سوخته بودند]22[».
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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
فراری و پنهان شده بود .هر روز یکی از آنان در پی طعمه میرفت
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
و اال کشته خواهد شد  ،پیر مرد در عوض کیسه زر به او عرضه
کرد ولی مورد قبول واقع نشد ،زیرا که با پول هیچ خوراکی بدست
نمی آمده است]23[.
سیفی باز همانجا خبر میدهد که پس از کشتار عمومی سال
۶1۹هجری فقط مشتی از مردم که اتفاقا ً جان بسالمت برده بودند،
چهل مرد از طبقات مختلف بودند که در ویرانه مسجدی سکنی
گزیده بودند ]2٤[.و در روستاهای حومه هرات هم عده نجات یافته
گان بیش از صد نفرنبودند ]25[ .مگر در« حایطی» که یکی از
امرای مغول قریب هزار نفر از اسیران را مورد عفو قرار داده
گردآورده شرط نهاده بود که رعایای او باشند]2٦[.
پایان
مآخد این مقاله :
[ -]1پطروشفسکی ،کشاورزی ومناسبات ارضی در ایران عهد مغول  ،ج ،1
ص ۸۶
[ -]2تاریخ جهانگشا ،جوینی ،ج ۸2 ،٧0 ،1
[ -]3پطروشفسکی ،ج  ،1ص ،۸۶جوینی ،جهانگشا،ج ،1ص121 -11۹
[ -]٤تحریر تاریخ وصاف  ،ص 31۹
[ -]5سیفی،تاریخ نامه هرات،تهران  ، 13۸3ص 11٧
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[ -]٦سیفی هروی  ،تاریخنامه هرات ( ذکرنهم درخرابی شهرهرات)
[ -]٧تاریخنامه سیفی  ،چاپ تهران  ، 13۸3ص 11۸
[ -]۸تاریخنامه سیفی  ،چاپ صدیقی ( ،ذکرنهم ودهم)
[ -]۹پطروشفسکی  ،همان اثر  ،ص ۵٧ - ۵۵
[ -]10سیفی ،تاریخنامه هرات،چاپ تهران ،ص  (12٧-120ذکردهم)
[ -]11تاریخ نامه سیفی  ،چا تهران،ص (1۴2-1۴1ذکرسیزدهم)
[-]12سیفی تاریخنامه هرات ،چاپ تهران ،13۸3 ،ص (1۴۶ذکرسیزدهم)
[ -]13سیفی  ،ص1۴۶در عهد سیفی (نیمه اول قرن هشتم هجری ) افغانستان
و افغان  ،قبایل مسکون در سواحل رود هلمند تا کوه های سلیمان و بطرف
جنوب شرق تا رود سند و اتک را میگفتند و منظور از افغانستان در اینجا،
اراضی هلمند و قندهار بوده است ( .تاریخنامه هرات صفحات  1۶۹و ، 1۸۶
الخ ) سیفی در تاریخنامه خود بیش از  3۵بار نام افغانستان را بکار برده
است.
[ -]1٤تاریخنامه سیفی  ،ص 111
[ -]15جوینی ،ج  ،1ص 132 - 12۵
[ -]1٦تاریخ نامه سیفی ،ص ۹۵
 -1٧تحریر تاریخ وصاف  ،ص  ،32۴تاریخ جهانگشای جوینی ،ج  ، 1ص
21۸
[ -]1۸جوینی میگوید :شمار کشته گان 13روز را دربرگفت و اگر در هر
روز پنجاه هزار کشته حساب شده باشد  ،رقم مقتولین به 000ر  ۶۵0نفر
میرسد.
[ -]1۹پطروشفسکی  ،همان اثر  ،ج  ، 1ص ۵۸
[ -]20جوینی  ،ج  ،1ص 11۹
[ -]21تاریخ نامه سیفی ،چاپ صدیقی  ،ص  ( : ۸3در این والیت نه مردم
است و نه گندم  ،نه خورش و نه پوشش ).ص ( 1۵2ذکردهم]
[ -]22تاریخنامه سیفی ،همان ،ص [۸٧ذکردهم)
[ -]23تاریخنامه سیفی ،همان ،ص [۸۵ذکردهم)
[-]2٤تاریخنامه سیفی ،همان ،ص [۸3ذکردهم)
[ -]25تاریخنامه سیفی ،همان ،ص 1۸3
[ -]2٦تاریخنامه سیفی ،همان ،ص 1۸2
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مقاله پانزدهم
انواع مالیات درعهد مغوالن
()2021 /1/ 22
تهاجم اقوام مغول برسرزمین های آسیای میانه وشرق میانه
ونزدیک ،بطور کلی درتمام شئون زندگی اجتماعی واقتصادی
وتولیدی تغییرات و اثرات مرگباری داشت  .اکثریت اهالی
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.
کسانی که به نحوی از انحاء زنده مانده بودند ،دچار فقر وفالکت
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
فرار ومهاجرت نهادند وعده ای که باقی مانده بودند ،موقعیت
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
ستوران چنگیزیان شده بودند ،دیگر قادر نبودند مبالغی را برسم
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
بردگان قرار گیرند .تاثیر مرگباراین روش خود کامگی وغارت
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
رسید وبخصوص طی سالهای( ٦۸۹-٦٧۹ق=12۹0-12۸0م)
براثر سیاست مالیاتی نخستین ایلخانان وبهره کشی غیر محدود
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
کردند .این سیاست حتی در دوران ایلخانان اول :هالکو(-٦٤۸
٦۵۵هق=12٦۵-12۵۸م) واباقاأن (٦٧2-٦٦۵هق = -12٦۵
12۸2م) شدت بیشتر یافت .قسمت اعظم اراضی متصرفه ،از جمله
اراضی موقوفه جزو اراضی دیوان یعنی دولتی وامالک خاندان
شاهی مغول تحت عنوان«اینجو» درآورده شدند .سرکردگان مغول،
شاهزادگان ،خاتونها ،نویینها ،وامراء از هرطراز ،از امیرتومان
وهزاره وصده ودهه گرفته تا صاحبان اقطاع وسیورغال برطبق
سلسله مراتب خان خانی(فیودالی) ،بسرکردگی ایلخان وکوچ نشینان
ذینفوذ که به امورگله داری رابطۀ نزدیک داشتند ،ضمنا ً امالک
بزرگ اراضی شخصی ،مراتع وشکارگاه ها رانیزتصاحب نمودند.
وصول واخذ مالیات ازاراضی دیوان( دولتی) واینجو( اراضی
سلطنتی وخانوادۀ شان) ،که درتمام والیات بحد وفور وجود داشت.
اصوالً بطریق«مقاطعه» انجام میگرفت .مقاطعه کاران اساسا ً

افغانستان یک نام جاویدان

177

ساکنین محل بودند که طبقۀ جدید مالک واشراف را تشکیل
میدادند.این مقاطعه کاران که مطئمن نبودند درآینده نیزمجددا ً از
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
نظارت صورت نمیگرفت)1( .
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
میزان حق المقاطعه وهم میزان رشوه ها زیاد تر میشد.بگفتۀ ابن
هندوشاه نخجوانی «،خرابی وانهدام بیش از ابادی بود)2(».
در دوره قبل از غازان خان(٦۹۵-٦1٧هق= 12۹۵-1220م)
خودکامگی کامل وغیر محدود در وضع ووصول مالیاتها،بمراتب
بیشتر از دوره سلجوقی وعهد بعد از غازان خان بود .اخذمالیات
وخراج توسط عمال چنگیزیان به نحوه وشیوه ئی صورت میگرفت
که وصول ان از رعایای مطیع ،ماهیتا ً با غارت آشکار وجمع
آوری غنایم از کشور دشمن تفاوتی نداشت)3 (.
در اوایل دوران پس از غلبه مغول ،هیچگونه قاعده وقانونی در
زمینه وصول مالیات وجود نداشت .هرقدرکه میخواستند وهرچه
میخواستند ،میگرفتند )٤ (.جوینی دروقایع سال٦٤1هجری
مینویسد «:وکار خراسان در طبطاب واظطراب بود ونوایر فتنه ها
وتشویشها در التهاب واگرچه ازمرورلشکرها پایمال بود ،اما اهالی
آن مستاصل کلی نگشته بودند.سبب آنکه ناحیتی یا دیهی که ایل
شدی به مجرد اندک علوفه وده گز کرباس یا غایت صدگز به نسبت
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هر موضعی راضی گشتندی ودست تعرض کشیده کردند ودیهی را
که بحرب و قتال بکشادندی ،ظاهر آنچه یافتندی از چهارپایان
واقشمه ببردندی )۵ (».دربسیاری مواردهمان عامالن پیشین محلی
ومقاطعه کاران مالیاتی ویا مالکانی بودند که بخدمت فاتحان مغولی
درآمده میکوشیدند حسن خدمت ابراز دارند .سیفی هروی درباره
شرف الدین بیتکچی(مامورمالی) چنین مینویسد «:درغور ،دست
تعدی وزوربرآورد وبه قالنات(بیگار وکارهای شاقه) وقسمات
وعوارضات وتجبر وتحکم دیوانی رجال جبال غور را از منازل
اوطان ،جالء وطن فرمود)٦( »...
بگفتۀ جوینی«،شرف الدین بیتکچی نخست هرچه توانست برسم
مالیات از مردم تبریز گرفت وسپس وارد قزوین شد(ماه
رمضان٦٤2ق) وظلم وشکنجه وتعدی را برکبیر وصغیر بحدی
رسانید که «آه دود آحاد خلقان به اسمان میرسید)٧(».
روش ظالمانۀ اخذ مالیات :
بقول خواجه رشیدالدین فضل هللا ،در دوران قبل از غازانخان،
برای وصول مالیات وعوارض گونه گون ،هر والیت را به حاکمی
به مقاطعه میدادندو« آن حاکم درسالی دوقبچور(مالیۀ مواشی
وسرانه) ودر بعضی مواقع بیست وسی قُبچور را از رعیت
بستدی ...وبه هروقتکه ایلچی جهت مهمی یا مطالبۀ مالی و
مایحتاجی بوالیت آمدی بدان بهانه حاکم قبچور قسمت کردی وهر
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
میکردی و بعضی درآن مصالح مصروف داشتی وبعضی خویشتن
بردی وبعضی بشحنه وبیتکچیان داده تا همدستان وگواه دروغ
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اوشوند واز چندان مال که از رعیت میستدند ،بخزانه
نفرستادندی)۸(».
نه تنها حاکم مقاطعه کار وبیتکچیان به عناوین گونه گون مردم را
میدوشیدند ،بلکه ایلچیان نیز به بهانه های رنگارنگ روستاها واهل
شهرها راغارت میکردند .بگفتۀ رشیدالدین فضل هللا  «:هرسال به
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
روز خراب میکردند واگر اتفاقا ً درآن باغ کهریزی بودی و
چهارپایان درافتادی ،خداوند باغ رامیگرفتند و باضعاف بها ازوی
میستدند )۹( »....همچنان در سنۀ  ٦۹1هجری  ،یکی ازمالکان به
دهی بزرگ که فیروزاباد نام داشت رفت تا چیزی از امالک خود
درآن ده بدست آورد ،ولی «هرچند سعی نمود در سه شبانه
روزهیچ آفریده از کدخدایان را بدست نتوانست آورد وهفده محصل
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
حاصل کنند و قطعا ً میسر نشد ومجموع آن محصالن واتباع
راعلوفه وعلفه وشراب وشاهد بایستی وازاین معانی قیاس توان کرد
که دیگر انواع ظلم چگونه بوده باشد)10(».
«بواسطۀ سوء تدبیرات واتالفات ،اکثر رعایای والیت جالی وطن
کردند ودر والیت های غریب  ،خان ومان ساختند .وشهرها و دیه
ها خالی ماند و به هرچندگاه ایلچی جهت جمع کردن غایبان برفتی
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
خود نتوانستند برد وآنچه در شهرها مانده بودند ،اکثر درخانه ها به
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
والیت او مردم را ازگوشه ها و زیرزمینها وباغات وخرابه
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
ومشاهده کردیم که محصل بربام رفته رعیتی رامی یافت و برعقب
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
که خود را از بام مینداز که هالک شوی وچون اختیار از دست داده
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 قطعا ً
آفریده ای را نمیدید که با وی سخن گوید و یا حال راه بپرسد
ومعدودی چند مانده بودند دیه بانی معین داشتند ،چون از دور یکی
بدیدی اعالم کردی جمله در کهریزها ومیان ریگها پنهان
شدندی)11( »...
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
کردند ،بطوریکه« دراین چند سال هرگز دانگی زر ویک تغار
وخروار کاه وگوسفند و یک من شراب ومرغی به«زواید»
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و«نماری» و«یام» و«ساوری» و«ترغو» و«علفه وعلوفه»
وغیره به هیچ والیت حوالت نرفته ونستده اند .وحق تعالی برکت
اموال وحقوق دیوانی چنان داده که درهیچ عهدی وزمانی چندان از
نقد و جامه که درسالی پادشاه اسالم خلد سلطانه صرف مینمایند
ومی بخشند دیگران در مدت پنج سال خرج نکرده اند)12(»....
رشیدالدین دراین مکتوب خود صرف چند نوع مالیات قبل
ازحکومت غازان خان را از قبیل «زواید» و«نماری» و«یام»
و«ساوری» و«ترغو» و«علفه وعلوفه» وغیره نام برده است،
درحالی که انواع مالیاتها عهد مغول به  53نوع میرسیده است که
اینجا بخاطرجلوگیری از تطویل کالم از توضیح وتعریف هریکی
صرف نظرگردید]13 [.
بنابر دستورالکاتب وجامع التواریخ رشیدی وتاریخ وصاف ،عالوه
برمالیات های فقهی مانند :زکوة ،عشر ،جزیه ،وخراج ،انواع
مالیات های غیرفقهی وعوارض محلی بنام های « :تغار ،تمغا،
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،
باج ،پیشکش ،سالمانه ،توقعات ،تفاوت وتوفیر ،زواید ،اخراجات،
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
و داروغگی ،تسعیر یا ارزیابی ،تقدمه ،بیگار» وغیره از رعایا با
شکنجه وتعدی گرفته میشد)1۴( .
سیفی هروی از چشم دید خود میگوید که درسال  ٧1٦هجری«
امیر یساول(از طرف ایلخان حاکم خراسان بود) به اسم آنکه
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شاهزاده یسور( یساور) راطوی خواهم کرد  ،مبلغ سیصد
هزاردیناربروالیت خراسان قسمت کرد وپنجاه هزاردینار برخلق
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
مجروح گردانیدند وخلق را از مسجد جامع به تعدی کردن بسته
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
هزاردینار ازاسکان هرات بستاندند وبندگان خدای وعزوجل چه
درشهر هرات وچه درکل بالد خراسان زبان بدعای بد ونفرین امیر
یساول بکشادند)1۵(».
خالصه بزرگان مغول پس ازفتح سرزمین های خالفت شرقی،
درمرحلۀ نخستین(12۹۵-1220م) خویشتن را در اردوگاه نظامی
می پنداشتند که در سرزمین تسخیرشده ای قرارداشته باشند
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
مالیات وخراج توسط عمال چنگیزی به نحوه ای صورت میگرفت
که باغارت بی چون وچرای سرزمین های دشمن تفاوتی نداشت ،از
هرچیز هرقدر که میخواستند ،میگرفتند.
مآخذ این مقاله :
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[-]1جامع التواریخ رشیدی ،ج ،2بخش  ،2وتحریرتاریخ وصاف
وتاریخ گزیده،تاریخ جهانگشای جوینی وغیره مآخذ این دوره.
[-]2محمد ابن هندوشاه نخجوانی،دستورالکاتب ،ج ،1بخش ،2
ص31٦
[-]3پطروشفسکی ،کشاورزی ومناسبات ارضی در ایران
عهدمغول ،ج  2ص  ٦٦0ببعد
[-]۴عنایت هللا شاهپوریان 2۵ ،سده مالیات ،ص۸٤
[-]۵جوینی ،تاریخ جهانگشا ،ج،2ص 2٦۹
[ -]۶سیفی ،تاریخنامه هرات،چاپ صدیقی ،ص1٧٤
[-]٧جوینی  ،همان ،ص 2٧٦-2٧۵
[ -]۸جامع التواریخ رشیدی ،ج  ،2ص102٤
[-]۹همان ،ص 102۹
[-]10همان ،ج،2ص 1030
[-]11همان ،ج ،2ص102۹-102۸
[-]12همانجا ،ص 1033
[ -]13برای اطالع بیشتر رجوع شود به کتاب« مالکیت ارضی
وشیوه های بهره برداری از زمین درخراسان قرون وسطی» ،چا
پ کابل،فصل سیزدهم[تالیف سیستانی]
[ -]1۴دستورالکاتب ،ج ،2فهرست اعالم
[-]1۵سیفی ،تاریخنامه هرات ،ص  ،٦٤۹روضات الجنات فی
اوصاف مدینه هرات ،بخش یکم ،ص ٤٦۹
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مقاله شانزدهم

نگاهی به اوضاع سیاسی کشور
درعهد تیموریان هرات
اکنون که ویروس کرونا همگی را درقُطی کرده،مطالعه کتاب یکی
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
وبرادری وپیوندهای عرقی وفامیلی را نابود میسازد .پدر برفرزند
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
اوضاع بعد از مرگ تیمورشاه درانی از  1٧۹3تا  1۸3۹دارد .به
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 «
دولت شریک » پادشاه بودند و هریک در ماوراء النهر و افغانستان
و ایران « تیولی» در دست داشتند که بشکل نیمه پادشاهی اداره
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
پسر پدر را کشت و برادر برادر را از تیغ کشید  .در هر حال
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
قبالً میرزا خلیل سلطان نواسه دیگر امیر تیمور را به سلطنت بر
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
و نا کام شد]1[.
در این میانه شاهرخ پسر تیمور که حاکم خراسان بود  ،در سال
۸0۸هجری (=1۴0۵م) اعالن سلطنت کرد .خلیل سلطان در
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
نیشاپور و آسیای میانه حکم راند  .شهر هرات در قرن پانزدهم
میالدی به یک مرکز بزرگ تجارتی و پیشه وری و فرهنگی مبدل
گشت وگویا مروارید شهر های آسیای میانه و مرجع علما و هنر
مندان گردید]2[.
شاهرخ برخالف پدرخود تیمور  ،میکوشید تا از اتکاء به قبایل
صحرا نشین مغول و ترک پرهیز کرده به بزرگان اسکان یافته
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
را در خراسان  ،ایران و آسیای میانه حفظ کند  0گرچه شاهزادگان
تیموری چون میرزا سکندر  ،میرزا عمر  ،میرزا سلطان حسین و
میرزا سلیمانشاه و میرزا بایقرا  ،همه متناوبا ً اسباب درد سر شاهرخ
را فراهم میساختند  .اما شاهرخ با حوصله مندی این نا آرامی ها را
خاموش کرد و برای استقرار آرامش در میان مردم روستائی به
سیاست غازان خان باز گشت نمود و میزان مالیات را مجددا ً تثبیت
کرد ]3[ .
دولتشاه سمرقندی با جانبداری و مبالغه که خاص مورخان عهد
تیموری است  ،میگوید  « :رعایا آن آسودگی و فراغت که به
روزگار دولت شاهرخ یافته اند  ،از عهد آدم الی یومنا ً در هیچ عهد
و زمان و دور و آوانی نشان نداده اند]٤[ » .
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
شده بود  ،موروثی شده میرفت و دراین صورت بودکه وابستگی
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
شاهرخ نیز تخریب شبکه آبیاری آن سرزمین تجدید شده بود]5[.
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
می نمودند و در مرمت خرابی های وارده بر کشور سعی میورزیدند
 .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،
مسجدجامع گوهرشاد ،مدرسه سلطان حسین بایقراء  ،خانقاء سلطان
حسین  ،مسجدجامع امیرعلیشیرنوائی  ،دارالحفاظ  ،دارالشفاء ،
خانقاء اخالصیه ومدرسه اخالصیه که همه این عمارات مجموعا ً بنام
مصلی یاد میشد ملکه گوهرشاد أغا نخستین بانی مصالی هرات بود.
[]٦بخش اعظم مصالی هرات در زمان حیات گوهر شاد بیگم بنا شد
و پس از مرگ وی درسال (۸۶1هـ  .ش) ،سلطان حسین میرزا
کارهای باقی مانده را تکمیل کرد و مجموعه مصلی را با درختان
کاج ،صنوبر و سرو تزئین کرد.
مهمترین قسمتهای مصلی در سال  1۸۸۵میالدی توسط نظامیان
انگلیس ویران شد به این بهانه تا فضای بیشتری برای نیروهای
توپخانهای آن کشور فراهم گردد.بقایای این مکان تاریخی در تجاوز
شوروی و در زمان جنگهای داخلی افغانستان از تخریب در امان
نماند و از ساختمانهای باشکوه و منارههای تزئین شده تنها پنج
مناره در کنار مقبره گوهرشاد با گنبد کاشیکاری شده آبیرنگ
دندانه دار ،باقی ماند.
یکی از جهانگردان که از مسجد هرات دیدار نموده بود  ،چنین
بیان داشته است  «:مسجد جامع هرات دارای  ۴0۸گنبد 130 ،
دریچه  ۴۴۴ ،ستون و شش در ورودی است  .این مسجد جامع چون
سایر آثارتاریخی هرات  ،در عهد سلطان حسین بایقرا در اوج شکوه
و جالل خود بسر می برد .در سال  1۴۹۹میر علیشیر نوائی شخصا ً
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
افتخار زیبائی این مسجد برگزار گردید ]٧[ »...
پس از مرگ شاهرخ در سال  ۸۵0هجری (  1۴۴٧م) « امراء و
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.
خرابی در والیت ها راه یافت و مردم پراکنده گشتند و در تمام بالد
قحط و وباء واقع شد)۸( » .
بدین ترتیب با فوت شاهرخ  ،مجددا ً خانه جنگی شاهزادگان تیموری
شروع شد و از همه بیشتر میرزا عبداللطیف پسر الغبیگ که در
اردوی شاهرخ بود ،ملکه گوهر شاد جده خود را تاراج کرد  ،و بعد
ها میرزاعالءالدوله حکمران نیشاپور عبداللطیف را بزندان سپرد.
میرزا ابابکر نواسه دیگر شاهرخ در تخارستان و بلخ اعالن سلطنت
کرد .میرزا الغبیگ پسر بزرگ شاهرخ که از سال 1۴11م حاکم
ماوراء النهر بود ،در ماوراء النهر اعالن استقالل داد و سمرقند را
پایخت خود قرار داد .پس از آن به بلخ آمده در بلخ اقامت کرد .این
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
تیموری قربانی جاه طلبی پسرش عبداللطیف گردید ( ۸۵3ق=
 1۴۴۹م) ]۹[ .
بعد از مرگ الغ بیگ  ،شدت خانه جنگی های شاهزادگان تیموری
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
هرات منتشرگردید  ،بیشتر بود]10[ .
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بعد از عبداللطیف  ،سلطنت به میرزا ابو سعید پسر سلطان محمد
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
سلطان محمد 0بالخره میرزا بابر بر رقبای خود غلبه کرد و عالء
الدوله را در هرات محبوس و برادر بزرگ و دلیر خود سلطان
محمد را درجنگ استراباد در 1۴۵0م مغلوب و بقتل آورد و پس از
قیام عالءالدوله در فاریاب و بلخ ،به هرات برگشت .عالءالدوله از
بیم بابر به آذر بائیجان پناهنده شد و میرزابابر در هرات تا سال
1۴۵۵م بحکومت خود دوام داد.
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
میرزا  ،امیر شیخ ابوسعید بود که دست به ظلم یازیده و پول بسیاری
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
گیر و دار تاراج یا فرار ویا هالک گردیدند  .باالخرالخره شاهزاده
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
که به دفاع بر خاسته بود  ،گرفته کشتند]11[.
در همین آوان سلطان ابو سعید از ماوراء النهر متوجه افغانستان شد
و اغتشاشات را خاموش ساخت .سلطان ابوسعید با اینکه مردی
فضیلت پروری بود فرمان قتل «ملکه گوهرشاد» را در هرات
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صادر کرد  .چرا ؟ شاید بخاطر دست یافتن به گنج و خزینه ایکه
تصور میکرد نزد ملکه پنهان است  ،مرتکب بزرگترین جنایت
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
جاه طلب  ،شهزادگان خود خواه را تحریک به اغتشاش و بغاوت
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
میزد ،میرزا شاه محمود در طوس ،احمد یساول در درون شهر
هرات در قلعه اختیارالدینن  ،پیرک مغول در قلعه « نره تو » در
بادغیس  ،امیر عبدهللا در سرخس  ،ملک قاسم نواسه قرایوسف در
اسفزار و امیر خلیل در سیستان و فراه  ،حسن شیخ تیمور در قلعه
خبوشان  ،امیر اویس بن خا وند شاه در قلعه طبس 0اینها همه
حکمرانان و فیودالهایی بودند که از مرکز فرار میکردند .در چنین
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
سوقیات کند (  ۸۶2ق =  1۴۵٧م)  .در عهد سلطان ابو سعید
قحطی عظیمی در هرات رخداد  ،زیرا بواسطه جنگ های پی درپی
شهزادگان تیموری  ،زراعت صدمه دیده بود  .متعاقبا ً در سال ۸۶۵
قمری = 1۴۶0م طاعونی شایع شد و عده بسیاری از مردم را از
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
(۸٧3ق = 1۴۶۸م) .بعد از مرگ ابوسعید  ،احمد میرزا در ماوراء
النهر بحکومت نشست ]12[.
در عهد سلطان حسین بایقرا :
سلطان حسین بن میرزا غیاث الدین منصوربن میرزا بایقرا بن عمر
شیخ بن امیر تیمور در سال ۸۴2=1۴3۸ق در هرات متولد و در
سال 1۴۵۸م ( ۸۶3ق ) به حکومت گرگان و مازندران مقرر شد .او
در سال 1۴۶۸م ۸٧3( ،ق)هنگامی که از دربار ابوالخیر خان پادشاه
چغتائی قبچاق بر میگشت در ابیورد خبرکشته شدن ابوسعید را
دریافت و از آنجا عازم هرات گردید .متعاقبا ً در سال 1۴٧1م امیر
علیشیر نوائی از ماوراء النهر وارد هرات شد و در دربارسلطان
حسین بایقرا برصدر«دیوان عالی» (صدارت) قرار گرفت .سلطان
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
خود بدیع الزمان میرزا را که حاکم استراباد بود  ،بحکومت بلخ
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
پسر دوم خود مظفر حسین داده بود 0مظفر حسین میرزا از تمام
فرزندان سلطان برتری داشت  ،زیرا مادرش «خدیجه بیگم آغا »
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
را در کشور ببار می آورد .
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
کاکای خود تسلیم نشود .لهذا در سال ۹02=1۴۹۶هجری قمری در
استراباد جنگ بین مومن و مظفرحسین در گرفت و در نتیجه مومن
مغلوب و در قلعه اختیارالدین هرات به زندان سپرده شد .بدیع الزمان
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
کند.میرعلیشیر به بلخ رفت و بدیع الزمان را وادار به تسلیم به پدر
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
بعد از کشف این نامه از قولی که به نوائی داده بود برگشت و در
نتیجه نوائی ناکام از بلخ مراجعت کرد .
سلطان در رأس نیروی عازم بلخ شد و پسر از کشیدن شمشیر
بروی پدر دست گرفت و عازم قندهار گردید 0سلطان بقصد هرات
برگشت و هنوز در کنار رود مرغاب مجلس شراب داشت که خدیجه
بیگم به اتفاق نظام الملک از سلطان بد مست منشور قتل مؤمن میرزا
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.
بدیع الزمان تا اسفزار پیش آمد و در محلی بنام «النگ نشین» بر
اردوی پدر حمله کرد مگر شکست خورده به غور رفت  .سر انجام
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
از کشته شدن مومن میرزا پسران سلطان مثل ابوالحسن والی مرو ،
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 مجددا ً به
او واگذارد .با وجود این کشمکش های خانوادگی  ،سلطان حسین
توانست مدت  3٧سال سلطنت خود را در افغانستان و ماوراءالنهر و
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
انجام او در هرات در سال  1۵0۶میالدی(=۹12قمری =۸۸۵
هجری شمسی در گذشت ]13[ .
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
در یک اقلیم دو پادشاه و دو دولت ساخته شد و مسکوک بنام هردو
ضرب گردید و خطبه بنام هر دو خوانده شد و امور مالی بالمناصفه
به هردو تعلق گرفت]1٤[.
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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جز رنج ومصیبت و پرداخت مالیات و عوارض و تهیه آذوقه و
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
کشته نشوند .و همینکه از جنگ و لشکر کشی فارغ میگردیدند ،
دوباره برای مرمت قلعه های تخریب شده  ،به بیگار کشده میشدند .
این امر طبعا ً سبب رکود کشاورزی و زراعت میگردید که قحط
سالی های و حشتناک را بدنبال داشت  .اما پس از آنکه نوبت
حکمروائی به سلطان حسین بایقرا میر سد  ،امنیت تامین میگردد و
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
دوره نیز چنانکه دیدیم سلطان حسین باری برضد پسر لشکرمیکشد
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
روزهای سلطنت پسران تیمورشاه در  1۸22درکابل اتفاق
افتاد.گاهی تاریخ بصورت عجیبی تکرار میشود.
مآخذ ومنابع:
[ -]1میر غالم محمدغبار  ،افغانستان در مسیر تاریخ  ،ص 2۶۶
[ -]2تاریخ ایران  ،نوشته گروهی از مورخین شوروی  ،ترجمه
کریم کشاورز ،ص ۴33
[ -]3غبار ،همان ،ص 2۶٧
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[ -]٤تاریخ ایران  ،ترجمه کشاورز  ، ۴3۴ ،غبار  ،ص2۶٧
[-[5تاریخ ایران  ،ترجمه کشاورز ،ص۴3۵
[-]٦مجله آریانا ،13۴۵،شماره( )....مقاله مصالی هرات ،بقلم
فکری سلجوقی
[-]٧رادک سیکورسکی  ،خاک اولیا  ،ترجمه عبدالعلی نور احراری
 ،چاپ  ، 13٧0باب نهم ص 232ببعد
[ -]۸تاریخ ایران  ،ترجمه کشاورز  ،ص ۴3۵
[ -]۹راوندی  ،تاریخ اجتماعی ایران  ،ج  ،2ص 2٧۸
[ -]10غبار  ،ص 2۶۹
[-]11همان اثر ،ص 2۶۹
[-]12غبار  ،ص ، 2۶۹به قول معین الدین زمچی  ،صاحب
روضات الجنات ( بخش دوم  ،ص  )۹2بلیه طاعون هرات در سال
 ۸3۸هجری در ظرف چهار ماه و  1۸روز حدود  ۶00هزار نفر
در شهرهرات و ۴00هزار نفررا در اطراف هرات تلف نمود.
[-]13غبار  ،ص 2٧0
[-]1٤غبار  ،ص 2٧1
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مقاله هفدهم

انواع مالیات در دورۀ تیموریان وصفویان
مینورسکی در باره ادامه سنن مملکت داری از قرن چهاردهم
تا هفدهم نظریات مفیدی ابراز کرده میگوید:زمین ها در این دوره
بدو دسته تقسیم میشده است :
اول ،زمین های موروثی بنام «سیورغال » که مشمول
بعضی معافیت های مالیاتی بود و دیگری «تیول » یعنی زمینی که
دارنده آن می توانست مالیات آن را مؤقتا ً برای خود وصول کند.
میتوان گفت که اصل و منشاء این دو نوع بخش بروزگار سلجوقیان
باز میگرددو به ترتیب از «اقطاع دیوانی» و «اقطاع شخصی »
ریشه گرفته است.
«تیول» (کلمه ترکی است)عبارت بود از اهدای تمام یا سهمی
از محصول و عواید اراضی معین  .بعضی از تیولها مربوط
بوظایف و مشاغل معینی بود و شخص تا وقتی که آن شغل را داشت
 ،از آن تیول نیز بهره میگرفت  .بعضی تیول های دیگر در برابر
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.
 ۹2سیورغال کلمه مغولی است به معنی «هدیه » وعبارت از مقدار
 - 92تاریخ ایران ،ترجمه کشاورز ،ص ۴80
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زمینی (از یک دهکده تا یک ایالت ) بودکه شاه به تابعان
بگفته
خود«هدیه» میداد تا (نسل اندر نسل) از آن بهره گیرند.
مینورسکی سیورغال در مقابل تعهد آماده کردن عده یی لشکربه
معهود(سلطان) واگذار میشده و همراه بود با معافیتی دایم و موروثی.
۹3

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
مالیات و عوارض معاف بوده است. ۹٤ .
بنابرین سند صاحب سیورغال از مالیات و عوارض ذیل
معاف شده است «:مال و جهات» (مالیات مستمر)« ،اخراجات و
خارجات»(مالیات زاید)  ،عوارض که بموجب حکم یا جز آن وضع
میشود(عوارضات حکمی و غیرحکمی)« ،علوفه» (حق علیق برای
مرکب ماموران حکومت)« ،قُنُغال»(مالیات مخصوص پذیرائی سفرا
و دیگران)« ،بیگار» (کار اجباری )«،شکار»(مالیات شکار)
«،االغ« (پیک های چاپارخانه یا مالیات مخصوص چهارپایان
چاپارخانه) « ،اًالم» (راهنمایانی که مجبور بودند بدون گرفتن مزد
بمامورین حکومت خدمت کنند و آنان را از دهی بدهی دیگر
رهنمون شوند) «،ساوری»(هدایا) «،سا ُچق»(عوارض پذیرائی)،
پیشکش (هدایا) « ،زرچریک» و پیاده (مالیات چریک بمعنی
امروزپیاده و سواره) « ،مشتلق» (عوارضی که در موقع مخصوص
 - 93مینورسکی  ،سازمان اداری حکومت صفوی  ،ص ۵9
 - 94در اسناد موجوده این دوره ،سیورغال را به صفت « دایمی » وصف کرده اند و آن را «
عطای مخلد» خوانده اند.
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مانند رساندن خبرخوش از مردم میگرفته اند)« ،احداث» (به معنی
ابداعات و اختراعات)« ،کدوشمار» ( ؟ مالیات خانوار و سرانه) ،
«خانه شمار» « ،دست انداز» ( ؟ دخل و انعام)« ،عیدی و
نوروزی» (مالیات مخصوص سال نو)« ،حق السعی » (مداخل
محصالن مالیات)« ،عشر» (یک دهم)« ،رسم الصداره» (حق
العمل صدر) « ،رسم الوزاره»(حق العمل وزیر)« ،غله طرح» (
بزوراز رعیت به نرخ ارزان خریدن وبه قیمت بلند بر رعیت
فروختن)« ،ابتیاعی»(؟ مالیات خرید)ُ « ،حرز» (حق
برآوردمالیات)« ،مساحت» (بمعنی معمول خود)« ،رسم الحرزو
مساحت»(حق التقویم کردن و مساحت کردن)« ،اضافه و تفاوت و
تسعیر» (؟ مالیاتی که بابت تعدیل نرخ تسعیر میگرفتند)« ،تقبل»
هنگامی که مودی تقبل میکردکه مالیاتی را که از طرف محصل
تعیین شده بود در موعد معین بپردازد نوع مخصوص از مالیات از
او وصول میکردند) ،مالیات معروف به « صدیک » « ،صد دو»
و«صد چهار» « ،حقوق داروغه» (پلیس امنیت شهر)«،کالنتر» و
«ممیز» و« صاحب جمع» « ،شیالن بها»(مالیاتی که برای
اجتماعات اعیاد میگرفتند)« ،سفره بها» (مالیاتی که برای کسانی که
وسایل ضیافت را آماده میکردند ،میگرفتند) « ،اخراجات قالع و
طوابیل و جوقه گاه» (مالیاتی که بابت مخارج نگهداری قالع و
اصطبل های سلطنتی و شکارگاه های سلطنتی میگرفتند)« ،مرغ»
(مکلف کردن مردم بدادن طیور اهلی)« ،گوسفند» (مکلف کردن
مردم بدادن گوسفند) ِ« ،قالن»(بیگاری) « ،قُبچور»(مالیات
مواشی)« ،تِرغو»(مالیات تحقیق در باره جرایم) « ،سرغو» ( شاید
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ترغو باشد) و سایرتکالیف دیوانی یا مطالبات سلطانی یاهرچه از راه
۹5
مالیات بهر بهانه و عنوانی که ممکن بود ،بگیرند.
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
از افرادی که در قلمرو تحت 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 ستمکاره ،گاهی به پنج برابر نرخ
۹٦
اصلی میرسید.
از آب رودخانه و قنوات که ملکیت دولت شمرده میشد،مالیات
اخذ میگردید .مالیات سرانه یا قبچور زمان مغول و همچنین جزیه
ایکه از اهل ذمه گرفته میشد ،در دوره صفوی مرسوم بود .به همین
ترتیب از کلیه ساختمان های که در زمینهای دولتی بنا یافته بود،
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
حرفت هرکدام ساالنه حقی بشاه میدادند .این مالیه همان «تمغا» ی
عصر مغول است .بیگار به معنای کار اجباری و مجانی رعایا و
صاحبان پیشه معمول بود و کسانی که در مواقع کار اجباری بحکام
 - 95دکترلمتون،مالک و زارع در ایران  ،صص 209 - 207
 2۵- 96سده مالیات  ،ص  100ببعد
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و مامورین پول میدادند  ،از انجام بیگار معاف شده می توانستند .
هدیه و پیشکش نیز برای دربار شاهان صفوی یک عنعنه بشمار
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
سپاهیان مرسوم بود .سپاهیان و دسته جات قشون  ،اراضی و امالک
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.

 2۵- 97سده مالیات  ،ص 102- 101
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مقاله هجدهم

انواع مالیات در دولت احمدشاه درانی
انواع مالیاتی که در دولت درانی (احمدشاه بابا وجانشینانش)
از رعایا اخذ میگردید به هیچوجه بیشتر از مقدار مالیاتی نبود که
در عهد نادر افشار از مردم افغانستان اخذ میشد .البته احمدشاه
معتقد بود که با مردم خود افغانستان حتی المقدور کمک و مساعدت
شود .چنانکه مالیاتی که از صفحات شمال افغانستان چون بلخ و
قطغن و بدخشان جمعآوری میشد ،برای مصارف دولتی و معاشات
ملکی کفایت نمیکرد و دولت از طریق سبسایدی آن را جبران
مینمود .از مردم قندهار و زابل و هرات و کابل بدین دلیل که
نیروی جنگی بیشتر تأمین مینمودند مالیات کمتری اخذ میشد ولی
از مناطق و والیات شمال غربی هند ،از کشمیر و پنجاب و سند و
شکارپور و غیره پول بیشتری از طریق وضع مالیاتها جمعآوری
میگردید.
بگفته الفنستون،مورخ انگلیسی ،بزرگترین منبع عواید دولت
درانی مالیات زمین بود که مقدارمعینی از محصوالت آن گرفته
میشود .این مالیات از روی ماهیت زمین (ازروی چگونگی آبیاری
و حاصلخیزی آن) از هم تفاوت میکرد و در والیات مختلف
اندازههای آن مختلف بود.
معموال مالیات زمین را ملک یا ارباب قریه جمعآوری میکرد
و بدولت تادیه مینمود و اما بصورت عمومی حکام و والیان ،مالیات
منطقه خود را از دولت به اجاره میگرفتند و بعد مالیات منطقه تحت
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نفوذ خود را به مستاجرین دیگری (اربابان و ملکان) میدادند .در
دوران جمعآوری مالیات و پرداخت آن به خزانه یا افراد از طرف
حکام و عمال اواختالس زیاد صورت میگرفت .عواید محالت
کوچک که از طرف سرداران نظامی اداره میشد نیز به اجاره داده
میشد.منابع دیگر عایداتی عبارت بود از محصول گمرکی ،محصول
زمینهای دولتی ،محصول جرایم ،محصول ضرابخانه ،و تعدادی از
اقالم عایداتی کوچک دیگر .البته جواهرات تنها منبع بزرگ عایدات
سلطنتی شمرده میشد که در مواقع بسیار ضروری از آن استفاده می
گردید .درهر حال مجموع عایدات دولت به سه کرور(30ملیون)
میرسید.
بزرگترین مصرف دولت معاشاتی بود که برای لشکر و اهل
دربار و خانواده سلطنتی و روحانیون پرداخته میشد .در مقایسه با
مصارف اردو ،البته این مصارف کم بود ،زیرا از برکت تیول و
جاگیر ،معاش کمتری به آنها تعلق میگرفت و اما برای روحانیون
یاتیول داده میشد و یا باالی حکام و والیان برات و حواله صادر
میگردید و یا اینکه از خزانه پول تادیه میشد .برای قشر روحانی
به تناسب مامورین ملکی پول و معاش زیادتری داده میشد .البته
مصارف تمام مامورین ملکی ساالنه به نیم کرور(پنج ملیون)
میرسید]1[.
از این جا میتوان گفت که معاش و مصارف روحانیون
ساالنه از نیمکرور بیشتر بوده است .غبار مجموع مالیات نقدی و
جنسی عهد احمدشاه را در حدود  31ملیون روپیه قلمداد کرده که دو
ثلث آن بمصرف امور نظامی و ملکی و یک ثلث آن پسانداز
میشد]2[.
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داکترگنداسنگه،مولف کتاب«احمدشاه درانی» این رقم را مانند
الفنستون سه کرور (معادل  30ملیون یا دو نیم ملیون پوند استرلنگ)
تخمین میکند]3[.
پروفیسر گانگوفسکی دانشمند روسی در این مورد تحقیق
بسیار ممتعی انجام داده که ما فشرده آن را در اینجا میآوریم:بقول او
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
مالیات معاف بودند ،مگر سایر ملکیتها مکلف به پرداخت مالیه
بودند.
اشکال عمده زمینداری عبارت بود از زمینهای «خالصه»
(سلطنتی) و «زمینهای دیوان» (دولتی) و همچنان زمینهای
شخصی (زمینهای مالکین خصوصی ،زمینهای جماعات روستایی
و قسما ً زمینهای قبایل) بود که در جمعآوری مالیه آن یکنفر مامور
دولت بنام «مامور ثالثات» مسئولیت داشت .معموال اندازه مالیه از
نیم و یک سوم تا یک پنجم حاصالت را در بر میگرفت که البته
نظر به شرایط محل ،نوعیت زمین (آبی ،للمی ،کاریزی ،نوآباد،
خشکابه ،بلندآبه و غیره) از هم فرق میکرد .مثال اگر زمین از آب
جاری کانال و دریا آبیاری نه میشد ،پس نورم مالیه از یک سوم
(ثالثات) به یک پنجم (پنجیک) تقلیل مییافت.
میزان پول مالیه بسته به حاصل خیزی زمین میبود .مالیه از
آب نیز گرفته می شد .بعضا ً مالیه از مالک هر نهر با در نظر داشت
حاصالت متوسط زمین اخذ می گردید .اگر نهر یا کانال بواسطه
دولت تمدید می گردید در آنصورت مالیه از هر قطعه زمینیکه از
این کانال آبیاری میشد وضع میگردید.مالکین باغها ،تاکستانها،
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مالیه پولی میپرداختند که مقدار آن معموال متعلق به مساحت باغ و
تاکستان میبود .بعضا ً از درخت مثمر و هر اصله تاک بطور
جداگانه گرفته میشد .عالوه از مالیه زمین داری،در عصر شاهان
درانی ،اهالی مکلّف میشدند تا بخزانه دولت یک سلسله تادیات و
پرداختهای دیگر را بنامهای مختلف به عهده داشته باشند]٤[.
مالیه دود (خانه دود) تا جائیکه معلوم است این نوع مالیه در
والیت قندهار فیخانواده  2روپیه بود .مالیه سرگله (یا مواشی) که
بشکل جنس از گلههای مواشی اخذ میگردید ،استفاده از چراگاه نیز
مالیه داشت که بنام «جاه پولی» یاد می گردید .مالیه آسیاب ،معموال
بشکل جنسی نیم خروار (یا چهل سیر) گندم در سال تعیین گردیده
بود.سیورسات ،یکنوع تادیات جنسی مخصوص به منظور تامین
مصارف نظامی صورت میگرفت .مالیه به شکل جنسی (گندم یا
سایر حبوبات) برای معاش میراب ها پرداخته میشد.تادیات بمنظور
تأمین معاش قریه دارها یا کالنتر ده که از طرف اهالی همان قریه
باید صورت میگرفت بمنظور تادیه معاش قاضیهای محل از طرف
اهالی مربوط آن مقدار معین پول داده میشد .عالوه برآن اهالی
مکلف بودند که برای اجرای مکلفیتهای دیگری از قبیل کاراجباری
رایگان بنام «بیگار» حاضر شوند و در ساختمان و ترمیم قصرها و
حصارها ،سرکها ،پلها ،کندن و پاکسازی کانالها و غیره اشتراک
ورزند.
همچنان اهالی مکلف بودند تا در عین سفر مامورین شاهی و
پوسته رسانها (داگیها) حیواناتی چون اسپ ،قاطر و غیره را جهت
حمل و نقلشان بطور رایگان در اختیار آنها بگذارند .تمام اهالی
غیرمسلمان مالیه سرانه بنام «جزیه» میپرداختند .عالوه بر
پرداختهای فوق یک تعداد جمعآوری پولی و جنسی بنام «ابواب»
یا «عوارض» صورت میگرفت که اندازه آن را نه شریعت و نه
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قانون ،بلکه عرف و رواج محلی تعیین مینمود .قسمت زیاد این
عوارض را دهقانان به اربابان محلی و مامورین دولتی میپرداختند.
مالیه از کسبهکاران در شهرها بشکل پولی و جنسی اخذ
میگردید .مقدار آن نظر به نوع و کیفیت محصول تولید تغییر
مینمود .بطور مثال در کشمیر مقدار مالیه تا یک بر پنج حصه
ارزش آن میرسد .در کشمیر پیشهوران حتی یک دستمال را هم بدون
تاپه مخصوص حاکم محل (مامور مسئول) که ساالنه از ایشان
 3000روپیه اخذ مینمود ،فروخته نمیتوانستند از تاجران و
پیشهوران یک مقدار پول به نفع « میر شب » (گزمه یا چوکیدار) و
«محتسب» (مفتشین مذهبی) جمعآوری میشد.
در کابل ،پشاور ،قندهار و بعضی شهرهای دیگر ،تاجران و
پیشهوران عالوه بر پرداختهای فوقالذکر ،یک نوع مکلفیتهای
فوقالعاده دیگر بنام « اردو بازار» داشتند .بدین معنی که در جریان
سفر شاه و درباریانش از یک شهر به شهر دیگر باید یکمقدار پول
میپرداختند .موعد همچو سفرها معموال ساالنه یکماه را در بر
میگرفت .گرچه این پول ازجانب پیشهوران و کسبهکاران پرداخته
می شد ،اما بجیب درباریان و کالنترهای اصناف کسبهکاران می
افتاد .البته بازرگانان از این ناحیه کمتر متضرر میشدند .معادن
متعلق بدولت بود .و استخراخ نمک معموال برای بازرگانان
وپیشهوران به اجاره داده میشد .آنها به خزانه دولت به اندازه یک
پنجم مفاد خویش را مالیه میدادند که بنام «پنجیک) یاد میگردید.
درآمدهای «گمرکی» و «راهداری» یک قسمت عمده عواید دولتی
را تشکیل میداد .بطور معمول حجم این مالیه به اندازه  2تا پنج
درصد ارزش کاالها بود .اما بعضا ً حکمرانان والیات این مقدار را
تا پنج درصد باال میبردند .بعضا ً در وقت گرفتن مالیه کاالیی ارزش
کاال مد نظر گرفته نمیشد ،بلکه نظر به نوع حیوانات باربر (شتر،
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اسپ ،قاطر ،مرکب و غیره) مالیه اخذ میگردید .مالیه گمرکی بار
سنگین بر دوش تاجران بود .زیرا آنها نه تنها در محل فروش
کاالها ،بلکه در راه حمل و نقل آن چندینبار مالیه میپرداختند.
بدینترتیب اجاره داران تا اندازه آخر کوشش میکردند پول
بیشتری اخذ نمایند .عالوه برتاجران از مسافرین بنامهای مختلف یک
اندازه پول گرفته میشد .مثال هر کسی که داخل شهر کابل میشد،
باید یک روپیه از فی نفر بنام چراغی (مصرف تنویر شهر که
بواسطه شمع و تیل خاک صورت میگرفت) اخذ میگردید و همچنان
حین عبور از دریا ،باید هر نفر یک روپیه میپرداختند .عواید خزانه
از مدرک گمرکات و راهداری وجوه قابل مالحظه بود .بطور مثال
در کشمیر تنها از یک نوع کاال (تبتی) در حدود یکهزار روپیه عاید
بدست میآمد .در اواخر قرن هژده ،مالیهایکه از تاجران گرفته
میشد ،ساالنه از  ۶تا  ٧لک روپیه به خزانه دولت عاید میشد.
حکمرانان والیات بنوبه خویش مالیات محالت تحت سلطه
خویش را به اجارهداران کوچک به اجاره میدادند و این اجاره
داران مالیه محل باز هم به تعداد دیگر از اجارهدارهای مالیه تقسیم
میشدند .و خودشان نزد حکمران والیت مسئوول جمعآوری مالیه
باقی میماندند .با اجارهداران مالیه ،قرارداد عقد میشد که در آن
مقدار و معیاد و حدود محالتی که باید از آن مالیه جمعآوری میشد
مشخص میگردید ،مجموع مبلغ قابل مالیه هر محل اول بین دهات
شامل آن تقسیم میشد و سپس قریهدار یا کالنتر محل مبلغ مالیه
دهی را به هر خانوار تقسیم مینمود که بعدا ً خودش آنرا جمعآوری
کرده و به اجارهدار و مامورین دولت تسلیم مینمود.
مالیهایکه از دهقانان بشکل جنسی گرفته میشد ،اجارهدار آن،
آنرا با نظر داشت نفع شخصی خویش بفروش رسانده پول معین قرار
داد را بدولت تسلیم میکرد .از مجموع مالیه جمعآوری شده ،مقدار
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آن برای جبران مصارف محلی داده میشد و متباقی به حکمران
والیت تحویل می گردید .حکمران والیت همه ساله به «دیوان
عالی» گزارش حسابی عوایدمالی و مصارف اداری والیت را
بشمول مصارف اعاشه و اباته قطعات نظامی و غیره ارسال
میداشت .با این گزارش مبلغی که باید در خزانه دولتی داخل شود
نیز ارسال میگردید .گزارش حکمرانان بعد از بررسی دیوان عالی
بمالحظه شد شاه رسانیده میشد .نظر به مالحظه اسناد همان وقت
در جمعآوری مالیه خودسریهای زیادی صورت میگرفت.
مامورین و اجارهداران تا حد امکان می کوشیدند که از اتباع و اهالی
کشور هرچه بیشتر مالیه اخذ نمایند تا جیب و شکم خودشان بیشتراز
خزانه دولت پر گردد .همه اینها منجر به استثمار سنگین دهقانان،
کسبهکاران و اقشار پائین تاجران میگردید .اکثراًحکام و مامورین
موسسات مالی نظر به لزوم دید خویش مالیه عالوهگی را حواله
میکردند .قرار معلوم در والیت کابل مجموع این نوع مالیههای
اضافی و خود سرانه در عصر شاه محمود به دو صد هزار روپیه
در سال میرسید .کسیکه مسئوول جمعآوری مالیه در دهات بود ،در
رأس گروپهای نظامی قرار داشته و بزور آنچه میتوانست
جمعآوری کند ،جمع مینمود .یگانه امریکه مانع اضافه ستانی بیشتر
آنها میگردید ،همانا مقاومت مردم بود که بعضا ً در مقابلشان
وانمودمیشد.
خودسری در جمعآوری مالیه و سوءاستفاده درین مورد سبب
تضعیف ارتباط والیات و محالت با قدرت مرکزی و عدم تساوی
دریافت معاش ماهوار مامورین دولتی میگردید که به اینصورت
برآورد دقیق عواید و مصارف مالی دولت نمیتوانست ترتیب شود.
سوء استفاده زیاد در تصفیه حساب با خزانه مرکزی صورت
میگرفت .مسوولین این سوءاستفاده حتی زمانیکه جرم شان مستند هم
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ثابت میشد با استفاده از ارتباط شان با کارداران بلندرتبه مورد
بازخواست جدی قرار نمیگرفتند.
عمدهترین مدرک عواید شاهان درانی باجی بود که دولتهای
تابع (واسالها) در هند به آنها میپرداختند .ولی این باج بصورت
مکمل و منظم تحویل خزانه دولت نمیشد .سنگینترین باج
برسندیها گذاشته شده بودکه نظر به روایت بعضی مورخین (غالم
سرور و عبدالحکیم بخاری) این باج از ده تا پانزده لک روپیه در
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
درانی بلند میرفت .مثال در سال 1٧۸۸م والیات تابع هند ،برای
تیمور شاه مجموعا ً  ۶0لک روپیه و در سال  1٧۹۶م برای شاه
زمان  2۴لک روپیه و در سال  1۸0۵م برای شاه شجاع  2٧لک
روپیه پرداختند.
خزانه دولتی همچنان از مدرک غنایم جنگی که حین فتوحات
نظامی بدست میآمد ،عواید هنگفتی داشت .در سال  1٧۵٧م،
احمدشاه درانی بر دهلی غرامات یکرور (ده ملیون) روپیه را
گذاشت بعد از جنگ پانی پت ،احمدشاه درانی از نواب شجاع الدوله
 ۹0لک روپیه گرفت .شاه زمان در سال  1٧۹٧م از ساکنین الهور
 22لک روپیه بدست آورد .عواید عمومی خزانه در اواخر سلطنت
احمدشاه به سه کرور (یا  30ملیون) روپیه میرسید]5[ .
در عصر تیمورشاه این رقم بسیار پائین آمد .و از یک کرور
روپیه در سال باال نمیرفت .بقول غالم سرور (یکی از مامورین
استخباراتی انگلیس درعصر شاه زمان) در سالهای 1٧۹۴- 1٧۹3
میالدی در خزانه شاه زمان ساالنه  ۶٧لک روپیه تحویل میشد .در
سال  1۸0۹میالدی عواید خزانه شاه شجاع در بهترین حاالت آن به
 ۹0لک روپیه میرسید .بخش عمده عواید شاهان درانی توسط
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والیات هندی که بواسطه احمدشاه درانی فتح گردیده بود تأمین
میشد ،مالیاتی که از کابل ،کندهار ،هرات و مخصوصا ً مالیاتی که
از قبایل جمعآوری میشد ،نقش ضعیفتری ایفا میکردند .این
واقعیتها ازگفتههای احمدشاه درانی بخوبی درک شده میتواند« :
ایاالت غربی کشور بمن جنگجویان و والیات شرقی بمن پول
میدهند ».غنیترین والیات هند ،کشمیر بود که عواید عمومی مالیه
آن ساالنه چهل لک روپیه میشد .در عصر احمدشاه عواید مالیات
یکبارگی تقلیل یافت .ملتان ساالنه از دو تا سه لک روپیه ،و حاکم
اتک ساالنه پنجاه هزار روپیه بخزانه شاه تحویل میداد]٦[.
سایر محالت هندی نسبتا ً پول زیادتری میپرداختند .حاکم
مظفرآباد ساالنه یک لک روپیه ،حاکم شکارپور ساالنه  3تا  ۴لک و
حاکم سکر ساالنه در حدود یک لک روپیه مالیه میداد.
بدینترتیب والیات هند حتی بعد از دست دادن قسمت زیاد
پنجاب وسر هند ،بخزانه جانشیان احمدشاه درانی ،ساالنه درحدود
 ۴0لک روپیه می پرداختند و مجموع مالیات آنها باالتر از  ٧0لک
روپیه بود .در عصر احمدشاه بابا تمام والیات هند ساالنه یک کرور
روپیه میپرداختند.عواید والیات غربی نسبت به عواید والیات شرقی
امپراتوری بمراتب کمتر بود .نظر به ارقام غالم سرور ،حکمران
پشاور ،از جمله  11/۹1لک روپیه که ساالنه از والیت مربوط وی
جمعآوری میشد فقط  2/۹۵لک آن را بخزانه تحویل میکرد.
جاللآباد از  2تا  ۴لک ،کابل از  2/۵تا  ۵لک و غزنی در حدود
یک لک ،غوربند  ۴لک ،قالت غلزایی یک لک ،چاریکار و پنجشیر
یک لک ،قندهار در حدود  2لک ،فراه  0/۶لک ،هرات  ۴لک،
بامیان و هزارهجات بصورت مجموعی یک لک روپیه بخزانه شاهی
میپرداختند .در جدول ذیل عواید دولت را از والیات مختلف شرقی
افغانستان میتوان مشاهده کرد.
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بنابر راپور غالم سرور ،احمدشاه و تیمور شاه ساالنه در حدود
 10/۸لک روپیه سبسایدی به بودجه بلخ و آقچه میفرستادند.در
شروع سلطنت شاه زمان مصارف عمومی دولتی در حدود  1۴1لک
روپیه بود که از آنجمله فقط  ۴۶/1لک روپیه آن از طریق خزانه
پایتخت و  ۶٧فیصد آن از مدرک عواید خزانههای والیتی تمویل
میگردید .نظر به ارقام غالم سرور ،در عصر شاه زمان از  ۶٧لک
روپیه عواید او ساالنه  21لک روپیه آن ذخیره میگردید]٧[.
راپور غالم سرور ،گزارشی است که تهیهکننده آن غالم
سرور مامور استخباراتی کمپنی هند شرقی است که در سال 1٧۹3
م در بارۀ وضعیت عایداتی و مصارفاتی زمانشاه واستحکامات
نظامی و آمادگیهای زمانشاه بسوی هند ،تهیه شده و در بدل مبلغ
 ٤500روپیه آنرا بدسترس مسئوولین کمپنی هند شرقی گذاشته است.
(مجله آریانا ،سال  ،13۶٧شماره اول ص )2٧-۸
از راپور غالم سرور معلوم میگردد که انگلیس ها برای
معلوم کردن نیات واهداف زمانشاه خیلی وقت دست بکار شده بودند
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
برای اجرای یک کودتا علیه او آماده کند .واین شخص باالخره موفق
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
زمانشاه خبرداده شد که در نتیجه شاه با عجله همه اعضای انجمن را
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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[-]1الفنستون ،دکابل سلطنت بیان ،ترجمه پشتو ازنصرهللا
سوبمن و حسن کاکر ،13۶1 ،ج ، 2ص 22۸-22٧
[-]2غبار ،در مسیر تاریخ ،ص 3۶0
[ -]3داکترگنداسنگه ،درانی احمدشاه ،ص ٤٦٧
[-]٤مجله آریانا ،شماره دوم ،13۶۶ ،مقاله «مالیات و سیستم
مالیاتی در عصرشاهان درانی» نوشته پروفسیر گانگوفسکی ترجمه
حفیظهللا قریشی
[ -]5غبار ،افغانستان در مسیرتاریخ ،ج ،1ص 3۶0
[]٦همان مجله ،ص  ،۶0مقایسه شود با راپور غالم سرور،
منتشره مجله آریانا ،شماره اول  ،13۶٧ص 2۸
[-]٧همان مجله ،صفات  ،۶۴-۶3مقایسه شود با مجله آریانا
شماره اول  ،13۶٧صفحات 2۵-21
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مقاله نزدهم
وضع اجتماعی مردم درعهد سلطان محمودغزنوی

باالحصارغزنه

سلطان محمودغزنوی
مدخل:
مؤسس سلسله غزنویان  ،ناصرالدین سبکتگین پدرسلطان محمود و
داماد الپتگین  ،یکی از غالمان بجاه و مقام رسیده سامانی بود]1[.
ولی سلطان محمود بیش از کلیه سالطین غزنوی  ،برای کشور
گشائی و کسب افتخارات سعی و کوشش کرده ،چنانکه «ادوارد
براون »انگلیسی مینویسد:
« سلطان محمود بدون شک یک سردار زبر دست بود .وی آل بویه
را پس راند ،قلمروآل زیار را تصرف نمود ،سامانیان را منقرض
ساخت و در مدت  33سال سلطنت خود ( از  3٧۸تا  ۴21ق)
دوازده بار پی درپی برهند لشکر کشید و آن سرزمین را مسخر
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ساخت و بروسعت کشور یکه بدو رسید ،بسی افزودو حدود آن از
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
 ۴21هجری وفات یافت و پس از هفت سال بعد از مرگ وی ( ظ:
 11سال بعد از فوت سلطان محمود) شاهنشاهی بزرگی که پدید
آورده بود ،عمالًبدست ترکان سلجوقی افتاد]2[ ».
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
نظام های فئودالی است  ،چندین دهه بر سرزمین پهناوری از
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
در آنها از میان نرفته بود ،تسخیر کرد و نظام اشرافی و فئودالی را
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
نیشاپور به هرات آمد و براسماعیل شورید و او را در قلعه غزنین به
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،
ازسلطان محمود کمک خواست و سلطان محمود نماینده ای برای
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،
برطرف شد]3[.
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
های سلطان محمود برهندوستان گرچه منبع عاید سرشار برای او و
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
شدند]۴ [.
سلطان محمود قبل از هر لشکرکشی  ،از مردم مالیات های گزاف
میگرفت .این مالیات ها بقدری سنگین بود که پس ازوصول تقریبا ً
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
افسران مردم را مانند گوسفند پوست کشیدند]۵[ .همین روش جابرانه
 ،موجب شد که اقتصاد مملکت سقوط کند .زیر مردم که اوضاع را
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
اثر ظلم و خود کامه گی خاندان محمد باحفص،عامل سلطان محمود
در سیستان ( ۴00-3۹۶ق) « چون مردمانی جابر بودند ،سیستان
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را ویران کردند  ...و اندر سنه  ۴00هجری غله تنگ شد و قحط
افتاد و خرواری گندم بدویست و چهل درهم شد و مردمان را رنج
رسید ،تا ماه رمضان این سال اندر آمد و خطبه بر سپاه ساالر کردند
امیر نصر بن سبگتگین ،نرخ بحال خویش باز گشت و کار ها نیکو
تر گشت]۶[ ».
هنوز مردم از فقر و قحط زدگی بدر نیامده بودند که در سال ۴01
هجری « وباء بزرگ افتاد به سیستان و مردم بسیار مردند]٧[ » .
در همین سال در نیشاپور نیز قحطی سختی روی داد و عده زیادی
از گرسنگی مردند  ،و مردم چنان ال عالج شدند که پشک و سگ و
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
بارتولد از تلفات لشکر کشی های سلطان محمود به هند زیاد تر بود.
[]۸
بگفته عتبی ،در ین فرصت در بازار های نیشاپور چهارصد من غله
بدون اینکه خریداری داشته باشد ،مانده بود ]۹[ .گرچه سلطان
محمود امر داد تا به مردم گرسنه و بی چیز پول داده شود ولی این
امر چندان سودی نکرد و باز هم توده مردم زیر بار مالیات های
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
پایتخت باز کشت ]10[.در این لشکرکشی غنایم فراوان بدست سلطان
افتاد]11[ .
برادر سلطان ،امیرنصر دراین آوان برای وارسی از امور سیستان
به زرنج رفته بود( ۴02ق) []12ولی کمکی الزم با مردم بینوا و
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وامانده از وباء نکرد  ،بلکه با عودت او به غزنه  ،خواجه بومنصور
خوافی عامل سیستان  ،کسانی را که از دست او به امیر نصر
شکایت کرده بودند  ،توبیخ کرد و بسیاری را بکشت .این روش
عامل  ،بیشتر سبب عصیان و طغیان مردم گردید .چنانکه مؤلف
تاریخ سیستان می نویسد « :اما در روزگار وی ( خواجه بومنصور
خوافی ) بسیار مردم عاصی شد  ،چون بولیث بوالقصر ملک  ،و
طاهر بو محمد احمد طاهر«عریف » و باایشان همیشه بسیار مردم
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».
[]13
مردم بینوای سیستان هنوز دست عامل محمود را از گریبان خود
کوتاه نکرده بودند که به بالی خشم طبیعت گرفتار آمدند ،بطوریکه
در سال  ۴0۴ق  ،برفی سخت در سیستان بارید «:چنانکه بسیار
درختان و خرما بنان و کشت ها خشک گشت و سرای ها ویران شد
از آن برف ]1۴[ ».و « این همه اندر عمل خواجه بومنصور
خوافی بود و او مردی با سیاست بود و مردم بسیار کشت بسیستان.
» []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
جهت در شوال  ۴1۸هجری نرخ غله در سیستان بلند رفت  ،چنانکه
« کیلی گندم به هفت درم شد ]1۶[ ».و مردم توان خرید آن را
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
مخالفانش از سلطان محمود یاری خواست  ،سلطان محمود که از
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
فیلسوفان کرده است کشت ،و کتابخانه بسیار نفیس وی را آتش زد.
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
در فتح نامه نوشت وبه خلیفه القادر باهلل فرستاد ،وبسیار دارها
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
اجساد آویختگان بفرمودسوختن  .و این معامله آنوقت کرد که همه
علما و ائمه شهر حاضر بودند وبزبان خود به درستی آن معترف
شدند]1٧[ ».
درمجمل التواریخ آمده که  ...« :فرمود تا بزرگان دیلم را جملگی
بدار آویختندو عده ای رادر زیر درختهای آویختگان بسوخت و
بیش از صدهزار کس از بد دینان را اگر هم بوحنیفه به علم بودندی
بردار کشید]1۸ [».
بیهقی نوشته میکند که «  ...محمود متواتر میگفت که من از بهر
عباسیان انگشت در کرده ام در همه جهان  ،و قرمطی می جویم تا
از آنان هرکس را که یافته آید و درست گردد ،بردارکشم]1۹[» .
بعد از فتح ری ،سلطان محمود گزارش این فتح نامه را به خلیفه
بغداد فرستاد وبه دریافت لقب «یمین الدوله» و «امین الدوله»
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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
را به اداره آنها گماشت و خودبه غزنه بازگشت ]20 [.
طبقات مردم و طرز فکر سلطان محمود در مورد رعایا :
سلطان محمود اهالی کشور را بدو دسته تقسیم کرده بود  :نیروهای
نظامی و اهالی یا رعیت .به سپاهیان معاش میداد و از آنها انتظار
دا شت که بدون چون و چرا تمام اوامر و فرامین او را اجرا کنند و
از مردم عادی و رعیت انتظار داشت که تمام عوارض و مالیاتها را
بپردازند .با این حال نباید تصور کرد که محمود خود را مسؤول
تامین آسایش مردم میدانست ،چنانکه در قحط نیشاپور و سیستان در
سال های  ۴00و  ۴01هجری پروای مردم گرسنه را طوریکه الزم
بود نکرد  ،در حالی که ممکن بود مردم را از گرسنگی و مرگ
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
مراجعت کردند .سلطان محمود پس از بازگشت از هند به بلخ رفت
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
مقاومت کردید  ،من باید قیمت تمام خسارت را از شما بگیرم ولی
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
گیرد]21[ ».
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بیهقی در این مورد مینویسد  « :چون امیر محمود ببلخ رسید  ،بازار
عاشقان را که بفرمان او بر آورده بودند سوخته دید  ،با بلخیان عتاب
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
چنین نکنید که هر پادشاهی که قوی تر باشد و از شماخراج خواهد و
شما را نگهدارد ،خراج باید داد  000چرا به مردمان نیشاپور و
شهرهای دیگر نگاه نکردید که بطاعت پیش رفتند و صواب آن بود
که ایشان کردند تا غارتی نیفتاد]22[ » ...
سلطان محمود به جمع آوری مال و ثروت حرص زیاد داشت و گاه
برای دست یافتن به زر و سیم و جواهرات دولتمندان  ،آنان را به بی
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.
عــزالدین ابوالحسن جزری معروف به ابن االثیر(۶30-۵۵۵ق) در
باره سـیرت محمود گوید « :یمین الدوله محمود بن سبکتگین مردی
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
مال بسیار بود و خواسته زیاد داشت و خیلی ثروتمند بود .محمود او
را به غزنه خواست و برایش گفت  « :ما اطالع گرفته ایم که تو
مردی قرمطی هستی ؟» آن شخص گفت  « :من قرمطی نیستم مال
و ثروت زیاد دارم ،هرچند که خواهی بستان و مرا از این نام رهائی
بخش و ببخشای !» از او مال بستد و برایش بدرستی عقیده و ایمانش
خط فرمان داد]23[ ».
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نمونه یی از غنایم جنگی سلطان محمود:
در فاصله سالهای 3۹2و ۴1۶هجری  ،یعنی در عرض  2۴سال
محمود  1٧بار به عنوان جهاد به هندوستان لشکر کشیدکه هدف همه
آنها غارت بتخانه های پر از جواهر و نفایس هند بود ،نه مسلمان
کردن مردم آن  .بگونه مثال ،درغارت بتخانه سومنات ،این بنای
کهن که یکی از عالی ترین نمونه های معماری هندی بود با  1۴گنبد
طالیی آن ویران شد و خزانه آن که از گوهر ها و هدایای گردآوری
شده در طول قرون انباشته بود ،بتاراج کشیده شد]2۴ّ[ .
شرح این غارتگری نه تنها هدف سلطان محمود را از این لشکرکشی
هابرمالمیکند ،بلکه میزان جمع آوری غنایم و همچنان تلفات جانی و
خسارات مالی سرزمین های لشکر زده محمود را نیزمجسم میکند.
ناگفته نباید گذاشت که اساسا ً محمود بجای های لشکر میکشید که قبالً
اطال عات کافی راجع به ثروت آن مناطق کسب کرده بود .اکنون به
حکایت فتح سومنات از گردیزی توجه کنید :
« 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
عدن گریزاندند .بدانجا ست و آن را بزر گرفته اند و گوهر ها اندر
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
شود .چون بشهر نهرواله رسید  ،شهر خالی کرده بودند و مردم آن
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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آن سنگ منات را از بیخ برکندندو پاره پاره کردند و بعضی از او
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
از دیگر غنیمت ها بر اشتران نهادندو به غزنین آوردند]2۵[» .
بدون شک ،بت سومنات یکی از گرانبها ترین آثار هنری هندوستان
بود که بیست و شش ستون از چوب ساج آنرا نگاه میداشت 0بر
فراز بت  1۴گنبد طالئی قرار داشت .بت را میان معبد قرار داده
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
سالیان دراز به آنجا فرستاده بودند .قیمت این ذخایر را که بدست
سلطان محمود بتاراج رفت  ،بیست ملیون دینار نوشته اند]2۶[.
بروایت دیگری ،بهای این غنایم که محمود با  2۵0فیل و  ۵3هزار
برده به غزنین انتقال داد ،به چهل کرور دینار طال بالغ میشد]2٧[ .
عوفی درجوامع الحکایات خود از این بت بگونه افسانوی یاد کرده
میگوید که سلطان محمود در سومنات بتی دید در فضا معلق  ،با
شگفتی گفت  « :این از عجایب ایام و نوادر اشیاء است ».بعد علما
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
و این بت آهنین است و چون از اطراف تجاذب مغناطیس بر این بت
آهنین را برابر است در میان هوا  ،معلق ایستاده است]2۸[.
فرخی سیستانی که در سفرهای جنگی هندوستان همراه محمود بود،
در قصیده ای بیدادگریهای محمود را در جامه مدح چنین توصیف
میکند:
آن سال خوش نخســبد و از عمـر نشمرد
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
رودی روان شـــود به بزرگی چو رود زم
بروایت نویسنده روضات الجنات وتاریخ فرشته ،سلطان محمود
دریکی از فتوحات خود در هند ،جیپال حکمران آن دیار را شکست
داد و از او عالوه بر ثروت بی کران و پانصد برده و  2۸0فیل
بعنوان غنیمت ،گردن بندی از گردن جیپال بدر آوردند که به نظر
اهل فن در آن وقت  1۸0هزار دینار قیمت داشت]2۹[.
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
دوش مردم بود ]30[ .بدین سان مخارج کمر شکن عمرانات محمود
بر دوش مردم سنگینی میکرد ،چنانکه مخارج سالیانه باغ محمودی
و بازار عاشقان بلخ بحساب مردم بلخ گذاشته شده بود]31[ .
باید توجه داشت که تنها سرزمین هند مورد تاخت و تاز سلطان
محمود نبود  ،بلکه در داخل قلمرو خویش نیز بر علیه امرای مستقل
محلی چون  :سیستان  ،غور ،غرجستان ،بامیان ،گوزگانان و بلخ و
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 (
معادل  ۴00هزار سکه طال ) داشت ولی هنگام مرگ 220ملیون
درهم معادل  12ملیون دینار طال در خزانه موجود داشت]32[ .
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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
آنکه به جواهرات و سنگ های قیمتی و رنگ رنگ نگریست ،
اشک حسرت ریخت  ،ولی دیناری از آن مال بکس نبخشید  ،بلکه
امر داد بار دیگر جواهرات را به محل نخستین بر گردانند]33[ .
شایان ذکر است که زبان و فرهنگ فارسی در عهد این سلطان در
اوج شگوفائی خود گام نهاد .شعراء و سخنوران این زبان از اقصی
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
عسجدی ومنوچهری و زینتی ،ازرقی و عسجدی و بوحنیفه اسکافی
و دانشمندانی چون البیرونی و عبدالجلیل منجم سکزی و فقیه
بوبکرحصیری ،بو نصر مشکان و ابوالفضل بیهقی و ابوالخیرخمار
وغیره در مح یط پر دبدبه و پر هیمنه دریار غزنه به نام و نوائی
رسیدند.
مآخذ :
[ -]1برخی الپتگین سپاهساالر نصر ابن احمد سامانی را که در  3۴۹هجری
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
سلسله غزنویان میدانند( 0تاریخ اجتماعی ایران از مرتضی راوندی  ،جلد دوم
ص  13۵ببعد)
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[- ] 2تاریخ ادبی ایران  ،تالیف ادوارد براون  ،ترجمه علی پاشا صالح  ،ص
 ، ۵۵0- ۵۴۹مقایسه شود با تاریخ مختصر افغانستان  ،از پروفسور حبیبی ،
ص  ،1۴2ج  1چاپ پشاور
[ -] 3دکترشجاع الدین شفا ،پس از چهارصد سال ،ج  ،2ص۶3۴
[ -] ۴مرتضی راوندی ،تاریخ اجتماعی ایران ،چاپ 13۴۴ش ،ج  2ص 13۶
[ -] ۵بارتولد  ،تاریخ سیاسی و اجتماعی آسیای میانه  ،ترجمه علی محمد زهما
 ،چاپ کابل ،13۴۴ص  20۵ببعد
[-] ۶تاریخ سیستان  ،به تصحیح ملک الشعرا بهار خراسانی  131۴ ،ش تهران
ص 2۵۵
[ -] ٧تاریخ سیستان  ،ص 3۵۹
[-] ۸تاریخ سیا سی و اجتماعی آسیای میانه  ،ص 20۴
[ -] ۹همان اثر  ،ص 20۵
[ -]10تاریخ سیتان  ،ص 3۵۹
[ -]11خواجه ابوالفضل بیهقی ،تاریخ بیهقی ،چاپ افسیت کابل از روی چاپ
دکتر فیاض صص 1۴2_1۴1
[ -] 12تاریخ سیستان  ،ص 3۵۹
[-] 13تاریخ سیستان  ،ص 3۶0
[ -] 1۵[-]1۴تاریخ سیستان ،ص3۶0
[ -]1۶تاریخ سیستان  ،ص  0 3۶1مؤلف تاریخ سیستان از یک آفت دیکردر
سیستان که درسال  ۴20هجری حادث شده بود نیز یاد آور شده مینویسد :
تگرک در سیستان محشر کرد و خسارت کلی به محصوالت رسید و حتی
مرغان و پرندگان آبزی هم از آن بسیار آسیب دیدند « چنانکه مرغان زره
بسیار بمردند و بگرفتند که بال ایشان شکسته بود و یکی از آن تگرک برکشیدند
 ،ده درم سنگ ( تقریباًپنجاه گرام) بود».
[ -]1٧سیاست نامه ،چاپ خلخالی ،تهران ،ص ٧٧
[-]1۸مجمل التواریخ  ،چاپ بهار ،ص ۴02
[ -]1۹تاریخ بیهقی  ،چاپ دکتر فیاض  ،ص 22٧
[ -] 20دکتر شفا ،،پس از چهارصد سال ،ج  ،2ص ۶3۹
[ -] 21راوندی  ،تاریخ اجتماعی ایران  ،ج  ،2ص 13٧
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[ -]22تاریخ بیهقی  ،چاپ دکتر فیاض  ،ص  ،٧2۹بارتولد  ،ترکستان نامه ،
ص ۶0۵
[ -]23علی اکبر شهرستانی  ،سلطان محمود غزنوی  ،آریانا برون مرزی ،
شماره اول  ،سال دوم ص 2۹
[ -]2۴دکتر شفا ،ج  ،2ص ۶3۴
[ -]2۵زین االخبار گردیزی چاپ حبیبی  ،ص 1۹0
[ -]2۶تاریخ اجتماعی ایران  ،جلد  2ص 132
[ -]2٧دکترشفا ،پس از هزر وچهار صدسال ،ج  ،2ص ۶3۶
[-]2۸عوفی  ،جوامع الحکایات  ،حکایت بت سومنات
[ -]2۹داکترمددی،وضع اجتماعی دوره غزنویان  ،صص 33۸- 32۹
[ -]30تاریخ سیستان  ،ص  ،3۵۹نیز تاریخ بیهقی  ،چاپ دکتر فیاض 1۴2 ،
[ -]31دیوان ناصر خسرو  ،ص 1۸
[ -]32ترکستاننامه  ،ج ، 1ص  - ۴۴ 20٧وضع اجتماعی دوره غزنویان ،
ص311
[ -]33مرتضی راوندی  ،تاریخ اجتماعی ایران ،جلد دوم
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مقالۀ بیستم

هدف جنگ سوم ،استقالل افغانستان بود،
نه الحاق سرزمینهای آنسوی خط دیورند؟
قبل از بحث میخواهم این چندسوال را مطرح کنم:
)1آیا کسی میتواند به وطن پرستی شاه امان هللا شک داشته باشد؟
)2آیا کسی میتواند بگوید که شاه امان هللا طرفدار انگلیس بوده
است؟
)3آیا شاه امان هللا قدرت الحاق مناطق آنسوی خط دیورند را داشت
 ،ولی از الحاق آن صرف نظر نمود؟
 )4آیا جنگ سوم برای استرداد استقالل افغانستان براه افتاده بود
یا برای الحاق سرزمینهای قبایل آنسوی خط دیورند؟[پاسخ من در

برابر هرچهارسوال ،نه است]
شاه امان هللا،شاهی آزادیخواه و ضد استعمار انگلیس بود
وهمزمان با تاج پوشی خود استقالل کامل افغانستان را چنین اعالم
داشت « :من خود و کشور خود را از لحاظ جمیع امور داخلی و
خارجی بصورت کلی آزاد ،مستقل و غیروابسته اعالن میدارم و به
هیچ قدرت خارجی اجازه داده نخواهد شد تایک سر مو به حقوق و
امور داخلی و سیاست خارجی افغانستان مداخله کند و اگر کسی
زمانی چنان تجاوز نماید ،من حاضرم با این شمشیر گردنش را قطع
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کنم» .آنوقت خطاب به سفیر انگلیس که حاضر مجلس بود ،گفت
 «:آنچه گفتم فهمیدی!»( آدامک ،لودویک  :تاریخ روابط سیاسی افغانستان از زمان
امیر عبدالرحمن خان تا استقالل ،ترجمه زهما ،صفحه ). 28

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
روز  2۸اسد 12۹۸با این کلمات بیان کرد:
« 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
آنقدر راسخ بودم که در صورت ناکامى ازین بیشتر خواهان زنده
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
کشور دیگرى را قبول نمي کردم(» .رشیف مقاالت داکتر عبدالرحمن زمانی،
افغان جرمن آنالین ،مقاله  28اسد روز استقالل کشور)

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
صورت گرفته و از جانب انگلیس پذیرفته شده است،هدف این
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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افغانها باید توجه داشته باشند که دشمنان استقالل افغانستان حتی بعد
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.
داکترسید عبدهللا کاظم در بارۀ پیشنهاد متارکه جنگ سوم افغان
انگلیس مقاله مهمی در چهارقسمت نوشته که در پورتال افغان
جرمن آنالین ( 2۹-2۶اگست )201۹به نشر رسیده است .
توسل به راه حل سیاسی یک اقدام معقول شاه امان هللا :
«با وجودی که جنگ درطول سه هفته درجنوبی هنوز درحال
پیشرفت بود ،شاه امان هللا پیشنهاد متارکه را که جانب انگلیس بتاریخ
 3جون  12 (1۹1۹جوزا  12۹۸ش) ارائه کرده بود ،قبول نمود و
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 ... .
شاه امان هللا برای نیل به استقالل کامل کشور ازطریق سیاسی
درعین زمان از دو مسیراستفاده کرد :یکی اعزام اولین هیئت رسمی
برای مذاکره با جانب انگلیس تحت ریاست علی احمدخان به
راولپندی و ادامه مذاکرات بعدی و دیگر اعزام یک وفد سیاسی سیار
تحت نام "سفارت فوق العاده" بریاست محمدولی خان دروازی
نخست به روسیه شوروی و سپس به بعضی کشورهای اروپائی
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جهت شناسائی رسمی دولت مستقل افغانستان و برقراری روابط
سیاسی بین آن کشورها با افغانستان .شاه امان هللا در سیاست خارجی
نصیحت پدرکالن خود امیرعبدالرحمن خان را جدا درگوش داشت که
باید کشور را بین(شیروخرس) طوری محفوط نگهدارد که از رقابت
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
رساند وموجب تعرض آنها به افغانستان شود .مشکل شاه امان هللا به
مقایسه عصرپدرکالنش که نزدیکی به انگلیس ها را به نفع سلطنت
خود دیده و ازاستقالل روابط خارجی کشور دربدل آن چشم پوشیده
بود ،فرق بارز داشت .برای شاه امان هللا کسب استقالل کامل
کشورازهمه باالتر بود وبرای نیل به این هدف باید با انگلیس ها به
مقابله می پرداخت ،بنا ء ناگزیربود درآغازبا روسیه ازدر دوستی
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».
داکترکاظم از قول لودویک آدامک افغانستان شناس مشهور
امریکائی که آثار متعدد در بارۀ افغانستان دارد ،راجع به پی آمد
نهائی جنگ سوم افغان وانگلیس مینویسدکه«:برتانیه درجنگ سوم
افغان پیروز نگردید ،هردوطرف اراضی یکدیگر را اشغال کرده
بودند و پیکارهای فیصله کن صورت نگرفت وهیچ یک ازهردو
طرف بصورت مشخص شکست نخورد ،لیکن این جنگ به تسلط و
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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بعضی از دشمنان امان هللا خان ،قبول متارکه جنگ با انگلیس را به
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
میراند و بعد پسرش امیرامان هللا خان بجای پدر نشست ،نه
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:
وداکتر کاظم دراین مورد مینویسد که «:هدف اصلی و اساسی شاه
امان هللا غازی از اعالم جهاد در قدم اول استرداد استقالل کامل
افغانستان بود ،نه آنکه برای آزادی ساحات ماورای سرحد که زیر
سلطه انگلیس ها قرار داشت ،اقدام کند و بدانوسیله خود را در یک
جنگ فرسایشی و دوامدار با انگلیسها قرار دهد .شاه امان هللا آرزو
نداشت که پای روسیه شوروی را به حمایت از خود علیه انگلیس
ها در میان بکشد ،بلکه میخواست با حفظ دوستی با انگلیس و
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
دوجبهه جنگ افغانستان متحمل تلفات سنگین شده بودند ،وتنها در
جبهه پکتیا عساکر افغانی با حمایت ملیشای قومی وزیرستان موفقیت
های بدست آورده بود واین موفقیت سبب درخواست متارکه جنگ
گردید آنهم بشرطی که نیروهای جبهات افغانی جنګ باید  20میل
عقب برده شوند.
داکتر کاظم پیرامون متارکه جنگ استقالل ،وموافقت شاه امان هللا
برای قبول آن  ،شهامت وعزم متین شاه را درانتخاب راه حل
سیاسی می ستاید و مینویسد «:شاید دلیل مخالفت با برقراری 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 جنوبی
که اقوام وزیر و مسعود بیش ازحد در موفقیت و دست آورد های
نظامی با شهامت قابل وصف جنگیدند و جمعا  20هزار نفر 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 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
استقرار امنیت و پخش نفوذ دولت در آن ساحات با موجودیت
اختالفات و رقابت های جدی بین اقوام آنجا از یکطرف و اِعمال
سیاست "تطمیع" و "تفرقه اندازی" بوسیلهٔ انگلیس ها از طرف دیگر
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همه امید ها را بزودی به یأس تبدیل میکرد .لذا یگانه راه برای
حصول استقالل کامل کشور که هدف اصلی شاه امان هللا غازی را
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
ساخت (».داکتر کاظم ،شرحی دربارۀ پیشنهاد متارکه جنگ  ،قسمت چهارم  29،آگست
) 2019

ودرادامه چنین نتیجه گیری میکند :با وجود مخالفت جدی
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
مسعود و وزیر که در جهاد محاذ جنوبی خدمات شایان کردند) شاه
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
خود را با عواقب ناکامی در ادام ٔه جنگ مواجه به خطر سازد و
درنهایت توانست به حیث اولین شخصیت سیاسی در آنوقت راه
سیاسی را از راه نظامی رجحان دهد و درقبال آن به حیث یک زعیم
عالی مقام نه تنها در کشور ،بلکه در جهان شناخته
شود(».داکترکاظم ،همان مقاله)
موضوع مشورت با بزرگان قومی از نظر تخنیکی در چنان وقت
باریک از یکطرف وقت بیشتر را احتوا میکرد و عمالًدرمدت کوتاه
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
نامه های خود عنوانی سرکردگان جبهات نوشت که متارکه فقط به
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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
خان این بیت را نوشت:
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
بتواند جنگ را با انگلیس تا رسیدن به اتک ادامه دهد ،بخصوص
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
ازمنفجرساختن انبار ذخایر اسلحه قلعه تل دیگریک مرمی توپ برای
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
شویم؟ وسپهساالر به اوجواب داد که همین لحظه بمن اطالع رسیده
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
راه سیاسی و مذاکره یک چانس خوب بود .چون هدف حصول
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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
یک چانس خوب بود .چون هدف حصول استقالل سیاسی کشوراز
بریتانیا بود و آن از طریق مذاکره حاصل گردید ،دیگر امکان ادامه
جنگ برای جانب افغانی ممکن نبود.
منابع تاریخی گواهی میدهند که تلفات افغانی تنها در جبهه خیبر
بروایت غبار  ۴00تن ،وبروایت افسراتریشی «ایمیل ریبیچکا » که
در هنگام جنگ استقالل در جالل اباد حضور داشته وبا محمودسامی
همرکاب ،در درۀ خیبر به شش هزار نفررسیده بود(مقالۀ رتبیل
آهنگ:چشمدید های یک افسر اتریشی از جنگ استقالل ،سایت
اسمائی 22،اکست  ،)201۴و پس از آنکه طیارات جنگی انگلیس
برشهر های جالل اباد و کابل و جبهات جنگ در تل نیز بمب فرو
ریختند ،بگفتۀ حسن آیبک[همراه ویاور سپهساالر نادر خان] ،حتی
قوتهای تحت فرمان جنرال محمد نادرخان ،نیز سنگرهای خود را
رها کرده به گردیز فرارکرده بودند(خاطرات ظفر حسن آیبک،
ترجمۀ فضل الرحمن فاضل ،ص )20۸
درکابل  ،نیز بمباردمان طیارات انگلیس برمقرخوابگاه شاه امان هللا
این تشویش را ایجاد کردتا کابینه پیشنهاد نماید که شاه وکابینه
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
ومن این ننگ را قبول نمیکنم که پایتخت رابخاطرنجات خانواده
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
دزدان سقوی نیز با رشادت وازجان گذری مردم وزیرستان وجاجی
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
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 یعنی استرداد استقالل سیاسی
افغانستان عجالتا ً از موضوع دیورند صرف نظرکند وآنرا به موقع
دیگری بگذارد ،و جانب انگلیس هم حاضر شد استقالل سیاسی
افغانستان را برسمیت بشناسد(22نومبر.)1۹21
پایان
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مقاله بیست ویکم

حمایت شاه امان هللا ازقبایل سرحد ،
عامل اصلی اغتشاش خوست

یکی از وظایف اهل تحقیق وتاریخ اینست که وقتی براسنادی
دست می یابند که میتواند دیدگاه انسان را نسبت به یک رخداد
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
افغانستان در رابطه به قطع حمایت ازقبایل سرحد درج شده که یک
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
نگرفت و پیوسته در اندیشۀ آزادی قبایل از زیرسلطۀ انگلیس ها
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
مادی ومعنوی دولت خویش قرارمیداد .دراینجا به اقتباس پیام شاه
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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
و کشور خود کرده اید ،هنوز در خاطره ام زنده اند .سوگند و عهد
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
مؤقتی را برای سه سال عقد نمودیم .آنهم به طوریکه جانب مقابل
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
یی از من جدا کنند و تا زمانیکه آنها از رفتار جانب مقابل رضایت
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
وفادار بماند و صادقانه مطالبات مرا انجام دهد ،صلح پایدار خواهد
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
باید مانند برادر دوستانه باشد .از بارگاه پروردگار رفاه و سعادت
شما را استدعا دارم .آرزومندی ،مقصد و وظیفه من این است که
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برای بهبود شرایط زندگی تان بکوشم ( ".پروفیسریوری تیخانف،
نبردافغانی استالین،ترجمۀ عزیز آریانفر،ص )3٧1
بنابرنوشتۀ محقق افغان داکتر عبدالرحمن زمانی ،پس ازجنگ
استقالل  ،قبایل پشتون  ٦00مرتبه بر نیروهای انگلیس درمناطق
قبایلی حمله کردند که در اثر این حمالت  300تن انگلیس کشته
و ٤00تن زخمی شدند و  ٤3٦تن انگلیس را اختطاف کردند (.
داکتر عبدالرحمن زمانی ،په آزادسرحد کی خپلواکی غوشتونکی
مبارزی او دمومندو په مشهور غزاگانو کی دغازی میرزمان خان
ونده،چاپ موسکا خپرندویه موسسه)13۸۸ ،
نویسنده امریکائی ،ریه تالی ستوارت،در کتاب خود( آتش در
افغانستان) میگوید« :انگلیس ها از پشتى بانى امان هللا خان ازقبایل و
از آزادى خواهان هند ناراضى بودند .انگلیس هامکاتبات بین
وزیرخارجه (محمودطرزى) و غالم حیدر ،آمر پوسته خانه
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
مکاتبات بین امان هللا خان و عبیدهللا وزیرحکومت جالى وطن هند
را نیز به دست آورده بودند ،دریکى ازاین اسنادعبیدهللا و همکار وى
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،
خطوط آهن ،تلگراف و غیره را مورد حمله قرار بدهند و یک رابطه
نزدیک بین ناسیونالیستهاى هندى در خارج هند و نماینده امان هللا
خان حکیم اسلم و مولوى منظور وجود داشت ( .ریه تالی استوارت
،آتش در افغانستان ،صص)232 -223
براثرچنین تحرکاتی بودکه هلمتن گرانت ،ماموروزارت
خارجه انگلیس به دولت افغانستان اخطار داد که اگر در ظرف یک
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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
افغانستان،بخش دوم)زیرعنوان «اظهارت سرهملتن گرانت
عضووزارت امورخارجۀانگلیس راجع به افغانستان » مینویسد
که«:دربرج قوس 1302ش[نومبر ]1۹23دولت انگلستان مخالفت
شدید خود رابه دولت افغانستان مستقل ابراز نمود .جریدۀ زمیندار
بیانات سرهملتن گرانت را که یکی از رجال معروف انگلیس وزمان
زیادی زمامدار امور خارجۀ هندبرتانوی بود،مطالب آتی را بدست
نشر سپرد«:درسرحدشمال غربی از دست قاتلین یک وضعیت غیر
قابل تحمل ایجاد گردیده است ومی باید که دراین مسئله اقدام جدی
وفوری بعمل آید .مشکالت امیر را بخوبی میدانیم لیکن همجواری
تقاضامیکند که بایستی براین مشکالت فایق آید ،وباید بداند که اگر
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 تقریبا ً 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
درسرحدامنیت برقرار نکنیم؟»(پوپلزائی ،سلطنت امان هللا شاه
،بخش ،2ص)۴3
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
ازین پروتست این بود که علت انرا انفاذ قانون جزا میدانستند که به
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
تحریکات انتقام گیرانه انگلیس از شاه امان هللا بود تا دست از حمایت
قبایل وآزادی خواهان هند بگیرد.
پوپلزائی درادامه این پروتست از کشف اشتهاری[شب نامه
ئی] درکابل خبرمیدهد که توسط مالی لنگ بردیوارهای مسجدپل
خشتی نصب شده بود.او مینویسد«:مالعبدهللا "مشهور به مالی
لنگ"در برج قوس  1302ش از سمت جنوبی وارد شهرکابل شده
واشتهاری را که بقلم نوشته شده بود درحصه مسجد پل خشتی کابل
متصل معبر عام دراخفا بدیوارآویخت ».دراین ورقه اعتراضات
زیادی با عبارات نهایت زشت نسبت به طرز کار روائی سلطنت
اعلیحضرت امان هللا شاه نموده بود.
پولیس کابل درهمان روز ورقه مذکور را از دیوارها کنده
بمقامات امنیتی سپردند وبا آنکه این اسرارکشف گردید ،مگر عامل
آن شناخته نشد تا آنکه در برج جدی سال 1303ش بعد از دستگیری
مالی لنگ این راز معلوم گردید(.پوپلزائی ،همان اثر،ص )۴۴
پوپلزائی عالوه میکند که ،به دنبال کشف شب نامه مال
عبدهللا،اخبارسول ایندملتری گزت ،در برج جدی سال 1302
ش(جنوری 1۹2۴م) نوشت «:اشخاصی که ازافغانستان وارد
هندوستان میشوند اطالع میدهند که درافغانستان هشت نفری حواله
شده اشخاص را جبرا ً داخل عسکری میسازند .مردم منگل ازاین
حکم سرپیچی نموده حاضرنشدند که داخل عسکری شوند وبمقام
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مخالفت ایساده اند وحکومت هم درمقابل این سرپیچی آنان چیزی
نتوانسته سکوت ورزیده وازاین تصمیم مردم منگل روح عسکریت
افغان معلوم میشود که چه اندازه است؟»( پوپلزائی ،سلطنت شامان
هللا واستقالل ،بخش 2؟ ،ص)۴۵
بدینسان معلوم میشودکه اغتشاش خوست به تحریک انگلیسها
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.
ریه تالی استوارت نویسندۀ امریکائی مینویسدکه «:دست زدن
هاى حکومت افغانستان در بین قبایل سرحدى همیشه باعث
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
تا به قبایل داده شود .بر عالوه امان هللا خان از مسترد کردن
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
مینمود و افغانها از این سیاست سخت ناراحت بودند.
انگلیس ها براى چندین سال از بکار بردن کلمه
اعلیحضرت به امان هللا خان ابا ورزیدند و از معاهده تجارتى بین
افغانستان و ایتالیا به حکومت ایتالیا اعتراض کردند و گفتند که هنوز
افغانستان در ساحه نفوذ انگلیس قرار دارد .هیئت محمدولى خان را
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.
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هنگام سفر امان هللا خان به اروپا ویسراى هند به بهانه مریضى به
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
مورد انگلیس ها و مداخله در امور یک کشور آزاد اعتراض نمود.
ترکیه ،ایران و افغانستان در اساس با انگلیس ها دشمنى داشتند.
انگلیس ها افغانستان آزاد وعصرى را تهدیدى به
حکمرانى شان در هند میدانستند.سفیر انگلیس از پالیسى ملى امان هللا
خان خوشنود نبود و هم شخصا ً از وى متنفر بود.چون همه این
چیزها در همفرى جمع شده بود ،لذا وزیرمختار انگلیس درکابل
مقرر گردید .او درسال  1۹22به کابل آمد و تا  1۹2۹که گلیم امان
هللا خان و مشروطه خواهان را جمع نمود ،در کابل بود .وى یک
افسر نظامى انگلیس در سرحدات قبایل و شخص بسیار زرنگ و
ماهر و دشمن شماره یک امان هللا خان و محمودطرزى بود .حتى
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،
صص) 2۴2 -230
در واقع یکی از دالیل سقوط شاه امان هللا،همین سیاست
حمایت از قبایل آنسوی خط درقیام های پی در پی علیه حکومت هند
برتانوی بود که نمیگذاشت آب از گلوی استعمارگران بخوشی فرو
پایان 2022 /۵/ 30
برود.
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مقاله بیست ودوم

استقالل حاصل جانبازی های مردم افغانستان است،
نه تحفۀ انگلستان!
یک جهان سپاس از استاد داکتر کاظم بخاطر نوشتن مقاله سودمندش
زیرنام " شرحی دربارۀ پیشنهاد متارکه در جنگ سوم افغان
انگلیس" در پورتال افغان جرمن آنالین( 2۹-2۶اگست .)201۹
این مقاله واقعا ً یکی از مقاالت مهم و برازنده تاریخی و بحیث یک
ماخذ بااعتبار درخور نگهداشت است .دقت نظر استاد کاظم در ارائه
اسناد ومدارک تاریخی پیرامون درخواست متارکه جنگ استقالل از
سوی انگلیس بجانب افغانی ،نه تنها قابل توجه است که در
خورتحسین و قدردانی وسپاسگزاری نیزاست.
تفکر وتذکراینکه ،گویا پیشنهاد متارکه جنگ استقالل از سوی شاه
امان هللا صورت گرفته و از جانب انگلیس پذیرفته شده است،
متاسفانه ازطرف برخی نویسندگان افغان نیزتائید گردیده است وهدف
این تذکرات این است تا شاه امان هللا را شخصیت ترسو در کسب
استقالل نشان بدهند! درحالی که با توجه به مقاله [رساله] مستند استاد
کاظم این طرز دید و ادعا ،دوراز حقیقت ثایت شده است .افغانها
باید توجه داشته باشند که دشمنان استقالل حتی بعد از گذشت یک
صد سال هم دست از تفتین برنداشته ومیتواند از زبان وقلم خود
افغانها چنین بیان نمایند که استقالل محصول مبارزات مردم
افغانستان نبوده بلکه تحفه استعمار به افغانها است و به این وسیله
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]
خیلی افتخار میکنند تا از البالی آرشیف های استعماری از قول یک
جاسوس یا یک افسر انگلیسی جمله ای پیدا کنند وآنرا فورا ً درقوس
ناخنک در نوشته خود جا دهند وخود را محقق ونویسندۀ بیطرف
وانمود سازند .کار این گونه نویسندگان از کار دیویدجونزها والرنس
ها بحال وطن مضر تروخطرناک تراست .خدا را شکر که
دانشمندی دقیق و موشگافی چون داکتر سید عبدهللا کاظم را داریم که
پادزهر هر زهری را در اختیار خود دارد و برویت اسناد وشواهد
انکار ناپذیر پاسخ دشمنان استقالل را میدهد( .برای اطالع بیشتر به مقاله
داکترکاظم ،رجوع شود)

نویسندگان خارجی از جمله لیون پوالدا،وریه تالی استوارت،معتقداند
که شاه امان هللا ،شاهی دالور وشجاعی بود وترس وجبن را نمی
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
واستوار داشت و این حقیقت را در روز  2۸اسد 12۹۸یعنی روز
اعالم رسمی استقالل کشور با این کلمات بیان کرد:
« 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
آنقدر راسخ بودم که در صورت ناکامى ازین بیشتر خواهان زنده
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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کشور دیگرى را قبول نمي کردم(» .مقاله  28اسد روز استقالل کشور،ارشیف
مقاالت داکتر عبدالرحمن زمانی ،افغان جرمن آنالین)

محترم وطندوست ،ضمن تبصره برمقالۀ استاد کاظم سوالی با این
مضمون مطرح میکند که آیا این برداشت درست است که( :به خاطر
پذیرفتن پیشنهاد متارکه با دولت انگلیس ،آیا همین اقوام وزیری و
مسعودبودند که بعد ها (البته به تحریک انگلیس) علیۀ شاه امان هللا
بغاوت کردند؟)
قسمتی از پاسخ استاد کاظم به محترم وطندوست چنین است «:کتاب
خاطرات مرحوم جرنیل یارمحمد خان وزیری یک سند خوبی از
تاریخ آن وقت محسوب میشود که حقایق را به صراحت بیان کرده
است .وزیری نه تنها در جنگ استقالل فعال و شاهد رویداد ها بود،
بلکه بعدا ً 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
وجودیکه اقوام وزیر و مسعود از قبولی فوری متارکه بوسیله شاه
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
نجات دادند ،از نادرخان انتظار داشتند تا به وعده خود وفا کند و از
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
برای خود گرفت ،شکایت از عهد شکنی او دارد(».افغان جرمن آنالی،
نظریات )201۹/۸/30،

ومن به ارتباط سوال جناب وطندوست یاد آور شده بودم که:
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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
ازجنگ تحت امارت امیرحبیب هللا خان بود و بعد امیرامان هللا خان
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
عساکر افغانی با حمایت ملیشای قومی وزیرستان موفقیت های بدست
آورده بود واین موفقیت سبب درخواست متارکه جنگ گردید آنهم
بشرطی که نیروهای جبهات جنګ باید  20میل عقب برده شوند.
با توجه به مقاله استاد کاظم (با وجود مخالفت ونارضایتی برخی از
رجال ملکی ونظامی جبهه پکتیا وسران قبایل وزیر ومسعود )،به
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
افغانی ناممکن بود وبعد از بمباردمان طیارات انگلیس برکابل
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.
استاد کاظم با دقت بیشترنوشته اند  «:شاید دلیل مخالفت با برقراری
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

افغانستان یک نام جاویدان

247

جنوبی که اقوام وزیر و مسعود بیش از در موفقیت و دست آورد
های نظامی با شهامت قابل وصف جنگیدند و جمعا  20هزار نفر ً
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
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
استقرار امنیت و پخش نفوذ دولت در آن ساحات با موجودیت
اختالفات و رقابت های جدی بین اقوام آنجا از یکطرف و اِعمال
سیاست "تطمیع" و "تفرقه اندازی" بوسیلهٔ انگلیس ها از طرف دیگر
همه امید ها را بزودی به یأس تبدیل میکرد .لذا یگانه راه برای
حصول استقالل کامل کشور که هدف اصلی شاه امان هللا غازی را
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
ساخت( ».داکترکاظم  ،بخش چهارم مقاله)
بعد از امضای قرارداد صلح راولپندی ،افغانستان تا دوسال دیگر در
مذاکرات با انگلیس تالش ورزید تا اراضی آنسوی خط دیورند را
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
یعنی استرداد استقالل سیاسی افغانستان عجالتا ً از موضوع دیورند
صرف نظرکند وآنرا به موقع دیگری بگذارد ،و جانب انگلیس هم
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حاضر شد استقالل سیاسی افغانستان را برسمیت بشناسد
(22نومبر)201۹ /۸ /31( .)1۹21
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مقاله بیست وسوم
شاه امان هللا هرگز بوطن خود خیانت نکرده است!
کسانی که شاه امان هللا را متهم به خیانت میکنند ،خود خاین اند ویا
جاسوس کشورهای بیگانه ! هیچ کس نمیتواند سندی مبنی برخیانت
شاه امان هللا ارائه کند،چنین کلماتی توهین وتحقیرآمیز صرف از بان
اشخاص خاین وجاسوس برون شده میتواند ،نه از دهن یک انسان
وطن پرست وملیگرا .کلمه خاین تنها درحق کسانی 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 ترقی وتعالی کشورش
بود ،مردم را بشورش واغتشاش واداشتند 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
نقشبندیه 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 واداشتند .باراول
شورش خوست برهبری ماللی لنگ را در 1۹2۴سازمان دادند
وباردوم دراکتوبر 1۹2۸توطیه جمع آوری امضاء چهارصد مال را
مبنی برکفرشاه برهبری محمدصادق مجددی وقاضی عبدالرحمن
پغمانی براه انداختند.

افغانستان یک نام جاویدان

250

وبارسوم شورش شینوار بسرکردگی محمدعلم ومحمدافضل شینواری
رادرنومبر 1۹2۸وبارچهارم اغشتاش حبیب هللا مشهور به بچۀ سقو
را درشمالی در دسمبر1۹2۸براه انداختند که در 1۴جنوری1۹2۹
به سقوط رژیم امانی منجرشد.وبارپنجم اعزام چندین هزارمرید
ازطایفه سلیمانخیل(غبار:پنج هزار،کاتب 20 :هزارمرید) به مقابل
لشکرامان هللا خان درغزنی بود که بقصد کابل بسوی غزنی پیش می
امدند .جنگجویان سلیمانخیل دراواسط ماه می 1۹2۹بدستور
حضرت نورالمشایخ باسالح سقوی جلو 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 ودر 1٧می (2٧ثور) به قالت رسید وتصمیم بخروج از
افغانستان گرفت ودر  23می ازکشورخارج شد.
یکی ازکسانی که به شاه امان هللا اتهام خیانت میزندکتر ستانیزی
است که میگوید "امان هللا خان با امضای قرار داد راولپندی ،خاک
افغانستان را برای همیشه فروخت؟؟؟ " یک چنین سخن بی اساس را
تا کنون نه مورخین افغانی ونه هیچ مورخ خارجی تائید نکرده
اند.خان عبدالغفار خان ،رهبرمبارز قبایل 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 انگلیسها
فروخت؟؟؟ من از داکتر ستانیزی میخواهم تا مبلغ این خاک 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
خدمتش برای این وطن ،حصول استقالل از چنگ استعمار انگلیس
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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
این داکتر کور نباشد ،باید میدانست که شاه امان هللا بخاطر حمایت
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
بود ،ولی وقتی جنگ آغاز گردید ،دیده شد که دشمن خیلی قوی تر
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
جانب انگلیس را به معنی استقالل افغانستان تعبیر کرده وشرایط آتش
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
نمی گردیدند ،تا آنکه در 22نومبر 1۹21انگلیسها استقالل افغانستان
را برسمیت شناختند ،پس درچنین وضعیتی توقع الحاق سرزمین های
آنسوی خط دیورند با امکانات محدود نظامی  -سیاسی افغانستان آن
زمان ،حرف مفت و خیال پردازانه یی بیش نیست؟
منابع گواهی میدهد که تلفات افغانی تنها در جبهه خیبر بقول غبار
 ۴00تن ،وبقول افسراتریشی «ایمیل ریبیچکا » که در هنگام جنگ
استقالل در جالل اباد همرکاب محمودسامی بوده ،در درۀ خیبر به
 ٦000نفررسیده بود(سایت آسمائی،مقالۀ رتبیل آهنگ:چشمدید های
یک افسر اتریشی از جنگ استقالل 22 ،اکست  )201۴و پس از
آنکه طیارات جنگی انگلیس برشهر های جالل اباد و کابل و جبهات
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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.
(خاطرات ظفر حسن آیبک ،ترجمۀ فضل الرحمن فاضل ،ص )20۸
درکابل  ،نیز بمباردمان طیارات انگلیس این تشویش را ایجاد کرده
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
انگلیس را وادار به پیشنهاد متارکۀ جنگ ومذاکرات صلح راولپندی
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
سرزمین های آنسوی خط را داشت و نه بعد از آن توانائی استرداد
سرزمینهای خود را پیدا کرد .جهاد افغانها برضد شوروی بیشتر با
حمایت غرب،با وصف اخراج شوروی از کشوربه نفع توانمندی
پاکستان تمام شد وبه ضرر افغانستان.چنانکه اکنون آنکشور با
مداخالت وتجاوزات بیشرمانه خود در چند سال اخیر ،هر روز یا
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
پاکستان درحال حاضر ندارد ،معهذا نیروهای دلیرسرحدی افغان از
مرزهای وطن واستقالل کشور شجاعانه دفاع میکنندو خود را فدا
مینمایند وقربانی میدهند.پایان 2020 /٧ /11
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مقاله بيست وچهارم

استــقالل را نباید مسخره کرد!
همه مردم افغانستان میدانند که  2۸اسد روز اعالم استرداد استقالل
افغاتستان است .استقاللی که تحت زعامت شاه امان هللا غاری
وجانبازیهای مردم دلیر
افغاتستان در سال /1۹1۹
12۹۸ش یعنی  101سال
قبل از امروز از دست
استعمار بریتاتیا حاصل
گردیده است.
به این مناسبت دولت
ونهادهای دولتی وتمام
مردم افغانستان فرارسیدن
این روز را گرامی میدارند
و آنرا با تدویرمحافل و
کنفراتس ها و نواختن دهل و ساز و راه انداختن اتن های ملی
وچراغانی کردن شهرو کوچه ها تجلیل میکنند .این تجلیل پاس داری
از خونهای پاک پدرانی است که در راه کسب استقالل کشور ریخته
اند تا فرزندان شان درمیان سایر ملل آزاد جهان احساس سرفرازی
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وخوشبختی نمایند.بنابرین چنین روز مقدس ملی را نباید تمسخرکرد
و یا زیر سوال برد!
هموطنی تحصیل دیده درفیسبوکش پستی گذاشته بود بنام " کدام
استقالل؟"
پیامش این بود که کشور ما توسط امریکا اشغال شده وما استقاللی
نداریم پس استقالل چی ویادش چی ؟ سپس ازسالهای حادثه زای
چون  1٧0۹میالدی  1٧۴٧ ،میالدی  1۸۴2 ،میالدی 1۸٧۹ ،
میالدی  1۹1۹ ،میالدی  2۶ ،دلو  13۶٧یاد کرده است که هریک
اهمیتی کمتر از روز استقالل نداشته اند.
من کامنتی به این مضمون برایش نوشتم:
این گونه سوالها معموالً از سوی کسانی مطرح میشود که تحمل دیدن
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
تقسبم شد .این تجزیه مدت دو نیم قرن بدرازا کشید .تا اینکه مردی
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
در 1٧0۹بدورافگند و استقالل قندهار ولواحق آنرا اعالن نماید .این
اقدام شجاعانه میرویس خان الگویی برای مردم هرات و سیستان نیز
گردید و این دو ایالت نیز با اقدامات جسورانه خود توانستند استقالل
خود را از تسلط صفو یان در سالهای  1٧1۶و  1٧22حاصل کنند.
قندهار وهرات و سیستان تا ظهور نادرافشار هریک جدا از هم
بحیات خود ادامه دادند و هرگز با هم متحد نشدند وقلمرو واحدی
تشکیل ندادند .میرویس خان هم قادرنگردید قلمروخود را بیشتر از
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ودرشمال فراترازهیلمند

زابل وارزگان و کاکرستان وسیبی
وخاشرود توسعه دهد.
گذشته از این بخش شمال کشور چون بلخ ومیمنه در زیر سلطه
ازبکان شیبانی ماوراءالنهر بود وبدخشان و کابل در دست بابربان
هند بود و از استقالل قندهار و هرات الهام نگرفت ودست به کدام
شورش یا قیامی نزدند.
نادرشاه افشاردر 1٧3۸به استقالل محلی قندهار خاتمه داد وتمام
افعانستان موجوده را به قلمرو ( فارس) افزود ومدت ده سال بر آن
حکم راند و گپی از آزادی وخود مختاری قندهار وهرات و دیگر
بخشهای کشور در میان نبود.تا آنکه در سال  1٧۴٧نادر افشار
بدست سران نظامی خود در خبوشان خراسان بقتل رسید و سران
نظامی اش هریک برگوشه ای ار امپراتوری او دست یافتند .
احمد خان ابدالی که یکی از افسران نظامی نادر بود با گروه تحت
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
تا افغانها از میان خود کسی را به پادشاهی بر گزینند که منبعد از
خود دولتی داشته باشند وجز از پادشاه خود از کسی دیگری اطاعت
نکنند.باالخره افغانها بعد از  ۸روز جر وبحث احمد خان ابدالی را
به پادشاهی خود برگزیدند(اکتوبر .)1٧۴٧به این ترتیب تهداب دولت
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
دوباره بدست آمده باشد گفته میشود .جایگاه موسس و بنیان گذار
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یک کشور باالتر وعظیم تر از محصل استقالل کشور پنداشته
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
یاد میگردد .فراز وفرودهای سیاسی وتجاوزات دول استعماری در
قرن  1۹نه تنها افغاتستان را محدود به جغرافیای امروز ی کرد
بلکه بریتانیا برسیاست خارجی آن کنترول داشت وامرای افغانستان
چون شاه شجاع وامیر دوست محمدخان وامیرمحمدیعقوب خان و
امیرعبدالرحمن خان بشمول امیر حبیب هللا خان اجازه نداشتند بدون
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
از این وضعیت رنج می بردند و جدا ً آرزومند حصول استقالل
افغانستان بودند .تا اینکه در سال  1۹1۹امیر حبیب هللا خان در کله
گوش لغمان به قتل رسید وسردار نصرهللا خان در جالل آباد اعالن
امارت نمود و از امان هللا خواست بیعت نامه خود واهالی کابل را
به جالل آباد بفرستد ،اما شهزاده امان هللا خان خود مدعی جانشینی
پدرگشت و با اقدامات جسورانه توانست عم خود امیرنصرهللا خان را
وادار به استعفی نماید .با استعفای امیر نصرهللا خان شهزاده امان هللا
درتاریخ  2۸فبروی 1۹1۹درکابل تاج پوشی نمود ودرهمان روز
تاج پوشی اعالم نمود که این تاج را بشرط حصول استقالل کشور
قبول میکند وسپس با ارسال مکتوبی به ویسرای هند برتانوی
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
ودرچهارم جون  1۹1۹جنگ سوم افغان وانگلیس آغاز گردید ویک
ماه بعد دولت انگلیس حاضر به مذاکره صلح در راولپندی شد
وسرانجام در  ۸اگست معاهده صلح به امضا رسید ودر تاریخ 1۸
اگست  1۹1۹شاه امان هللا آن معاهده را توشیح نمود وهمان روز را
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
کابل ودر سازمان ملل متحد دراهتزاز است .از همان روز تا هنوز
سفراء ونمایندگی های سیاسی افغانستان در بیش از یکصد کشور
جهان حضور دارند و برسمیت شناخته میشوند.
تا هنوزمردم افغانستان با پاسپورت افغانی خود بخارج سفر میکنند و
تاهنوز اتباع کشورهای خارحی با اجازه وگرفتن ویزای افغانی وارد
افغانستان میشوند .تاهنوز هم پول افغانی درمعامالت تجارتی
درگردش است .بنابرین ما هنوز هم یک کشور مستقل شمرده میشویم
ولو که عساکر امریکا وناتو در کشور ما حضور دارند و به بهانه
مبارزه با تروریرم بر هرجای که خواسته باشند بمب پرتاب میکنند.
چون آنها به اجاره شورای امنیت سارمان ملل متحد به افغانستان آمده
اند ولی در تجلیل وگرامیداشت از استقالل ما ممانعتی ایجادنمی کنند.
نا امنیهای که مانع تجلیل درست وپرشکوه مراسم جشن استقالل در
 ۴0سال اخیر شده وهنوزهم میشود از دست کشورهای همسایه
مااست .اگر همسایه های خوب میداشتیم شاید وضعیت سیاسی
ونظامی وامنیتی ما بهتر می بود.
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زیر سوال بردن استقالل افغانستان جوانان و سربازان دلیر وطن را
که هر روز بخاطر صیانت از استقالل و دفاع از تمامیت ارضی
جانهای شیرین خود را قربانی میکنند دلسرد میسازد و روحیه وطن
دوستی را در جوانان صدمه میزند.
باید روحیه آزادمنشی واستقالل طلبی را درفرزندان خود زنده
نگهداریم.بگوئیم :پاینده باد استقالل کشور !
***

آیا روزتجليل از استقالل«روز مصيبت ونکبت تاریخی» است؟
عزیز آریانفر روز تجلیل از استقالل کشور را «روز مصیبت ونکبت
بزرگ تاریخی» دانسته وتحت همین عنوان مقاله ای را درروزتجلیل
از استقالل کشور که دشمنان افغانستان چهارده راکت برمحالت
مسکونی کابل فیرکردند وده ها انسان بیگناه را بخون وخاک کشیدند،
در فیسبوک خود منتشرنمود.
این مقاله هم مثل یک را کت مملو از مواد شیمائی در فضای
مجازی شلیک شد واحساسات هزاران افغان استقالل طلب را که
میخواستند غمهای خود را کنارگذاشته این روز را باخوشی بگذرانند
متاثر وجریحه دارساخت .آریانفر در این نوشته خود به استقالل
افغانستان بی حرمتی نموده و وحصول آنرا برای مردم افغانستان
نکبت بار خوانده است و به جان بازیهای پدران ونیاکان غیوراین
کشور توهین نموده است.
من ندانستم که آریانفر از استقالل افغانستان چه ضرری دیده است؟
مگر استقالل آریانفر را از نعمت سواد وتحصیل مجانی در
افغانستان محروم کرده است؟
مگر آریاتفر از نام افغانستان مستقل برای تحصیل به اتحادشوروی
اعزام نشده بود؟
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مگر آریانفردرحکومت کرزی یک پست بلند وآبرومند را در
وزارت خارجه افغانستان برای پنج سال اشغال نکرده نبود ؟ کرده
بود.
پس استقالل چه چیز آریاتفر را گرفته است که اینقدر از استقالل
افغانستان نفرت دارد؟
آریانفر استقالل را مصیبت بزرگ تاریخی میشمارد ومیخواهد بگوید
که استعمار بهتر از استقالل است.پس اگر چنین است میتواند ریسمان
غالمی بیگانه را برگردن خود محکمتر ببندد ودست از زهرپاشی
های نابخردانه خود بگیرد .
آریانفر با این نوشته اش ماسک اجنتوری خود را عقب زد و چهرۀ
اصلی خود را به همه مردم افغانستان نشان داد.او بدون شرم وحیا از
مردم وطن  ،زشت ترین وسبک مایه ترین کلمات وجمالت را به
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
شورای نظار برای تفرقه افگنی ونفرت پراکنی میان اقوام ساکن این
کشور بازی کرده است .قبل از هرکسی دیگرمی باید سران شورای
نظار جواب این اجنت پیشتاز خود را بدهند!
همانگونه که نظامیان پاکستان که بر روی مدافعان افغان باتوپ
شلیک میکنند آریانفر هم با این پست خود بروی سربازان مدافع
استقالل کشور فیر کرده است.
فراموش نکنیم که همین اکنون وهر لحظه سربازان افغان در دفاع از
استقالل و نوامیس ملی جانهای شیرین خود را قربان میکنند ولی
آریانفر بجای احترام به شجاعت واز جان گذشتگی مدافعان سربکف
وطن به آنها نفرت می فرستد و جانبازی های آنان را نکبت
بارمیخواند!!.؟
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چنین افرزات فکری ومغزی کشنده تر ازشلیک توپخانه پاکستان
است .زیرا پاکستان دشمن دیرینه ماست ولی آریانفر در لباس خودی
ویک کابلی بر ارزش های ملی ما حمله کرده است .پس میتوان گفت
عزیزآریانفر دشمن خطرناکتر از پاکستان برای استقالل ماست!
جوانان افغانستان باید دوستان و دشمنان وطن و استقالل خود را
بشناسند و اجاره ندهند که هراجنت وجاسوس بیگانه به آبرو وحیثیت
ملی شان بتازد و رشادتهای پدران غیور شان را سبک بشمارد
وتوهین وتحفیر کند .
پایان
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مقاله بیست وپنجم

چرا شاه امان هللا از جنگ با بچۀ سقاو
منصرف واز افغانستان خارج شد؟
برخی اشخاص بدبین به شاه امان هللا ،آن شخصیت عالی ،دراک ،با
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
و از کشور فرار کرد؟ حتی رییس جمهور غنی که خود را از
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
مترقی امان هللا خان را دنبال میکند،در آخرین روزهای حکومتداری
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!
درباره شاه امان هللا میتوان گفت که او عاشق اعتالی وطنش بود نه
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
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افغانستان را با معیار های عالی انسانی وتساوی حقوقی شهروندان
کشور تدوین ونافذ کرد و درتمام عرصه های دیگر دولتمداری
قوانینی وضع وبه تطبیق آن پرداخت که اگر ارتجاع و استعمار مانع
تحقق آن برنامه های اصالحی واجتماعی نمیشد وفرصت می یافت
که آن برنامه هاعملی شوند ،امروز افغانستان در زمره کشورهای
متمدن منطقه قرار میداشت .بدون شک امانهللا خان بحیث قهرمان
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 روزانه صد
ها تن از نیروهای امنیتی ودفاعی کشور را قربانی کند مگر نظام
غرق در فساد را نگهدارد.او باری اعتراف نمود که تلفات نیروهای
امنیتی کشور در سال گذشته به  ۴۵هزار سرباز رسیده است.اما
امان هللا خان در جنگ با بچۀ سقو حاضر نبود ،بیست نفر کشته
شود[.درهمین نوشته براین خصوصیت شاه امان هللا مکث خواه دشد]
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
ائتالفی ومشارکتی با عبدهلل عبدهللا نپذیرفت وخود را بحیث رئیس
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
ومعلوم شد که سیاستمداری نااستواراست .با این کار خوداشرف غنی
تائید من وبسیاری از طرفدارن خود را از دست داد.دراین دوره او
مجبورگردید به جنرال یاغی وباغی (دوستم)که تقرروالی فاریاب
وجوجان را از سوی رئیس جمهورقبول نداشت ،ولی امتیازات او را
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ق بول داشت،رتبه مارشالی بدهد و بند کمالخان را در نیمروز بنام
خود افتتاح نماید بدون آنکه از موسس آن داودخان نام 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 مجبور به
فرار از کشور گردید.
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
بزودی خاموش نمیگردد ،از قدرت استعفی داد( 1۴جنوری )1۹2۹
و بجای خود سردارعنایت هللا خان 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 آنجا که دست استعمار
انگلیس از آستین روحانیون برضد او دراز شده بود ،تا زمانی که او
را از کشور نابود نمیکرد دست بردار او نبود.
شاهامانهللا پس از کناره گیری ازقدرت به قندهار رفت،مردم قندهار
بعد از وصول شاه بدور او جمع شدند و حمایت خود را با جان و
مال از پادشاهى او اعالم داشتند و او را مجبور کردند تا بسوى کابل
براى استرداد تاج و تخت حرکت کند.
پوهاند عبدالحی حبیبى که در زمرۀ لشکرقومی قندهار شامل بود از
چشم دیدهاى خود بدینگونه یادآورمى شود « :در بهار  130۸ش
دههزار لشکر قومى قندهارى و هزاره تحت قیادت شاه امانهللاخان
بسوى کابل حرکت نمود .سپاه زابل و مقر را عبور کرد و بسوى
غزنى پیش آمد .در مسیر راه بنا بردسایس انگلیس بوسیله برخى
عناصر مشکوک و روحانى نمایان داخلى به غرضانگیزش و
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آویزش قبایل درانى و غلجائى بیست تن از طالیهداران کشاف
فراهىدرانى در منطقه سکونت غلجائیان کشته شده و نعشهاى پاره
شده کشتهگان را بر پایههاى کج شده تلفون انداخته بودند و بر کاغذى
با خط بد مالیى نوشته بودند« :این مهمانى از جانب اقوام غلجائى
براى درانیان و شاه امانهللا است».
با مشاهده این وضع اسفناک و فجیع ،غریوازلشکریان برخاست
واجازه خواستند تا دمار از روزگار باشندگان آن حدود برآورند ولی
شاه لشکریان را بدور خود خواند و گفت  « :اکنون ثابت شد که
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
داد .پس اى مردم عزیز من! بیقین بدانید که من این مناظر دلشکن
جنگ داخلى و قبیلوى را تحمل کرده نمیتوانم .و نمىخواهم شما
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.
شما ملت عزیزم ،زنده و افغانستان باقى خواهد ماند ،ولى روسیاهى
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.
ببینید! علت بدبختى مردم ما در دورههاى سابق تاریخ این بود که
شهزادگان براى بدست آوردن مقام شاهى با همدیگر جنگها
داشتهاند و در این بین شما مردم را با یکدیگر بجنگ و دشمنىها و
عداوتهاى قبیلوى برانگیختهاند .من میخواستم دوره شاهى من
چنین نباشد و بجاى اینکه مردم را به جنگ یک دیگر سوق دهم،
باید منادى دوستى و وحدت و سعادت و اخوت تمام مردم افغانستان
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باشم .چون اکنون مىبینم که شما بجنگ داخلى قبیلوى گرفتار
مىآئید ،اینک من میخواهم میدان را به مردم خود افغانستان اعم از
موافقان و مخالفان خود ،بگذارم .شما با همدیگر جور بیایید .من
مسئولیت جنگ خانگى شما را براى باز ستانى تخت شاهى بدوش
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
توصیه من بشما این است که با همدیگر کنار بیایید ،اتفاق کنید،
استقالل خود را نگهدارید ،و وطن خود را بدشمنان خارجى
مسپارید! من فردى از شما هستم ،اگر شما سعادتمندید ،عین
سعادت و مسرت منست .ولى اگر اینچنین بخاک و خون بغلتید،
موجب بدبختى و مالل دایمى من خواهد بود .سپس شاه نیکدل و
حساس و خیرخواه و مردمدوست این دو بیت واقف الهورى را
اشک ریزان خواند :
جنگ تو صلح و صلح تو جنگ است
من بقــربانـــت اینچه نیرنگ است
مي روم تـا تـــو نـشنـــوى نـا مـم
اگــر از نـــام من تـرا ننگ است ؟
و بعد گفت  :فىامانهللا».
( جنبش مشروطیت درافغانستان ،چاپ دوم ،ص)" 1۸۴-1۸3

عالمه حبیبى صادقانه شهادت میدهد که مردم بسیار به او باور
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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حادثه دلخراش ،واپس به قندهار برگشت و از آنجا راهى دیار غربت
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
داشت و میخواست مردم افغانستان در تحت زعامت اوبرادروار
زندگی کنند و نیروی خود را در دفاع از استقالل و ترقی کشور
بکار ببرند ،نه در راه حذف یک دیگر خود .شاه واقعا ً دیوانه
وارعاشق مردم و ترقی کشور بود ونمی خواست برای حفظ سلطنت
اومردم خون همدیگر را بریزند.
داکتر سید عبدهللا کاظم دریک مقالت ممتع به توضیح یک نکته مهم
در بارۀ شاه امان هللا پرداخته نوشته است....«:جای تأسف آنست که
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
تکرار بکار می برند  .اینکه بعضی از مؤرخان در سالهای گذشته
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
موصوف رسما با تقدیم استعفی نامه ازسلطنت به نفع برادر خود
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
معزول یا برکنار شده باشد ،اطالق میگردد  ( .فرهنگ معین ،جلد ، 3
،تهران، 13٧1 ،صفحه ). 3۹۵0استاد پوپلزائی می نویسد :به ساعت
۶صبح روز دوشنبه  2۴جدی 130٧ش موافق  1۴جنوری 1۹2۹ع
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شاه غازی استعفای خود را از امر خطیر سلطنت نوشته بدست برادر
بزرگ خود عنایت هللا شاه سپرد ( »...پوپلزائی" :سلطنت امان هللا شاه و
استقالل مجدد افغانستان ،13۹۶ ،جلد دوم ،صفحه )۴٧1

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
ازمیدان ودست کشیدن از مبارزه وسپردن قدرت به یک دزد وتباهی
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».
().pdf Visa3http://www.afghan-german.net/.../kazem_sa_amanullah

اعالمی ٔه غازی امان هللا خان از بمبئی:
شاه امان هللا« :علت برگشت من به قندهار ،آرزوی من برای
جلوگیری از خونریزی بین اقوام افغان درانی و غلجی بود».
داکتر عبدالرحمن زمانی مینویسد «:اعالمیهٔ غازی امان هللا خان که
بعد از ترک وطن در بمبئی به مطبوعات داده شد ،در ضمیمهٔ اول
راپورجګرن ویکمن ،مامور وظایف خاص انگلیس ها چنین قید شده
است«:شنیده ام که مردم تصور میکنند من در نتیجهٔ شکست قوای
قندهار و پیروزی قوای بچهٔ سقاو کشور را ترک گفته ام ،بنابر آن
الزم میدانم بصورت مختصر اعالم کنم که چنین شکستی بر قوای
من تحمیل نشده است .با وجود جنگ شدید در غزنی ،ما هیچ وقت
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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کی ها و توخی ها مخالفت شانرا با من آغاز میکنند ،من خودم عقب
نشینی نموده و جنگ بیشتر را به اساس اصل صلح و دوستی که
من همیشه از مدت ها قبل گرامی داشته ام ،متوقف ساختم« .من
هیچگاهی برای منفعت شخصی ام تمایلی به نا بودی و بر بادی ملت
من نداشته و ندارم.
« این یک حقیقت است که از آغاز اغتشاش شینوار تا به انتشار آن
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
صلح حل و فصل کنم ،و از طرق منطقی آنها را قناعت دهم که
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 .هم ٔه این
موارد در لویه جرگه مورد بحث قرار گرفت ،و به اتفاق آراء توسط
آن حل وفصل و تصویب شد ،که به اشتراک یکهزارویکصدوهفت
( )1107نفر از نمایندگان تمام کشور دائر شده بود .اما از
آنجاییکه تمام مشوره ها و اعالمیه های عفو عمومی من کدام
تأثیری نبخشید ،و خیانت کسانیکه در ابتدا عاملین توطئه بوده و
پس از آن از فاش شدن اعمال شیطانی خود می ترسیدند ،ادامه
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».
(داکترزمانی -بازنگری دوره امانی وتوطئه های انگلیس ،چاپ  ،2013ص
)۴۵۹-۴۵۸

داکتر زمانی درادامه مینویسد« :غازی امان هللا خان در اعالمیه اش
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
حبیب هللا کلکانی در مقُر و وردک ،در بارهٔ دست کشیدن از جنگ و
ترک وطن میگوید که «با اتکا به همکاری و وعده های اقوامی 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
رفتم اما به مجردیکه ما به غزنی رسیدیم ،یک طغیان تازه و غیر
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
انتشار یافت و اقوام منطقه را متأثر ساخته بود .بعد ازینکه من به
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
دوبارهٔ قدرت و اختیار نمیتوانستم به جنگ داخلی اجازه داده و سبب
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
شکست خورده باشیم .اگر چه اقوامی در مسیر راه ما ،مخصوصا ً
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
منافع شخص من باهم جنگیده و تباه شود.
این دلیل آمدن غیر مترقبه من به چمن بود ،من بصورت قطعی آن
شایعاتی را رد میکنم که علت ترک کردن افغانستان شکست قوای
من بود این مطلقا ً بی اساس است .گر چه من شخصا ً مؤفق نشدم،
اصول من در افغانستان ناکام بوده نمیتواند ،چون من مطمئن هستم
که در دوران ده سال کار سخت و تالش ،من حد اقل مؤفق شدم
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
افغانستان را بدین حال و روز رسانده اند.همه از حالت کابل و اینکه
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 م ٔسله دین با وضعیت و امور
موجودهٔ افغانستان هیچ نوع وجه مشترکی ندارد( ».داکترزمانی -همان
اثر ،ص )۴٦0

داکتر زمانی عالوه میکند که «قابل یاد آوریست که اشارهٔ غازی
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
در آن دشمنان غازی امان هللا خان میخواستند عالوه بر اختالفات بین
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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هزار نفر از بهسود تحت قیادت گل محمد خان پسر ارباب بخت یار
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
و ملک خان شیرین خان ،حدود دو هزار نفر تحت قیادت نیاز محمد
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
بودند .روز بعد دو هزار نفر هزارهٔ جاغوری و مالستان تحت
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
حیله و توطئه دیگری کار گرفت و آن استفاده از دشمنی دیرینهٔ بود
که بین هزاره ها و پښتون های غزنی وجود داشت .بمجرد رسیدن
نیرو های هزاره ،خوانینی که مخالف غازی امان هللا خان بودند،مثل
اخند زاده سر بلند (مالی کدوخیل) و امین هللا خان و عبدالحکیم خان
تره کی ،با گرفتن اوراقی که توسط محمد کریم حاکم حبیب هللا
کلکانی در غزنی آماده شده بود بر اسپ های خود سوار و نزد اقوام
انډر ،تره کی و سلیمانخیل رفتند .آنها به مردم میگفتند که «اگر امان
هللا خان کافر نمیبود ،او هزاره ها ،دشمنان سنتی شانرا نمیخواست
موجودیت این دشمنان تنها یک معنی دارد و آنهم خورد کردن پښتون
ها توسط اقوام غیر پښتون است( ».داکتر زمانی ،همان اثر ،،ص)٤٦1
محقق دنمارکى استا اولسن،مینویسد « :پیروان مجددي ها مالکدوخیل
و آخندزاده سربلند در غزنى میان قبابل اندر و تره کى و سلیمانزى
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سفر نموده و تبلیغ میکردندکه هرگاه امان هللا براستى کافر نباشد،
برهزاره ها که دشمن سنتى آنهاست ،صدا نمى کرد .موجودیت
هزاره ها در قواى طرفدار امان هللا فقط یک معنى داشت :تخریب
(پشتون ها) توسط قبایل غیر پشتون .این پروپاگند تاثیر فورى داشت.
هرگاه قبالً بیست در صد افراد قبیله دشمن امان هللا خان بودند ،اکنون
همه در دشمنى با او قرار گرفتند( ».استا اولسن ،اسالم وسیاست
درافغانستان ،ترجمه خلیل زمر،ص )15۹

یکی ازاقوامی که اکثریت شان مریدان حضرات شوربازاربودند و به
طرفداری از بچۀ سقاو ،برضد شاه امان هللا در غزنی می جنگیدند،
اقوام سلیمانخیل کتواز و طایفۀ اندړغزنی بودند.
غبارمینویسد که « :پنج هزار نفر مرد مسلح سلیمان خیل که از قبل
براى چنین روزى آماده ساخته شده بودند بکمک سقوى ها رسیدند و
در  5ثور یک قله حاکمه بدست قواى مخالف افتاد .در طى همین
جنگ بود که سید اشرف خان قندهارى از مبارزین دلیر سپاه شاه
کشته شد .در  ٦ثور حمله مخالفین بشدت آغاز گردید و از بلندى ها
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
هرات؟(ظ:قندهار) حرکت کردند .درساعت  ۹شب ٦ثور امر
ناگهانى شاه ،اردو را به مراجعت جانب قندهار به حرکت انداخت» .
(غبار،ج،1ص ،۸3٤ج،2ص )103

فیض محمد کاتب،میگوید که« درچهارم ثور،130۸مکتوب
حضرت [نورالمشایخ] به بچۀ سقو رسید که در آن خواسته شده بود
تا برای  20هزار نفراز مردم سلیمان خیل واندړ که به طرفداری
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
هزاره از راه کوتل مجید وارد خوات شده وعقب اردوی های حبیب
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
خان بود ،بر پسرسقاو چنان گران آمد که بال درنگ فرمان ترور
امان هللا خان را صادرنمود و برای آوردن سرامان هللا خان جایزۀ
 1٦0هزار روپیه تعیین کرد( ».فیض محمدکاتب ،تذکراالنقالب،ص
 )15۸یکی از تاجران قندهاری حاضرشد تا با همکاری چندنفر
دیگر ،شاه امان هللا غازی را ترور کند وآن پول را بدست آورد.
(فیض محمدکاتب ،تذکراالنقالب  ،ص )1٤3

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
گرفت ودر( 23می) 2جوزا 130۸از کشور خارج گردید ،و بدست
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
همواره بحیث سد راه تغییرات وتحوالت اجتماعی درافغانستان عمل
کرده است .این خاندان بلحاظ رهبری فرقۀ نقشبندیه مثل خانواده
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
واداشتند .باراول شورش خوست برهبری ماللی لنگ را در1۹2۴
سازمان دادند وباردوم دراکتوبر 1۹2۸گردآوری امضاء چهارصد
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مال را مبنی برکفرشاه برهبری محمدصادق مجددی وقاضی
عبدالرحمن پغمانی سازمان دهی کردند وبارسوم شورش شینوار
بسرکردگی محمدعلم ومحمدافضل شینواری درنومبر1۹2۹
وبارچهارم اغشتاش حبیب هللا مشهور به بچۀ سقو را درشمالی در
دسمبر1۹2۹براه انداختند که به سقوط رژیم امانی منجرشد.
وبارپنجم بگفته غبار اعزام پنج هزارمرید (فضل غنی مجددی15 ،
هزار) مرید ازطایفه سلیمانخیل به مقابل لشکرامان هللا خان که بقصد
کابل بسوی غزنی پیش می امدند بود .جنگجویان سلیمانخیل دراواخر
ماه جون 1۹2۹بدستور حضرت نورالمشایخ باسالح سقوی جلو
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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مقاله بیست وششم

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
سلسله مقاالت مهمی را بمناسبت یکصد ویکمین سال استقالل کشور،مورد
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
کشورما اگر بی نظیرنباشد ،کم نظیرخواهد بود.بخش نهم مقاله جناب
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
محترم داکترکاظم را زینت بخش کتاب حاضر ساختم .سیستانی]

بذل توجه به تأسیس مکاتب ابتدائیه:
در اولین لویه جرگه که به حیث یک مرجع تقنینی کشور در زمستان
 1301ش در شهر جالل آباد دائر گردید و اولین قانون اساسی
افغانستان تحت عنوان "نظامنامه اساسی دولت علیهٔ افغانستان" را به
تصویب رسانید ،راجع به اجباری بودن تعلیم در سطح ابتدائیه تأکید
بعمل آمد و این وظیفه بدوش حکومت گذاشته شد تا در تأسیس
مکاتب ابتدائیه در سرتاسر کشور اقدام نماید .در ماده  1٤مربوط
"حقوق عمومی تبعهٔ افغانستان" آمده است که« :امر تدریس بلکل
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آزاد است ،مطابق نصاب معارف عمومیه هر فرد عموما بطور
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».
همچنان در ماده  15آن تصریح شده است که« :عموم مکاتب
افغانستان زیر نظارت و تفتیش حکومت میباشند ،حکومت بهمه
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
هنود و یهودی ها است ـ کاظم] تعلق دارد ،اخالل کرده نمیشود».
به همین ترتیب در مبحث "مواد متفرقه" این قانون اساسی در ماده
 ٦۸تذکار گردیده که« :برای تبعهٔ افغانستان درجه ابتدائیه تحصیل
معارف حتمی و مجبوری است و درجات و تفرعات آن بیک
نظامنامهٔ مخصوص تعین یافته است که برطبق آن معمول
میشود»(.برگرفته از "نظامنامه اساسی دولت علیهٔ افغانستان" چاپ
دائره تحریرات مجلس وزراء ،مورخ  ۸حمل  ) 1302به تأسی از
مواد فوق الذکر قانون اساسی تأسیس مکاتب ابتدائیه درسرتاسر
کشوریکی از وظایف مهم دولت بوده و باید دراین راه اقدامات الزم
رویدست گرفته میشد ،اما در عمل تأسیس مکاتب مذکور با دو
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
دیگر فقدان معلمان و تهیه وسایل برای عام شمول ساختن این هدف
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 بعدا ً بخصوص برای پسران بپردازد و اما مکاتب برای
دختران با مشکالت زیاد مواجه شد که در مبحث مربوطه مورد
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 عمدا ً از بین برده شده
بودند ،مشکل بود درباره چیزی نوشت.
وکیلی پوپلزائی می نویسد که :در سال 1302ش نظامنامه تدریسات
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
قبل از انفاذ این نظامنامه برطبق دستور شاه امان هللا غازی از سال
12۹۸ش نظارت معارف(بعدا ً وزارت معارف) به تأسیس مکاتب
ابتدائیه پرداخت ،چنانچه در سال  12۹۹در نظر بود تا تشکیل ٤1
باب مکتب ابتدائیه رویدست گرفته شوند که از جمله به تأسیس ٦
مکتب در سمت مشرقی ،یک مکتب در خان آباد ،یک مکتب در
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
چند مکتب مسلکی نیز بزودی گذاشت شود( .شرح مزید :در
صفحات متعدد از جمله صفحه ، 2٦٦جلد اول کتاب "سلطنت امان
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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
اطراف آن و همچنین در نقاط دیگر کشور از همه اولتردراثر
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
ماده  ٦۸قانون اساسی مبنی بر جبری بودن تعلیمات ابتدائیه برتمام
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
از عهده تعمیم این کار در تمام کشور بدر شده نمیتوانست ،لذا دست
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
یک مقدمه نسبتا ً طوالنی در  22ماده تدوین وپس از توشیح شاه نافذ
و مرعی االجراء قرار داد .این نظامنامه که اساسا در اواخر تدوین
و 1301نافذ گردید ،بار دوم درماه سنبله 1302ش در مطبعه
وزارت معارف به طبع رسید که در مقدمه آن چنین آمده است« :از
آنجائیکه تمامت ترقیات دینیوی و سعادات اخرویه عالم بشریت
مربوط به علم و دانش است و جمیع افراد بنی نوع انسان [چه] دانا
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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تحصیل [دسترسی به] اسباب زندگانی صعب و دشوار و به ذلت و
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
قادر متعال جلت حکمة نیز در اللعیاذ باهلل برمصداق بسیاری جاها
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
خودمان بیشتر و اولتر از همه تأمین مکاتب و مدارس را بصورت
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
و جلب صنایع و حرفه و علوم و فنون جدیده که یگانه مایهٔ ترقی
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
که و مه صاحب سواد و مالک قابلیت نوشت و خوان بوده از خیر
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
قاعدتا ً براینکه امر تعلیمات را بدو قسمت منقسم سازد :یک بقرار
قوانین نظامنامه وزارت برای استیفای دوره های ابتدائی ٔه تعلیمیه
درمکاتب رسمی داخل شده به تحصیل می گرایند .قسمتی دیگر
معارف جبرا ً اطفالیکه در مکاتب رسمی ازطرف مدیر معارف بنابر
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بعضی معاذیر از قبیل داشتن کدام مرض متعدی یا کالنی سن قبول
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
بهره نمانند و هم زمانیکه در مکاتب رسمی ادخال کرده میشوند،
سهولتی در طی مراحل تعلیمات شان دست دهد .برای اجراء و ا
عمال این اراده مواد ذیل را قید فرمودیم:
 1ـ از آنجا که مقصد غائی اجازه فرمودن اینطور تعلیمات خانگی به
عبارت دیگر اجازه فرمودن تأسیس مکاتب خانگی همین است که
بهر وسیلهٔ از وسائل باید قاطبهٔ افراد ملت نجیبهٔ افغان از خورد تا
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،
بنا ًء علیه پروگرام تعلیم خانگی صرف به سه مضمون دینیات،
فارسی ]دری[ و تحریر انحصار یافت.
 2ـ فی الواقع باید همان کتب دینیات و فارسی تدریس شود که در
مکاتب سائرۀ رسمیه از طرف وزارت جلیلهٔ معارف احکام فرموده
شده است .هرگاه کتب مزبور بدست نیاید ،جائز است که از کتب
فارسی قاعده بغدادی ،پنج کتاب بدون محمود نامه ،گلستان ،بوستان،
اخالق محسنی ،انوارسهیلی ،جراید وطنیه اشتهارات عامه تدریس
شود .تعلیم شود ،بلکه باید از مدعا و مقصود بیانات آنها نیز متعلمین
محظوظ گردند.
 3ـ تحریر فارسی یعنی حسن خط و امالء باید توأم با قرائت کتب
آغاز شود.
 ٤ـ در دینیات باید احکام و مسائل ارکان خمسه اسالم را از توحید و
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 ،علما ً و عمالً
 5ـ حد تکمیل این مکاتب خانگی همین قدر هست که اطفال
ب رخواندن کتب متوسط و مکتوبات و جراید و اعالنات بدانند .مقتدر
گشته در تحریر مکتوبات الزمه محتاج بغیر نباشند و در دینیات
بمسائل مسلمانی علما ً و عمالً .
 ٦ـ تحصیل حدود مزبور در فارسی و دینیات و تحریر جبری و
الزمی است تا متعلمین میتوانند که بعد از اکمال حدود مزبور به
تحصیل دیگر مضامین و علوم قرار خواهش خود شان نیز بپردازند.
 ٧ـ چونکه این طور تعلیمات در مکاتب خانگی تحت تعلیمات ابتدائیه
می آید ،بنا ًء علیه تعلیم مزبور نیز حکم اجباری را دارد.
 ۸ـ هروقتیکه درمکاتب ابتدائیه رسمی لزوم گرفتن اطفال احساس
شد ،ازهمین اطفالیکه در مکاتب خانگی به تحصیل مصروفند و سن
و سال شان مساعد باشد ،گرفته خواهد شد و تأسیس این مکاتب
سکتهٔ در وسعت دائره مکاتب ابتدائی رسمی وارد نخواهد کرد  .از
شش الی هشت و  ۹ـ ساعت تعلیم در مواسم گرم از وقت طلوع
آفتاب تا دو سه نیزه بلند شدن آفتاب یعنی تقریبا ً تا زوال یعنی تخمینا
 ۹الی  12بجه میباشد ،بعبارت دیگر ً نیم بجه و در مواسم سرد از
سه نیزه بلند شدن آفتاب از وقت تعلیم در تابستان دونیم ساعت و در
زمستان  3ساعت میباشد .باید هر قدر اطفالیکه در خانه های خود
بوده در مکاتب شمولیت ندارند ،در قریب ترین مساجد خود شان در
اوقات مذکوره اجتماع نموده و دانشمندان همان قریه که از عهدۀ
تعلیم برآمده بتوانند ،بتدریس بپردازند.
 10ـ عالقه داران و قریه داران در قریه جات و کالنتران در محالت
شهر مؤظف اند که در حاضر بودن اطفال و سرگرمی معلم ها در
تعلیم شان مراقبت و مواظبت نمایند.
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 11ـ درصورت عدم اعتنای پدران و اولیای اطفال در فرستادن بچه
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
عذر معقول بصورت جریمه نقدی گرفته تحویل خزانه نموده و رسید
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 .
 12ـ اگر در بین زمانیکه وقت تعلیم مکاتب خانگی معین شده ،طفلی
بدون عذر درشهر بکوچه ها و در قریه جات برسرزمین ها بیکار و
عاطل دیده شد ،قریه داران همان قریه مسئول میشوند.
 13ـ مدیر معارف برای باخبری قایم داشتن تنظیمات الزمه این نوع
تعلیمات خانگی در اوقات ضروری در مکاتب مزبور گردش میکند.
 1٤ـ برای تفتیش مکاتب خانگی درهرسال یک هیئت تفتیشیه ازنائب
الحکومگی ها وحکومتی های اعلی و حکومت های کالن تعیین
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
کالن برای معلمان که تعداد اکثریت عظیم ٔه شاگردان شان در امتحان
فایق ظاهر شود ،از طرف هیئت مفتشین بسه درجه اول ، ٧50دوم
 500و سوم  250روپیه انعام نقد عطا میشود.
15ـ اشخاصیکه معلمین خصوصی برای اطفال خود معین میکنند،
این تعین شان صرف درصورتی جائز و ممکن است که اطفال شان
بنابر بعضی معاذیر از قبیل داشتن کدام مرض متعدی یا کالنی سن
در مکاتب ابتدائیه رسمی قبول نشده باشند و یا شمولیت شان در
مکاتب رسمی مهلتی بخواهد.
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 1٦ـ مدیر معارف هر والیت مامور است براینکه مالهای قریه
جات و محالت را یعنی معلمان مکاتب خانگی را نزد خود جمع
نموده و ایشان را از طرز و اسلوب تعلیم باین نوع تفهیم کند که
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
و حسن خط همگان را یکجا مصروف دارند 1٧ .ـ معلمانیکه درین
گونه مکاتب خانگی تعلیم میدهند ،از ولی شاگرد خود برای اداره و
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.
 1۸ـ کالنترها و قریه دارها و عالقه دارها در رسانیدن وظایف
مستمرۀ مزبوره برای معلمان مکاتب خانگی باید بکمال مراقب و
مواظب باشند.
 1۹ـ عالقه دارها با قریه دارهای متعلق خود راجع به جمع نمودن
اطفال منتظم داشتن امورات خارجیهٔ این مکاتب مشاوره و مذاکره
نموده صورت های مفیده که الزم دانند ،بمدیر معارف اخبار کنند.
 20ـ حکام هر والیت به تشویق و ترغیب اهالی بتأسیس کردن
مکاتب خانگی مؤظف بوده خود شانرا مسئول بدانند.
 21ـ احکام این نظامنامه اوالً در والیت کابل تطبیق میشود .بعد از
تجربهٔ تعمیم مکاتب خانگی این والیت وزارت معارف تطبیقات و
اجراآت آنرا در دیگر والیات و حکومت ها نیر تعمیم میکند.
 22ـ برای گذاشتن این نظامنامه بساح ٔه اجراء عالوه برنظامنامه های
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
مقدمه و تصحیح و تعلیقات در سال13٧۸ش باز نشر کرده است.
رفیع در مقدمه خود در آغاز این کتاب می نویسد «:امان هللا خان با
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
عالوه براینکه نظامنامه ها را وقتا ً فوقتا ً نشر میکرد ،روزنامه
"ابالغ" را به همین منظور درسال 1300ش ()1۹21تأسیس کرد و
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
قوانین جدید را بخوانند .برای اینکه استفاده ازین نشریه ها بیش از
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
بر آکاهی آنان بیفزایند«.
او در ادامه می افزاید که« :با وجودی که تمام قوانین و نظامنامه ها
به والیات گسیل میشد شاه شخصا ً 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،
کارهای مامورین و کارکنان دولت را در چوکات قوانین و نظامنامه
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 شخصا ً
دفاتر را میدید و بعد از علم آوری کامل مجلس عام دائر می نمود و
درآن مامورین صادق را مکافات و مامورین متخلف و استفاده جو را
مجازات میکرد .اعلیحضرت امان هللا خان به والیات شمالی،
مرکزی ،شرقی و جنوب شرقی کشور با هیئت های معیتی خود
شخصا ً چنین سفر ها را انجام داده که جریان بررسی و گزارشهای
مربوطه در جراید و کتب آنوقت نشر شده اند .شاه به سلسلهٔ همین
سفرها درسال 130٤ش یک سفرسی و پنج روزه به قندهارکرد و از
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.
" تفتیش مدیریت معارف" یکی از فصول این کتاب است که تقریبا ً
 30صفحه را در بر میگیرد .از ورای این گزارش مبسوط معلوم
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
تا سویه معلمان ،محالت مکتب ها ،اتاقهای درسی و وسایل و لوازم
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
مسئولیت های شان ساخت .شاه وقتی به مشکالت معارف آنجا پی
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 ،فورا ً محل دیگر دولتی را برای
آن تخلیه کرد و یا اینکه وقتی نام یک مکتب با نام شاگردان اهل
هنود مسمی شده بود ،فوری هدایت داد تا برای جلوگیری از تبعیض
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نام دیگر برآن مکتب گذاشته شود .همچنان او شخصا ً به یکی دو
مکتب ابتدائیه آنجا رفت و ضمنا ً از شاگردان در خواندن و نوشتن و
نیزمعلومات دینی امتحان گرفت و نتیجه را به معلم و اداره مکتب و
مدیریت معارف ابالغ نمود و آنها را متوجه مسئولیت های شان
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
بسیاربسیاراندک و برعکس اکثریت قاطع مردم از نعمت خواندن و
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
بیشتر خود را وقف این ساحه کرده بود و در هر بیانیه خود به رفتن
98
اطفال به مکتب تا حد تضرع تأکید میکرد».
پایان

98

 -داکتر کاظم ،شاه امان هللا غازی وبرنامه های انکشاف معارف در کشور()9

http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_amanullah_educat
pdf.9ion_reform
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مقاله بیست وهفتم

نکاتی ازکتاب حاکمیت قانون بقلم شاه امان هللا
در بهار سال  130۴ش اعلیحضرت امان هللا شاه تصمیم گرفت تا از
مکاتب ،شفاخانه ،مستوفیت ،و کلیت اوضاع اداری ،اجتماعی،
صحی ،واقتصادی ونظامی قندهار شخصا ً تفتیش نموده و اشخاصی
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
ومنسوب به خاندان شاغاسی خیل بارکزائی بود نیز بمعیت شاه عازم
قندهار گردید.
گزارش سفرواجراآت شاه را پوپلزائی از قول خود اعلیحضرت از
روی رسالۀ تفتیش قندهار اقتباس نموده ودرکتاب خود (سلطنت امان
هللا شاه(صفحات 32۹تا)3۹٤ثبت کرده است .در مقدمه رساله شاه
چنین آمده است« :چونکه ازخدمت بوطن باالتر عشقی ندارم واین
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
اید(».ص )1
«تصمیم گرفتم تا به بینم مامورین دولت چه گونه نظامات موضوعه
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
حکم نظامنامه ها فقط در حجاب قوه مانده بصحنۀ فعل درنیاید بجای
نفع ضرر زاید و عوض امنیت خطر.باین عزم اوالً تفتیش ایالت
قندهار را مطمح نظر قرار داده به شش بجۀ روز یکشنبه 1۸میزان
 130۴ش[  11اکتوبر  ]1۹2۵بارفقای تفتیش خویش یعنی معین
های وزارت و مصاحبان حضور رهسپار آنصوب گشتم  .شب اول
را بکالت بسر کرده فردای آن به چهار بجه عصر وارد قندهار
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
محظوظ گشتم چه اسلوب پذیرائی شان بسیط و ساده و منزه از
آالیشات متصفانۀ رسمیه بوده فقط یک محبت خالصانۀ بی ساخته از
وجنات همه بروز میکرد .من اینگونه پذیرائی را طبعا ً خیلی دوست
میدارم و از تهاجم اهالی که عدۀ شان بالغ برسی هزار بود و نعره
های خوش آمدید آنها و دست بوسی های شان نتوانستم به نطقی که
آرزو داشتم بپردازم .بعد ورود به شهر نخستین بزیارت خرقۀ
مبارکه شتافته از تشرف بآن اثر نجاح و سعادت مسعود وبیک تاثر
ورأفت خارقه مقرون گردیدم  ،سپس بارگ قندهار که مامورین
وخوانین آنجا بعزم مالقات حضور داشتند رفتم و اوشان را مخاطب
کرده از عرض مسافرت خویش چنین تبئینات دادم:
مقصدم از این آمدن به قندهار ساعت تیری و تفریح نیست بلکه چون
قندهار ازمتبرکترین شهرهای افغانستان ویک جای مقدس شمرده
میشود ،این عاجز در ان بقسم فال نیک بغرض زیارت خرقۀ شریفه
وخبر گیری حاالت حقیقی اینجا آمده ام.در این ضمن کاری که
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
حضرات سزاوار هرچیزیکه بود ،مورد آن خواهد گردید .هرچند
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
برخالف قوانین دولت ونقطۀ نظر حکومت در آزار وپریشانی ملت
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 کامال ً
از طرف من مطمئن بوده بآفرین وتحسین من امیدوار واز مجازات
وبازخواست من خود را محفوظ پندارند چه گفته اند:
توپاک باش برادر مدار ازکس باک
زنند جـامۀ ناپاک گازران برسـنگ
انشاءهللا تعالی من عاجز ورفقایم سراز فردا [سه شنبه ( )20میزان
130٤ش] ،به تفتیش مامورین واخذ نتیجه از اجراآت وکار روائی
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
نمیدهم ،لذا میخواهم با همه دست بدهم بکسی اجازه نیست که دست یا
پای مرا بوسیده برچشم بمالد زیرا منهم مانند شما یک بندۀ عاجز خدا
هستم.
بروز دوم ورود خود [سه شنبه  20میزان 130٤ش] ،مجلسی از
مصاحبان ومعین ها کاین کرده مفتشین هرشعبه را تعیین وپروگرام
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مواد تفتیشیه را ترتیب وهدایات الزمۀ شفاهی برای مفتشین افهام
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
می پرداختم ،اما چون عرائض نائب الحکومه آنقدرها نبود که
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 منتظما ً می چرخد لذا اوقات
فاضله را بخواندن راپورها واطالعات خفیه بسر می آوردم ونمی
گذاشتم اوقات بدون مصروفیت ضایع شود.
بروز چهارشنبه  21میزان اهالی قندهار را بحضور طلب داشته
مامول مسافرت خود را به قندهار برایشان چنین بیان کردم:اوالً
مقصدم از آمدن به قندهار تشرف به خرقۀ مبارکه وباز مالقات
نمودن با شما ومعلومات کردن از احوال شما عزیزان بوده است،
ضمنا ً خواستم کار روائی های مامورین را نیز تفتیش واز صورت
اجراء نظامنامه های دولتی که در تدوین آن خون جگر خورده ام
اطالعاتی حاصل کنم .بعالوه این امر را نیز معلوم سازم آیا کدام قوم
وکدام قبیله از اقوام عزیزم در اطاعت نائب الحکومه صاحب ودیگر
مامورین دولت بیشتر کوشیده رضائیت مرا حاصل کرده توانسته
است وچه طور اشخاص در مقابل امر حکومت مقامی تکاسل
ورزیده ویا اطاعت نکرده تا از اوشان بازخواست شود( »...سلطنت
امان هللا شاه،بخش ،1ص )331-330

درین روزها کار تفتیش مامورین سردست رفقای ماست بعد از ختم
تفتیش خودم بالذات در آن امور علم آوری وپس از آن درباری منعقد
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
[محمدیعقوب خان] ،بمن بنمائید که جوابات قانونی آنها را بگویم.
بعد چهار روز تفتیش ها بالترتیب صورت اکمال گرفته تفتیش هر
شعبۀ که اتمام می یافت مفتشین همان شعبه بحضور آورده مطالعه
میفرمودم ویادداشت ها واحکام الزمه در موارد مختلفه اصدار
مینمودم ونیز پس از مطالعه صورت تفتیش بالذات بهمان اداره رفته
معاینات خصوصیه در اطراف کارهای آن اداره عالوه بر تفتیش
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.
بروز شنبه  22عقرب [سال 130٤ش ( 1٤نومبر 1۹25ع] ،در
خاتمۀ تفتیش وتعیین اصالحات مجمعی بزرگ راجع بمکافات
ومجازات از کارکنان واهالی آنجا ومامورین همرکاب منعقد داشته
حاصل ونخبۀ تفتیش را بیان فرمودم واشخاصی را که ادای فریضۀ
خود شانرا موافق به نظامات موضوعه ایفا کرده بودند مورد مکافات
وافرادی را که در اجرای وظائف خویش بی مباالتی نموده بودند
مستلزم مجازات قرار دادم.
هر چند در احیان فرصت کافۀ ایاالت محروسه را باالصاله بمثابه
قندهار تفتیش خواهم نمود ولی عجالتا ً نخواستم عوائد این تفتیش ما
تنها بقندهار منحصر مانده اثر وفائدۀ آن بدیگر ایاالت محروسۀ ما
اصابت نکند بنا ًء علیه احکام فرمودم صورت تفتیش ایالت قندهار با
اجراآت واصالحاتی که حضورم در امور آن دیار احراز نموده ،با
نطق هایی که بروزهای جمعه در خطبه وکذا در موارد دیگر ایراد
فرمودیم ملفقا ً مدون ومنطبع شود تا ایاالت سائرۀ محروسه از مطالعۀ
آن استفاضات نموده باصول تفتیش و وارسی ما بامور ملتفت گردند
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وآنرا سرمشق ولوحۀ اجراآت خود سازند"(.سلطنت امان هللا شاه،بخش ،2
ص)333-330

سخنان شاه درباره علم ومعارف:
"امر معلوم است که حصول رضای حضرت باری عزاسمه و
رسیدن بمراتب عالیۀ ترقی بدون کسب علم وهنر امکان ندارد
وبرعکس جهل ونادانی حیات یک ملت را خراب وتباه میگرداند
دولتی که افراد تبعه اش با علم نیستند محافظۀ حقوق مشروعۀ خود
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
ابجد خوانی آغاز کرده تا بدوره های عالی تعلیمات علمیۀ دینیه وفنیه
میرسد ،ازین روست که این خادم علم وعرفان تعمیم مکاتب را در
خطۀ مقدسۀ وطن عزیزم الزم دانسته بهرکجا که مناسب دیده شد
تأسیس مکاتب را بعده الزمه احکام فرمودم وبرای تأمین مفاد دینیه
ودنیویۀ ملت خویش پروگرامی یعنی نصاب تعلیمی ترتیب وبعد
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
مقبوله اجراء دارند .مساعی عموم اولیای اطفال در این راه الزمی
وصرف همت نمودن در تعلیم اطفال شان از فرائض اسالمی است
بنا ًء 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
وطن از یمن غیرت اسالمیۀ شما مشعشع ونسل های آینده ازین
اقدامات ترقی پرورانۀ تان متمتع گردند .هر قدر درین راه بکوشید

افغانستان یک نام جاویدان

293

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
وفعالیتی بروز ندادید همانقدر مورد ناخوشنودی ونارضائی من واقع
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
ایستاده شود  .خدا برسرشما نیاورد،اول چیزی که شما راحقیتا ً از
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
ربود وشما رامفلس ودرمانده وعاجزساخت باز چه می کنید؟اگرعلم
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
شرافت خود را دوست داشته باشدبیشتر از همه چیز علم وفن
وپیداشدن دماغ های عالی در وطن ضرور است.وقتیکه انسانها
ازاین چیزهای مهم مستغنی شدند طبعا ً به جمیع مقاصد ومطلوب های
خویش می توانند بدون کدام مانع برسند وملت ومملکت ایشان دردین
ودنیا نزد دوست ودشمن معزز وسرفراز می باشند(».حاکمیت
قانون،ص )21٦
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
لهذا رسما ً باهمۀ شما وداع میکنم درین اقامت سی وپنج روزۀ خود
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
افغانستان بگردانی  .الهی این خادم عاجز افغانستان و تمام ملت
افغان را چنان توفیق رفیق گردانی که برای عالم اسالم خصوصا ً
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
داده گفت :از دور چشم های پر از اخالص و وفای شما را بوسیده
همۀ تان را بخدا می سپارم (».پوپلزائی ،سلطنت امان هللا شاه،بخش
،2ص)3٧2

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
ومعاش کارکنان خدماتی وتعلیمی ونظامی وبهداشتی وسایر عرصه
های اجتماعی بمصرف میرساند .در دوران اسالم مردم افغانستان
مثل مردم سایرکشورهای اسالمی مجبور بودند ساالنه 30-20نوع
مالیه بدولت بپردازند .درعهد غلبه معول انواع مالیات ساالنه تا ۵3
نوع باال رفت و در عهد امیرتیمور  3۸نوع مالیات در یکسال از
مردم گرفته میشد و درعهد صفویه و بابریان هند کم وبیش 30نوع
مالیه از مردم گرفته میشد ودردولت سدوزایی ومحمدزائی نیزبیش از
 20نوع مالیات از مردم گرفته میشد.
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امان هللا خان درهنگام طرح وتطبیق اصالحات وریفورم های
اجتماعی خود بسیاری ازمالیاتهای عرفی را لغو ودرنحوه پرداخت
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
دارى جمع آورى مالیات دولتى  ،واسطه بودن ارباب و ملک در بین
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
افراد مالیه دهنده مستقیما ً و بدون مالحظه خان و ملک با دفاتر مالى
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
«محصول مواشى» وضع گردید( .غبار،ص )٧۹0
پوپلزائی مینویسد که«اعلیحضرت شاه غازی ،برای تفتیش مستوفیت
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.
شاه بجواب مفتشین مذکور چنین احکام داد :باقیات ومالیات قندهار
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 تماما ً با اضافۀ ده را دو بطور جریمانه تحصیل شود.
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*-باقیاتیکه قسط نشده واسامی مذکور نرسانیده اند :هرقدر باقی از
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
نفری عسکری همرکابی معین شد تا قانونا ً بذریعۀ ادارۀ که کار
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
چهل هزار روپیۀ آن مراعاتا ً معاف وباقی حکم حصول داده شد تا
مالیات را قرار تسعیر بولک وقسط ماه میزان را به اول جدی وباقی
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 مراعاتا ً معفو شد».
هیأت در خصوص فروش امالک قندهار که خالف نظامنامه در
زمان ریاست تنظیمیه صورت گرفته اعتراضات داشت .اعلیحضرت
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
وبریک ونیم مالیه تحویل کردند ملک از نزدشان گرفته نشود واگر تا
موعد مزبور نرسانیدند زمین استرداد وقباله های شرعی ابطال کرده
شود .آنچه وجه تحویل کرده باشند اوالً عوض بریک ونیم مالیات
وثانیا ً عوض دیگر درکات که باقی ده باشند وضع متباقی از خزانه
پس داده شود(».پوپلزائی ،ج،2ص،3۴1مقایسه شودبا حاکمیت
قانون ،ص )22٧-22٦
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
برای بیت المال اسالمی میدهید« ،غم» میگوئید .واکثریه در گفت
وشنید ومحاوره یکی از شما برخاسته میگوید که من غم خود را داده
ام ،ودیگری اظهار میکند که غم تا حال بذمۀ من باقیست ،سومین
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
افغانستان شما هم زکوة حاصالت زمین و باغ های تان را که به بیت
المال اسالمی برای حفاظت دین و ناموس خود می سپارید  ،مالیه
بگوئید.
بدانید که این وجوه مالیاتی که در بیت المال جمع آوری میگردد تماما ً
برای رفاه و آبادی و آرامی خودتان صرف می شود و یک حبه و
دیناری ازان رامن عاجز که بحکم وارادۀ خداپادشاه تان میباشم برای
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 .
شما خواهید گفت در صورتیکه دیگرسالطین افغانستان از همین بیت
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
بتوانم  .وعارم می آید که مزد خدمت ناچیز خود را از بنده بخواهم.
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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حفاظت دین و وطن و ناموس شما بخرج میرسد و بواسطۀ همان
مبلغ قوت و عظمت تان مستحکم میشود چرا «غم» میگوئید .بعد
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
صص3۵3-3۵۴مقایسه شود با صفحات  15٦-153حاکمیت قانون
درافغانستان)
باز میگویم که مالیات خود را بعد ازین غم نگوئید بلکه ندادن آنرا
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.
اعلیحضرت بعد در خصوص تحصیل وجه باقیات و افراد
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
آن هم قاعدتا ً برذمت اوست .این افراد نظامی را با محمد نعیم خان
نائب ساالر بصورت قوت الظهر برای قوماندان کوتوالی می گذارم
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.
(حاکمیت قانون،ص  15٦-155مقایسه شود با پوپلزائی ،ج ،2ص )3۶۶

توضیحات شاه درمورد سیستم جلب عسکر:
اعلیحضرت درمورد جلب واحضار عسکرمیگوید«:وقتی که من
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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است .من این افواه را درهمان موقع آمدن خود در قندهار تردید کردم
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
یک جرگه که تقریبا ً از یکنیم الی دو هزار نفر درآن موجود بود
خواستم و باوشان درخصوص مفاد «نفوس»ومضرت «قومی»،
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
نمیتوانم ،زیرا که پول را گرفته از کجا سپاهی بگیرم؟آیا هندوستانی
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
برای پهرۀ خانه شماوملک شما قندهاریان که درشجاعت ودالوری
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
ورزید وبدانید که جوش وخروش وشجاعت وحماسی که بدون تعلیم
وتربیت نظامی باشد چندان فایدۀ بهم نمیرساند.من میخواهم که عموم
افراد مملکتم ازشاه تا گدا تماما ً به تعلیمات نظامی آشنا و از مقدمات
عسکری بطرز حالیه آگاه باشند ،برعمومملتم نظام اجباری را جاری
کرده ام ودراین موردنظامنامه که بیک اصول بسیار مرغوب وبیک
طرز بی آالیش اخذعسکری را تشریح نموده است وضع نموده ام
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سرمواحدی

از

آن

تخلف

وهیچ نمیخواهم که بقدریک
نماید(».حاکمیت قانون ،ص )۹0-۸۸
شاه بعد از توضیحاتی درخصوص مضرت سیستم قومی گفت«:من
نظام قومی راموقوف کردم وفقط جلب عسکری به اصول قرعه
انداختن را معتبر شمردم وحاالنکه درنظامی قومی تکلف وزحمت
حکومت کمتراست ،زیرا که سپاهی قومی از یکطرف روپیه نقد
وغلگی ولباس که تماما ً ماهوار تا بیست روپیه میشود ،ازحکومت
می ستاند و از طرف دیگرباندازۀ همین مبلغ را بلکه زیاده تر از آن
را از اهالی می ستاند وبکمال خاطر جمعی ایفای وظیفه میکند.
عالوتا ً اگر تفنگ را مفقود کند حکومت تاوانش را نقدا ً 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
مظلوم بیچاره ام بار اندازی میشود وتمام زحمات مالی وجانی
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
دوستان وخویشاوندان وروشناسان خویش را حتی االمکان ازاین
شرف محروم داشته اقسام اغراض نفسی ومقاصد شخصی خود را
ازاین رهگذر باالی ملت وحکومت اجرا میدارند .مثالً :درصورت
قومی اگرحکومت  3نفر رابرای عسکری از مردم ارغنداب بخواهد،
ضروراست به خان وملک وکالن شوندۀ آن اطالع بدهد ،خان
صاحب بجای اینکه پسر و یا برادر ویا یکی از صاحبان رسوخ را
به عسکری بفرستد ،فورا ً 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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خان صاحب را زیرتاثیر نیاورده همینکه آن مفلس بیچاره چند روپیه
را ازکدام جای قرض ووام کرده بدهان خان صاحب می اندازد ،علی
الفور«احمد» را رها کرده عوضش «محمود» را کش کرده وهمین
معامله را روی کار می آورد .عالوتا ً در ریزش پول وندی هم از
جنبۀ امانت ودیانت صرف نظرکنان عوض اینکه یک قران از مردم
جمع آوری کند ،دوچند وسه چند آن را جمع آوری کرده تمام آنرا
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
ومعذرت بسیار وعرض وداد بیشماربدو می پردازد واالخیر!
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
به اندازۀ پیچ وتاب دارد که زیریک قاعده مکملی که از آن خیانت
وشرارت خوانین وملکها واهل رسوخ ظاهر وعدم حق تلفی طبقۀ
عاجز وغریب در آن متصور باشد ،نمی آید(».حاکمیت قانون،ص -۹1
)۹2

شاه گفت «:به آنها داناندم که در قومی منفعت حکومت واهل رسوخ
است ودرقرعه عسکری فقط چون منافع شما ملت بیچاره است ،من
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
نفوس باال کنم اونیز دست خود را باالکند وهرکسی که میالن به
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
پسرنایب الحکومه ویک فقیر بیچاره پهلوی به پهلو ایستاده درنظام
کارمیکند وهیچ یک نوع باراندازی وخودغرضی در آن نمی گنجد
وبالعکس در وندی تمام منفعت برای اعزه وخوانین وصاحبان رسوخ
بوده ،ابدا ً پسر وبرادروخویشاوندان او درنظام نرفته وبار آنها
بردوش غربا وعاجزان می افتد تمام برقبولیت قرعه عسکری دست
های خود را بلندکردند وبه استثنای  25- 20نفر که آنها همان
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
خود را باالنکردند،شاید ازاین قلت خود خجالت کشیده باشند».
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
هرکاروهرمقصدخود را بحضورعموم شان میگفتم وآنها را پوره به
مطلب دانسته میکردم واینطورنکردم که بواسطه ترجمانها بوسه به
یغام میخواستم(».حاکمیت قانون،ص )231-230
ازاین توضیحات شاه معلوم میشودکه اصطالح «نفوس» یعنی «تمام
مردان سالم مکلف به خدمت عسکری براساس قرعه کشی اند» که
دست خیانت خان و ملک را در انتخاب واعزام افراد جلبی کوتاه
میکند و«قومی» بمعنی (جلب عسکری به حساب  ۸نفری به
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
عسکراصالحاتی واردکرد وسیستم قومی ( ۸نفری) راکه ازهر ۸
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
طرف جلو بی عدالتی وخویش خوری و رشوه گیری خان ها
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
کوتاه گردید. .پایان
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مقاله بیست وهشتم

تفرقه بینداز وحکومت کن ،حربۀ اصلی استعمار
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.
پس ازتجاوز اول انگلیسها برکشور ما در 1۸3۹با صرف پول
وتخویف وتهدید تا تواتستند ویروس تفرقه های قومی وزبانی ومحلی
وسمتی را درکشورما تعمیم دادند و تقویت کردند .موهن الل هندو،
جاسوس کار کشتۀ انگلیس در دوران تجاوز انگلیس برافغانستان تا
توان داشت ،میان رهبران قیام کابل با صرف پول تخم نفاق پاش
میداد تا سران اقوام ورهبران قیام ملی را یکی علیه دیگری استعمال
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.
ولی مرض نفاق را درکشور بجا گذاشتند از آن زمان تا امروز هر
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
تفرقه های قومی و زبانی ومحلی بیشتر از پیش رونق گرفت .زیرا
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
ربائی و زورگوئی وباج گیری واوباشی و لنده غری و قانون گریزی
و قومگرائی درجامعه ما چنان اوج گرفت که ویروس کرونا را
عقب زد.
پس از تجاوز شوروی در 1۹٧۹در افغانستان(2٧دسمبر٧ /جدی
 ،)135۸درپوهنتون کابل برخی استادان بصورت علنی وآشکارا به
تخریب رجال وشخصیت های تاریخی پشتون چون احمدشاه بابا و
وزیراکبر وغیره می پرداختند وکس مانع این تفرقه اندازی ها نمی
گردید .با تبدیل کردن وزارت سرحدات ،به وزارت اقوام وقبایل وبا
تشکیل سرسام آورمعینیت های نه گانه بنام ملیت های برادر ،و ایجاد
ملیشه های قومی ومسلح ساختن آنها ،زیرنام دفاع خودی ،چنان آتشی
در بنیان وحدت ملی افغانستان زده شد که تا امروز هم آن آتش
خاموش نشده است و مخالفت های جزوی به دشمنی های اتنیکی
وقومی مبدل شده است .و برای خاموش کردن آن حتی زورتبلیغات
اخوت وبرادری اسالمی مال ومولوی هم نمیرسد.
داکتر حسن شرق ،یگانه کسی از نسل دولتمردان عهد سلطنتت تا
جمهوریت و رژیم مورد حمایت شوروی میباشد که در متن وبطن
بیشترین ق ً ضایای سیاسی شخصا حضور داشته وآنچه اودر باره
رخدادهای سیاسی واجتماعی کشوراز چشم دیدخود نوشته است،
ازاهمیت خاص برخورداراست.
او درکتاب معروف خود(تاسیس وتخریب اولین جمهوری افغانستان)
زیرعنوان «ایجاد تفرقهٔ قومی وترویج ستم ملی» مینویسد « ... :چند
نفر از کمونست های وطنی برای پخش مارکسیزم وباقی ماندن
افغانستان در حلقهٔ ممالک کمونستی وشکست جنگ جویان افغان
وبهم ریزی افغانستان واستحکام نظام شوروی به پیاده کردن تفرقهٔ
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قومی متعهد شده بودند[ ...آنها]تشکیالت رسمی وعلنی ،تحت نام
وزارت اقوام وقبایل  ،وزارت امور ملیت ها وبعدا تشکیل حکومت
های جداگانه برای والیات سمت شمال  ،شورای مرکزی ملیت
هزاره و شورای مرکزی ملیت کوچیها وخود مختاری نورستان،
وغیره با صرف میلیاردها افغانی بنام بودیجه مخصوصه ای بدون
حساب دهی فعالیت های خود را تنظیم و ترتیب داده بودند ،تا
پشتونها را به جان تاجک ها و،هزاره واوزبکها را به جان پشتونها
انداخته ودر عین زمان شیعه وسنی را نیز بیاد داشتند وبرای بهم
انداختن آنها خود هیئت رهبری بنام تاجک  ،پشتون ،هزاره واوزبک
روزانه با یک مشت از پیروان عاقبت نیندیش  ،اما با خبراز اهداف
دشمن بیک دیگر در گیر می شدند تا با آتش افروخته شده ،در
صفوف همبستهٔ مردم رخنه اندازند وبرای رسیدن به این هدف
نامقدس در پهلوی صرف پول به انسانهای ابن الوقت احتیاج بیشتر
احساس میکنن ً د وبناء وزارت سرحدات را روگردان وبجای آن
وزارت اقوام وقبایل را برای همه آنهایی که به تضعیف افغانستان
ووابسته گی آن به شوروی دلچسپی داشتند اساس میگذارند ویکی از
رفقارا در رأس آن می گمارند ...ودر آن  ۹نفر را بنام  ۹ملیت به
حیث معین اما به رتبهٔ وزیر مقررمیکنند :معینیت پشتونها ،معینیت
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،
وزارت ملیت ها (ستمی ها) را بوجود آوردند که آتش نفاق وتفرقه را
چنان بیفروزند تا مردم افغانستان روزگار هجوم عساکر شوروی
وبیگانه پر ستی رفقا را فراموش کنند.از آنروی بهرقوم وقبیله ای
جدا جدا سروکله می زدند .بیکی تاج وبدیگری تخت ،بگروهی
استقالل و بدسته ای خود مختاری وعده می دادند .به این منظور
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هریک از متعهد شدگان کندک ها وغندهای قومی را تحت رهبری
خادیها تشکیل و آنها هم یکی را بمقابل دیگری تا دندان مسلح واز پا
تا سر غرق پول می کردند.
شوروی ها برای تمویل وتسلیح قوتهای قومی سخاوتمندانه دهان
جیب را باز وسرجوال را نشان داده میگفتند :ملیت ها شکل تکامل
یافته اقوام وقبائل است وپشتونها هنوز زندگی قبیله ای و بدوی دارند
ب ً .ناء پشتونها را به حیث عقب مانده ترین مردم از صف ملیت
های افغانستان جدا و به اقوام قبایل باقی میگذارند وسازماندهی ملیت
ها را وزارت تازه تشکیل امور ملیت ها وتحت اداره مستقیم یکی از
رفقای دفتر سیاسی حزب میگذارند (.داکترحسن شرق ،تاسیس وتخریب
نخستین جمهوری افغانستان،چاپ سوم،ص ) 305-7

شرق عالوه میکند « :وزارت ملیتها میان هزاره ها،تاجیک ها،
اوزبک ها،نورستانی ها ،بلوچها وسیکها،وهندوها [تقسیم شده بود و
هدف آن بود تا در] مقابل پشتونها می بایستی جبهه ای واحدی تشکیل
می دادند.دراین باره کتاب ثمره ای دوستی افغان شوروی را که به
قلم یکی از طراحان تفرقه ملی وعضو دفتر سیاسی ح .خ.د .نوشته
شده بود،نشر وتوزیع وبازهم تجدید چاپ کردند.
ناگفته نماند که برای نتیجه گرفتن از کتاب ثمره ای دوستی با بسیج
ستمیها بود،که وزارت ملیت ها را تحت ادارۀ ستمی ها به طول
وعرض وزارت اقوام وقبایل ،تاسیس میکنند ومردم پشتو زبان را در
جمع این وزارت [ملیتها] نمی پذیرند .بناء رهبری وزارت ملیت ها و
وزارت اقوام وقبائل مطابق دستور العمل هردو به ضد یکدیگر در
ظاهر امر تبلیغات ناجائز به راه می اندازند و یکی گماشتهٔ دیگری
را مردود می دانند.
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زمزمهٔ مخالفت این دو بنام پشتون وغیر پشتون در حلقه های وابسته
به هرکدامشان به مخالفت های علنی و روی بازار برآمده از هرکنج
وکنار شنیده میشد ،اما شبانه با یکدیگر شراب می نوشیدند
و برای بدختی مردم خویش تفتین میکردند ودسیسه میساختند .چنانچه
به دنباله روی وتقویهٔ مالی وزارت ملیت ها و اقوام وقبایل وموثریت
کمک های بالعوض شوروی در تفرقه های قومی ومذهبی در کابینه
وزارتی را بنام وزارت کمک های مستقیم وبالعوض شوروی پینه [
زدند] .کمک های ً گفته شده که ساالنه بعضا از سه صد میلیون دالر
تجاوز میکرد توزیع آنرا به صالحیت رئیس جمهور و رئیس شورای
وزیران وسفیر شوروی گذاشته بودند که با دست باز به هرکاری
وبهرجائی که الزم بشمارند توزیع کنند.
تفکیک ملیتها نه بروی لسان ونژاد ویا موقعیت جغرافیائی ،بلکه به
صوابدید هیئت حاکمه تعیین میگردید.مثالً :آن عده مردم پشه ئی که
پشتو تکلم میکنند در ورق هویت خویش مجبور شده بودند که ملیت
پشه ئی بنویسند ،نه پشتون .اما تعدادی کثیری از پشتونها که به
مرور زمان دری آموخته وپشتو رافراموش کرده بودند ،می بایستی
مینوشتند ،ملیت تاجیک .اما برخالف برای مردمان اوزبک وترکمن
های دری زبان حتمی بود که ملیت اوزبک وترکمن را بپذیرند  ،نه
به اساس زبان ،ملیت تاجیک را » ( .داکترحسن شرق،همان اثر ،
چاپ سوم،ص) 30۸
به باور محقق دانمارکی استا اولسن « :حوادث اثبات کردکه  ،حزب
دموکراتیک خلق وقت کافى نیافت تا ثمرات سیاست «تفرقه بینداز و
حکومت کن» خود را جمع آورى کند .اما تاثیرات این سیاست پس
از خلع حزب مذکور عامل اساسى در تداوم حوادث کنونى افغانستان
بودهاست » (استا اولسن ،اسالم وسیاست درافغانستان ،ص ) 253
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درهرحال «خاد» درایجاد وساختن کندک ها وغندهای قومی تا سطح
فرقه(فرقهٔ سیدجفرنادری پسرسیدکیان) زیرنام دفاع خودى از اقوام
مختلف نقش عمده داشت وهریک از این غندها وگروه ها را باپول و
سالح هاى خفیفه وثقیله مجهز میساخت .
یکى از این گروه هاى قومى ،ملیشه هاى اوزبک تحت قوماندانى ُ
جنرال دوستم بود که بهر جایى روى مى آوردند ،بیدریغانه آدم
میکشتند و ازکشته پشته میساختند .دولت ازاین گروه در مناطق
پشتون نشین جنوب و جنوب غربى وشرقى کشوربسیار استفاده
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
معروف به «گلیم جمع» متشکل از مردم ازبک  ،در روز روشن و
در زیر ریش حزب دموکراتیک خلق ،مردم را در شهرکابل غارت
میکردند و هرگز از اعمال شان بازخواستى صورت نمیگرفت.
رژیم حزب دموکراتیک خلق همانگونه که بدستور مشاورین شوروی
مرتکب تفرقه اندازى درمیان مردم میشد ،خودش نیز دچار تفرقه
گردید و فراکسیون بازى در داخل حزب مذکور براى حکومت نجیب
 :کمتر از حمالت راکتی مجاهدین زیان آور و خطرناک نبود.
چنانکه کودتاى تنى (وزیر دفاع رژیم) در سال  1۹۹0نمونه یى از
این تفرقه و فراکسیون بازى داخلى حزب دموکراتیک خلق بود.
تفرقه هاى ستیزه جویانه دیگر ازهمان آغاز اقتدار حزب دموکراتیک
خلق میان تره کى -کارمل  -امین و نجیب هللا ،در صفوف حزب
رخنه کرده بود .
به استناد کتاب «جنگ درافغانستان» نوشته گروهى از دانشمندان
انستیتوت تاریخ نظامى روسیه در 1۹۹1میالدى « :کشاکش هاى
گروه هاى خلق و پرچم در درون حزب زیان بزرگ وجبران
ناپذیرى به انقالب رسانید .ستیز فراکسیونى درحزب روى آن
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میچرخید که هردو شاخه میخواستند با واگذارى شمار هرچه بیشتر
کرسیها براى نمایندگان فراکسیون خود در کلیه سطوح اپارات حزبى
 دولتى  ،اقتصادى و نظامى مواضع خود را تحکیم نمایند .این کاربه آن منجر گردید که در بسیارى از کرسیهاى وزنین عناصر بى
صالحیت و در بسا موارد بى کیاست و حتى آلوده و نا شایسته
گماشته شوند  .. ..این امر منجر به رویائى یک نهاد با نهاد دیگر و
فراخ شدن درز میان صفوف و رهبرى حزب گردید .میان ارگانهاى
نظامى به گونه مثال وزارت داخله و وزارت امنیت دولتى خبرى از
همنوایى و هماهنگى نبود....خواستهاى شخصى رهبران ،فروگذاشت
هاى آنان « ،رفیق بارگى» و پیوندهاى خانوادگى ،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 گردید و اتوریته خود
را با نیروى اسلحه حفظ میکرد که در واقع به یک نیروى خود کامه
و دیکتاتورى نظامى مبدل گردیده بود ( » .جنگ درافغانستان ،نوشته
دکتورتار خي سرهنگ یپکف ودیگران ،ترجمه عز یر ازي انفر،ص) 2٧۸

در ادامه این کشمکش هاى درون حزبى،در عهد نجیب هللا  ،تفرقه
هاى زبانى وقومى حتى در سطح دفتر سیاسى حزب میان گروه
محمد اسلم وطنجار ،پاکتین ومحمد رفیع از یکسو و دسته فرید احمد
مزدک و نجم الدین کاویانى و عبدالوکیل از سوى دیگر ،بصورت
پرخاش هاى تند قومى مثال دیگر این تفرقه است .در روند همین
تفرقه اندازى یکى از نتایج مهم آن پیوستن جنرال دوستم  ،به
مخالفین رژیم یعنى احمدشاه مسعود بود .دوستم دلیل این کار را عدم
رعایت حقوق ملیتها از جانب نجیب در دادن پستها و مقامهاى دولتى
وانمود کرد ،اما این بریدن دوستم ازنجیب هللا و پیوستن او به

افغانستان یک نام جاویدان

311

مخالفین ایدیولوژیک حزب  ،جزئى از ثمرات سیاست تفرقه انداز و
حکومت کن حزب بود که کمر رژیم را شکست .
ختم 201٧ /2/25
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مقاله سی ام

بدون محاکمه مجرمین جنگی ،عدالت نمیشود!
حنیف اتمر وزیرامور خارجه کشور ،دیروز درمحضرخبرنگاران
گفت که دولت افغانستان از دادگاه بین المللی الهه برای بررسی
جنایات جنگی وجنایت علیه بشریت درافغانستان تقاضای همکاری
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.

دوتصویراز کابل سال 1992
عدالت دریک جامعه فقط با تطبیق قوانین نافذۀ آن تحقق می یابد.
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
زورگوئی واجحاف قدرتمندان وسوء استفاده های مالی واخالقی و
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
عدالت واستقرار نظم وامنیت .افغانستان به عنوان یک کشور،از
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،
صلح وامنیت کار بگیرد ،مگر تا هنوز دولت در انجام این اولین
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
دلچسپی دولت به این کار حتی بصورت سمبولیک ،تمام وعده های
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
روز بیشتر قوت بگیرند و با دولت ونیروهای امنیتی ملی وبین
المللی زور آزمائی کنند.
خانم سیماسمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشرمیگوید":
افغانستان در می  2003کنوانسیون دادگاه جزایی بین المللی را
امضا کرد .اگر از می  2003جرایم ضد بشری و جنگی در
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افغانستان رخ می دهد و دولت توانمندی تطبیق عدالت را ندارد در
آن صورت می تواند به دادگاه جزایی بین المللی مراجعه بکند.
داکتر سیماسمر میگوید :اگر موضوع تطبیق عدالت در کشور در
سال  2003جدی گرفته می شد ،امروز کسی در افغانستان بی
عدالتی کرده نمی توانست .او ،به عنوان نمونه در مورد بی تفاوتی
دولت در راستای تامین عدالت در کشور ،به عدم برخورد جدی با
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.
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر تامین عدالت را از وظایف عمده
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
بین المللی را امضا كرده ،اما تاکنون هیچ قضیه ضد بشری را به
این دادگاه ارایه نکرده است( ».جریدۀ مردم،منشرۀ امریکا ،شماره )۸5
سازمان نظارت برحقوق بشردر گزارش ماه جوالى 2003خود
تحت عنوان «کشتن شما براى ما آسان است» مینویسد « :تمام
قوماندانان برجسته جهادى ،اعم از رهبران جهادي سابق و مسئولین
کنونى وزارت دفاع ،داخله ،و امنیت ملى افغانستان در بروز تمام
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
حکومت ایاالت متحده امریکا ،دیگرکشورهاى ایتالف بین المللى و
برخى عناصر حکومت عبورى افغانستان است ».گزارش همچنان
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
کابل) تحت کنترول خود داشته باشند .قدرت مندان محلى که قوتهاى
امریکایى باالى آنها تکیه کرده اند  ،براى تحکیم اقتدار خویش کار
میکنند و از آوردن نظم و امنیت و بازسازى کشور قصدا ً جلوگیرى
مینمایند وبنابرین تا کنون در زندگى مردم نشانه اى از بهبود و
تغییر دیده نمى شود ( .مجلۀ آینده  ،شماره )1۸
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،
گذاشت تا این مارهای نیم جان هریک به اژدهای هفت سر تبدیل
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
برسلطهً خود در محالت بیفزایند و باعث عدم ثبات واستقرار امنیت
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
جانى نیاز دارند و بدین باوراند :تا زمانیکه جنایتکاران و ناقضین
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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اقتصادی ونظامی جامعه بین المللی نا ممکن است ،مگر بازهم
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.
یکی از نهادهای مهم دفاع ازحقوق بشر،پروژهً "عدالت براى
افغانستان" یک پروژه تحقیقاتى و شاخه یی از حقوق بشر جهانى
است ،که بتاریخ 1٧جوالی 2٦( 200۵سرطان )13۸۴گزارش
 1٦۸صفحه یى خود رادرمورد مجرمین جنگى افغانستان نشر
نمود .این پروژه که از سوی یک سازمان دفاعى تحقیقاتى پیش
برده میشود ،در اواخر سال  13۸0تاسیس گردیده و هدف آن تهیۀ
مدارک جدى در مورد جرایم جنگى و جرایم علیه بشریت میباشد
که توسط افراد احزاب مختلف در جنگ هاى افغانستان از
سال 135٧الى  13۸0صورت گرفته است .این سازمان حوادثى را
که در مراحل مختلف جنگ ،مانند کشتاردسته جمعى ،اعدام،
شکنجه روحى ،وتجاوزجنسى ،صورت گرفته ،تحت تمرکز قرار
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
پست های دولتی منصوب شوند.دستگیری ها ،شکنجه های گوناگون
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
حکومت مجاهدین در کابل ،قتل عام زندانیان طالبان در مزار
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
شده است 1٧bbc ( .جوالی )200۵
شهباز سلیم خبرنگار افغانی مینویسد که درپنجم ماه دسمبر
،200۵چند تن از سناتوران امریکا در تلویزیون آن کشور در
ارتباط به افغانستان اظهار کردند « :ما بلیونها دالر در افغانستان
مصرف کردیم  ،اما خطای بزرگ را وقتی مرتکب شدیم که قدرت
را به همان جنگ ساالران و آدم کُشان و عده ئی از افراد ضعیف
النفس سپردیم( ».درد دل افغان ،شماره ) ،۴3
گروه دیده بان حقوق بشر مستقردر نیویارک ،از حامد کرزی،
رئیس جمهور افغانستان خواسته بود برای محاکمه کسانی که به
ارتکاب جنایات جنگی متهم هستند دادگاهی تشکیل دهد .چندین نفر
از اینها دردولت حامد کرزی کار می کردند :کریم خلیلی ،معاون
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
جنایات گذشته دست داشته اند".
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
گزارش دیده بان حقوق بشر ،به ارتکاب به جنایات جنگی متهم شده
است .در جنگ داخلی افغانستان که در پی سقوط دولت مورد
حمایت شوروی سابق در اپریل  1۹۹2میان جناح های مختلف
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
ارتباط با آن حوادث تحت پیگرد قضایی قرار نگرفت.
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
دارند ،مستحکم کرده است.
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
بکشاند و داد مردم را از جنایتکاران جنگى بستاند .مطمئنا ً اگر
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
بود .تقرر عناصر جنایتکار درمقام هاى ارشد دولتى ،به معنى
نمک پاشیدن برزخم مصیبت دیدگانى است که درطول چهاردهه
گذشته حقوق شان پایمال زورگوئى تفنگ داران و قدرت مندان شده
است؟
دولت افغانستان باید برای تحقق عدالت وآوردن صلح درکشور
مجرمین جنگی وجنایت علیه بشریت رابه پای میزمحاکمه بکشاند
و جنایتکاران جنگی را بسزای اعمال ننگین شان برساند و برقلوب
مردم داغ دیده خود مرهم گذارد واعتماد مردم را برای تامین
عدالت وتحقق صلح بیشتراز پیش سازد.پایان2021 /۵/ 19
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مقاله سی ویکم

سرورجویا ،مبارزی بی نظیر و فراموش شده
سرور جویا ،از جمله رهروان مشروطیت دوم و شخص مورد
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.
دانشمند افغان میرعبدالواحد سادات درباره جویا نوشته است:
«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 ،
مقاوم و تسلیم ناپذیر ضد استبداد  ،مخالف ارتجاع و دشمن استعمار
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 !
این سرور ازادیخواهان،شور عشق به وطن را باالتر از ازعشق به
زن وفرزند دانسته میگوید:
شور عشقی از وطـن مستانـه بر سر داشتـن
ب زن و فـرزنـد دل بـرداشتـن
بـایـد از ُحــــ ِ
آنکـه در خـود می نبینـد طـاقـت رنـج و الـم
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بهتر این باشد که دست از شور و شر برداشتن
(سرور چویا)
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
واتفاقا ً سرور جویا یکی از هواداران پرشور امان هللا خان در
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  ،فورا ً تفنگچه را از
کمر خود میکشد و جویا را هدف قرار میدهد .جویا براثر اصابت
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
پردازند و سرانجام جویا از آن مهلکه نجات پیدا میکند واز ایران به
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
آهنگ و دیگر همرزمانشان بیان کرده بود.
اقای سادات از دوبار زندانی شدن جویا و مجموعا” 2۵سال متذکر
شده ومعلوم میشودکه جویا در دوره هاشم خان صدراعظم نیز مدت
 12سال را در زندان سپری کرده بود و با روی کار امدن شاه
محمودخان در 132۵ش با سایر زندانیان سیاسی آزادشده باشد ولی
 ۵سال بعد بعنی در1330دوباره زندانی شده وتا سال 13۴2
مدت 13سال زندانی بود .ودولت هرقدر براو فشار آورد تا از او
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یک جمله«گرد سیاست دیگر نمیگردم» بگیرد و .آزادش کند،
اوقبول نکرد .سرانجام پس از 10سال حبس در زندان قلعه موتی و3
سال تحمل رنج و بیماری در زندان دهمزنگ درگذشت و جنازه اش
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
سراسر جلد دوم تاریخ غبار ،هیچ شخصیت اجتماعی ،فرهنگی
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
عین حالی که ناگزیر است از سایر زندانیان سیاسی نام ببرد ،اما
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.
آیا درمیان اعضای جمعیت وطن وسایر مشروطه خواهان و عناصر
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
سیاسی کشور وجود داشته و هر یکی از آن ها به این می ارزیده تا
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
پس ازرهائی مرحوم غبار اززندان ،از خود در برابر عمال امنیتی
زندان نشان داده اند و اخیرا ً سرگذشت پر شهامت سرورجویا به قلم
خودش به همت یکی از ارادتمندان آن مرحوم در نشریه زرنگار
چاپ تورنتو کانادا بطورمسلسل (سال  )2000به نشر رسیده ،گواه
صادقی براین است که او در مبارزه برضد استبداد اگر از مرحوم
غبار چندین گام بجلو نبوده باشد ،به هیچوجه از ایشان عقب ترهم
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
زندان نجات دهد تذکر درخوری درکتابش نکرده است.
روان این مرد بزرګ شاد ویادش گرامی باد!
پایان 2020 /۶/21
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افغانستان یک نام جاویدان

مقاله سی ودوم
نقش شيرخان ناشر در تحوالت اقتصادی
شمال شرق افغانستان
()۲۰۲۲ /5/۲4
برخی ازشخصیتهای پشتون که به صوابدید دولت افغانستان به شمال
کشورمقیم شده اند ،مصدر خدمات فراموش نشدنی نیز شده اند که
یکی ازآنها شیرخان خروتی پدر کالن فرهاددریا هنرمند معروف
است.
شیرخان یکی از پشتونهای مبتکر ،متشبث خالق ومدنیت گستر
درشمال کشوربوده است که بندری بنامش درشمال افغانستان بین
تاجکستان و افغانستان نامگذاری شده است .وتوسط پلی بردریای
آمو تاجکستان را با افغانستان ارتباط میدهد.
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شیر خان ناشر از طایفه خروتی(قومغلجائی) یکی از بزرگان
وخانان و زمینداران بزرگ و مشهور خروتی معاصر امان هللا خان
ونادرخان بود .پس از آنکه حبیبهللا کلکانی مشهور به بچه سقاو
ازدست نادر خان شکست خورد ،قوای شیرخان به قصد سرکوب
یاغیان سقوی بشمال افغانستان گماشته شد .شیرخان تمام اشرارسقوی
وباسمه چیهای متعلق به ابراهیم لقی را که از بچۀ سقو حمایت کرده
بودند سرکوب ومجبور به فراربه آنسوی پارادریا( رودآمو) نمود.
نادرشاه به منظور استقرار اوضاع فرمان میدهد تا شیرخان و افراد
او در والیت کندز بطوردایم اقامت اختیار نمایند .شیرخان درسال
 1309شمسی ()1930به صفت والی قطغن وبدخشان مقرر میشود.
غالم سرور ناشر یکی از فرزندان شيرخان در شهر کندز [ ُکهندژ]
مراکزی چون شير خان بندر ،شرکت توليد روغن «سپن زر»،
هوتل سپن زر ،و ليسه شيرخان وغيره را تأسيس مینماید.

هوتل سپين زردرمرکز کابل ملکيت سرورناشر
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سایت «مندیکگ» به نقل از «صفیه حلیم» نویسنده ومحقق پشتون
روایت میکندکه  :یک قرن قبل شخصی بنام شیرخان خروتی،از قره
باغ غزنی به هند رفت ودر آنجا به با پول شخصی خود به تجارت
پرداخت وسپس از هند به آسیای مرکزی وروسیه رفت ودرسمرقند
کتابهای کمیاب دینی وتاریخی را دست یاب و محررین فارسی زبان
را استخدام میکند تا آنهارا بفارسی برگردانند .وقتی امیرامان هللا خان
ازاین اقدام او مطلع میگردد،او را فرامیخواند وبخاطر چاپ این
کتابها به او مدال درجه اول معارف را با لقب «ناشر» اعطامیکند.
برای من مساله تعجب اور .ودلچسپ این است که تاجران معمولن
بدنبال کسب پول وثروت اند و کمتر تاجری حاضر میشود تا پول
خود را در راه ترجمه ونشر کتاب صرف کند اما شیرخان خروتی
برعکس تاجران دیگر پول خود را در راه احیا مفاخر تاریخی
وفرهنگی نیز به مصرف میرسانده است و این یک ویژه گی فوق
العاده شخصیت شیرخان بود که شاه امان هللا انرا بدرستی درک
نمود و با اعطای مدال معارف و دادن لقب ناشر به او از وی تجلیل
وتکریم کرد .من باری از فرهادریا در فیسبوک پرسیدم که نام
کتابهای که شیرخان توسط مترجمان سمرقندی ترجمه وچاپ کرده
بودند ،اگروجود داشته باشدبمن بگویدولی جوابی نگرفتم.
شیرخان ناشر در دوره سقوی به دیرۀ اسماعیل خان میرود .در عهد
نادرشاه ابتدا بحیث ولسوال اورگون وبعد بجیث نایب الحکومه قطغن
وبدخشان مقرر میگردد .اوپس از تصفیه باسمه چی های بخارائی به
آنسوی آمودریا ،درقندوز پالن شهری را پیاده میکند وبا کشیدن
سرکها وتمدید پایه های تلیفون ،شرکت «روغن پنبه دانه» را تاسیس
میکند.او برای کارگران شرکت خود خانه وکلینیک صحی ومکتب
میسازد.
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شیرخان درسال  1930زمین های قزل قلعه را برای ساختن یک
بندرتجارتی آماده مینماید ودفترهای گمرک و خانه های نشیمن برای
مامورین ومکتب وکلینک صحی اعمارمیکند که بعد بنام بندر
شیرخان نامیده شد.
پس از آنکه فابریکه روغن سپین زر به همت و تالش سرور ناشر
فرزند شیرخان ناشر در قندز فعال گردید  ،مردم بغالن و قندز به
کشت پنبه و لبلبو روی آوردند و ناقلین پشتون زمین های دلدلزار و
باتالقی قندز و بغالن را با پشتکار و زحمت کشی خود توانستند به
زمین های آباد و حاصلخیز مبدل کنند .و ساالنه از زمینهای خود دو
بار و سه بار حاصل بگیرند و از این مدرک تحولی در زندگی
اقتصادی مردم پدید آمد که بعد از آن بجای ،ضرب المثل قدیمی که
میگفتند«:اگرمرگ ميخواهی قندز برو»چنین تغییر شکل یافت که " :
اگر مرد ميخواهی قندوز برو"
آقای انجنیراحسان هللا مایار روزی برایم در تلیفون تعریف میکرد
که« در زمان صدراعظم هاشم خان بعد از کشيدن نهر گوهرگان
دولت زمينهای تحت آبياری این نهر را فی جریب به یک قران
ميفروخت ،اما مردم حاضر به خریداری آن زمين ها نبودند .وی
افزود که زمين دشت ارچی نيز خاره و المالک بود تا آنکه دولت
مردم بی زمين پشتون را از والیات جنوب به آنجا اسکان داد و آنها
این زمين ها را به زمين های زرخيز مبدل کردند» .
در والیات شمال کشور زمینهای المزروع دولتی همواره بیشتر
اززمین های مزروعی است که مردم اسناد مالکیت آنرا بدست
دارند .دولت برای استفادۀ بیشتر از زمینهای المزرع در وزارت
داخلۀ کشور اداره یی بنام ریاست امالک و اسکان ناقلین بوجود
آورد تا اشخاص بی زمین و مستحق را از دیگر والیات پیدا کرده با
دادن گندم بذری و حتی پول تقاوی تشویق به رفتن در والیات شمال
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کشور نماید .به این ترتیب دولت مردم را بر روی زمین های
المزرع دولتی اسکان و جابجا میکرد .به نظرمیرسد که مردم
ترکتبار شمال کشور تا دهۀ  50قرن بیستم چندان رغبتی به امور
کشاورزی نداشتند و بیشتر به مالداری و قالین بافی و تربیۀ گوسفند
قره قل و تجارت پوست قره قل و قالین به خارج عالقه داشتند و
بیشتر زمین های شمال کشور به دلیل عدم عالقمندی مردم بومی به
کشت و زراعت ،خاره و المزروع شده بود و یا به باتالق مالریا زا
مبدل شده بودند .چنانکه در میان مردم ضرب المثلی بود که میگفتند:
"اگر مرگ ميخواهی به قندوز برو" ،زیرا که وجود پشۀ مالیار
واقعا ا مردم را میکشت و در قندوز کمبود نیروی بشری احساس
میشد ،تا آنکه دولت پروژه مجادله با مالریا را روی دست گرفت و
داکتر عبدالرحیم خان را که تازه از آلمان پس از تحصیالت طبی
برگشته بود به کندز فرستاد واوبراستی در محومرض مالریا
درشمال کشورنقش بسیارموثروقابل قدری ایفاکرد وبراثرهمین
خدمات خود به حیث وزیرصحت عامه ارتقایافت.
آقای حسن بيژن  ،جهانگرد معروف افغان ویک ازاهالی قلم
واندیشه که زاده وپروردۀ قندز است ،ازچشم دید خود دربارۀ خدمات
شیرخان ناشر وپسرش سرورناشر نکات جالبی بیان کرده میگوید:
«جناب سیستانی صاحب !
آباد شدن کندز و تبدیل شدن یک سرزمین وسیع دلدلزار به کشت و
زراعت  ،فقط و فقط در نتیجه تالش های خستگی ناپذیر شیرخان
بود که بایستی از درگاه ایزد منان روح این مرد بزرگ را شاد
بخواهیم .خانواده ناشر نقش بزرگی را در زمینه ترویج علم و
معرفت در کندز ایفا کرده است .تاسیس لیسه شیرخان کندز  ،تاسیس
تیاتر و سینما های ناشر  ،کتابخانه ناشر  ،تاسیس لیسه نسوان کندز
 ،تاسیس فابریکه سپین زر شرکت در کندز و ایجاد نمایندگی های آن
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در ولسوالی های کندز و تخار و همچنان تاسیس چمن سپین زر و
هوتل و شفاخانه سپین زر را میشود از جمله دستاورد های درخشان
تالش های دلسوزانه و وطنپرستانه غالم سرور ناشر در کندز
برشمرد .یادم است وقتی اعلیحضرت محمد ظاهرشاه ذریعه طیاره
مخصوص شان بنام کندهار  ،به کندز تشریف میاوردند  ،هواپیمای
شان در چمن سپین زر پارک می شد و اعلیحضرت تا ختم ایام
اقامت شان در کندز  ،مهمان غالم سرور ناشر میبودند».
آقای صالحی یکی دیگراز باشندگان کندزمیگوید تصدی سپین
شرکت امکانات زیر را برای کارگران خود فراهم کرده بود:
معاش مناسب ماهوار.هفت کیلو روغن نباتی تولید خود تصدی سپین زر.هفت کلچه صابون تولید تصدی سپین زر.خانه رهایشی و یا کرایه ماهوار آن.تامین انرژی برق حرارتی و یا جنراتور دیزلی.مواد محروقاتی برای زمستان از باغ های سپین زر و یا همپوستک دانه پنبه.
موجودیت مکتب ابتدایه و یا متوسطه برای اطفال منطقه در اکثراز نماینده گی های سپین زر در ولسوالی ها.
اعمار بک باب مسجد در هر نماینده گی.اعمار و موجودیت کلوپ( هوتل) در هر نماینده گی برای مهماناندولتی و سپین زر.
اعطای یک الی سه ماه معاش بخششی بعد از تصفیه بیالنس دراخیر هر سال مالی برای تمام کارمندان سپین زر.
تداوی مجانی کارگران و کارمندان و اعضای فامیل آنها درشفاخانه مرکزی سپین زر در کندز و فرستادن هیت صحی برای
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تداوی مؤظفین و اعضای فامیل آنها به تمام نماینده گی ها ربع وار
در طول سال.
پرداخت کرایه موتر برای انتقال فامیل کارمند در صورت تبدیلیاز یک نماینده گی به نماینده کی دیگر.
پرداخت تقاعدی نقدا ا .وووووسنگ تهداب ترقی و پیشرفت در همه عرصه های زندگی مردم
والیات کندز ،بغالن ،تخار و بدخشان توسط شیرخان و خانواده
ترقی پسند او گذاشته شده است .ما مردم قطغن زمین مدیون
ومرهون این خانواده بزرگ هستیم ،خداوند بزرگ همه ی گذشته
گان شان را بهشت برین نصیب نماید و بر عمر با برکت زنده های
شان بیفزاید ،آمین».
آقای عزیز اریب یکی دیګر از فرزندان کندزوبغالن از کارکردهای
شیرخان درسمت شمال کشور چنین یاد میکند« :شمال كشور با
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
مرگ همراه بود  ،به سرزمین زندگى و شكوه وجالل مبدل شد .و
بعد از شیرخان بزرك  ،سرور ناشر راه پدر را تعقیب نمود و در
سراسر والیات كندز  ،تخار  ،بدخشان و بغالن این شكوه و جالل
را در تمام سطوح تعمیم بخشید  .فابریكه هاى سپین زر را در
سطح ولسوالى ها و والیات تعمیر نمود  .كشت پنبه سطح
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
سال اخیر  ،محو و نابود شد  .نام بزگمردان شیرخان ناشر و
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سرور ناشر در تاریخ كشور و به خصوص در حافظه چندین نسل
والیات شمال كشور براى همیشه باقى خواهد ماند ».
با توجه به نظریات آقای بیژن وآقای صالحی وآقای اریب
ودیگرصاحب نظران بغالن وکندز ،تردیدی باقی نمیماند که براثر
ابتکار وپشت کارشیرخان وخانواده اش وایجاد تاسیسات صنعتی در
قندزوبغالن ،ارزش زمین در صفحات شمال کشور بخصوص در
قندوز و بغالن بخاطر حاصل دهی محصوالت پنبه و لبلبو ودیگر
نباتات صنعتی باال رفت و چون ناقلین پشتون در تولید مجصوالت
زمین خود پیشقدم تر بودند ،دشمنان وحدت ملی افغانستان در میان
مردم بومی چنین تبلیغ میکردند که حاکمیت پشتونها در افغانستان
سبب ستم ملی بر مردم اُوزبک و تاجیک صفحات شمال کشور شده
و زمین های سمت شمال با زور و عنف از مردم ازبک و تاجیک
شمال گرفته شده و به اقوام پشتون جنوب داده شده است و می باید
این مردم دوباره به سرزمین های اصلی خود بجنوب هندوکش
برگردند!؟
بدبختانه نتیجۀ این تبلیغات ،اعمال سیاست تصفیۀ قومی پشتونها در
شمال کشور از سوی قوماندانان بیسواد جمعیت اسالمی و جنبش ملی
 اسالمی رشید دوستم بود که تا کنون دوبار اقوام پشتون شمالکشور با شقاوت های قومی و تباری روبرو شدند  :بار اول در دهه
 90قرن بیستم همزمان با روی کار آمدن حکومت تنظیمهای جهادی
و سر برآوردن رشید دوستم در شمال کشور ،سیاست تصفیه قومی
مبنی بر اخراج اجباری اقوام پشتون از صفحات شمال روی دست
گرفته شد و کسانیکه در تعمیل این تصمیم تعلل می ورزیدند
بالدرنگ کشته میشدند .بسیاری از خانواده های پشتون از دم تیغ بی
دریغ قوماندانان رشید دوستم و جمعیت اسالمی گذشتند و حتی خرمن
های گندم و محصوالت به ثمر رسیدۀ شان آتش زده میشد تا اینکه
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طالبان ظهور کردند و شر آنها را از سر مردم پشتون و غیر پشتون
کوتاه ساختند.
بار دوم با سقوط حکومت طالبان توسط بمباردمان های 52B
امریکائی ،پشتونهای شمال کشور بجرم همزبانی و به بهانۀ همکاری
با طالبان در والیات فاریاب و بلخ و قندوز و تخار و بدخشان و
بغالن و سمنگان و بادغیس و هرات مورد ظلم و تعدی و تجاوز
نیروهای ائتالف شمال قرار گرفتند ،خانه ها و مال و دارائی شان به
غارت برده شد و بر زنان و ناموس شان تجاوز صورت گرفت.
بگزارش بی بی سی ،در سال  2002در حدود  80هزار نفر از
پشتونهای شمال کشور در حالیکه تمام مایملک خود را از دست داده
بودند ،تنهاخود و فرزندان خود را تا جالل آباد و هلمند و قندهار
رساندند و در کمپ های بیجا شدگان داخلی پناه گرفتند و حتی تا
امروز هم دوباره به محل سکونت اصلی خود باز نگشته اند ،زیرا
خانه و سرپناه و زمینهای شان از سوی قوماندانان ائتالف شمال
غصب گردیده و بنام افراد زورمند محلی قباله شده است و دولت
کرزی واشرف غنی توانائی تطبیق قانون و رساندن حق به حقدار
را در این والیات نداشتند.
بدون تردید بسیاری ازاین آوراگان اجباری به صفوف طالبان
پیوستند تا روزی انتقام خود را از قوماندانان جمعیت اسالمی
وجنبش اسالمی دوستم بگیرند.
پایان
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مقاله سی وسوم

سیاست رژیم «خلق و پرچم» در برابر روحانیت متنفذ
رژیم حزب دموکراتیک خلق پس از سرنگونى جمهوریت داود  ،در
مبارزات خود به مبارزه ایدیولوژیک اولویت داد « :نظربه شرایط
خاص حاکم بر افغانستان که یک کشوردر حال انکشاف است ،با
ابتکار رهبربزرگ ما (تره کى) به مبارزه ایدیولوژیک طبقاتى
ارجحیت داده شدو برخالف دوشکل دیگر مبارزه اجتماعى-اقتصادى
به مبارزات ایدیولوژیک وسیعا ً تأکیدگردید( ».حفیظ هللا امین،
 ()1۹٧۹استا اولسن  ،ص)242
باپیروى از این تز ،حکومت خلقى نخست مبارزه باروحانیون متنفذ
را شروع کرد و آنها را بنام دشمنان آشتى ناپذیر ایدیولوژى طبقه
کارگر و «انقالب برگشت ناپذیر ثور» خطاب کرده به اسم «اخوان
الشیاطین» یاد مینمود و در پیوند با آن گروه زمینداران رابنام
«فئوداالن» و «استثمارگران» بباد ناسزا میگرفت .رهبرى حزب
باور داشت که روحانیان در اتحاد با زمینداران و مالکان مانع
تحوالت اجتماعى و اصالحات اند و همینها بودندکه رژیم تجددطلب
امانى را از میان بردند .بر اساس همین باور ،حزبیها بسرکوبى
رهبران مشهور و پرنفوذ مذهبى یعنى خاندان حضرات مجددى اقدام
کرد وتمام خانواده را که گفته میشد به  ٧۹نفر میرسید در جنورى
 1۹٧۹سر به نیست نمود .اعمال تحریک آمیز فعالین حزب سبب
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شدکه مخالفت با رژیم جدید تحت عنوان مبارزه با «کفرو الحاد» در
برابر حکومت تنظیم یافت.
«اولیویه» یاد آورمیشود که بدنبال قیامهاى خودجوشى که در سال
 1۹٧۸در نورستان ،و بدخشان و نیمروز وغیره نقاط کشور بوقوع
پیوست  ،پس ازسرکوبى رهبران مذهبى در جنورى  1۹٧۹قیامها
وسعت گرفت و در  20اپریل همان سال در چخچران مرکز والیت
غور مولوي ها اعالن کردندکه اصالحات ارضى خالف شریعت
اسالم است و بنابرین در  2٧اپریل مردم بر هیات اصالحات ارضى
حمله کرده وتمام آنها را بقتل رساندند .عین حادثه در میمنه و
درسلیمى هرات در ماه فبرورى  1۹٧۹به تحریک چهار نفر مال
برسواد آموزى دختران تکرارمیشود ،بر هیات سواد آموزى حمله
صورت میگیرد ،رهبر تحریک مال حیدر کشته مى شود و بقیه به
کوه ها متوارى میشوند .در داى چوپان (زابل) در  15اپریل
روحانیون مردم را بر ضد اصالحات ارضى دعوت به قیام میکنند و
از آن پس در  30اپریل در یکاولنگ در مرکز هزاه جات و
درمالستان جاغورى برهبرى شیخ شریفى و شیخ احمدى وشیخ فقیهى
رهبران مذهبى برضد اصالحات ارضى و همچنان در دایچوپان از
جانب رهبران مذهبى قیامها براه مى افتند و ادامه مى یابند( .اولیویه ،
ص ) 148- 146

در حکومت  1۸ماهه تره کى -امین بسیاری ازمردم که به تحریک
رهبران مذهبی دست بشورش برضد رژیم حاکم زده بودند بقتل
رسیدند .حکومت کارمل لست  12000نفررا که تنها در زندان
پلچرخى درعهد حکومت تره کى -امین کشته شده بودند اعتراف
نمود 0به نظر میرسد که در این دوره هدف حکومت بیشتر قلع وقمع
کامل برخى از طبقات اجتماعى (بخصوص روحانیت و اشراف
زمیندار) بود تا نسل کشى .مواردى از این «انتخاب » را میتوان نام
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برد .در جنورى  1۹٧۹همه اعضاى خانواده مجددى که هنوز
درکابل سکونت داشتند بازداشت و در پلچرخى زندانى شدند و سپس
تمام اعضاى ذکور خانواده مذکور اعدام گردیدند .هچنین
سیدبهاءالدین جان پیر طریقت نقشبندیه در پُرچمن فراه با دو پسرش
که نزد اویماقها از نفوذ و احترام بسیار برخوردار بودند بقتل
رسیدند .مولوى عالءالدین (مدرس اصلى میمنه )همراه تعدادى از
طالبان خود و چندین ده نفر شاگردان لیسه کشته شدند .در غلمین
(غور) نماینده سابق شورا (حاجى عبدالغفور) با دوتن از روحانیون
(مولوى فضل احمد و خلیفه نورمحمد) ناپدید شدند .در قندهار مولوى
عبدالرب آخندزاده و مولوى نورمحمد مفقود شدند .بهمین روال
سیصد تن از اعضاى فرقه چشتیه در خزان  1۹٧۸دستگیرشدند که
هرگز بخانه با زنگشتند .عالوه بر باز داشتها قتل عام غیر نظامیان
در سمنگان  ،دره ُکنر(کراله)  ،در فراه (خاک سفید) و دره صوف
اتفاق افتاده است .روحانیت شیعه بیش از همه سرکوب گردید .سید
واعظ سر پرست مدرسه محمدیه کابل در فبرورى سال  ٧۹با
تعدادى از طالب آن مدرسه ناپدید شد .ده ها روحانى شیعه
درچارکنت  ،دره صوف  ،یکاولنگ و جاغورى دستگیر و زندانى
شدند (سه تن از آنها :شریفى  ،احمدى و فقیهى در ایران درس
خوانده بودند) ،مگر گروهى از روحانیان موفق به فرار شدند مثل :
پیر تگاو و همه پیرهاى والیت هرات و نیز شیخ محمد آصف
محسنى رهبر شیعیان قندهار (.اولیور روا ،ص ) 166- 153
پیرگیالنى و صبغت هللا مجددى درخارج بودند .این شیوه
سرکوبگرانه باالخره باعث ظهور سلسله یى از قیامها محلى در سال
هاى بعدى گردید که در نهایت به شعله ور شدن جنگ داخلى در
اکثر نقاط کشور انجامید .همین شرایط به هجوم شوروى در دسامبر
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 1۹٧۹منجر شدکه آخرین نشانه هاى مشروعیت رژیم را درانظار
اکثریت مردم ذایل ساخت.
پس از تجاوز قواى شوروى به بهانه نجات «انقالب ثور» تالش
هاى رهبرى جدید را براى ترمیم اشتباهات رهبران گذشته به صفر
ضرب نمود ،مخصوصا ً که رهبرى جدید یکجا با تجاوز دشمن
بقدرت رسیده بود .اکنون در استراتیژى حزب با تکیه براین نکته که
اسالم از تعرض مصئون است  ،تغییر وارد گردید و از طریق بیانیه
ها  ،تشکیل موسسات مذهبى  ،مراجعه به علماء و غیره سعى به
عمل آمد تا بحیث «مدافعین اسالم» براى رژیم اعتبار کمائى شود
(یا بدین وسیله مشروعیت مذهبى کسب نمایند) .در اصول اساسى
منتشره 20اپریل  ،1۹۸0حزب اعضاى خود را به «احترام به
معتقدات مذهبى مردم و رعایت سنن و عنعنات پسندیده آنها» مکلف
میساخت.
تالش هاى رهبرى جدید ،تداوم تالش هاى وطن پرستانه غازى امان
هللا را در آزادساختن افغانستان از یوغ امپریالیسم به نمایش میگذاشت
و بر اساس همین روحیه  ،سخن رانیهایى مبنى براینکه چطور
توطئه امپریالیزم بر ضد مسلمانان آزادى خواه زیر پرده دفاع از
اسالم براه انداخته میشود ،وبراى اثبات اینکه تغیرات انقالبى با
جوهر اسالم و فراخوان تاریخى آن براى عدالت  ،برابرى و لغو
استثمار انسان از انسان مغایرت ندارد ،صورت میگرفت .اما این
تالشها اعتبار چندانى براى مشروعیت رژیم کمائى نکرد .شورویها
درحالیکه از طریق امحاى دسته جمعى مردم در قراء و قصبات
میخواهد براى حزب اتوریته و اعتبار بدست آورد ،به حزب مشوره
میدهد تا سیاست کهنه انگلیسى (تفرقه بینداز و حکومت کن) را بکار
گیرد .حزب بوسیله سازمان جاسوسى «خاد» وابسته «کى ،جى ،بى
» دست بکار میشود و بجلب و جذب قوماندانان تنظیمهاى مخالف
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مى پردازد .بزودى این سیاست به ثمر مینشیند و یکى از قوماندانان
جهادى قندهار بنام «عصمت مسلم» که پنج سال اقوام اچکزائى را
رهبرى کرده بودحاضر به تغییر جهت میگردد و امتیازات فراوانى
بشمول جنرالى و کنترول راه قندهار سپین بولدک وگرفتن باج
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
در عملیات برضد اپوزیسیون شرکت ورزند .روند پیوستن قوماندانان
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
احمدشاه مسعود نیز صورت میگرفت  ،اما او زیرکتر از آنهایى بود
که در تالش تطمیع یا دستگیرى اوبودند .در عین حال «خاد» دست
به ایجاد گروه هاى قومى و دفاع خودى و مدافعین انقالب(از
اعضاى حزب» از اقوام مختلف زد وهریک از این گروه ها را
باپول و سالح هاى مخرب مجهز ساخت و آنها را در مقابله با اقوام
دیگر در داخل کشور بجنگ و خون ریزى تشویق میکرد.
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
پشتون نشین جنوب و جنوب غربى وشرقى کشوربسیار استفاده
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
معروف به «گلیم جمع» متشکل از مردم ازبک  ،در روز روشن و
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در زیر ریش حزب دموکراتیک خلق ،مردم را در شهرکابل غارت
میکردند و هرگز از اعمال شان بازخواستى صورت نمیگرفت.
بدینسان حزب دموکراتیک خلق افغانستان مهارت هایى را در
هنر«تفرقه بینداز و حکومت کن» کسب میکرد .به باور ناظرین
«حوادث اثبات کردکه  :حزب دموکراتیک خلق وقت کافى نیافت تا
ثمرات سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» خود را جمع آورى
کند .اما تاثیرات این سیاست پس از خلع حزب مذکور عامل اساسى
در تداوم حوادث کنونى افغانستان بوده است (».استا اولسن  ،ص )253
مگررژیم حزب دموکراتیک خلق همانگونه که با تفرقه اندازى
میخواست مردم را بجان هم بیندازد ،خودش نیز دچار تفرقه شد و
فراکسیون بازى در داخل حزب مذکور براى حکومت نجیب هللا کمتر
از حمالت مجاهدین زیان آور و خطرناک نبود .چنانکه کودتاى تنى
(وزیر دفاع رژیم) در سال  1۹۹0نمونه یى از این تفرقه و
فراکسیون بازى داخلى حزب دموکراتیک خلق بود .تفرقه هاى ستیزه
جویانه دیگر ازهمان آغاز اقتدار حزب دموکراتیک خلق میان تره
کى -کارمل  -امین و نجیب هللا در صفوف حزب رخنه کرده بود .به
استنادکتاب «جنگ درافغانستان» نوشته گروهى از دانشمندان
انستیتوت تاریخ نظامى روسیه در 1۹۹1میالدى « ،کشاکش هاى
گروه هاى خلق و پرچم در درون حزب زیان بزرگ وجبران
ناپذیرى به انقالب رسانید .ستیز فراکسیونى درحزب روى آن
میچرخیدکه هردوشاخه میخواستند با واگذارى شمار هرچه
بیشترکرسیها براى نمایندگان فراکسیون خود در کلیه سطوح اپارات
حزبى  -دولتى  ،اقتصادى و نظامى مواضع خود را تحکیم نمایند.
این کار به آن منجر گردیدکه در بسیارى از کرسیهاى وزنین عناصر
بى صالحیت و در بسا موارد بى کیاست و حتى آلوده و ناشایسته
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
همنوایى و هماهنگى نبود ....خواستهاى شخصى رهبران،
فروگذاشتهاى آنان« ،رقیق بارگى» و پیوندهاى خانوادگى،
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
گردید و اتوریته خود را با نیروى اسلحه حفظ میکردکه در واقع به
یک نیروى خود کامه و دیکتاتورى نظامى مبدل گردیده بود (».جنگ
درافغانستان،

نوشته

دکتورتاریخ

سرهنگ

پیکف

ودیگران،

ترجمه

عزیز

ایانفر،ص)278
در ادامه این کشمکشهاى درون حزبى،در عهد نجیب هللا  ،تفرقه هاى
زبانى وقومى حتى در سطح دفتر سیاسى حزب میان گروه محمد
اسلم وطنجار ،پاکتین ومحمد رفیع از یکسو و دسته فرید احمد مزدک
و نجم الدین کاویانى و عبدالوکیل از سوى دیگربصورت پرخاش
هاى تند قومى مثال دیگر این تفرقه است .در روند همین تفرقه
اندازى یکى از نتایج مهم آن پیوستن جنرال دوستم  ،به مخالفین رژیم
یعنى احمدشاه مسعود بود .دوستم دلیل این کار را عدم رعایت حقوق
ملیتها از جانب نجیب هللا در دادن پستها و مقامهاى دولتى وانمود
کرد ،اما این بریدن دوستم ازنجیب هللا و پیوستن او به مخالفین
ایدیولوژیک حزب  ،جزئى از ثمرات سیاست تفرقه انداز و حکومت
کن حزب بودکه کمر رژیم را شکست.
معهذا جنبش مقاومت افغانها از طریق جنگهای چریکی (که
فرساینده ترین جنگها در نیم قرن اخیر است) با نیروهای دولتی و
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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هدفی داشت .مثال ،پاکستان نه تنها میخواست خطر شوروی را از
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
اردوی افغانستان و هم در برابر هند که پس از جدایی از آن کشور
دوبار مورد ضربههای شدید قرار گرفته و متحمل خسارات و از
دست دادن قسمتهایی از خاک و قلمرو خود شده بود ،مقاومت کرده
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
شوروی بگیرد ،بلکه میخواست برای شکست کامل قشون شوروی
جنگ را ادامه بدهد و از این طریق درس تاریخی به شوروی بدهد
تا تمام منافع فوری و دورنمایی خود را در منطقه از دست بدهد .اما
روی کار آمدن گرباچف در رهبری شوروی ،شورویها را متوجه
اهداف دراز مدت امریکا در این جنگ ساخت.شوروی با تحرک
بخشیدن به مذاکرات ژنیو ،بهانهیی بدست آورد تا قشون خود را از
افغانستان در دو مرحله بیرون بکشد .این عملیه تا  1۵فبروری
 1۹۸۹تحقق پذیرفت .در تحقق این امر تالشهای آقای کوردوویز
نماینده خاص سازمان ملل متحد با جوانب درگیر قابل یادآوری و
قابل تقدیر است .اما رژیم کابل هنوز مورد حمایت و پشتیبانی مسکو
قرار داشت و کمکهای نظامی و مالی از مسکو دریافت میکرد.
امریکا نیز با پیروی از اصل «تقارن منفی» به ارسال کمکهای
نظامی خود به مجاهدین افغان ادامه داد.
سقوط رژیم خلق وپرچم وتسلط مجاهدین برکابل :
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با بیرون رفتن قشون شوروی از افغانستان ،امریکا ،پاکستان و
مجاهدین به مرحله اول پیروزی خود بر شوروی نایل آمدند و
گروه های هفتگانه در پاکستان به تشکیل حکومت مؤقتی پرداختند .و
چون این حکومت مؤقت به گروههای هشتگانه مقیم تهران سهم و
جایی در نظر نگرفت ،این امر باعث نگرانی و نارضایتی هشتگانه
تهران شد و تالشهای در جهت سهم دادن به هشتگانه تهران از
جانب مقامات عالیرتبه ایران با مقامات بلندپایه اسالمآباد صورت
گرفت ،مگر اتحاد هفتگانه باین دلیل که هشتگانه در مبارزات ضد
شوروی و ضد دولتی رژیم کابل سهم عملی نگرفتهاند و اگر گرفته
هم باشند ،اندک و چشمگیر نبوده است تا اخیر از قبول سهمی به
هشتگانه ابا ورزیدند .ظاهرا سهمی را که برای هشتگانه تقاضا میشد
 2۵درصد چوکیهای قدرت دولتی بود .در عین حال یکی از
گروههای دیگر شیعه بنام «حرکت اسالمی» تحت رهبری شیخآصف
محسنی از علمای جیّد شیعه قندهار از ایران برید و از تهران به
پاکستان رفت و چون مردی دانشمند و فاضل بود بزودی با رهبران
هفتگانه در پشاور کنار آمد و فعالیتهای سیاسی خود را با آنان
همساز و همگام ساخت .از آن طرف بقیه گروههای شیعه مذهب مقیم
تهران معروف به هشتگانه «حزب وحدت» را ایجاد و تحت رهبری
آیههللا عبدالعلی مزاری فعالیتهای سیاسی خود را سازمان دادند.
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
را خاطر جمع ساخته بود ،میخواست بمرحله دیگر از پیروزیهایش
قدم نهد ،بنابرین طرح یک حمله عمومی و برق آسا را بر شهر
جاللآباد بوسیله مجاهدین به منصه اجرا گذاشت ،اما قبل از آغاز این
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
حمله سریع بر جالل آباد که فرقههای  11و  1۸اردوی پاکستان آنها
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
کرد .جنگ در اطراف این شهر حدود چهارماه دوام کرد اما
مجاهدین موفق به فتح جاللآباد نشدند .ناکامی مجاهدین در فتح شهر
جاللآباد سبب تغییر در موضعگیری پاکستان و امریکا شد .از آن
تاریخ به بعد ،حل بحران افغانستان از طریق سیاسی مطمح نظر
قرار گرفت.
سازمان ملل متحد پالن پنج فقرهیی را برای مذاکرات مستقیم
سران مجاهدین با دولت کابل و تشکیل یک حکومت ایتالفی را
پیشنهاد کرد .بنین سیوان نماینده خاص سر منشی ملل متحد در این
راستا به تالشهای خود پرداخت .در سال  1۹۹0درست یکسال
بعد از حمله مجاهدین بر جاللآباد ،کودتای بر ضد رژیم نجیبهللا به
سرکردگی وزیر دفاع شهنوازتنی براه افتاد که بناکامی انجامید .در
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
سازمان یافته بود .بهرحال این حادثه یک بار دیگر باعث انشعاب
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
دلچسپی به بقا و دوام دولت نجیبهللا نداشتند.
جناح پرچم حزب نیز از مدتها قبل آسیب پذیر شده بود،
مخصوصا که برخی از اعضای آن که هوادار ببرک کارمل بودند و
مخالف مشی آشتی ملی نجیبهللا شمرده میشدند و مدتی از کار بر
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کنار و در زندانها افتاده بودند ،نیز از رژیم نجیب هللا آزرده خاطر
و در آرزوی سقوط دولت بودند .این آزردگیها زمانی به نفرت آن
بخش از عناصر پرچمی تبدیل شد که نجیبهللا همزمان با ورود
ببرک کارمل از مسکو به کابل ،دست به برطرفی محمود بریالی
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.
کارمل و هوادارانش ،نیروی خود را در جهت سقوط دولت نجیب
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
بغاوت بر ضد دولت را برافراشتند.
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

افغانستان یک نام جاویدان

343

رهبران جهادی افغانستان در حال امضای حکومت ساخت نواز شریف

رهبری حزبی ـ دولتی و مخالفت ببرک کارمل در وجود جنرال
دوستم با رئیس دولت نجیبهللا ،در  2۶حمل مطابق  1۶آپریل
 1۹۹2نجیبهللا مواجه با سقوط شد و یکهفته بعد و بصورت دقیق
در پنجم ثور  13٧1مطابق  2۵آپریل  1۹۹2کابل از طرف
مجاهدین اشغال شد و شام روز هفتم ثور جنگهای قدرتطلبی میان
برخی از تنظیمها شروع گردید.
اشغال کابل بوسیله مجاهدین که هیچگونه برنامه سیاسی برای
مملکتداری با خود نداشتند ،سبب هرج و مرج ،قتل و غارت،
آتشسوزی و ویرانی ،آدم ربائی ،عدم امنیت مالی و جانی و تجاوز
به حقوق و دارایی و ناموس مردم شد .
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 ،
تخریب کامل کابل ،چور و چپاول دارائى هاى عمومى و فردى و
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
قدرتمندان در فکر صیانت و حفاظت داشته هاى فرهنگى جامعه که
در معرض غارت و چپاول وتباهى بیباکانه قدرت طلبان مسلح قرار
گرفته بود ،نبودند و بر اثر این بى مباالتى بسیارى از گنجینه هاى
فرهنگى کشور یا طعمه حریق و یا به یغما برده شدند .مهمترین این
گنجینه هاى فرهنگى  ،یکى آرشیف ملى و دیگرش موزه ملى کابل
بود که مورد دستبرد و تباهى قرار گرفتند .بدون تردید با هیچ قدرت
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.
خالصه پیروان ایدیولوژى هاى چپ و راست افراطى که هردو از
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
و تولیدى و خدماتى و فرهنگى کشور را ویران و نا بود کردند و
مردم را دربه در و آواره نمودند .چپ افراطى و راست افراطى
هردو  ،در میدان قدرت کارنامه هاى شرم آورى بسر آوردند تا آنکه
زمینه را براى عقب مانده ترین گروه بنیاد گرا افراطى بنام «طالبان
» 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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مقاله سی وچهارم

شکایت وحکایت شاه امان هللا ازناامنی در قندهار
شاه امان هللا درسال 130٤ش برای تفتیش امور قندهاربه آن والیت
سفر نمود و کتاب «حاکمیت قانون درافغانستان» را که نتیجه تفتیش
امورقندهار است،نوشت ودر این کتاب میگوید که وضع امنیتی در
قندهار بحدی خراب بود که مجبورشد شخصا ً به محاکمه ومجازات
اشرار وجنایتکاران در آن والیت بپردازد.
کوتوالی،محکمه وبست خرقه شریف درقندهار:
شاه درکتاب حاکمیت قانون میگوید« :دوسه روز اول متمادیا ا در
خواندن اوراق مخصوص وضبط احواالت خفیه مشاغلت داشتم،
معلوماتی راکه در چند روز بمن میدادند نهایت صحیح و درست و
باندازه ای از جزئیات وکلیات و اجراآت مرکزی آنجا بمن معلومات
دادند مثلی که ده سال خودم در قندهار سکونت کرده باشم .ازین
اشخاص که نامهای آنها را نمی گیرم بسیار تشکر می کنم( » .حاکمیت
قانون،ص)203

شاه امان هللا بنابر اطالعاتی که بست آورده بود ،علت نا امنی در
قندهاررا رواج فساد ورشوت خوری در ادارات کوتوالی ومحاکم
قندهاردانسته وبست خرقۀ قندهارراجای امنی برای مجرمین واشرار
تشخیص داد ودر مورد امورعدلیه قندهارمینویسد «:خرابی و بی
انتظامی زیادی که در قندهار مشاهده میشد تماما ا درامور عدلیه بود،
دزدی ودهاره های آدم کشی بدرجه ای بود که کسی خواب آرام
نداشت .آدم کشتن و شکار کردن در قندهار برای اشرار یکسان بود.
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امنیت بالکل وجود نداشت حتی رفتن من هم در ابتداء اثری بر جنایت
کاران آنجا انداخته نتوانست بلکه بفردا یا پس فردای آن روز که به
قندهار رسیدم نیز دوسه نفر کشته شد تا اینکه یک ظالم خدا ناترس
یک طفل بی گناه معصومی را که از ده سال بیشتر عمر نداشت و
ماما ویا کاکایش او را بغرض ادخال مکتب می آورد ،ازپشت
سرحالل کرد....وقتی که از وی پرسیدیم که چرا باین حرکت وحشیانه
اقدام کردی؟ گفت  :بین من وپدر این پسر عناد و خصومت بود و از
مدتی من عقب کشتن این بچه می گشتم تا اینکه او را امروز یافته
کشتم و دل خود را برو سردکردم .من هم بهمان روز بعد گذشتن
شهود ثبوت شرعی این قتل ،آن قاتل بی رحم را امر دادم که فوری
چانماری شود( ».حاکمیت قانون درافغانستان ،چاپ حبیب هللا رفیع،
ص)220
اعلیحضرت ،ازبی کفایتی قوماندانی امنیه وفساد ورشوه خوری
قاضی محکمه قندهارشاکی است و مسئولین هردو نهاد را برطرف
ومحکوم بزندان نمود ومینویسد« :این همه خرابی و بی انتظامی از
دست قوماندان سابق کوتوالی قندهار بود زیرا که شرعا َ و قانونا ا
اجازه داده شده که در مجازات نمودن اشخاصی که موجب اخالل
امنیت و انضباط شوند مضایقه و فروگذاشت نشود .اگر قوماندان
سابق کار میکرد به هیچ صورت دزد وفساد پیشه از پنجۀ قانون
خالص شده نمی توانست .قوماندان سابق یک شخص تنبل و بی خبر
وکارهای درایام قوماندانی خود کرده که یک جاروکش کش
نکند(».همان منبع،ص )221
اعلیحضرت در بارۀ قاضی محکمه میگوید:قاضی ابتدائیۀ سابق که
بسیار درکارخود غفلت کرده بود امر دادم که پانزده روز حبس شود.
ودرمورد قاضی مرافعه میگوید:قاضی مرافعه یک شخص بسیار
چاالک ،زبان باز ،بد افعال مفسد بود .هر قدر فقره ای که بصورت
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مرافعه برای وی رسیده بود تماما ا رامعطل و عرائضی که اهالی که
بدونموده بودند همگی بی جواب مانده بود .بهر تقدیر چون یک
شخص مشهور بالفساد وکار های وی تماما ا در زاویۀ تعطیل مانده
بود .و یک زمین سرکاری را به غبن فاحش خریده حاصالت او را
میخورد و پیسه آنرا نرسانیده با اشخاص شریر وفساد پیشه سروکار
داشت بلکه یکدسته اشرار را نیز نگهداشته بود ،او رانه تنها از قضا،
موقوف کردم بلکه امر دادم پول دولت از او با جریمه گرفته شود و
زمین سرکاری بهمراه حاصل و مالیه از او مسترد گردد وخودش
محبوسا ا بکابل آورده شود( .حاکمیت قانون ،ص )122
شاه مینویسد«:کسانيکه به قندهار رفته اند ميدانندکه در آنجا مانند
یحيی خان ملعون که کشته شد،هرخان وآدم معتبر دزد واشرار
ومردم فساد پيشه را برای عزت وافتخار خود نگه ميداشتند تا مردم
بگوید که فالن خان دزدهای خوبی دارد و باهرکس که مناسباتش
خراب شود آن شخص تباه وخراب ميگردد».
شاه بازمینویسد«:قندهار بدرجه ای بدامن و خراب شده بود که اگر من
بمجازات دادن اشرار آن نمی کوشیدم اصالح آن ممکن نبود ،چنانچه
تا یکنیم هفتۀ اول که من سرباز خواست را نگرفته بودم ،وخیال
میکردم که شاید همین آمدن من در قندهار یک اثری براشرارانداخته
آنها از شرارت خود دست بگیرند،اما دیدم که فایده ای نکرد،آخر
شروع کردم بمجازات وکشتن اهل فساد مانند قصابها چند روز متمادیا ا
قصابی کردم تا اینکه در ظرف چند روز یکدفعه تمام قندهار از
دست آشرار آرام شد وبنام یک نفردزد ویک واقعه خورد دزدی
وغیره پیدا نمی شد(».حاکمیت قانون ،ص )224
متاسفانه ،برخی ازبدخواهان شاه امان هللا این اقدامات عدالت پسندانه
شاه امان هللا ،را که دست اشرار جنایتکاروخوانین خیانتکار را
ازتکرار جنایت وآدمکشی کوتاه ساخته ودر نتیجه امنیت قندهار را
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تامین نمود ،به عنوان سندظلم واستبداد شاه بر مردم در نوشته های
خویش انعکاس میدهند تا کینه ذاتی خود را نسبت به آن شاه عادل
وقانونمداروخدمتگارمردم افغانستان اطفا بخشیده باشند.
شاه میگوید«:وقتی که من سربازخواست ومجازات را باالی این خان
های خاین گذاردم وچند نفرشان را بیدریغ کشتم وچند نفر شان را
محبوس کردم وبرای دیگران شان این چنین یک قانونی وضع کردم
که خوانین از جرم وخیانتی که نفری ومتعلقین اوشان بکنند ،مسئول
اند .درمرتبه اول یا جریمه یاحبس وبه مرتبه دوم حتما ا حبس واز آنها
بازخواست می شود،یک پریشانی وسرگردانی برای خوانین آنجا پیدا
شده بود .خلص اینکه اشرار بدبخت را که الئق و سزاوار اعدام بودند
در قندهار کشتم و چیزی از آنها را با آنانی که در اطراف سیاست
حکومت نکته چینی میکردند و برنظامات(قوانین دولت) اسباب
منافرت را بین ملت و دولت تولید میکردند با نفری که براموال
گریزی تسهیالت بهم میرسانیدند وبرای بیت المال اسالمی ازین
رهگذر خساره رساندن راکسب خود قرار داده بودند ،امر دادم که
محبوسا ا بکابل آورده شوند.وتا زمانی که اعتماد حکومت بر آنها کامل
نشود ،به وطن خود آمده نمیتوانند(».حاکمیت قانون ،ص )225
بست خرقۀ شریف :
چیزدیگریکه در امنیت قندهار خلل انداخته بود بست خرقه شریف بود
که آن مقام متبرک را مجرمین بعوض خوبی به بدی استعمال
میکردند .آدم ها را می کشتند و کارهای بدمیکردند بخاطر اینکه دست
حکام از باز خواست شان کوتاه شود در آنجا پناه می بردند .از برای
خدا این چه دینی وآئینی است که که خرقۀ شریف ،نبویه را بجای
اینکه مقام صالحین وپرخیزگاران قرار دهند ودر آن عبادت کنند،وبنام
آن برای اعاشه وزندگانی فقراء ومساکین وایتام خویش چنده جمع
آوری کنند وآن مقام را وسیلۀ مغفرت ومرحمت خداوندی
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تصورکنند،جای خونی ودزد وفسادپیشه واشرار قرار میدهند.می باید
به حرمت خرقۀ مطهره از بین خود نفاق وکینه وحسد را دور کنند وبا
همدیگر بشرف آن دست اخوت ومحبت دراز کنید ودر اوقات محاربه
این خرقۀ پاکیزه را با علم مبارک کشیده بیک جوش وخروش اسالمی
جانهای تان را درحفاظت عزت وشرافت آن فدا کنید ودشمن را
بوسیلۀ آن درمقاصد ناپاکش بعقب بنشانید نه اینکه اشرار نابکار
وجنایتکاران خونخواری را در آن بپذیرید که روز در آنجا ملنگی
بنمایند وبشب آمده بجان ومال وناموس ملت عزیز تان وظیفۀ پلنگی
را ایفا نمایند .همین یحیی معلون را که بکیفرگردارش رسانیدم همه
شما خبردارید که بعد از ارتکاب عملیات سنگین وکارروائی های
خونین بخرقۀ شریف پناه گزین شد و همین که موقع را مساعد
ودانست که حاال کسی غرضدار ومزاحم او نمیشود از خرقۀ مبارکه
برآمده شروع بکارهای کردکه حاجب به بیان را ندارد.
بنابرین ،بست خرقه را شرعا ا و رسما ا موقوف کردم و مجرمین را
ازآنجا بیرون کشیدم و به متولی و مالهای خرقه تاکید کردم که وای
بجان شما که اگر کسی را در خرقه گذاشتید و دیوار اطراف او را
خراب کردم و گفتم که سیم گرفته شود و کوته ها و خانه های او را
برای مکتب مخصوص کردم و نیز حکم کردم که به سردروازۀ خرقۀ
شریفه نوشته شود که [این مقام شریف پناه گاه مجرمين شده نمی
تواند]( ».حاکمیت قانون،ص )152-151
به ارتباط اخالل گران امنیت شاه گفت«:یک مسئلۀ دیگری که موجب
پریشانی شما و مخل امنیت اینجا بوده همانا وجود چند نفر خوانین
خائن شما بوده که بهمراه خود چند نفر دزد ها را نگهداشته شب و
روز در نارامی و پریشان حالی شما میکوشیدند اینک محض آسوده
حالی و آرامی شما چند تن از آنها را مانند یحیی خان کشتم و بعضی
را با خود بکابل می برم زیرا که نسبت بهمه کس نزد خودم شما طبقۀ
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عاجز ملتم شیرین و عزیز میباشید و حکومت من به خان و ملک و
دیگر صاحبان نفوذ اهمیت نمی دهد .خودم فقط اول خدا و دین
اسالمی خود را می شناسم و باز رعیت خود را می شناسم و بس .اگر
شما آرام بودید ما آرام و آسوده خاطریم و اگر شما نارام باشید بالبه
پس آنها.
برای بعض از ان خوانین که درین مراتبه نه کشته شدند و نه بکابل
روانه میشوند چنان امر دادم که اگر یکی از مالزمین و متعلقین و آدم
های شان به دزدی و دهاره دستگیر و یا شناخته شدند دفعۀ اول خان و
بادار او عالوه بر مجازاتی که آدم های شان از طرف حکومتی می
بینند از دوصد روپیه الی پنجصد روپیه جزای نقدی و یا از دوماه الی
سه سال حبس شود .در مرتبۀ دوم خان حبس میشود .و باز گوید چند
خان خائن را که موجبات پریشانی ودربدری تانرا تولید میکردند کشتم
و چندی از آنها را نظربند با خود می برم و برای اشخاص باقیماندۀ
آنها این طور قیود سخت را مقرر داشتم(» ....حاکمیت قانون ،ص
)163
شاه درجای دیگری میگوید« :من طرفدار شخصيات نمی باشم وبا
احدی سرعناد وکش بيجا را ندارم فقط ميخواهم که اوامر نظامات
بصورت قطعی وحکمی بدون اغراض نفسی در معرض اجراء آید.
شاهد این قولم قتل یحيی خان ملعون است که وقت چاشت درمجلس
بحضورم نان خورد وبه ظهر چون قرار قاعده ملزم ومجرم گردید
چانماری شد .همچنين صاحبزاده عبدالقيوم شب در مجلس با من
صحبت داشت فردای آن چون از زبان او زیانش آشکارا شد نظربند
گردید( ».پوپلزائی،سلطنت امان هللا شاه،بخش ،2ص)3۵1
«ملت عزیزم!
بدانید که خودم بجز آسوده حالی شما وآرامی شما دیگرچیزی را
نمیخواهم ازاینست که چند خان خاین را که موجبات پریشانی
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ودربدر ی تان راتولید میکردند،کشتم وچندی از آنها را نظربند با خود
می برم وبرای اشخاصی که باقی مانده اند برآنها قیود سخت
مقررداشتم ،وای بجان آن خان خانه ویرانی که زیاده براین عقب
شیطانی وحرامزادگی وپریشان حالی شما بگردد ....اشخاصی که دزد
و فساد پیشه باشند برای یک دقیقه آنها را مهلت نمی دهم و بهر ذریعه
که ممکن باشد آنها را بکیفر کردارشان میرسانم.
ستمگاری بود برگوسفندان
ترحـم برپلنگ تيزدنــدان
نی ضرور باید دزد مجازات ببيند و اشرار با رسن و دار آشنا باشند
و خائنين را دستگير و قوانين موضوعۀ حکومت بصورت قطعی در
معرض اجراء گذارده شود ( » .حاکمیت قانون،ص)164
غباردرتاریخ خود ،از زندگی خوانین قندهار در اوایل عهد سلطنت
شاه امان هللا تصویری بس خشنی بدست میدهد ومینویسد« :زمینداور،
سرزمین معموروابادان در والیت قندهار مسکن عشیرۀ سلحشور
"علیزائی"(حسن زائی ،پیرزائی ،څلورزایی وپاتک زایی) است که
در سرهریک ازاینها خانی قرار داشت که خواهی نخواهی امتیازات
سیاسی وقضائی خودش را حفظ وباسازش ورشوت وتحفه حاکم را
در محل ووالی را در قندهار رام میساخت،آنگاه قضایا را در محل
به میل ونفع شخصی خود حل وفصل کرده ،آن سرزمین را استثمار
میکردند.از خانهای بزرگ این منطقه درعهدامان هللا خان،دونفربه
درجۀ اول بودند ،غالم حیدرخان حسن زائی وسلطان محمدخان
څلورزایی .معصوم خان پاتک زائی،خان درجه دوم بود.وپایان تر
ازاینها خانهای کوچک ومتعددی قرارداشت.منجمله غالم حیدرخان
قالع متعددی داشت و حرم سرای شخصی اودر بین باغ وسیعی واقع
بود.عمارت حرم سرای او گچ کاری منقش شده واز بین داالن
بزرگ آن جوی آب عبور میکرد ودرحوض صحن حرم سرا ماهیان
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رنگه قندهارباگوشواره های نقره شنا میکردند،درحالیکه مردم دهقان
ومالدار غیر از کوسی(چپن نمدی) وکلبۀ محقر چیزی نداشتند.
محمدصدیق خان علیزائی مرد دیگری بود که بعد از مرگ برادرش،
روز روشن شیرمحمدخان برادرزادۀ جوان خود را درحین شکار،
توسط پسران خود با گلولۀ تفنگ بکشت وخود در لب جوی نشست
وبرادرزادگان کوچک وصغیر خود را بخوست وآنگاه با دستان قوی
خود هریک را از پشت گردن گرفته سرش را در آب فرو می برد
ونگهمیداشت تا می مرد و نوبت به دیگری میرسید.مردم می دیدند
ومی گفتند که این طفلکان لرزان وترسان از کاکای خود می
پرسیدند :خان کاکا نوبت من کی است؟خان به این ترتیب همه را
بکشت تا میراث خواری از برادرش نماند ،آنوقت داخل حرم
برادرشد وزنان را با هست و بودشان تصرف نمود.
واما غالم حیدرخان حسن زائی برضد دولت امانیه با حاکم محلی که
یکی از اشراف زادگان جاه طلب به نام «امین جان» بود ،بساخت
ودختر خود را به اوداد ،زیرا امین جان درصدد حصول تاج وتخت
برآمده بود .امین جان خوابی دیده بود که شاه میشود ومنجمی اجیری
درقندهار هم تائید کردکه منتظرتاج شاهی باشد .اینها در صدد
آمادگی وتهیه قوا بودند که دولت مسبوق وعبدالعزیز خان والی
قندهار[در1302ش] با عسکرسوق شد .غالم حیدرخان حسن زائی
وسلطان محمد خان څلورزایی پا پنج نفرخان های دیگربه مقابله
برخاستند .یک نفرخان رقیب اینها معصوم خان،ظاهرا ً طرف دولت
راگرفت ووسایلی انگیخت که خانها علی الرغم مذاکره صلح برقشون
دولت آتش گشادند وجنگ درگرفت وبعد از کشته شدن عده ئی
مذاکره صلح آغاز گردید.عبدالعزیزخان والی قندهار بعد ازصلح
خانهای هفت گانه را به نوعی احضارومحبوس کرد و بعد به حکم
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شاه اعدام نمود و فتنه بخفت(».غبار،افغانستان درمسیرتاریخ،ج،1
ص )۸00
توضیحات شاه درجرگۀ قندهار:
اعدام چند تن جنایتکار وزندانی ساختن برخی ازخوانین دهاره باز
درمیان سران فندهار تشویش ایجاد نمود وشاه جرگه ای در سالم
خانه ارگ قندهار تدویر نمود و دریک سخنرانی علت بازداشت
افراد با نفوذ تحت نظارت را توصیح نمود.
پوپلزائی درکتاب «سلطنت شاه امان هللا »...گزارش میدهدکه
«:اعلیحضرت امان هللا شاه غازی در جرگۀ روز جمعه  1۴ماه
عقرب سال130۴ش ( ۶نومبر  ، )1۹2۵در عمارت سالمخانۀ ارگ
قندهار در محضر وکالء اقوام ،در خصوص حبس یک تعداد نفر
مطالبی بیان کرد که متن گفتار اعلیحضرت عینا ً درج تاریخ میشود:
« از اطالعاتیکه درین روزها بمن رسیده در شهر یک رقم پریشانی
وزمزمه خوانی نسبت به اشخاصیکه درین چند روز نظربند شده اند
دیده میشود ،درین مورد فقط برای خاطر جمعی وتسلی شما میگویم
که خودم با هیچکس دشمنی وعناد ندارم ونه کسی را بی موجب
بندی مینمایم ،البته اشخاصی که در پریشانی ملت عاجزم میکوشند یا
برخالف نظامات حکومت رفتار مینمایند و بر اوشان یک تمسک
ودلیل قطعی که حکم تعزیری از آن مرتب شود بجز اطالعات
موثق[اطالعات ُخفیه] ومتواتر ندارم ،بقسم نظربند بکابل می برم بعد
از انکه اطمینان و اعتمادم بر آنها حاصل شد به آنها ماموریت
وکاری میدهم و یا اوشان را واپس مرخص میکنم .عالوه برین مانند
سابق [عهدامیر شهید]نه مال وخانۀ شان را ضبط مینمایم ونه
خودشان را حبس وقتل میکنم اشخاصی که گرفته شده اند مشتمل بر
سه قسم اند:
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اول:
اشخاصی که دزد ودهاره نگه میکردند و موجبات اخالل امنیت
وانضباط را فراهم می آوردند .دربارۀ این اشخاص بعد از انکه
بکابل رسیدند از اهالی سجل شرعی خواسته میشود اگر مردم
بخرابی وبدکاری شان امضاء نمودند همانا که قتل واگر مناصفه ویا
ثلث اهالی بخوبی وما بقی آنها بخرابی شان اقرار کردند ،بقدر الزم
مجازات برای آنها تعیین واگر بخوبی شان تماما ً تصدیق کردند
بضمانت اهالی رها خواهند شد .اگر فی الحال یک کاغذ طویل
وعریضی را که مشتمل بر خوبی وصفائی این اشخاص بمهرهای
بزرگ ودستخط های بسیاری باشد حاضر کنند ،ابدا ً بدان اعتنائی
نمی کنم زیرا که بسیار صاحب رسوخ ونفوذ هستند .واین معامله را
ازین جهت باین اشخاص نمودم تا آنها وامثال شان بدانند وبخوبی
بفهمند که بلندتر از دست خیانت آنها ،دست منتقم حقیقی است که آنها
را به هیچ صورت بدون مجازات و بازپرس نمی گذارد ودر همچو
مواقع برای اشخاص صاحب رسوخ ونفوذ اهمیتی داده نمی شود
وتنها آرامی وآسوده حالی غریب ترین طبقات ملت زیر نظر گرفته
میشود وبس.
دوم:
اشخاصی که در بردن اموال گریزی واتالف محصول گمرکی با
اشخاص تاجر وکرایه کشان معاونت و تسهیالت بهم میرسانند
وهمیشه اسباب تشویق مردمان ساده لوح را در اموال گریزی فراهم
می آورند ،دربارۀ این اشخاص عالوه بر خبرهای متواتریکه نسبت
باین اعمال آنها بمن رسیده این طور یک دلیل قطعی بران ندارم که
مدار حکم ومجازات گفته شود لهذا آنها را بکابل می برم وبعد از
تحقیقات وحصول اطمینان هر معامله را که سزاوار بودند بآنها کرده
خواهد شد.
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سوم:
افرادی است که نه در اخالل امنیت تعلق ونه در اموال گریزی
سروکاری دارند ،اما تنها زبان شان باختیار شان نبوده همواره در
اطراف مسائل حکومتی ونظامات دولتی یاوه سرائی وبهتان وافتراء
کرده میان ملت محبوب من ودولت متبوعۀ شان یک تفرقه وجدائی
را می افگندند .چون من خیرخواه اوشانم از تجاوزات سابقۀ شان
صرف نظر کرده برای سعادت آتیۀ شان وحفظ جان آنها ،اوشان را
بکابل برده ،نگه میدارم زیرا اگر اضافه برین در قندهار بمانند
ومکررا ً این طور سخنان ناصواب شان بگوشم برسد البته که
مجازات می بینند .
یک مثال تفرقه جوئی وپیدانمودن موجبات غلط فهمی را که این
فریق سومین بین ملت وحکومت تولید میکند برایتان بیان می کنم،
مثالً نظامنامه های را که از کتب معتبرۀ شرعیه علماء منتخبۀ لویه
جرگه و وزرای دولت و وکالء شما ملت واین خدمتگار عاجزتان
برای آرامی وآسوده حالی شما ترتیب وتدوین داده ام خالف شرع
گفته بهتان وافتراء می کنند .ازین اظهارات خالف حقیقت آنها بسیار
تعجب میکنم که چطور من و وکالی شما و وزرای دولت وعلماء
کابل همه کافر شدند وتنها اسالم ومسلمانی برهمین اشخاص منحصر
ماند وبس ،بلکه خودم مسلمان وعقائد پاک خود را بلندتر وپاکتر از
عقا ئد این دشمنان جاهل ومالنماهای الیعقل می انگارم وببانگ بلند
میگویم که ما و وکالء و وزراء الحمدهلل مسلمانان مـــتدین میباشیم
وحقیقةً کافر وطرفداران اهل کفر اشخاصی میباشند که میان اهل
اسالم شقاق ودوئی را افگنده برای دشمنان اسالم ازین رهگذر
معاونت ومساعدت می کنند.
بسیار افسوس دارم که این خواری وزحمت کشی مرا که برای رفاه
وبهبود عاجزترین طبقات ملت خود مینمایم ویگانه نقطۀ نظرم
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چنانچه در خطبه[نمازجمعه در مسجد جامع خرقۀ مبارک] گفتم کوتاه
ساختن دست ظالمین ومتجاوزین از مال وجان مظلومین وغریب
ترین رعیتم است برغلط ترجمانی می کنند وحقیقتا ً مفاد آنرا برای
عامۀ اهالی نمی فهمانند که :
اگر نظامات[قوانین] نباشد ،حاکم میگوید :مال وهستی ملت از آن من
است که بطور رشوت ومهمانی وتعارف بمن تقدیم کنند .مالمیفرماید
که :مال ومنال مردم باید تماما ً بصورت خیرات وصدقات نذر
وکفارات بمن سپرده شود و نباید مرا از حلوا خوری و ُ
شله خوری
ممانعت کنند.
کاتب میگوید هرچیزی را که من از رعایا بهراسم ورسمی که گرفتم
حق مشروعۀ خودم هست ،نباید که باال دست ومأمورین مرکزی از
من درین مورد پرس وجوئی بنمایند.
قاضی صاحب فتوا میدهد که هرقدر نقد وجنسی را که از اهالی در
موقع استماع دعاوی وفیصلۀ فقرات شان می ستانم بر من حالل است
واحدی را نشاید که درین مال خالص من با من مذاکراتی بکند.
خود شما قدری فکر کنید که درین صورت بودن نظامنامه های که
برای قید وضبط این امور غیر مشروعه بیش از حد مفید در خور
تقدیر وتحسین میباشد ویا اینکه برخالف این طور هرزه سرائی ها
کرده شود ،چه کنم که ازین عملیات باصواب واوضاع مخالف تنها
جگر من واز عاجزترین طبقات ملت من پرخون است وبس.
آیا محمدعثمان خان [نایب الحکومه عهد امیر حبیب هللا خان]که
بصدها روپیه از شما می گرفت وبهزارها نفرتان را روزانه بقسم
ایگار وبیگار می آورد وشما درین مورد بحضور اعلیحضرت امیر
شهید عریضه پرداز شدید ،چرا امیر صاحب شهید بعریضۀ تان
گوش نه نهاد؟ آیا شما را دوست نداشت ،ویا به پریشانی وسرگردانی
شما راضی بود؟ نی بلکه حکمنامه ونظامنامه که تمسک ودستور
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العمل حکام ورعایا گفته میشد موجود نبود .تا نظر بدان از تجاوزات
وبی عدالتی های حکام بازپرس میشد .بلکه تنها به نائب الحکومه ها
وحکام گفته میشد :هر آن چیزی را که الزم انگارید باید در معرض
اجرا بیاورید .درین صورت هرکار واجرائی را که حکام میکردند
اگر چه برخالف آرزوی حکومت میبود در محل استفسار می گفتند:
چون به من اختیارات کامل داده شده بود ،ازین کار تعمیر ویا سرک
ویا نهر ایگار وبیگار مرا منع نفرموده بودند ،لهذا من هم آنرا بخیال
خود خوب پنداشته اجراء کردم.
امروز نائب الحکومه ها وحکام من ابدا ً نمی توانند که از خیال
وفکر خودشان بقدر یک سرموی اجراآت ویا برخالف مقررات
نظامنامه یک نفسی کشیده بتوانند .اعتراضاتیکه ما درین تفتیش خود
برحکام ومامورین خویش می کنیم فقط ازین قبیل است که چرا نائب
الحکومگی اینجا جواب فالن مکتوب وارده مرکز را درسه روز
قرار قاعدۀ اوراق ننوشته است ،حاالنکه در دورۀ حکومت
محمدعثمان خان ودیگر نائب الحکومه ها اگر جواب یک مکتوب تا
سه ماه هم نمی رفت احدی از وی علت تعطیل آن را نمی پرسید.
چرا قاضی در مجازات فالن فقره را که در نظامنامۀ تعزیرمقرر
است  ،فالن شخص راحبس کرده است ،حاالنکه مراتب تعزیر از
پیشانی ترشی وگوش تابی گرفته تا به حبس وقتل میرسد ،حاالً که
سابق برین بدون تشکیل یک جرم و قباحتی که مدار حکم شده بتواند،
بسی اشخاص تا سالهای دراز محبوس میماندند ،حتی می مردند
وکشته میشدند ومال وهستی شان بتاراج میرسید .همچنین مامورین
مالیۀ عصر حاضره نمی توانند که اضافه بر مندرجات تکت مالیه
اسامی مالیه ده حبه ودیناری را از زراعت گران ودهاقین ملتم
بستانند وسابق برین بهمۀ شما معلوم است که دوچند مالیه را بولک
دارها وتحصیلدارها به هزار اسم ورسم از اهالی می گرفتند ومالیات
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ذمگی آنها را اکثریه با اینکه سه چند وچهارچند از آنها تحصیل شده
می بود ،در دفاتر باتفاق ملک وقریه دار باقی قلمداد میکردند.
خودم وغریب ترین طبقات ملتم نظر بدین محاسن وخوبی های
نظامنامه که شمه یی ازان بیان شد از ته دل طرفدار نظامات[قوانین]
میباشم .اگر بعضی از حکام ومامورین خود غرض وصاحبان رسوخ
بواسطه ای که قوانین شیشۀ خیانت آنها را به سنگ عدالت زده است
برخالف آن باشند ،از ان باکی ندارم .درین مرتبه از بدگوئی وتولید
غلط فهمی آنها که بین ملت و دولت میکردند صرف نظر کرده
عالوه برین که آنها را بکابل می برم هیچ چیزی بآنها نخواهم گفت،
اگر در آینده این طور یاوه سرائی ونفاق افگنی وخود غرضی آنها
مشاهده شد البته که آنها را محاکمه خواهم نمود وبس.
برای خاطرجمعی شما میگویم که عالوه برین اشخاصی که تا امروز
نظربند شده اند دیگران را نمی گیرم واین مسئله را میخواهم خوبتر
ذهن نشین تان بنمایم که من طرفدار شخصیات نمی باشم وبا احدی
سرعناد وکش بیجا را ندارم فقط میخواهم که اوامر نظامات بصورت
قطعی وحکمی بدون اغراض نفسی در معرض اجراء آید .شاهد این
قولم قتل یحیی خان ملعون است که وقت چاشت درمجلس بحضورم
نان خورد وبه ظهر چون قرار قاعده ملزم ومجرم گردید چانماری
شد .همچنین صاحبزاده عبدالقیوم شب در مجلس با من صحبت داشت
فردای آن چون از زبان او زیانش آشکارا شد نظربند گردید.
همچنین خوانینی را که هرکدام باخود یک یک بست اشرار را مقرر
داشته در انضباط وامنیت اینجا اختالل را وارد کرده بودند ،حبس
کردم ،زیرا که من بست خرقۀ شریفۀ نبویه را خالف شرع انور
پنداشته موقوف کردم ،پس چطور میتواند شد که از خود آن هنگامه
پسندان وبست شان صرف نظر میکردم وبقسم نظربند آنها را با خود
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می برم .لیکن اگر پس ازین اینطور حرکات از دیگری بنظر رسید
حتما ً محاکمه وکشته میشود( ».پوپلزائی،بخش ،2ص)3۵1-3۴۸
پایان
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مقالۀ سی وچهارم

مکاره گی بچۀ سقو درعین بیسوادی
شاه امان هللا درلویه جرگه  1۹2۸گفت«:من ابدا ً از خدمت بملت
عزیز خود خسته نمی شوم .عشق قلبی من ،آرمان و آرزوی یگانه ی
من ،حاصل حیات و زنده گانی من ،فقط تعالی ملت محبوب و وطن
مقدس من است .در این راه ،عزم من متزلزل نمی شود ،ولو با هر
قدر مشکالت دچار شوم ،هیچ گونه مدح و ثنا ،هیچ قسم لوم و
توبیخ ،اثری به من نمی کند و مرا از فکر ترقیات و سربلندی شما
باز داشته نمی تواند(».مقاله «امان افغان»بقلم مصطفی عمرزی،
سایت کتابتون)
متاسفانه استعمار باهمدستی ارتجاع داخلی نگذاشت شاه امان هللا به
تحقق ریفورم های مرحله دوم خود موفق شود .بگفته اوستا اولسن
محقق دانمارکى ،هنوزشاه در سفراروپا بودکه «مطبوعات هند
برتانوى براى اوجگیرى نارضایتى از شاه ،تبلیغات وسیعى را در
باره سفراو براه انداخت و جرایدى که به افغانستان مى رسید حاوى
تصاویر ملکه ثریا بود که نشان میداد او بدون حجاب در ممالک
خارج سفر مى نماید (».اسالم وسیاست در افغانستان  ،ص)1٤3
غبار در مسیر تاریخ تشریح میکند که چگونه دسایس استعمارى
در تبانى با عناصر ارتجاعى براى از پا در آوردن شاه امان هللا بکار
افتاده بود « :مثالً در کابل یکنفر منجم انقراض حتمى سلطنت را
پیشگوئى کردو بسرعت این پیشگوئى در بین حلقه هاى در بارى
منتشرگردید .درحوزه هلمندیکنفر آخند خوابى جعل کرد و افواه
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شدکه تاج از سرشاه افتاده است .این تنها نبود ،در سرتاسر حدود
شرقى افغانستان به هزارها تصاویر جعلى نیم برهنه بنام ملکه
افغانستان پخش گردید و عزیمت طالبات افغانى از سرحدات شرقى
به قسطنطنیه با تعابیر معکوسى در بین توده ها منتشر شد .یک شیخ
هم در جنوب (منظورنورالمشایخ است) و یک مرشددرشمال (
منظورمحمدصادق مجددى است) علنا ً رفتار شاه را ضد شریعت
اسالم اعالم کردند.و کلنل الرنس معروف (به پیرکرمشاه) گفته میشد
که در جامه مالئى در شرق افغانستان داخل گردیده و هیزم اغتشاش
را آتش زد .حتى این موضوع در جرایدشوروى و انگلیسى مطرح
بحث قرارگرفت(».غبار،ج ،1ص )۸1٤
نورالمشایخ مجددی که دشمن سرسخت شاه امان هللا بود در دیره
اسماعیلخان هندبرتانوی اقامت داشت ودر میان کوچی ها که مریدان
سنتی او بودند این شایعه را پخش کردکه امان هللا از اروپا با خود
ماشینی اورده که با ان جسد مردۀ انسانها را میسوزاند و از گوشت و
استخوان انهاصابون درست میکند .مبلغ  30روپیه میدهد که یک
شخص ثروتمند را آتش بزنند و مردمان غریب را رایگان مى
سوزانند .مال ها را نیز میسوزانند که از انتشار امراض جلوگیرى
نمایند (.آتش در افغانستان ،ص ) ٦5
پیام کلی این شایعات وتبیلغات تحریک مردم برای شورش وخلع شاه
از قدرت بود .مردم جاهل واکثر بیسواد افغانستان فریب این دروغها
را خوردند وبدان باورکردند ودرنومبر 1۹2۸در شینوار مشرقی
وسپس درشمالی کابل علیه شاه دست به شورش زدند وعمارات
دولتی را به اتش کشیدند وبغارت وچپاول پرداختند .هیاتهای مذاکره
با شورشیان از کابل اعزام شداما از آنجا که لحن دولت با شوروشیان
نرم وصلجویانه بود ،آنها این برخورد دولت را حمل برضعف دولت
نموده برخواسته های ناروای خودپافشاری کردند وبا این کارخود
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شاه را از خدمت بخود دلسرد ومحبور به ترک از کشور ساختند و
بجای او یک دزد مشهوررا برخود پادشاه ساختند و او را خادم دین
رسول هللا لقب دادند .درحالیکه او از دین حتی وضوگرفتن را هم
یاد نداشت تا چه رسد به خدمت به دین رسول هللا؟
پس ازاستعفای شاه از سلطنت ورفتنش به قندهار و اشغال
ارگ توسط حبیب هللا کلکانی(بچۀ سقاو)در 1۸جنوری  ،1۹2۹تمام
دست آورد هاى استقالل و روشنفکران و تحول طلبان افغانستان ،
نقش بر آب شد .دروازه هاى مکاتب و آموزشگاه ها دولتى مسدود
گردید .بی امنیتى ،زورگوئى ،تجاوز به مال و دارائى و ناموس
مردم آغاز شد .هواداران نهضت امانى یکى پى دیگرى به زندان و
شکنجه و ترور و اعدام سپرده شدند .بچۀ سقاو  ،بمنظور بقای
حکومت حود ،تجاوز وفحشا ونفاق وشقاق قومی وزبانی را درمیان
مردم دامن زد و با صدور فرامین رسمی ،رسما ً یک قوم را علیه
قوم دیگر تحریک نمود ،چنانکه بقول کاتب « بین ملت مخالفت
الینحلی را حادث ساخته ،تولید نفاق و شقاق نمود و اساس تخریب
بالد و تقاتل عباد نهاده ،بغض و فحشاء را پدیدار کرد وجمهور سکنه
در ورطه مشقت و قتل وغارت واسارت افتاد (».فیض محمدکاتب،
نژاد نامه افغان  ،طبع 13٧2ایران ،ص . )۴1
کاتب در کتاب دیگرخود( تذکرة االنقالب) حکایتی نقل میکند که
معلوم میشود بچۀ سقاو درعین بیسوادی آدم مکار وحیله گر و عوام
فریبی بوده است .خالصۀ نوشتۀ کاتب چنین است :روز دوشنبه 2٧
شوال( 1۹حمل 130۸ش)بچۀ سقاو کالنتران وریش سفیدان کابل را
در قصردلکشا دعوت کرد و در محضر آنها که عده ای از مردم
شینوار و لوگر هم حضور داشتند ،چنین گفت«:امان هللا خان از دین
اسالم روی برتافته ،به پرستش اصنام پرداخته ،میخواست عموم ملت
افغانستان را به اجبار و فشار بت پرست سازد .تا اینکه من به
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تحریک علمای ربانی درحالی که دست از جان شسته  ،کوه گرد
سرقت وصحرانورد غارت بودم ،اقدام بر قلع وقمع اوکرده ،مظفر به
مرام آمدم که اینک به بیعت جمعی ازمسلمانان وعلما ،جالس اورنگ
امارت گردیده ساعی و جاهدم که تائید دین شریف سید المرسلین
نمایم.و پس ازادای اینگونه کلمات پردۀ اصنام و مجسمه های که از
حفریات باستانی از نواحی :جالل اباد ،بگرام ،کوهدامن ،خواجه
صفا ،وغیره جاها ،باجد وجهد مسیو «فوشه» فرانسوی ومسیو
«برتو» بدست آمده بودند ،و ایشان حصۀ خود را در پاریس برده،
وحصۀ دولت افغانستان را طبق قرارداد معینه،به کار پردازان
حکومت سپرده بودند ،وامان هللا خان آنها را با بت های که در عهد
امیر عبدالرحمن خان و امیر احبیب هللا خان مرحومان ازمزار
خواجه صفای کابل وقلعۀ مرادبیک کوهدامن وبگرام کوهستان
وغیره مواضع سمت شمالی کشف شده بودند و در موزیم خانه نهاده
بود ،برداشته به حضار گفت :اینست معبودهای او که به چشم سرمی
بینید .ودو سه روز قبل آنها را به شنواریان نیز نموده بود وایشان
دست او(بچۀ سقاو) را بوسیده به زبان افغانی(پشتو) گفتند«:قربان
دی سم ،بیشک ته پادشاه داسالم او بت شکن یی! » واین نمایشات
در قلوب عامه که از علم تاریخ وادیان بی خبر بودند ،مؤثرمی نمود.
و در خاتمه از ورود امان هللا خان با لشکرگران در غزنین
ومحمدنادرخان در لهوگرد ولشکر هزاره در غوربند وکوتل اونی
وخرس خانه(خیرخانه) به حضار آگهی داده گفت :اگر کسی را شما
مردم دانا ،سزاوار امارت وحراست ملک وملت وتعمیر بالد می
دانید ،به امارت برداشته مرا به رتبۀ حواله داری جای دهید ،بنده
همین بت ها باشم اگراز رأی وامضای شما سر بکشم .والبته به همان
لباس وخوراکی که از پیش عادی بودم قناعت نموده ترک حب جاه
نمایم ....وعامۀ کابل که در عقب شکوه ها و بدگوئی ها به عادت
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مستمرۀ خود دارند ،همه گفتند :شما رابه پادشاهی قبول داریم واو هم
باورکرد (».تذکر االنقالب،چاپ علی امیری ،صص،131-12۹
مقدمۀ نژادنامه افغان ،ص )۴0
غبارمیگوید:حبیب هللا کلکانی باری قصد کرده بود تا امان هللا خان
را در پغمان ترور کند ،مگرنکرد .او دلیل انصراف خود را چنین
گفت «:امیردر حالیکه آفتابه آب در دست داشت از اطاقش بیرون
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
گفتم که چرا یک چنین جوان خوش سیما و مسلمان را به قتل برسانم
و لهذا از کشتن او منصرف شدم ( ».غبار،ج ،1ص )۸1۶
اما حبیب هللا تا آخر به این عقیده خود نسبت به امان هللا خان باقى
نماند و وقتى قصر باغ باال را تصرف نمود ،نزد سفیر انگلیس
همفریز رفته گفت « :امان هللا کافر شده و من اراده دارم تا او را
بقتل رسانده حکومت جدید تشکیل نمایم  ».وسفیر گفت « :باید
سفارتها را احترام کنى !»( فرهنگ،افغانستان در پنج قرن
اخیر،ج ،1ص)۵3۹
وبراى مدت ۹ماه همان ملتى که بگفته همفریز سفیر انگلیس درعهد
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،
چنانکه سید حسین وزیرحربیه سقوی در مدت  ۹ماه چهل بار
عروسی کرد و حرم وسیعى از زنان نکاح کرده و بى نکاح بوجود
آورده بود که بعلت وسعت حرم بعد از مرگش بسیارى از آنان باکره
مانده بودند (.دکتور خلیل وداد بارش ،حبیب هللا ،مردی در حریق
تاریخ 13٧٧ ،پشاور ،ص )1۶2 ،10۶
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نجات مردم کابل وسراسر افغانستان از دست دزدان مال و ناموس
وعزت وشرف وغرور مردم افغانستان ،یک کار سترگ ملی بود
که با فداکاری وجانبازی اقوام سلحشور ودلیرقبایل جنوب کشور
(بخصوص مردم وزیرستان تحت رهبری جرنیل یارمحمد خان
وزیری) وجانبازیهای مردم جاجی پکتیا برهبری سپهساالرمحمد
نادرخان،تحقق یافت .نادرخان به حیث کسی که بیشترین خطر،
وهتک حرمت متوحه خانواده خودش و شهریان کابل و ناموس تمام
مردم افغانستان شده بود ،کامالً حق داشت تا آن گروه نابکار دزد و
متجاوز و چپاولگر را با هر وسیله ای ممکن  ،دستگیر و اعدام
نماید ،زیرا که درد و رنج وخشم ونفرت وحس انتقام گیری از چنین
عملی را کس یا کسانی تا عمق اسخوان خویش درک و احساس کرده
میتواند که چنین مصیبتی برسر فامیل خودش آمده باشد .و جز اعدام
متجاوزان  ،هیچ چیز دیگری نمیتواند قلب های داغدار پر از نفرت
وانتقام را را اطفاء و متسلی کند.
پایان 2022 / 3/ 11

مقاله چهل ویکم
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مقاله سی وپنجم

مضمون مشترک قرون وسطی
قرنهای هفتم تا شانزدهم میالدی عمدتا ا دوران قرون وسططی را در بطر
میگیرد و مضمون مشترک قطرون وسططی در آسطیا و اروپطا و افریقطای
شمالی  ،فیودالیزم اسطت  .فیطودالیزم یعنطی ،مالکیطت انحصطاری زمطین
در دست مالکان و بهره برداری از آن بوسطیله دهقانطان وابسطته بطزمین
و ارباب است .
قابططل یططاد آوری اسططت کططه کش طیدن تصططویری ازوضططع اجتمططاعی مططردم
درمراحل مختلف این دوره تاریخی  ،در عین حالی که یطک موضطوع
بسیار دلچسطپ اسطت  ،کطاری دشطوار نیطز اسطت کطه حوصطله و فرصطت
زیاد میخواهد و ایجاب مطالعه وسیع ودقت زیاد را مینماید.
روشن سطاختن وضطعیت اجتمطاعی مردمطی کطه درایطن جغرافیطا بسطرمی
برده ومجبور بوده انطد بطرای بدسطت آوردن لقمطه نطان بخطور ونمیرخطود
وفرزندان خویش تمام سطال روی زمطین اربطاب کارنماینطد ومصطارف
ارباب ولشکرکشیهای شاهان وفاتحان را متحمل شوند وانطواع مالیاتهطا
وعوارض آنرا بپردازند،و برای ساختن کاخ وباغ وکندن نهر وکطاریز
اربطاب فیطودال بططه بیگاری(کارمجططانی) تططن دهنططد ،دارای کمططال اهمیطت
است.بجز میرغالم محمدغبار مورخ دیگری را درکسور سطراغ نطدارم
که به این موضوع مهم وانسانی تماس گرفته وسرنخ هایی بدست داده
باشد.
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نگارنده مدعی انجام یک چنین کطار سطترگ نیسطت ،ولطی سطعی میکنطد
در ایطططن اسطططتقامت کطططام کطططوچکی بطططردارد و بطططر ایطططن بخطططش از زنطططدگی
اجتماعی گوشه چشمی داشته باشد .
در روزگاران قبل از اسالم  ،فیطودال هطای کشطور مطا و سطرزمین هطای
مجطاور آن  ،در حطوزه فرمانفرمطائی خطود قطدرت و اختیطارات وسطیع بطا
یک نوع استقالل محلی داشتند که آنها را گاهی شاه و گاهی مرزبان و
گاهی با القطاب دیگطری میخواندنطد  ،ماننطد  :سگانشطاه ( شطاه سیسطتان )،
زابلشططاه ( ش طاه زابلسططتان ) ،کابلشططاه ( شططاه کابططل) ،کوشططان شططاه ( شططاه
کوشانی ) و مکرانشاه (شاه مکران ) وغیره]1[.
اینان بنابر وضع جغرافیائی و یا مصالح نژادی و اختالف دین و زبان
و غیره مستقل و مسوالن اداره اراضی خود بودند و گاه گاهی بر یک
دیگر خود مي تاختند .و در صورت فتح و غلبه ،طرف را بطه اطاعطت
و دادن مبلطططغ معینطططي کطططه آن را « خطططراگ » (خطططراج ) میگفتنطططد ،وادار
میساختند .همچنان طرف مغلوب  ،مکلف بود در جنگ هطا بطا عطده یطی
سططوار و پیططاده خططود در رکططاب فیططودال مططافوق ( ماننططد واسططال و سططنیور
اروپا) شرکت کنطد .ایطن خصوصطیت فیطودالی تقریبطا ا در سراسطر قطرون
وسطی در شرق و درغرب بچشم میخورد .
یکی دیگر از خصوصیات بارز فیودالیزم چه در شطرق وچطه درغطرب
 ،لشکرکشی بطر همسطایه هطا و در صطورت پیطروزی ،غطارت و چپطاول
ملل مغلوب است .غطارت همسطایگان و جنطگ هطای پطی در پطی بخطاطر
فططتح و چپططاول مردمططان همسططایه ،طبیعت طا ا تقویططت نیططرو هططای جنگ طی را
ضروری میساخت و برای بر آوردن چنین مامولی  ،وضع یا افطزایش
مالیات ها و عوارض گوناگون بطر مطردم روسطتائی کطه اکثریطت مطلطق
آن را برزگططران تهططی دسططت و زارعططان مططزدور و پیشططه وران و اهططل
کسبه تشکیل میطداد ،بطدون شطک اقتصطاد جامعطه روسطتائی را در خططر
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انهدام و نیستی قرار میداد .چنانکه خسرو پرویز ساسانی بر اثر جنگ
هطططای ططططوالنی بطططا رومیطططان و افطططزایش مالیطططات هطططای گونطططاگون بطططرای
مصططارف کمططر شططکن جنططگ و دربططار و دسططتگاه شططاهی  ،بنططابر روایططت
تطاریخ قطم  « :مطردم از فقطر هطالک شططدند و خطراب گشطتند تطا غطایتی کططه
کنیزکی را بدرهمی میفروختند ]2[».
ظهور اسالم در همسایگی ایران با شعار مساوات و برابری باعث شد
کططه درقلمططرو ساسططانی بططزودی تغییرات طی رونمططا گططردد .در سططال ۶28
میالدی  ،شیرویه پدر خود پرویطز را سطرنگون کطرد و در دادگطاهی او
را محکوم به اعدام نمود به این اتهام که «:مردی ظطالم را بطر گماشطتی
بطططر رعیطططت تطططا بقایطططای خطططراج بیسطططت سطططاله سطططی سطططاله بطططزخم شطططکنجه
بستد]3[».
بدون شک ناهنجاری های ناشی از ظلم و غارت و بهره کشی بطی حطد
و حصططر شططاهان و فیططوداالن ایططران اواخططر عهططد ساسططانی درسططقوط آن
دولت بدست مسلمانان تاثیر بسطزائی داشطته اسطت  .فیطودال هطای محلطی
شرق ،اکثرا ا مانند واسال های اروپا ،از سالطین وقت تبعیت میکردند،
ولی هر وقت منافع خود را در خطر میدیدند ،علیه سلطان یطا شطاه کطار
شکنی میکردند و از اطاعت مرکز سر باز میزدند.
در دوره اسططالمی هططر قططدر نفططوذ دولططت مرکططزی کمتططر میشططد ،قططدرت
فیططوداالن افططزایش م طی یافططت و فکططر خططود مختططاری و توسططعه طلب طی و
زمطططین گیطططری در آنهطططا قطططوت میگرفطططت .چنانکطططه یکطططی از علطططل از هطططم
پاشطططیدگی امپراتطططوری اسطططالم و حکومطططت هطططای صطططفاری و سطططامانی و
غزنططوی و س طلجوقی و تیمططوری و غیططره  ،غیططر از تضططاد هططای درون طی
دسطططتگاه اداری هریطططک از ایطططن حکومطططات ،مبطططارزه بطططین فیطططودال هطططا و
اختالف بطا حکومطت مرکطزی چیطزی دیگطری نبطوده اسطت ،حتطی بیشطتر
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فیودال و اشراف بایکدیگر برای بدست آوردن مشاغل و مناصطب مهطم
کشوری در رقابت بودند .
امراء و سالطین گاه برای حفظ موقعیطت خطود بطا فیطودال هطا و اشطراف
محلی از در دوستی پیش مطی آمدنطد و بطه حکمرانطان و نماینطدگان خطود
دستور میدادند که از منافع خصوصی آنها حمایت کنند .بیهقطی مینوسطد
کطه سطلطان مسططعود «حسطن سطلیمان را کططه او از بزرگطان امیطران جبططال
هططرات بططود بخوانططد و بنواخططت وگفططت :مططا ف طردا بخططواهیم رفططت و ایططن
والیططت شططحنگی بتططو سططپردیم و سططخن «اعیططان» را بشططنوی و هشططیار و
بیدار باشی تا خللی نیفتد به غیبت ما]4[».
جنگ هطای پطی در پطی فیطودالی و اخطذ مالیطات هطای گونطه گطون  ،غالبطا ا
دهات و شهر ها را با وضع اسفناکی روبطرو میکطرد .بیهقطی در تطاریخ
خویش پس از شرح اشتباهات سلطان مسعود می نویسد «:نیشاپور این
بار چنان دیدم که همه خراب گشطته و انطدک مایطه آبطادانی مانطده و منطی
نططان (کطططه قبطططل از  ۴31ق بطططه سططه درم بطططود ) بطططه  13درم شطططده بطططود و
کدخدایان سقف های خانه بشکافته و بفروختطه و از گرسطنگی بیشطی بطا
عیططال و اطفططال بمططرده و قیمططت ضططیاع شططده و درم بططدانگی بططاز آمططده ...
حططال ایططن محمططد آبططاد چنططان شططد کططه جفططت واری زمططین بیططک مططن گنططدم
میفروختند و کسی نمی خرید ]5[ ».
در حطططالی کطططه مطططردم بینطططوا و طبقطططات محطططروم در کمطططال عسطططرت بسطططر
میبردند  ،اشراف و مالکان بزرگ  ،در نهایطت تطنعم زنطدگی میکردنطد.
دارائی اشراف بنابر منابع تاریخی  ،عبارت بود از  :زرنقطد ،جطواهر،
امالک اقطاعی  ،ضیاع اقتصادی و عقار ،زرینطه و سطیمینه  ،دهطات و
آسططیا هططا ،گلططه هططای گوسططفند و گططاو و اسططپ و قططاطر و اشططتر و کنیزکططان
زیباروی و غیره بود ]6[.
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بقططول طبططری  :در سططنه  120هجططری تنهططا دهقططان هططرات بططه حکمططران
عربی بلخ ( اسد بن عبدهللا قسری) هدایای بطه قیمطت یطک ملیطون درهطم
تقططدیم داشططت کططه در آن دو قصططر طططال و نقططره و ابریططق هططای سططیمین و
زرین و دیبا های مروی و قوهی و کطره یطی از ططالی نطاب بطود و ایطن
هدایا صحن خانه حکمران را پر کرده بود]7[.
ابططن خلططدون ،قاض طی القضططات مصططردر قططرن هشططتم هجططری ،در مقدمططه
خود میگوید که مالکیت بزرگ از دو راه امکطان پطذیر اسطت :یکطی از
راه تجاوز (بحقوق دیگران ) و دیگری از راه ارث  .و عالوه میکند :
بیشتر احکام سلطانی متکی بر جطور و سطتم اسطت  ،زیطرا عطدل محطض
تنها در دوران خالفت راشده مرعی بود و آنهم کم دوام بود]8[.
بطططططور کلططططی جنططططگ هططططای دایمططططی و غططططارت ملططططل مغلططططوب یکططططی از
خصوصیات قرون وسطی و خصطلت هطای نظطام هطای فیطودالی اسطت .
در موقطططع بطططروز جنطططگ  ،معمطططوالا اطاعطططت فیطططودال هطططا  ،از حکومطططت
مرکزی کمتر میشد .سالطین و حکومت ها برای تضعیف فیودال ها ،
گاه و بی گاه موضوعی را بهانه کرده بر سطر آنهطا میتاختنطد و مقطداری
از دارائی آنها را به غنیمت یا چپاول می بردند  .گاه برای حفظ موقف
خود  ،بین آنها و عشایر و اقوام  ،کینه و عداوت محلی ایجاد میکردنطد
و آنها را بجان همدیگرمی انداختند.
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