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 یاد آوری  نویسنده
 

سندگان افغان،مجموعه نوی آثار بر اهنظربرخی وبرخی بررسی ها 

ی است که اثار برآنها وبررسی های نویسنده ای از تقریظ ها وتحلیل 

ن  ند ویا از طریق دوستاخصاً آثار خود را برایم فرستاده اش مولفان محترم یا

 فرصت های فراغت برآنها تبصره ها  برآن آثار دست یافته ام ودر خود

نشر   ودر پورتال افغان جرمن به نوشته امبرداشتهای خود را تحلیل ها و و

 سپرده ام. 

برجسته  ررسی ونگاشتن تقریظ وور ب البته تعداد آثاری که به منظ

برای من فرستاده شده، بیشتر از این های است که   اثرهای ختن خوبی اس

اران وعالقمندان این دوستد شدراین مجموعه گرد آورده ام واینک پیشک

 نمایم.   آثارمی

شعری خانم با ارزشمند  پنج مجموعهتا نیافتم ت که فرص ن ای از

برآنها   م وتمام کنلحه جان  واهب را نم صااخکشور پراستعداد  قریحه و

گرفتاری های زندگی شخصی که با مریضی   جز دلیلی نمایم، نظرابراز 

ا در ومریضداری ومصروفیت های  فرهنگی، فرصت انجام هرکاری ر

را برای عذر رم، وهمین ی ندادیگر رعذ، ستموقعش از من گرفته ا

ین کرده برای من خود مزهای دیگری که آثارخود را با امضای  نویسنده

امیر و اقای آقای  پیکار پ ، نویسندگانی چون:مند،تقدیم میکن اعنایت کرده 

غیره دوستان وداکتر مرحوم اکرم عثمان وآقای جهانی و رتبیل شامل آهنگ

جبران   تا  ر چنین فرصتی میسرگرددبقیه عم تقدیم میکنم وامیدوارم در 

 نم.کمافات 

ا هم؟ برای اینکه این تقریظ دادانجام ولی همین کار ناقص را چرا 

ۀ کتابهایم که هریک موضوع مشخصی را دنبال  وبررسیها وتحلیلها،از رد
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آنها را زیر این یا آن کتاب خود شامل نمایم.  میشدمیکنند،خارج بودند و ن

آنها الزم   بر دسترسی آسان ترون این مقاالت د شدمفقو از  برای جلوگیری

 ودم ته ب شنو سالهای گذشتهخود که درت ف مقاالاز آرشی  را دانستم آنها

مثل یک اثر مستقل  ه با حجم مناسب در یک مجموع جستجو وگرد آورم و

 درسلسله آثارم به دوستداران کتابهایم تقدیم نمایم. 

تحلیل ها نظر به  رسی ها وها و بر قریظاین ت تفصیل  کوتاهی یا

بعضی موضوعات  ت که سطبیعی ا. از هم فرق داردمحتوای آثار مورد نظر،

که عالوه برمحتوای خود اثر،نکات واقع شده طوری نده س نوی طرف دلچسپی

 تقریظ ها برخیلی و ،تا موضوع کاملتر شده باشد  ما افزودهبر آن دیگری 

  از ارزش که به هیچ وجه ده، ارائه ش موجودهبدون حاشیه پردازی با حجم 

 اثر نکاسته است. 

 بتوانم اینمیدوارم در اینده هنگی ابا تقدیم این خدمت کوچک فر 

اسباب رضایت دوستانی که آثارشان بدستم رسیده رفع نمایم و را خالء کارم

 فراهم کنم.ودراین مجموعه نیامده اند، اند، 

 2017/ 6/5پایان 
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 مقالۀ اول

 

 برکتابمروری  

 زندگی امیر دوست محمدخان،امیر کابل

 میاناشترجمه داکتر سید خلیل هللا ه

 ( 200۶جنوری 1۵)

 

ت محمدخان ، تالیف موهن الل  میر دوسازندگی 

کشمیری ،ترجمۀ دکتر سیدخلیل هللا هاشمیان، چاپ  

تاریخی  کتاب مهمترین امریکا،  2۰۰۶جنوری 

اد های  است که رخد  جنگ اول افغان وانگلیس 

ابر قدرت  ی دواریخی ، سیاسی ونظامت

هم  زد در قرن ن استعماری)روسیه وانگلیس( را

مولف کتاب،   غانستان، توضیح وتشریح میکند.فمیالدی برمحور شکل گیری ا

موهن الل هندو، یکی از ورزیده ترین جواسیس هندبرتانوی است که خواسته  

  ۱۸3۹ن را درافغانستا است با نگارش این کتاب تجاوز نخستین انگلیس بر

 ری میالدی بخاطرحفظ سرحدات هندوستان در برابرپیشروی روسیه تزا

استعماری را   د، ولی آنگاهی که فرجام سیاست هدرآسیای میانه، محق جلوه بد 

ارزیابی میکند و می بیند که انگلیس در این راه تمام قشون خود را به استثنای 

وردی داشته باشد تا تفوق خود  ام دست آیکنفر تباه ساخته است ، بدون آنکه کد 

آنگاه اززیر قلم اونکاتی   د،رادر عرصه نظامی ویا سیاسی بررخ روسها بکش

وطئه ها ووعده خالفیهای دست چکیده که پرده ازروی دسایس وت وفر

 اندرکاران سیاست استعماری در افغانستان ومنطقه برداشته است.

استخدام افراد  الل: در دراین کتاب بیش از هرچیز دیگر نقش موهن

مثالً: در ل ندهاری ودستگاه امیر کابموثر در دستگاه حکومت سرداران ق

قندهاری وهمچنان   شاورارشد وبلند مرتبت سردارانماستخدام مالنصوح، 

جذب سر لشکر سپاه قندهارحاجی خان کاکر،وبالنتجه شکست وفرارسرداران 

غ گذشتاندن مدافعین آن  ی واز تی قندهار به ایران، ونیز در فتح باالحصار غزن

  محمدخان، ونیز ت وبه اسارت گرفتن سردارغالم حیدرخان پسر امیر دوس

ولی ، سرلشکرسپاه امیردوست محمدخان  شیرینخان چندا  ندرجلب وجذب خا

در جبهه ارغنده وفراری ساختن امیر بسوی بخارا وهمچنان در ایجاد شورش  
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ت دادن اسرای انگلیس از  م در نجامردم کوهستان وپروان برضد امیرکابل وه

صفحات  )است. ثرمو  چنگ صالح محمد خان در بامیان بسیار چشمگیر و

  (2،ج200،201،382، 109،172، 1۵۶،1۵2،133

زندگی امیر دوست محمدخان از این جهت نیز کتاب بسیار پر اهمیتی  

است که درآن سیماهای رجال وشخصیت های ملی را که برای طرد 

در منزل عبدهللا خان اچکزایی در   ۱۸۴۱سال نومبر کشوردر متجاوزین از

 خان لوگری،  صمیم گرفتند ،از قبیل امین هللاوتکوچه باغ نواب گردآمدند 

لسالم خان،میرافضل خان،میراحمدخان، صمدخان، سکندرخان، عبدا

 محمدحسین خان عرض بیگی چنداولی،حاجی علیخان، خضرخان کوتوال،

 یر، ناظرعلی محمد، میرآفتاب، میرزامپیشخدمت،میرجنید، محمدعظیم خان 

 یرسیدخان،میرغالم قادر،اقارب ،م محتسب ،میرمحبوب،میرحاجی  عبدالرحیم

وله خان، نواب محمدزمان خان،نواب امیر دوست محمد خان )شجاع الد 

 محمدعثمان خان وغیره(،پسران میرداودخان هوتک،ولیخان میراخور، 

شناساند و   ( به ما می3۰۴ص ثمانلو )اکبرخان خوبگاهی،عبدالرحمن خان ع

حمدعثمانخان تگابی، م همچنان از مبارزین ملی در نقاط دیگر کشورچون:

میرمسجدی خان، ملک سیف  ان کوهستانی، میردرویش برادر خمیرمسجدی

الدین خان گل دره، علیخان تتمدره، محمدشاه خان غلزایی وبرادرش دوست  

ن احمدخان داماد ن)= سلطامحمدخان، وزیر محمداکبرخان وسلطان جا

پایداری کرده ه وبرادر زاده امیر دوست محمدخان (وغیره که تا آخرین لحظ

وباره کشور خود را از کام ل وهستی خود درگذشته اند تا د ااند واز جان وم

 اژدهای استعمار نجات بخشند، به ماسخن میگوید. 

م  م سیدهاش در این کتاب ما باشخصیت روحانی وبا نفوذ ُکـنـــر مرحو

ر  کنری که عم سید صفدرپدر سیدجمالدین افغانی وپدرپدر بزرگ دکتو

ان در ود، آشنا میشویم. دکتور هاشمی ش هللا هاشمیان)مترجم کتاب( میل سیدخلی

( درحاشیه یک رخداد تاریخی از مقاومت  2،ج 2۵۸ -2۴۹این کتاب )صفحات 

سید   به معرفیسید هاشم خان کنری در برابر قوای انگلیس  یاد کرده ونیز 

هاشم کنری وسلسله نسب وی پرداخته است که نشان میدهداین خاندان از  

روشان   یر بابا از مخالفین سرسخت پیرپ الف سید علی ترمذی معروف به اخ

انصاری بوده واسالف سیدجمالدین افغانی هنوز دروالیت  کنرافغانستان از 

 رند.خود قلعه وزمین وباغ وعقار ونام ونشان معلومدار دا
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در این کتاب ما با سیما وچهره هایی وطن فروش وخاینان ملی   نانهمچ

 منافع شخصی چگونه برای بیگانه وشویم که می بینیم بخاطر پول مینیز آشنا 

ها ومتجاوزین جاسوسی میکنند تا مردم وطن دچار ذلت وزبونی وسلطه  

یز  وعمر استعمارگران درکشور بیشتر گردد. این چهره های خودفروخته ن

برای نسل های حال وآینده معرفی گردندتا درس عبرتی باشد برای  باید 

حاجی خان کاکړسرلشکر   لن مطالب را میخوانند، از قبیایدیگران که 

قندهاری ،ومال نصوح پیشکار بلند مرتبت سردار کهندلخان   سرداران

قندهاری ،نایب شریف خان  وخان شیرینخان چنداولی وجان فشان خان 

مشهور به بچه پهلوان(،میر حسن، شاه جی، مال  اج محمد)پغمانی وت

وعباسخان   الزایی ،مهرعلی خان، علی میرزوپاحمدبرنج فروش، غالم خان پ 

شاه کشمیری،غالم حسن خان قزلباش ، شیرعلیخان   شاه غاسی، سیدمرتضی

جوانشیر، آغاحمزه، مستوفی عبدالوهاب درانی ، سردار عبدالرشید 

ویم که عاقبت شومی در انتظار شان است و  آشنا میشمحمدزائی وغیره نیز 

وزگار  ر هندوستان به حال زار وابتر  بهبرخی از اینها حتی بعد از فرار 

ز گشت به کشور خود را نداشتند ونام بدی از خود میگذشتاندند ولی روی با

 (  2،ج ۱۸۶،۱3۴، 2۹2،  3۸3،3۸۴،3۸2درتاریخ گذاردند.)صفحات 

پلزائی برضد دولت امیر دوست م خان پو بطور نمونه ازجاسوسی غال

خوش خدمتی به بیگانه چه  ی خان یادآور میشویم که کار کردهای اوبرامحمد 

وهن الل میگوید: » هنگامیکه من از ناگواری برای اودر برداشت. م د پیام

مشهد به پشاور برمیگشتم، درمسیر راه من در کلکته باغالم خان آشنا شدم 

این شناسائی  ودوستی باالخره منجر به  وت کرد وواو مرا برای نان شب دع 

م  ان درکابل مقرر گردید....]هنگم آن شدکه بعدا او بحیث مخبر وجاسوس

[ از قندهاردر تحت هدایت ۱۸3۹لیس در بهاراشغال قندهار توسط قشون انگ

ومراقبت آمرین انگلیس، من حوالهً مبلغ چهل هزار روپیه را برای غالم خان 

زمان پر آشوب توسط یک صراف شکارپوری بنام  که درآن بکابل فرستادم 

غالم خان   هد.اولیای انگلیس از قندهار بش »پوکهار«درکابل به او پرداخته

ل بمقابل امیر دوست محمدخان آشوب وبی امنیتی ایجاد هدایت داد تا درکاب

ومردم را بضدامیر تحریک کند. غالم خان توانست حمایت و همکاری حافظ  

ابل وپسر میرواعظ، را که یاغی ترین رافضی ریاکار  معروف ک  جی ، فقیر

همکاری خواجه  و کند.او همچنان موفق شدحمایت ن درسلطنت کابل بود،تامی

ان وعارفان ویک عده مشاهیر وخوانین دیگر مقیم کابل ،  خانجی ساکن عاشق 
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چه درانی وچه قزلباش رابرای شاه شجاع وانگلیس جلب وتامین کند. باری  

ییرقیافه درلباس زنانه درحالی که چادری پوشیده ووجود خود ان با تغغالم خ

مرکب از چنگال امیر کابل   انده بود، صبح وقت سوار بریکوش رااز سرتاپا پ

ودر یک جای دور مخفی گردید. بدین ترتیب او با مهارت توانست از  فرار

امیر  دستگیری خود توسط عمال امیر فرار کند، زیرا امر بازداشت او توسط

در شده بود. بعد از آن غالم خان پوپلزائی، بسواری اسپ خود را به تگاب صا

مازو"  تگاب که در نزد مردم به "بچه  ند ونزد ملک شاه دادخان زعیمسار

معروف بود، رفت. ملک مذکور به او پناه داد وهم بمشورت او)غالم خان(  

ه با  ود وهمراعمل کرد، چنانچه قوم خود رابطرفداری شاه شجاع بسیج نم 

غالم خان به کوهستان رفت که درآنجا همه سران اقوام از قبیل  

،  خلیفه ابراهیم، میر سکندرشاه  ،حان، میر درویشخان، میر خوجهدیمیرمسج

سیف الدین ، ملک عیسی خان، ودیگر سران نجراب ، پنجشیر، غوربند، 

غالم  کوهستان وکوهدامن همه سالح بدست گرفته بحمایت از پالن ونظرات 

برخاستند. بدینسان پولی که ما از قندهاربرای غالم خان بکابل ارسال   خان

  ولید اغتشاش بمقابل امیر دوست تبودیم، او پول مذکور رابرای ه کرد 

محمدخان توزیع ومصرف نمود. وامیر را که هنوز درکابل بود توسط یک  

تن قیام حمله از کوهستان تهدید کرد. حافظ جی در عین زمان برای خفه ساخ 

مردم کوهستان که او را بحیث پیر مذهبی خود تقدیس مینمودند، دست به 

فظ دوست محمدخان پیوست. معهذا حا زد وظاهراًبضدانگلیس با امیرر تظاه

جی از نزد غالم خان دوست وهمکار انگلیس مبلع هشت هزار روپیه بطور  

نی خود مخفی بقسم تحفه پذیرفته بود، لهذا بعوض آنکه پیروان کوهستا

ابکمک امیر وبرضد انگلیس تشویق نماید، حافظ جی وقتی بکوهستان رسید  ر

 (  2،ج۱۸۴، 2۰۱،۱۹۹مود.« ) صص  نانگلیس با غالم خان همکاری   فعبه ن

انگلیسها میدانستند که آسان ترین راه اغوای مردم برای شورش، جلب 

از این   روحانیون متنفذ است وبه همین دلیل غالم خان پوپلزائی با آگاهی

رازقبل ازهراقدامی با پرداخت مبلغ هشت هزار روپیه توجه وهمنوائی  

لب کرده است. درحالی که جهرحافط جی را بسوی شاه شجاع ش روحانی

ان دیگر حافظ جی ، میرحاجی ومیر آفتاب عناصر ضد انگلیسی بودند برادر

ا وتاخروج انگلیس از کابل همواره در صف مبارزین ملی قرار داشتند.ام

فظ جی با همه خوش خدمتی به شاه شجاع وانگلیسها یک سال بعد  شخص حا

گرفت وبه هندتبعید گردید.  خشم اولیای امور انگلیس قرارو مورد بی مهری
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( وسران کوهستان وپروان نیز که فریب وعده های میان تهی  2۶۹ان،ص )هم

یسها  غالم خان پوپلزائی راخورده بودند، یکسال بعد برضد شاه شجاع وانگل 

م کردند و در زیر علم امیر دوست محمدخان برقرارگاه های نظامی  قیا

-27۵بردشمن واردآوردند.)صص  انه حمله بردندوتلفات سنگینییرانگلیس دل

 ( 2،ج 27۰

پایان سرنوشت جاسوسی غالمخان پوپلزائی نیز خواندنی وعبرت  

ایت انگیز است، از قول موهن الل میشنویم: » غالم خان مشوره وخدمات نه

مند باولیای انگلیس وهم بشخص شاه شجاع واراکین دولت او بارتباط  ارزش

ت او خصوصاً در دوصحنه، یکی  امملکت تقدیم نموده، ارزش خدمه طرزادار

هنگام ظهور امیر دوست محمدخان درکوهستان که برای جنگ با انگلیس  ب

-۱۸۴۱احضارات گرفته بود، وبار دیگربهنگام مصیبت بزرگ درسالهای ) 

ل، غیر قابل جبران میباشد. در دوران وقوع حادثات مذکور  (درکاب۴2

در نزد انگلیسها  ات مهمی که انجام داده همیشهدمغالمخان بخاطر خ

ادشده است، امااینک من مجبورم شمه ای درختم داستان او هم  باعالقمندی ی

وهم پیرامون پایان زندگی او بنویسم. انگلیسها درمقابل خدمات ارزشمند  

عده های تحریری وهم شفاهی دادند که گویا او را برتبه ومقام المخان وغ

متیازات وهم مستمری دایمی از اسانند، وعالوتاً وعده کردند یرمیراثی اش م

طرف دولت انگلیس وهم از جانب شاه شجاع باو داده خواهدشد. اما هیچیک  

رای  انب خودباز تعهدات مذکور هرگز در مورد او ایفا نگردید. انگلیسها ازج

  ای مردم وکسانی که خدمات ارزشمند به نفع انگلیس انجام میدادند، وعده ه

اقی میماندند. ن وعده ها فقط درقالب الفاظ بیبلند باالیی میدادند، ولی ا

غالمخان پوپلزائی که هنوزهم بایفای وعده های دولت انگلیس امیدواربود، 

منصرف نشد که ا زمانی ازاخالص وعالقمندی وهمکاری خود با انگلیس ت 

عقیب انگلیسها به  ت سپاه انگلیس مجبور به ترک افغانستان گردید. آنگاه اونیزبه

بدون موجودیت سپاه انگلیس خطر ، چون اقامت او در افغانستان ت لودیانه رف

حتمی به حیات او میبود. بدین نهج غالم خان زمین وجایداد وحتی خانه نشیمن  

نزدیکی وخدمت وتعلقیت به انگلیس از  را بخاطروهم اقارب ودوستان خود 

یم شد. اینکه دولت انگلیس مق دست داد وبحیث یک فراری درکشورهند 

چقدر در برابر او ایفا نمود، قابل شنیدن  دات ووعده های خود را چطور و هتع

است. انگلیس درکابل به اعطای نشان ولباس فاخره او را مفتخرساخت، اما 

به شاه شجاع و وزیران او _مالشکور ونظام  انگلیس  درعین زمان اولیای
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پایدو،   ه حیث یک آدم کوچک، مانند یکب الدوله_ اجازه میداد باغالمخان

ی جایداد شخصی بسیارکوچک وناچیز او مالیات وضع  معامله کنند. حتی باال 

وتحصیل کردند. درحالی که همین جایداد در دوره امیر دوست محمدخان از 

تیجه این طرز معامله غالم خان آنقدرفقیر وناتوان شد بود. درنمالیات معاف 

هر چیز قیمتدار خود را ومین" خود راجواب داد، اسپها خد که در لودیانه "مست 

وبعد ازآن به فاقگی بسر میبرد، درحالی که مریض وزمینگیرهم   بفروخت 

ن و  شده بود، تا باالخره بوضع فجیع  وفات یافت و یک خانواده نهایت ناتوا

 ( 2،ج 2۱۰و پر از محنت ورنج از خود بجا گذاشت! « ) ص  فقیر

وی انگلیس تبعید  س کاکړ نیز بعد از سه ماه از  انپاداش خیانت حاجی خ

تان به هندوستان وواپس گرفتن لقب نصیرالدوله ازاو بود که او از افغانس

(حاجی  22۰هنگام پیوستن به قشون انگلیس در قندهار دریافت کرده بود.)ص 

سال قبل به عنوان سپاهساالر قشون افغانی در جنگ جمرودبا  ن کاکړدو خا

ها جناح تحت فرمان  کخیانت شد وبا تطمیع ازسوی سی ب سیکها نیز مرتک

ه نمود که براثرآن تلفات سنگینی به قشون افغانی واردآمد وپس  خود راتخلی

ازختم جنگ امیر دوست محمدخان میخواست اورا بدست مرگ بسپارد، ولی 

خدمت از مرگش درگذشت واز کابل اخراجش کرد واو نزد   ابرسوابقبن

برگزیده شد، مگرمجدداً  وباره به سرداری سپاه قندهارود سرداران قندهار آمد 

 خیانت به وطن شد.مرتکب 

درجای دیگری موهن الل ازوعده خالفیهای انگلیس با افغانهای  

ا که مشاور  النصوح راغواشده یادمیکند و میگوید: » ما توانستیم همکاری م 

ه  ک بلندمرتبت سرداران قندهاربود، در برابر اعطای یک سند تحریری

م. بمقابل مری را به او میکرد، بدست آریعتضمین پرداخت معاش مستمری 

این عطیعه وتعهد، اوحاضرشده بود تا سرداران قندهار را از مقابله با سپاه  

شد، چونکه دراثر ود موفق برتانیه منصرف بسازد. مال نصوح به ماموریت خ

نمیخواستند  ه مشوره های اوسرداران بایران فرارکردند، اما انگلیسها ک

رصدد بهانه جوئی و یافتن  رابر خدمات او ایفا نمایند، د بتعهدات خود رادر 

قصور او برآمدند، مثالً میگفتند که، سرداران بحاطری از قندهارفرار کردند 

یا اینکه میگفتند سرداران بامشاهده قدرت  بجنگند! تا دراینده بتوانندبا انگلیس 

ز ما ترسیدند  امحمدخان درانی به جبههً ما  ست سپاه برتانیه وپیوستن حاجی دو

د، با این نوع بیانات گویا انگلیسها میخواستند بگویندکه  ومجبور بفرارشدن

خدمات ومشوره های مال نصوح به فرارسرداران موثر نبوده، لهذا او مستحق  
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()موهن الل داستان استخدام مالنصوح  ۱۴۹ری نمیباشد.«)ص عاش مستمم

ف خود درصفحه  رتماد سرداران قندهار را از طاع تاجر معروف ومورد 

 داده است.(کتاب توضیح  ۱۰۹

» عبدالوهاب خان مستوفی دومین شخص از قوم درانی بود که دراثر 

از  این شخص تخطی برتانیه از تعهداتی که به او کرده بود متضرر شد. 

طرف سرداران قندهار بحیث قاصد نزد میرمهراب خان کالت بهنگامی 

بحیث نماینده انگلیس بدربار  که سرالکزندربرنس وشخص خودم شد اعزام 

ان کالت موظف بودیم. یکنفرقزلباش طرف اعتماد سرداران قندهار نیز با  خ

  مهم وخاص عبدالوهاب خان همراه بود وسرداران قندهار نامه ها وپیامهای 

خود را که متضمن مذاکرات آنها بانماینده روسیه وسران قوم بلوچ بود،  

ً به میرمهراب خ ا قزلباش مذکور سپرده بودند ت ست بد  ان  آنها را شخصا

بسپارد. عبدالوهاب خان با ما تماس گرفت ووعده داد که اسناد مهم را 

نده  رد. نمایازهمراه قزلباش خود تصاحب نموده به نماینده انگلیس می سپا

 یه انگلیس درمقابل این خدمت بزرگ انعام وپاداش مکفی از طرف دولت برتان

وعده داد. را در سلطنت شاه شجاع به او  ت وهم منصب دایم العمر مستوفی

عبدالوهاب رفیق قزلباش راخود را با تهدید به قتل مغلوب ساخته، اسناد مهم  

الیکه خدمات مهم  د... درحرا از نزداو گرفته همه را نزدما به قالت آور

یس قبال  گلوباارزش این شخص هم شفاهی وهم تحریری از طرف اولیای ان

ن انعام وپاداش او را عوض آنکه اولیای انگلیس خودشابتصدیق شده بود، اما 

میدادند، فقط معرفی خطی برای او به عنوان منشی شاه شجاع دادند و درآن 

. شاه بمالحظه این معرفی شجاع است نوشتند که او یکی از هواخواهان شاه 

شد« اما "امرشاه" هرگز  هد خط فقط همینقدر به عبدالوهاب گفته بود:»امرخوا

مایوس  شت درکابل مصرف کرد ود. وعبدالوهاب هرچه از خود داشصادرن

 ( 2،ج ۱۵۰برگشت.«)ص 

موهن الل در پایان کتاب خود زیر عنوان »استعفای شهزاد فتح جنگ«  

گلیس نسبت به افرادی که به نفع انگلیس  ولیای انبازهم از بدعهدی ا 

س باچنین   ید میکند ومیگوید:» سپاه انگلقادرافغانستان جاسوسی کرده اند انت

افغانستان[ نه تنها جرئت وشجاعت نشان نداد، بلکه برگشت عجوالنه ]از 

تعداد زیاد سران قوم را که دوست وهمکار انگلیس شده بودند، بطور نامردانه  

ناکی قرار داد. یک تعداد سران قوم رامن منحیث راهی خطردر دو

وتعهد   مبودم ازمحمداکبرخان جدا ساز تهخدمتگارصادق انگلیس توانس 
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ش وانعام وهم امنیت وحفاظت آنها سپرده بودم، اما در شرافتمندانه برای پادا

موقع خروج از افغانستان بمشکل میتوانستم روی خود رابه آنها نشان بدهم،  

ور با چشمان گریان نزد من آمدند وگفتند:» ما دوستان خود را سران مذکهمه 

بل هموطنان خود برخیزند و  اسزادادیم، سبب شدیم آنها بمق و اغفال کردیم

گند. آنگاه آنها را بدهن شیران واگذاشتیم.« بمجردی که محمداکبرخان  بجن

  وهمکاری  شهر کابل رادوباره تسخیر کرد،  او تمام کسانی را که به حمایت 

انگلیس قرار گرفته بودند، شکنجه کرد، زندانی نمود، پول وثروت شانرا  

بزرگ  گویم که بعد از این یک معجزه یو تحقیر شان کرد.من بجدیت م فت گر

ویک مرحمت خداوندی تلقی خواهد شد اگر کسی در سرتاسر افغانستان  

اند.« کرده بتووترکستان  بقول ووعده های اولیای دولت انگلیس اعتماد واتکا 

 (  2،ج 3۴۹)ص 

نی  ماچنان به نظر میرسد که شغل پست جاسوسی در هروقت ودرهرز

دمات فقط در فرصت های معبین وگذراخو،نزد هیجکسی ارزشی ندارد 

اشخاص جاسوس خریدار میداشته باشد وبعد ارزش واعتبار خود را از دست 

ان  انستافغ ( درK.G.Bمیدهد. »جوا سیس خاد« که دست آموزان ونوکران )

خاطر کسب رتبه ومدال ومقام ومعاشات فوق العاده مردم را حق  بودند، وب

ت پوشالی، نیست میکردند، پس از سقوط دول احق بدام می انداختند،وسر بهون

اکثراً به روسیه فدراتیف فرارکردند. آنان در روسیه هیچگونه ارزش  

روف  ک پوش معواعتباری نداشتند وهرروز از سوی پولیس و نیروهای ماس

به "آمون"لت وکوب وتحقیر وتوهین میشدند ونشان دادن کارتهای خاد  

نمیکرد وهرچه در روز از دست  نسی شان نیز فایده ای بحال شا سووجا

فروشی در هوای سرد دربازارهای سرباز پیدامیکرند از ایشان گرفته میشد.  

یه  ی به روسفقط رده های باالئی خاد که با پشتاره های دالرواسعار خارج

  رسیده بودند، با اجارهً منازل گران قیمت واستخدام بادی گاردهای شخصی 

سیاه در  روند، ولی چون هیچ خارجی کله بیتوانستند ازمنزل خود بیرون م

روسیه مصونیت جانی ندارد، آنها هم بزودی از روسیه بدر رفتند ودر 

ود  گفته میشکشورهای اروپای مرکزی به عنوان پناهنده پذیرفته شدند. 

بیشترین "جواسیس خاد" در هالند وآلمان ودنمارک وسوئد بسر می برند 

ای فرهنگی ویا سیاسی( درست ههک های صنفی زیرسقفی )انجمن رو وگ

 ده اند وخود را  در پناه این اتحادیه ها تسلیت  میدهند.کر
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غبار در باره سرنوشت برخی از جواسیس و دست نشاندگان انگلیس 

: »در کابل حمزه خان غلزائی وعثمانخان باتهام دوستی  ویسد که در کشور مین

خان پغمانی از   ن، نایب محمدشریف خان وجانفشا ند با انگلیس محبوس شد 

دم فرار کردند، پسران جانفشان از دم تیغ مردم گذشتند، مال ترس انتقام مر

ی غالم پوپلزائی ومحمدعثمان نظام الدوله سدوزائی وپسران شاه شجاع یکی پ 

( وخود شاه شجاع نیز  ۵7۱درهندوستان پناهنده شدند.« )غبار،ص دیگری 

الدوله پسر نواب محمد  علیس به افغانستان از طرف شجانگبجرم آوردن ا

ان و رفقایش در جبه زار سیاه سنگ به قتل رسید. بدینسان درس های زمان خ

تاریخی به مردم می آموزد که هرکه به وطن خیانت کند ودست در دست 

رای تجاوز به وطنش بگذارد، فرجامی بهتر از شاه شجاع وپسرانش  بیگانه ب

ی خان کاکر ودیگرجواسیسی  جوغالم خان وجانفشان خان وحا  لهونظام الدو

وسط مردم سربه نیست شدند،درانتظارشان نیست. مردم افغانستان  که ت

هرگناهی را می بخشند، ولی هرگزگناه جاسوسی به بیگانه و دشمن وطن را  

 د واشد مجازات کمترین سزای جاسوسان خواهدبود. نمی بخشن

افغان،  نادآوری از دلیری وشجاعت دو زی از مزیتهای دیگراین کتاب، 

، خانم یزدانبخش میرهزاره بهسوداست ودیگری  یکی دخترزعیم دایزنگی

مبارزات خستگی ناپذیرخواهر امیردوست محمدخان، خانم عبدالرحیم خان،  

اشد که هنگام تجاوز انگلیسها برکشورقرآن را در دخان میب مشهور به مادر مد 

پروان میرفت و وؤسای با رسوخ کابل وکوهستان ر  بغل گرفته خانه به خانهً 

ن سوگند میداد وبرای مقابله با انگلیسها وراندن آنان از کشور آنها را به قرآ

 تحریک وتحریص میکرد. 

فت، چادر می فذین میربقول موهن الل، مادر مدد خان وقتی بخانه متن 

میکندکه »  ه شویق میکرد.او عالوانداخت وآنها را به حمایت از برادرخود ت

میر به بامیان و]اشغال اوشنیده ام که بعد از حمله ا کاز زبان کسان نزدی

پایگاه های انگلیس توسط امیر[، این زن شب وروز بخانه سران کوهستان 

ره میزند وحمایت وهمکاری  س آنها گمیرود ، قرآن را درمیان میگذارد وبلبا

گره انداختن بدامن مردان   هاآنها رابرای برادرش کمایی میکند. در بین افغان

رحم آنها که به اساس عنعنه ملی ردشده له موثراست برای جلب حمایت وتیوس

ً که توسط زنی سرشناس صورت بگیرد. وقتی ازاین   نمیتواند، خصوصا

با میردرویش) برادر میر  ابقی که موضوع خبرشدم، باساس شناخت س
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بغاوت دست ز مسجدی خان( داشتم برایش نوشتم وسفارش کردم که ا

 (  2،ج 27۵ت نماید.«)ص عبکشدوبشاه شجاع بی

موهن الل جای دیگری مینویسد:»این زن که اکنون بیوه است وبه نام  

مادر مددخان یاد میشود، به برادرخودامیر کابل شباهت دارد وزنی است 

هنگامی که تمام افراد فامیل امیرزندانی و]بعد[به هندوستان  وفعال.  متهور

تا اولیای انگلیس را راضی   ن زن به هروسیله ممکن دست زد ایاعزام شدند، 

زد که همراه خواهرش) ظاهرامادر عبدالرشید خاین، خانم عبداالمین خان بسا

 رادرش درتوپچی باشی _ س( درکابل بماند. مشارالیها میدانست که گرچه ب

ترکستان بسرمی برد، عاقبت عودت خواهدکرد وآنوقت قیام ملی درکشور  

ً اهدگرفت. به این منظوراو شخصخوصورت   بمنزل هریک از سران قومی  ا

  رفت وآنها راتحریک  به قیام برضد انگلیس مینمود. وهنگامی که امیر می

ستان می  دوباره خود را به میدان جنگ رساند وبا سپاه ما در بامیان وکوه

جنگید، مشارالیها شب وروز آرام نداشت واز یک قریه به قریه دیگرمیرفت 

ملی   ر دست داشت تحریک بجنگ وقیام د س محل رابا شفاعت بقرآنی که ئیرو

وحمایت از برادرش امیر المؤمنین میکرد. هنگامی که امیر تسلیم شد، 

 ومراقبت  مشارالیها بسیار ماهرانه بجالل آباد گریخت وباوجود تعقیب 

 ( ۱، ج ۱۸۵-۱۸۶ما)انگلیسها( ، خود را بنحوی به پشاور رسانید.«)ص 

ن الل یاد کرده، زوجه  ه که ازشجاعت وهوشیاری  آن مو ریزن دیگ

خش میرهزاره بهسود است. موهن الل مینویسد: »این زن دارای یزدان ب

صفات خارق العاده بود وهم قدرت ودسترسی عجیبی در پیشگوئی واقعات  

شارالیها بعضی اوقات کاالی مردانه می پوشید که مجهز با  داشت. م آینده

له ای بود وهمراه  یمان، نیزه وخنجر وهم تفنگ فتوکشمشیر وسپر، تیر 

 میدان جنگ میرفت و در پهلوی او در جنگ سهم میگرفت. « شوهرخود به 

باری این زن وشوهر بدعوت امیردوست محمدخان به کابل رفتند  

ن امیر افتادند، مگر شوهر موفق به فرار از ردوبزنداوچندی نگذشت که ه

ر داد، اما ابحضور طلبیده مورد توبیخ قر رازندان شد وامیر زن میرهزاره 

گفت:» ای پسر سرفرارازخان! آیا شرم نداری که خود  زن میر بجوای امیر

رابایک زن برابر میسازی؟«امیر ودرباریان از این جواب منفعل شدند. 

ه چنداول ببرند وتحت مراقبت بگیرند.چندی بعد این زن شداو رابدستور داده 

د. گویند وقتی امیر  یواری اسپ راهی هزاره جات گرد بسنیزاز زندان فرار و

ین زن خبرشد یک عده سپاهی رامامور دستگیری اونمود. سپاهیان از فرار ا
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را به  امیر او رادریافتند ، اما این زن با فیر تفنگ برسپاهیان، موفق شدخود 

لمرو هزاره جات برساند، آنگاه سپاهیان امیر دست خالی بکابل برگشتند، ق

تگیرنمایند. انسته بودند آن زن دلیر را دسوه با احساس عمیق خجالت که نتبتال

زن میرهزاره وقتی نزد شوهرخود رسید با تجلیل واحساسات عالی مردم  

 ( ۱۸۹-۱۹۱، ص  ۱هزاره مواجه گردید.)ج 

د وسی ودو  دوست محمدخان« )دردوجل دگی امیرخالصه کتاب »زن

برای پژوهندگان تاریخ   کهفصل (دارای اطالعات فروان تاریخی است 

د به حساب آید. ترجمه وچاپ جلد دوم  تان یکی از مآخذ معتبر میتوانسافغان

کتاب موهن الل را که من چشم انتظار آن بودم وچندین مرتبه از طریق تلفن  

زرگوارآن ابراز داشته ام، برای  مترجم ب این آرزومندی را خدمت 

ن آن را برای اهل مطالعه شت داکترهاشمیان صمیمانه تبریک میگویم و دا

رهنگی درکشورماد بدون کاستی نمیتواند  ه میکنم. بدون شبهه هیچ کار فیتوص 

بسرآید، واین اثر نیزدارای کمترین کاستی هاست که میباید بدیده اغماض به 

اب به برخی عبارات برخوردم که در ادبیات ر این کتآن نگریست.مثال: د 

توانست  یرنخورده ام ومترجم بزرگوار م ب دری معمول نیست ویا من با آنها

» وبات  7، سطر  ۱۱3ی بکار ببرند. مثالً :درصفحه بجای آنهاعبارات خوبتر 

وپتاق زیاد میزد...« این جمله اگر بصورت" خودستایی" ویا "گزافه گویی "  

، سطر اول :»بدگمانی   2۰۰یشتر بود. درصفحه د حسنش بنوشته میش

بجای فریب  ن" اصطالح مردم لغمان است کهند وغوالندن امیر...« این "غوال

ز قلم دانشمندی چون داکتر هاشمیان بدور است که چنین  دادن بکار میرود، ا

)ازآخر( »قلعه را ایله   3، سطر3۱۱۹ادبیاتی را بکار ببرند. وباز در صفحه 

مله نیز از قلم داکتر هاشمیان عجیب مینماید وبهتر بود بجای  .« این جکرد 

کرد.« نوشته میشد.همچنان   هترک گفت« ویا » قلعه را تخلیا آن:» قلعه ر

چندباراز»جلگه« که زیستگاه میرمسجدی خان بوده نام برده    27۴ درص 

به این  شده است و درپاورقی آن مترجم خواسته بداند که آیا جایی درکوهستان 

ام هست یاخیر؟ در این مورد بایدیادآورشد که قلعه میرمسجدیخان درجلگه ن

  ۱۸۴2م غالمی منظومه ای درسال اله خضری واقع بوده است. مال غاجخو

به نظم کشیده و در آن مبارزه میرمسجدیخان ودیگر مبارزان کوهستان با  

 انگلیسها را درجلگه خواجه خضری بدینسان ذکر میکند: 
 ضرى کنارــهمى بود درُجلگه خ     امـدار     ـسجـدى ناز معـه ى قلیک

 ه ، همه آب جـوـبیک سو خالـکـوه           ب سوسو دشت و بیک بیک
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 ا بود، موضع دلـکشـانــکـه آنج     سندیدند آخر ، همه سرکشـان      پ

 ا سراسر نشستـنگ آنجــپـى ج    اید که نام آوران هرچه هست      بب

 د به یـادـا نـام مـانــبکـــوشیم تـ    ا برنس بـد نـــژاد      بـ ـکهآنـر مگـ

* *       * * 

بطه به ترجمه جلد اول  ( در را2۰۰3اپریل  6باری سه سال پیش )

کتاب موهن الل نوشته بودم: ترجمه کتاب حجیم »زندگى امیردوست 

وران  محمدخان« نوشته موهن الل، جاسوس معروف هند برتانوى در د 

گ اول افغان و انگلیس( را بوسیله دکتور سیدخلیل هاشمیان که رنج  )جن

ن برخود هموار کرده اند، آ ترجمه، تایپ و چاپ و مصارف  درفراوان 

 انه تبریک میگویم.  صمیم

نکته مهمى که به نظر من درترجمه کتاب، از طرف ایشان در نظر  

ه کتاب  حات ترجمگرفته شده است ، توضیحات روشنگرانه در پاورقى صف

یخ کشور  ار موهن الل است که براى خواننده نوآموز و یا خواننده نا آشنا به ت

 ست. اخیلى مفید و سودمند 

درکنار لزوم احتیاط در استفاده از متن کتاب) بخاطر اینکه جلب نظر  

اولیای انگلیس مطمح نظر مولف بوده ونیزدر برخی موارد اسامى اشخاص و 

درست ثبت نشده است( ، آنچه ارزش این اثررا  خانوادگىپیوند هاى قومى و 

موهن الل آنها   ب مهم سیاسی است که معلومدارتیباال میبرد، وجوداسناد ومکا 

ارت امور خارجه انگلیس ویا کتب معاصرانش فراهم کرده  را از آرشیف وز

و دراثرش انعکاس داده است ودسترسی به آن اسناد بجز دراین کتاب برای 

 ممکن به نظر نمی آید. خ افغانیهیچ مور

یه در تهران  وساز قبیل اسناد ومکاتیب رسمى دولت قاجار و سفیر ر 

و صورت مذاکرات ندهاری و امیر دوست محمدخان، قعنوانى سرداران 

نماینده دولت ایران قمبرعلى باسرداران قندهاروامضاى معاهدۀ طرفین به  

مدخان به دربار دولت  دوست مح ارتباط حمله ایران به هرات و نامه هاى امیر

ه این کتاب ، منظور  لعقاجار ایران و دولت تزارى روس وغیره. ضمناً با مطا 

برنس به دربارکابل، به بهانۀ هند برتانوى از اعزام سفیرش  ت اصلى دول

تشکیل یک بازار تجارتى در دیرهً غازیخان، ولى در حقیقت، تشویق امیر  

رات در برابر حمله احتمالى فاع از هدوست محمدخان براى اشتراک در د 

اهزاده کامران پسر شاه  ش ایران به آن شهر بود.درحالى که هرات در تصرف

خان، برادر امیردوست محمدخان   سدوزائى بود که قاتل وزیر فتح محمود 
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شناخته میشدو امکان چنین همکارى میان آن دو دشمن خاندانى نا ممکن به  

ی امارت کابل در عهد امیر دوست تی وگمرکنظر مى آمد. لیست عوایدمالیا

م هندو وسیدحسین دفتری، یکی  رامحمدخان،برمبنای دیوانهای بـیربـل ودایا

تنم برای درک اوضاع مالی واقتصادی   یگر از اسناد بسیار معتبر ومغد 

 ( ۱، ج 2۱3-2۱7شهرهاومناطق  تحت کنترل امیرکابل است. )ص 

زائى و بارکزاى را واده سدوبقیه ماجرا هاى سیاسى دولت مردان خان

وى ترجمه مرحوم ر پیرس ، از ارکزائى « نوشتۀمن قبالً در کتاب » عروج ب

اکنون با مطالعه این کتاب   صدقى در کابل مرور کرده ام و مپژواک و مرحو 

در صد کتاب موهن الل را پیرس در پژوهش خود   7۰متوجه شدم که حدود 

ک ترجمه غیر چاپى این  ه است. یزیر نام »عروج بارکزائى « بازتاب داد 

ستان موجود است که ان کتاب ، به زبان پشتو در کتابخانه اکادمى علوم افغ

صورت گرفته است و   ۸۰خر دهه سر اردو بنام محمدعالم در اوا فتوسط یک ا

من بطور سطحى آن را مرور کرده ام، ولى نقص عمده آن ترجمه، فقدان 

بود که خوشبختانه جناب  موهن اللتبصره ها و تصحیح اشتباهات تاریخى 

براى نسل هاى آینده  گىدکتور هاشمیان این خال را پر نموده و خدمتى بزر

سور هاشمیان، ارج فراوان دارد که رده اند. از این جهت کار پروفکافغانى 

 باید براو شادباش گفت.

 دو سه نکته دیگر :   

زرگ  مستشرق ببارى من در یکى از کتاب هاى نفتوالخالفین، محقق و 

 س چندین کتاب روسى که پیرامون نبردهاى اول ودوم و سوم افغان و انگلی

،  ۱۸42 اج انگلیسها از کابل در جنورىروشته، خوانده ام که پس از اخن

وزیر اکبرخان موهن الل جاسوس را دستگیرو زندانى ساخته بود وبراى  

ه بود  ى برداشتکشف اطالعات دیگر از او ضمن بازجوئى بارها او را کف پائ

گریه و  ا تا اسرار دیگریکه نزد خود دارد بیان کند، اما این جاسوس بي حیا ب 

رع خواهش مینمود  یر اکبرخان مى انداخت و با تضز زارى خود را در پاى و

که اگر ازشکنجه و لت وکوب او، وزیر صرف نظر کند، اوکتابى در باره  

به افغانستان و  انگلیس  زندگى پدر وزیر خواهد نوشت و تمام اسرار حمله

زیر میگذارد. و نقش رجال افغانى را در این کتاب بیان میکند و در اختیار

و با این بهانه میخواهى خود او مى گفته : تو دروغ میگوئى  وزیراکبرخان به 

را ازشکنجه نجات بدهى ! و او باز قسم خورده و التماس میکرد که او را 

دراختیار او بگذارند تا همین اکنون به  و کاغذ  بیش از این نزنند و قلم و دوات 
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و  مبرخان نیز حاضر مى شود تا قلاکاین کار شروع کند. سرانجام وزیر 

ار بدهند و موهن الل میگوید از این ببعد بود که دوات و کاغذ در اختیارش قر

من از لت و کوب و شکنجه نجات یافتم و نان بیشتر وبهتر بمن داده میشد و 

امیر دوست محمدخان « را نوشتم و آنرا به وزیر اکبر  » زندگى من کتاب 

 خان تسلیم کردم .  

الل تا توانسته به تعریف و   یدى نیست که در آن کتاب موهن د رت

صیف از امیر دوست محمدخان و وزیر اکبرخان و سایر رجال موثرافغان  تو

 ارسى این در جنگ با انگلیس ها پرداخته است. عالوتاً موهن الل باید متن ف

  ، ۱۸42کتاب را تا قبل از یورش دوم قواى انگلیس به کابل در نیمه سپتامبر

د و شکى به وزیر اکبر تسلیم داده باش ور مدت کمتر از شش ماه تکمیل د 

نیست که آن متن، کاملتر از متن موجود، یعنى متنى که از حافظه خود بدون  

ر لندن  د  ۱۸46ر نشان دادن تاریخ وقوع حوادث مندرج در کتاب خود د 

اگر آمده و نوشته، بوده است. اما متاسفانه که آن متن تا امروز بدست نیامده 

میگوید که کتابش را  آن نداریم و فقط خود موهن الل باشد، ما اطالعى از

ابتدا به زبان فارسى نوشته ووزیر اکبرخان آن را از وى گرفته و دیگر واپس  

لد اول کتاب خود مینویسد:»  الل در جبه وى مسترد نکرده است. خود موهن 

حمدخان" رابه انگلیسی  م هنگامی که درافغانستان بودم "زندگی امیردوست 

به استناد آن ]کتاب[ تهیه شده بود، از  تهیه کرده بودم و معلوماتی که وفارسی

طرف درباریان و اقارب امیر بدسترس من گذاشته شده بود. اما متاسفانه تمام  

ام کابل ضبط گردید وبدسترس محمداکبرخان  هنگامقی  اوراق مذکور به 

ا آن وقتی  زنشد آنرابمن مستردکند. بعد  ضرقرارداده شد که او به هیچوجه حا

ن آن مصروف شدم از قدرت من خارج بودکه یک  که در لندن به نوشت 

گزارش قابل اطمینان تهیه کنم که زندگی امیر را بطور کرونولوژیک  

 ترجمه(  جلداول  ۴۹تصویرنماید." ) صفحه 

  روایتى است که امیر دوست محمد خان کتابخانه مفصلى داشت که بعد  

با خود به  دن قاضى محمدسعید »خان علوم« رز الحاق قندهار به کابل و آوا

کابل، وى آن کتابخانه را به قاضى محمدسعید » خان علوم « بخشید و ممکن  

در هرج و مرج هاى ا اینکه است این اثر در جملۀ کتابخانه امیر بوده باشد ی

ر از میان رفته اگپس از اشغال کابل توسط انگلیس ها از میان رفته باشد؟ 

 ته و نوشته است ؟ روسى این مطالبرا ازکجا دانس قباشد، آن محق
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کتاب ( که صورت ضبط  246دو دیگردر ارتباط به مالناسو)صفحه

اجر،  ح نصوح تدیگر آن »مال نصوح« میباشد. باید یاد آورشوم که مال

ت ایپیشکارمورد اعتماد سردار کهندلخان بود، اوهمان کسى است که کاپى هد 

کابل را در  على نماینده دولت فارس بدرباررنامه دولت فارس عنوانى قمب

اختیار محمدطاهر ایجنت موهن الل، در قندهار گذاشته بود. براساس رسالۀ  

پدر فیض محمد ال نصوح "دورۀ امانی" نوشته داکتر اسدهللا حبیب،این م

  3۱بود که ل لودین وپدر بزرگ کاکا سید احمد لودین از مشروطه خواهان او

امیرحبیب اهللا خان  درزندان امیر عبدالرحمن خان و سال از عمر خود را

سپرى کرد. کاکا سید احمد پدر عبدالرحمن لودین ازمشروطه خواهان پر شور  

بیب اهللا خان را در که امیرحمشروطیت دوم بود و این عبدالرحمن لودین 

د و دستگیر و با  نششور بازار کابل مورد فیر تفنگچه قرارداد و امیر کشته 

ه شود، دوره امانى، نوشته  در زندان ارگ زندنى شد .) دید  غرب و ُغراب 

، جنبش مشروطیت ۱۰- ۹ش کابل، ص  ۱36۸دکتور اسداهللا حبیب چاپ 

 (  سیداحمد  درافغانستان از پوهاند حبیبى، زیر نام کاکا

ترجمه، موهن الل وى راکاکاى   65درموردجبارخان که درصفحه 

مان صفحه سوال دو هخان خوانده و شما در پاورقى مد امیردوست مح

کاکا ودیگر برادر اندر امیر دوست محمدخان را مطرح نموده  جبارخان یکى

شته اید، بایدگفت که در خاندان سردارپاینده خان فقط یک نفر جبارخان نام دا

س از حکومت دیره جات به عنوان نواب جبارخان شهرت یافت و تا  که پ

وقتی به نمایندگی از طرف  ابل باقى ماند واو همانست کهرکپایان عمر د 

دوست محمدخان برای مذاکره با سران قشون انگلیس به غزنی رفت امیر

وشرایطی را از جانب امیر به انگلیسها پیش نمود، وانگلیس ها به خودش  

وزارت شاه شجاع را نمودند او گفت:»بهترمیداند به سرنوشت پیشنهاد 

یرین خود را بازی شد وبه چنین مناصب ووعده های اشبرادرخودسهیم ب

( بنابر یاداشت هاى مترجم سردارعزیز سابق والى فراه  2،ج۱۶3ندهد.«)ص 

و بعد والى بلخ که مردى صادق و رشوت نخورى بود و احمد کریم نوابى  

رجه واحمدولى خواننده معروف از نسل او هستند. درهمین  وزارت خامامور 

ردارعثمان خان  سانخان )پسر نواب اسد خان( و زمصفحه ازسردار محمد 

ان( برادر زاده هاى امیر دوست محمدخان نام برده شده که )پسر نواب صمدخ

در جنگ اول افغان و انگلیس همراه با سردار شمس الدین خان )پسر سردار 

ان برادر امیر دوست محمدخان( از خود شهامت قهرمانهانه  ر محمد خامی
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اوالده نواب محمدزمانخان )   کابل را به قوام رساندند. ازم نشان دادند و قیا 

بر جهاد در نبرد اول افغان و انگلیس( تنها اسم محمدعالم نوابى سابق والى  ره

زندگى ر آلمان بلخ در عهد ظاهرشاه بما رسیده است که تا چند سال پیش د 

این  ا داشت.خوشحال خواهم شد هرگاه شجره اوالده این سرداران را شما که ب

 در اختیار من بگذارید.  خاندان خویشاوندى دارید،

میخوانیم که نام ایران کنونى تا   55اینکه،درپاورقى صفحه  سه دیگر

اکتر  اواسط قرن نزدهم در نزد اروپائیها و هندیها، فارس بوده است. مرحوم د 

ید از قول داکترسید شهرام ایران بومى، مینویسد: »بنابر اسناد موجود، جاو 

ارجه  بر با دیماه شمسى وزارت امورخ ا میالدى بر ۱۹34ه دسامبر سال مادر

ایران به موجب بخشنامه اى)متحد المالى( که براى نمایندگى هاى سیاسى خود 

ال روردین سدر کشورهاى خارجه ارسال داشت دستورداد که از اول ف

میالدى بجاى کلمه »پرس« و   ۱۹35مارس  22شمسى برابر با  ۱3۱4

اوستا، نوشته اکادمیسن   )لمه »ایران« بکار برده شود. ک »پرشیا«،

 (  34، ص  2۰۰۰،چاپ جاوید 

گفته شده : محمدعثمان خان وزیر شاه   6۹همچنان درپاورقى صفحه 

ود. وباز در انشمند ب شجاع بود و پسرش محمدعباس خان یک افغان فاضل ود 

ن نام  خاادامه همان سطر گفته میشود که پسر محمدعثمان خان، عظیم اهللا 

انست و در عهد ه شده و زبان انگلیسى خوب مید ی داشت و درهندوستان ترب

اعلیحضرت امان اهللا خان در وزارت خارجه ترجمان زبان انگلیسى بود. این 

زیر زاده تخلص لزائى، وعظیم اهللا خان ترجمان )که به قول عزیزالدین پوپ

ابن  ن میکرده،(بنابر یادداشتهای حافظ نورمحمدکهگدای پسر عباسخا

ت نه  لدوله وزیر شاه شجاع  بوده اسامحمدعثمان ملقب به نظام 

برادرعباسخان. عظیم هللا خان بردران دیگری بنامهای نصرهللا خان ونورهللا  

 ( ۸3ص ، ۶۴خان نیز داشت.)دیده شود: درددل افغان، شماره 

 د ،گوتنبرگ سوئ 2۰۰۶جنوری ۱۵ان  پای
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 وم مقاله د

 

 بروایت داکتر زیرکیارخ برگی افتاده از تاری

از قندهار آغاز شد ی سقو ضد ربقیام   
 

 مقدمه: 

دراین اواخر دانشمند پرکار پشتون آقای داکتر زیرکیار، مقیم 

وی  امریکا،کتاب جدید وحجیمی بنام » د ناپوهی تیاری او دپرمختگ دی

انی کلتور په چوکات کی/له امیر عبدالرحمن خان نه تراشرف غنی دافغ

 1000فحه به تیراژ ص 820« تآلیف کرده و در2015 – 1880احمدزی 

مک مالی هموطن فرهنگ دوست ما فدا محمدنومیر درکابل به نسخه با ک

چاپ  رسانده و یک جلد آنرا را از روی لطف برای من فرستاده اند. این 

 را به ایشان تبریک میگویم.فرهنگی  موفقیت

گر دیکتاب مجموعه مقاالت وریسرچ های شخص مؤلف  و 

مسایل سیاسی ندگان ایرانی است که در بارۀ سقلمبدستان افغان وحتی نوی

واجتماعی وتاریخی و فرهنگی افغانستان نوشته شده اند وبعضاً  مورد نقد 

طالب متنوع دارای م وبررسی های علمی قرارگرفته اند. بنابرین کتاب

 کهتاریخی وسیاسی وادبی به هردوی زبان پشتو وفارسی دری میباشد 

نت داری انویسندگان افغان در آن با ام نوشته ها ومقاالت بسیاری از

منعکس یافته است. البته مولف در پای اکثرموضوعاتی که آنرا دراین 

 است. ز داشته کتاب منعکس ساخته، نظریات ودیدگاه های خود را نیز ابرا

آغاز شده تا  1880کتاب از زمامداری  امیر عبدالرحمن خان در 

د، اما بجای اینکه اولین نرا احتوا میک 2015رف غنی در اشحکومت 

یا مقاله اش از امیر عبدالرحمن خان شروع شود،و آخرینش بحث 

براشرف غنی ختم گردد، محوراصلی آنرا  مقاله )دخپلواکی او غلواکی 

ات وخاطرات جنرال یارمحمدخان وزیری ایرو ایمبنبر (یګړج

ل وشکست دادن عساکر قالجنگ استدر وسهمگیری مردم وزیرستان
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س توسط جنگجویان وزیرستان وفتح پنجاه تهانه نظامی انگلی انگلیسی

مردم مهم تشکیل میدهد. نویسنده درحالی که فتح تل را یک دست آورد 

چرا  (جبهه پکتیا ندانقوما)ان ازاینکه نادرخولی وزیرستان میشمارد، 

شاه امان همچنان و قهرمان تل شناخته شد، اظهارنارضایتی میکندفاتح و 

مالمت کرده میگوید که جنګ  تش بساطر پذیرفتن پیشنهاد آخهللا را به 

سران وقوماندانان وجرګه بدون مشورت چرا شاه این آتش بس را 

جبهه جنوبی به پذیرفت ووزیرستان قبول نمود؟ اگر شاه آتش بس را نمی 

ری زیوجنگ خود با انگلیس ادامه میداد،بعقیده مولف ، جنگجویان 

اندند وخاکهای در گوادر بلوچستان به عقب میرنومسعود انگلیس ها را تا ب

از دست رفته پشتونستان را دوباره بدست می آوردند و به بحرهند دست 

  .می یافتیم 

ملی چنین چیزی ازلحاظ عاحساسات نویسنده قابل قدراست ولی 

نی را غار قندهار وننگرهار،نیروهای اف ممکن نبود.انگلیس باآنکه  د

قاومت ترک هه پکتیا مواضع خود را بدون مبشکست داده بود، مگردرج

داده عقب نشست، وعقب نشینی پالن خود انگلیس بود تا برای نادرخان 

 امی جانبدراین جنگ اعتبار وکریدت داده باشد، نه بخاطرتفوق نظ

افغانی. بقول غبار، نادرخان وقتی بمباران طیارات انگلیس برمواضع  

شد که روی به فرار  را مشاهده کرد، چنان سراسیمهی افغان

س المشایخ مانع فرار او وعساکرش به سوی گردیز نهاد،مگرشم

 (  2شد.)غبار، ج

مولف در نتیجه گیری اش نیز بعد از تکرارهمین نظریات در مورد 

ن واینکه بدون مشورت سران وزیرستان آتش بس انگلیس را هللا خا امان

و یک جمله خود  زقلم سیاست پنجرشد، با یک خی باپذیرفت وجنگ برده 

نونی حکومت پس از تهاجم امریکا برافغانستان دراکتوبر را به مرحله ک

از قول امیر میرساند ونتیجه گیری خود را با این عبارت  2001

» امکان دارد افغانستان :امیرگفته بوددهد  که خاتمه میعبدالرحمن خان 

عیف وکم ضشود که زمام آن بدست یک آدم م زمانی از روی نقشه دنیا گ

رکیار می افزاید : چنین به نظرمیرسد که افغانستان تجربه بیفتد.« سپس زی

بدین سو در حاکمیت موجودۀ کم وبیش سقوی سوم،به 2001اکتوبر  7از 

)ص دارد؟«نیاز دوم )یا محمدنادرخان دوم(  رحمن خانیک امیر عبدال

807) 
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 ن تارهای این کتاب از حوصلۀ ایگفبحث برمحتوا وکیفیت همه 

دو تذکر آقای زیرکیاردر زیر اندکی مکث  نوشته بیرون است، مگر بر یکی

 2017/ 6/ 30میکنم. سیستانی 

 
 :  هڼد تاریخ یوه دپامه لویدلی پا 

د تاریخ یوه دپامه لویدلی نوان»یدش زیرعداکتر زیرکیار، درکتاب جد 

   ه « ترجمه نمود، نکته از تاریخاد برگی افتکه میتوان آنرا به دری »«  هڼپا

قبل از فتح کابل  یام مردم قندهار برضد سقویان در مورد آغاز ق را جالبی

نصیر هنر پشتون )فرزند مرحوم  واز قول ، هشد  توسط قبایل جنوبی متذکر

 رشاد پوهاند عالمه ویش زلمیان(، بحوالۀ  وسس نهضت محمدرسول پشتون، م

یعنی  ( ۱۹2۹اکتوبر  ۹شمسی)  ۱3۰۸ن زا می ۱7قندهاری میگوید: درتاریخ 

مردم  قومی پکتیا ووزیرستان، های لشکر توسط کابل  نجات یک هفته قبل از

  معین بارکزی و قندهار بسرکردگی سردار مهردلخان بارکزی وقاضی شکور

سردارسیدجان  وسردار  ، وحامدکرزی(پدرکالن ) خیروجان پوپلزائی

سدوخان الکوزی و زقوم خان  و غاسید اشرف آ عبدالوهاب خان محمدزائی و

  با دسته جات  مسلح قومی  صمت مسلم[چکزی وحیات خان اچکزی]پدر عا

سقوی که مسلح با  سپاهیان از طریق دروازه های  شکاپور ودروازۀ کابل بر

محاصره نمودند.  رامی سقویان نظا قشلهند وتوپ وتفنگ بودند حمله کرد 

ای جنگ شکست دادند.ووقتی  ه را در تمام سنگر سقویاندیری نگذشت که 

شت که وقتی قندهار از دستم  خبر به بچۀ سقو رسید، اظهاردا این

 (. 32۸رفت،پاچاهی من نیز ختم شد. )زیرکیار،ص  

سۀ  نجات ولیزیرکیار عالوه میکند که در نتیجه این فتح درکابل منار 

نیافتم.  نجات ساخته شدند.اما نام های فاتحین قندهار را در منارنجات 

.کاری  که  ف چند دقیقه با خاک برابر کرد ررمحمدتره کی آن منار را در ظنو

 ( 32۹آن آدم "مترکی")مترقی( کرد،هیچ  آدم عادی نمیکند!« )ص 

 تبصره براین یاد داشت:

دم قندهار در همان  ه چرا مرنکته مهمی که باید روشن شود اینست ک

ام برضد سقویان  قی( دست به ۱۹2۹لط سقویان)جونهفته ها و ماه های اول تس

و گذاشتند تا سقویان هرچه   د از شر اشرار سقوی نجات ندادن انزدند وخود ر

دلشان میخواهد در حق مردم بکنند وپنج ماه بعد دست به قیام زدند؟ کلید این 

ن قندهاری یعنی از زبان زلمی کرزی  ز فرزندارمز را من از حکایت یکی ا
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رنالیست معروف قندهاری  ژوپسرمرحوم  آغامحمدخان کرزی نویسنده و

ه روزی یکی از عساکرسقوی جلو دکانی  م. علت قیام قندهار این بود کتدریاف

ایستاده شد که در قفسی یک کینری خوش الحان با بسیاربی تابی خواندن 

کینری نراست یا ماده، دکاندار جواب داد  رسید اینمیکرد. سقوی از دکاندار پ

دا میشه  یت که درمیان مرغان اینجا نرپبسنراست، سقوی طعنه گویا گفت:»خو 

گم)مگر من( درمیان مردم این شهرتا حال صدای که صدای خوده بکشه، م

نری را نشینده ام.« در لحظاتی که این سخنان میان عسکر سقوی ودکاندار  

ن بارکزی نیز در داخل دکان ایستاده بود مهردل خارد وبدل میشد، 

ا  ر»من دراین شهرنری سقوی که : لهومیخواست چیزی بخرد، ولی این جم

به رگ غیرت سردار مهردلخان  « خوده بکشد!؟ ندیده ام که صدای

برمیخورد وهماندم با خود عهد می کند که تا به سقویان ثابت نسازد که  

از پای نخواهد نشست. از همانجا   میکنند، درقندهار نرهای زیادی  زندگی

ائی در کرز می رود وموضوع  لزیکراست به منزل خسرخود عبدهللا خان پوپ

یان میکند  واز  قیام برضد سقویان سخن  ه زدن سقوی را به قندهاریان،ب نطع

میراند. طبعاً خسرخیلش عبدهللا خان و حاجی خیروجان پوپلزی نیز از این  

و را در سامان بخشیدن به قیام تشویق  یشوند واسخن متاثر ومتحسس م

ن دیگر اقوام نیز شنیدگی ها  گا وحمایت میکنند. اوسپس با سران وبزر

ب اتحاد ویکدلی اقوام در بیرون کردن احساس خود را بیان میکند وطالو

سقویان از قندهار میشود. خوشبختانه تمام سران اقوام حمایت خود را 

  ۱3۰۸میزان ۱7سرانجام در روز میکنند وازمهردلخان بارکزی ابراز 

مختلف در شهر قندهاربلند  م بیرق سفید ازگروه های  شورشی اقوا  23شمسی 

پور ودروازه کابل برسنگرهای  ند واز دو دروازه معروف شکار و میش

سپاهیان سقوی حمله میکنند. سقویانی که در برابر قیام کنندگان مقاومت 

ومت کرده نمیتوانند راه فراردر پیش ی که مقا میکنند طبعا کشته میشوند وآنها

  ر قندها اصلی قیام بود، بزودی رکمیگیرند. سردار مهردلخان که رهبرومح

را از وجود سقویان تصفیه مینماید  وخود زمام حکومت قندهار را بدست 

میگیرد. اما یک هفته بعد سردار هاشم خان از راه کویته وارد قندهارگردید. 

هاشم خان برادر نادرخان اعالم داشت که قندهار ه سردار سردارمهردلخان ب
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گشت شاه امان هللا  زلطه سقویان گرفته است وتا باس را برای شاه امان هللا از

یکند. سردار هاشم خان ،به خوانین وسران قندهار پیشنهاد کرد که  آنرا حفظ م 

  براین موضوع درکابل بحث میشود وبنابرین باهم بکابل می رویم .سران 

عازم کابل شدند. در بین راه در مقر یا غزنی یک بار  قندهار 

 خان تکرار نمود یت خود را از پادشاهی امان هللامادیگرسردارمهردلخان ح

هاشم او را مورد تهدید قرارداده گفت اگر یک بار دیگر چنین  ولی سردار 

حرفی را از کسی بشنوم با همین تفنگچه او را نابود خواهم نمود.خوانین  

قبت خود وکار خود را درک نمودند ودیگر حرفی دراین مورد  هریکی عا

ر مالقات نمود و به  ا درکابل نادرخان با سران قنده. برزبان نیاوردند 

لخان مقام نایب ساالری بخشید و به این عنوان مانع برگشت او به  سردارمهرد 

وظایفی  قندهارشد ودر واقع او را تحت نظارت گرفت. سایر خوانین را نیز به 

 ماشت وبا امتیازاتی بنواخت ودرکابل زیرنظارت گرفت.گ
 

 ې ک ]بحران ونجات[ کـتابپه نـیس ا مـّحمد ګل مـومند د

 داکتر زیرکیار: 

علی احمد خان د  امان هللا خان د حکومت له ړنګیدلو وړاندې، مشرقي  

)اوسني ننګر هار( ته تللی و او هلته یې د امان هللا خان د واکمنۍ په  

خو» دو نفـر از  ره د خپلې واکمنۍ اعالن وکړ. خو» دو نفـر ازرزیدلو سراپـ

احمدخان را از سلطنت طلبی  یم و با نفوذ مشرقی بود که علمهمنصبداران 

بحران و نجات(. دلیل یې داو چه که  خواستند مانع آیند.«)محی الدین انیس،می

ه به ئ  جګړرنکوسلطنت د ولس په رضا او اتفاق رامنځته نشي، کړکیچ  او 

ڼـډ ک ک مّحـمد ګـل مومـند او د مشرقي د قواو کوماندان  .ـم و غځیـږينور ه

وخت نه دی، وویل چې اوس د بیعت اخیستلو  همشر سـیـد حسن خان ورت 

نجات ومـومي.« خو علي احمد خان  د هغـوی   بلکې »لـومړی باید هیـواد 

د کابل په   ایلو سرهدواړو سره الس په ګریوان شو، او د خپلـو عسکري وس

یې ورنه  لېلـوري وخوځید. خو په الر کې ورته هاشم خیلو ماتېورکړه او وس

ا به خوف و مأ   حمد خان رـن حادثه  تا یک اندازه علی ایراغـوڼـډې کـړې. »ا

یوسیت انداخت.« د علی احمد خان د بې باکۍ لـه امـله د جالل آباد ښار ګـډ 

 وډ شو. 
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(   ۱: ه شوېې رامنځتپه مشرقي کې دوه ډل 

یوه   د سـقـاوي تـبلیغـاتو ډله وه، او پـه مقابل  

ه چې چورلیـز یې فـرقـه ډل (2،کې یـې

حسن   مد ګل مـومنـد اوکرنیل مّحمد حّ مشرم

خان جــوړکړی و د و لس د جوړجاړي او 

یووالي خلک وو. دوی دواړو به قـومونه  

جـرګې ته رابلل. شینوارو د علی احمد خان 

و تاراج نمودند، بود چور »هست و 

ر اقـوام از فـمخصوصاَ قصه شراب نوشی علی احمد خان مهمتریـن عــلت تن

جــنګـونــه روان دي او یس کاږي چې په هـــیــواد کې ـایـشان بود.« ان

قـومــونـه هم مطمئن نه دي چې څـه ډول پـریکړه وکـړي . دغــه مهـال  

جنــوبی) اوسنئ پکتیا او پکتیکا(   ـه الرې مّحــمد نـــادرخان د پښتـونخـوا لـ

 (مخونه۹۸-۱۰2  )انیس، بحران ونجات، .تـه راننـوځــي

ګردیـز خلک د نورو خلکو سره  او پکتیکا( کې د په جنوبي)پکتیا

مخالف وو. ډزې ډوزې هـرې خوا روانې وې. خو هیڅوک نه پوهیدل چې  

خاصتا د   یرې وې ، څوک د څه لپاره او د چا په ضد جنګیـږي. بدګمانۍ ډ 

ان په  رخمّحمد صدیق خان فرقه مشر په اکله. د غې وضعې  د سپه ساالر ناد 

نفي اغیـز وکړ. منګلو  والي راچاپیره وه  هم یو څه م و نقشې چې د قومونو په ی 

ګردیز د ادارې  او ځدراڼو ځانونه له اتحاد نه څڼډې ته کړل. ګردیـزیانو د 

ادارې لپاره اوسید مّحمدخان د د ملکي  لپاره عبد الغنی خان د لعل ګل ځوی

 تر۱۵۵ او ۱23 مخونهت،)بحران ونجاړل:نظامي ادارې لپاره غـوره ک

۱۵7 ) 

  ذولقاعده 9=1929 اپریل  19(30 د وري/حمل په1308 ریـزمد ل

)ننګریار( له سیمې نه   یوه مهمه تاریخي پیښه دا وه چې د مشرقي(13۴7

ومونو سره د مذاکرې  جنوبي قـ )جرګه،هیئت( د  کسیـزه »وفـد« 130 یو

عالوه بر این  امره راورسید. د دغه وفـد مشر »یا موکل عمومی اقـولپا

سردار واال سپه ساالر صاحب] ای محمد ګل خان مهمند بودند. قنماینده ها، آ

مّحمد نادرخان[ برای استـقـبال وفـد چـند قدمی بیرون قـلعه بر آمدند«،  

را از طرف عموم مشرقی و نماینده   رادیه ای»شکـریٔه ایـن استـقبال و ای

په شپه کې د مشرقي  نمودند.«[ های آنها، جناب مّحمد ګل خان ]مـومنـد

منامه( چې د مشرقي د ولس مفکوره پکې منعکسه  یئت یوه »الیحه« )مراه
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شوې وه، د جنوبی ولس سره  د مذاکرې لپاره شریکه کړه. په دغه الیحه کې 

و، او په کې  د امان هللا خان افـراطي  ندي شوی د مشرقي د ولس دریځ خو 

صب ته   غچه سقاو عیبونو او د واکمنۍ ب کارونو او نورو مطالبو ته  لکه د 

دې پسې یې،  خپله »غوڅه پریکړه« څرګنده کړه چې   ګوته نیول شوې وه. پـه

ی خود را بـا امضاآت عموم اهالی مشرقی و ید صورت ایـن نارضائ»با 

ستیم تا به موجب این اخطار، بایـد از سلطنت بر سقـو بفر جنوبی برای بچه 

رشود. اګر بلفعل ارا برای انتخابات عمومی واګذ ی ء پادشاه  طرف شده مسئله

قبول نکرد ما اقوام باالتفاق هیچ استراحت وبه هیچ مشاغل   این اخطار را

حیاتی متوجه نخواهیم شد تا زمانیکه این شخص غاصب و سافـل را با عموم  

اصلی او به قصاص اصرار و تـباهی وطن که موجب شده   رفـدارانط

زعیم و قائد یا   رکت اجماعی بدون از داشتن یکح اند،نرسانیم وچون هیچ 

ی سردار ز آنرو ما عموماَ زعامت و پیشوایم رسیده نمیـتواند، اپیشوا به انجا

سپه ساالر صاحب]مّحمد نادرخان[ را که تا امروز در صحنٔه وطن مظهر 

اسات خیرخواهانه  و همیشه در اجراآت وعملیات خویش نمونهء خیلی احس

یم که فرداَ و کالَ در زیر ندور اندیشی  بوده، تعهد می کو بزرګ اعـتدال 

یم.« محی الدین  اینکه به مطالب خویش نایل بیای  قـشه و هدایت شان بوده تانـ

ین  نی که درانیس زیاتوي چې دغه پروګرام )مرامنامه( »ازطرف عموم کسا

َ از خوانین و کالن شوندګان جــنوبی هستــند به  لی  خیمجلس بودند که غالبا

ن میداد که آمدن وفـد شــد. ګویا این حسن تلقی نشا  یتأیــید  وتصـدیق تــلقـ

مشرقی برای فردا تاثیر خود را کماهـو حقه خواهد کرد.« نــور قــومــونه به 

سپوږمیز(   ۱3۴7 ذولقاعده ۱۱ =۱۹2۹ اپریل 2۱ =۱3۰۸ ثور۱)چې راتلل

»عموماَ« به هغوی منله   او، همغه د مشرقي پـریکړه به ور ته لوستل کیدله 

زرمټـو او کټوازیانو ته چې   سلیک کوله.  د دغې پریکړې خبراو ال

سلیمانخیل وو  واستول شو. خو هغوی په دې ودریـدل چې امان هللا خان دې  

که بـچه سقــاو د واکمنۍ وړتــیا   ورپــسې له افــغــانستان نه ووځي، او

وذ ـانخیلوکې حضرت مجددي ډیـر نفیم ونــلري،بله الر دې ولټـول شي]په  سل

 (  مخونه ۱۶۱ تر ۱۵۹ :انیس)الره[. 

 

 تبصره بر این روایت: 

با توجه به روایت فوق، داکتر زیرکیار بطورغیر مستقیم میخواهد  

دم ننگرهار، بسرکردگی   ندگان مرتن خان وملک بحیث نمای ۱3۰بگوید که 
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ویند که آنها  به اعادۀ  بگ محمدگل خان مومند به پکتیا رفتند تا به نادرخان 

نستند و خواستار سلطنت شخص نادرخان  هی برای شاه امان هللا موافق اپادش

می باشند. آنها این خواست خود را در قطعنامه ای گنجاندند وآنرا برای  

کتیا، قرائت کردند. بعد از قرائت ومشران پنادرخان در حضورخوانین 

اما  در زیر آن امضاء  میگذاشتند،، قطعنامه کسانی که آن را تائید میکردند 

رای امضاء به مردم سلیمان خیل که مریدان  وقتی این فیصله نامه را ب

حضرت شوربازار بودند، فرستادند ، آنها از امضاء این قطعنامه ابا ورزیدند 

 خروج شاه امان هللا از قندهار معطل نمودند. به شرط  وامضاء خود را

قالب او  نن هنگام معرفی کتاب تذکر االم بنابر تذکرات کاتب هزاره،که

نادرخان سه یا چهاربار جنگجویان جنوبی را علیه   به آن اشاره کرده ام،

نیروهای سقوی تا لوگر سوق داد، اما در هر بار قوتهای نادرخان پس از 

یان از جنگ دست میگرفتند و در میان خود اختالف ر با سقو برخورد مختص

ره میکند که جنرال اهای خود برمیگشتند. کاتب اش نهپیدا میکردند و واپس بخا 

دیق خان با دادن رشوت به خوانین پکتیا، در صفوفسران  سقوی محمدص

 پکتیا اختالف ایجاد میکرد تا از حمایت نادرخان دست بگیرند.

از صحنه موفق   هنگامی ]نادرخان[بفرار  یک باردربقول فرهنگ،»  

روف به بچۀ جانداد برای  معگردید که غوث الدین خان احمدزائی 

گی میگرفت « )افغانستان در پنج قرن  رنمودن وسپردن اوبه دولت آماد یدستگ

 ( 57۸ص، ۱اخیر،ج

تا آنکه در اخیر سپتمبر لشکر وزیرستان به سرکردگی جنرال  

رد گردید ودر علیخیل پکتیا جرگه ای تدویر  جاجی وا یارمحمدخان وزیری به

از   لیب کردند که هدف آن نجات کابصوماده ت ۱5شد وفیصله ای را در 

 رای شاه امان هللا خان بود.سلطه سقوی وگرفتن سلطنت ب

زیرکیار از قول خانم ریه تالی ستوارت مینویسدکه :» خانم  

ه شوهرش پیغام داده ی بود، بمحمدنادرخان که در ارگ به امربچۀ سقو زندان 

اشند. زیرکیار  نببود که باید برارگ حمله کنند ودرفکرعواقب حمله خود 

 با چند تن دیگر]هنگام حمله[  حمیدهللا برادر جوان حبیب هللا هعالوه میکند ک 

از یک سوراح دیوار ارگ بدر رفتندو هریک با خود بوجی ازطالی سرخ بر  

 ( 2۱۸پشت خود داشتند.«)ص  

میزان( محفل بزرگان کابل   23کتوبر) ا ۱5فتح ودر ابل که کهمین

ق مختصری  طم خانه جمع شدند،ونادرخان نسالوسران لشکرفاتح در تاالر 
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از قبل تعیین شده از جا بلند شدند وشخص نادرخان را نمود، اشخاص متملق و

به پادشاهی تبریک گفتند ودیگران برسم تائید کف زدندو مبارک باد گفتند  

ل یارمحمدخان وزیری را در برابر یک عمل انجام شده ونه جنراوبدینگ

 قراردادند.

ران قومی پکتیا و وزیر شان میدانست که چگونه سران ومرخجنرال ناد 

را راضی کند. او با صدور فرامین ودادن رتبه های نظامی وملکی و  ومسعود 

معاش مستمری وبخشش زمین ومنقول وغیر منقول وغیره توانست بزرگان  

که او را در فتح کابل یاری رسانده بودند، راضی وخوشحال از کابل  قومی را 

واستش درقندهار زمینهای در خد. به جنرال وزیری نیزمطابق ایرخصت نم

طقۀ کاریز عینوبخشید واو را خوشنود ساخت تا دیگر از داعیه پادشاهی  من

ان شده رچنین بی امان هللا خان نام نبرد. این نکته در کتاب جدید داکتر زیرکیا

  است:»دی )جنرال یارمحمدخان( داعلیحضرت غازی امان هللا، اعلیحضرت 

نه او  محمودخان په الس لیکنو فرمانو ازی محمدنادرشاه او غازی شاهغ

تحسین نامی لری او هم دخپلواکی نه وروسته داعلیحضرت غازی امان هللا  

رال امله جن که ورکړه شویده]دامنیت لهځخان له خوا په شاه جوی کی م

چی په شاه جوی د  نادرشاه نه هیله وکړه یارمحمدخان وزیری له محمد 

ښار کی ملکیت ورکړه شی.   ت په بدل کی ورته دکندهار پهکیمل

ادرخان فوراْ د دغی هیلی دپوره کولوفرمان صادرکړ. دجنرال وزیری  محمدن

ل دجنرا"مینه دکندهار ښار دعینو انا مینی پخوا کی ده او خلک ورته 

 ( 266)زیرکیار،ص  وایی[" یزکار

یز در ناحیه  ن  گفته میشود جنرال وزیری ازصدراعظم شاه محمود خان 

بود وخود از خوانین  هرسراج هلمند نیز زمین گرفته نمیوند قندهار و 

وزمینداران نامدارقندهار ومیوند بشمار میرفت. اما هیچگاهی شاه امان هللا را  

اه جوی کالت زمین داده بود ودر او در ش از یاد نمی برد وازاینکه شاه به

  ل وزیری بخانه او در شاه جوی راپایان سفر اروپائی خود شخصاً به دیدن جن

 رد.رفته بود، باخوشحالی  یاد میک

 روانهای هردوی آن ها شاد باد !
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 مقاله سوم 

 

 پژواک  بزرگ در یاد وارۀسیمای 

 "فصلی از سرگذشت یک مهاجرافغان"

 

 
 ر،ادیب، مترجم  ه،نویسنده، شاعیددارورزسیاستم

 بیستم ن ودانشمند نامدار افغانستان درنیمۀ دوم قر
 

 

در ذهن من سیستانی،  برزبان آورده میشود،  وقتی نام پژواک بزرگ

سیمای  یک شخصیت ایده آل، یک دانشمند برازنده ،یک ادیب وشاعر  

متفکر   جاع ، یکریالیست ،یک دیپلومات آگاه وبا وقار، یک انسان صادق وش

سرشار ازحب وطن ومردم دوستی، ویک افغان عاری از ریا ودروغ وخود 

 اهی مجسم میشود. خو

نه با این انسان بزرگ و شخصیت ممتاز  خود متاسفا یمن در زندگ

کشور روبرو یا هم صحبت نشده ام، ولی از هرکس در مورد او  شنیده ام، از 

در برابر باال دستان سخن  جاعت او فهم و تفکربلند و وطندوستی و غرور و ش

رش که در مطبوعات ثا گفته اند و این سخنان یکجا با مطالعۀ کمی از آ
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شق واحترام قلبی نسبت به او  میرسید، وجودم  را لبریز از ع کشوربه نشر

  کرده است.

تاریخ   باری در رابطه به پژواک نوشته بودم که،تاریخ سیستان، مثل

ا به حساب می آید. این کتاب  کشور موادبی ی بیهقی از متون کهن تاریخ 

 در بار نصربن احمدسامانی که  انسخنی نغز وپرمغزی دارد از زبان بزرگ 

رودکی، در مدح ابوجعفراحمد پادشاه   درپایان شنیدن قصیدۀ »مادرمی«

اندراو هرچه مدیح گوئی  خردمند سیستان،همه به یک زبان گفتند:» 

اکنون منهم هرچه   .(423ص تان،یخ سیسارت )« مقصرباشی که مردی تمامست.

ی واجتماعی وفلسفی  نگدر بارۀ خرد ودانش سیاسی وشخصیت ادبی وفره

،زیرا که در زندگی هرگزاین  ک بگویم، خود را مقصر میدانم امرحوم پژو

سعادت را نداشتم که آن شخصیت ممتازفرهنگی وسیاسی را از نزدیک 

 . مالقات کنم و از محضرشان کسب فیض نمایم

باید بگویم که مرحوم   ینقدرفقط ا

پژواک با بجا گذاشتن آثار پرارج 

برای مردم افغانستان، د معنوی از خو

ها به خانوادۀ خود متعلق  ندیگر ت

، بلکه او به ملت افغانستان تعلق  نیست 

دارد و به همین خاطر اهالی قلم  

واندیشه افغانستان قدر او را برخود 

ازه واجب میدانند وبه هیچکسی اج

هند داد که نسبت به شخصیت نخوا 

وجهان بینی اش بی حرمتی و یا خدای 

صورت بگیرد، ولو اگر  ن نکرده توهی

حرمتی از سوی منسوبین   کچنین هت

 باشد،ش هم صورت گرفته  خاندان

آنکس را متوجه خطایش خواهند 

 ساخت ومانع چنین روشی خواهند گردید.

  رات مرحوم کتاب خاط PDFهفتۀ قبل ،آقای حمیدهللا عبیدی،متن 

عبدالرحمن پژواک را که "خالصۀ فصلی از سرگذشت یک افغان 

ز چاپ برآمده است ، برای من اعنوان  دارد و تازه در کابل "،مهاجر

رستادند تا منهم آنرا  مرور کنم واگرنظری داشته باشم، بیان نمایم. من بال  ف
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اد، جلد افت درنگ فایل کتاب را بازکردم و همینکه چشمم به طرح  روی

وتصویری رسامی شده  مرحوم عبدالرحمان پژواک را دیدم،لب بادندان  

براطراف کله پژواک اندیشمند،  گزیدم که این چی تصویریست کهب تعج

شمشیر و سالح می درخشد؟ چی شد که آن مرد متفکر،واندیشمند بزرگ  

 ؟ کشور، از سوی وابستگانش درسیما وشمایل یک جنگساالر تجسم کرده است 

لینک کتاب را برای دوستم اقای مسعودفارانی  که او هم  عطلی بال م

م واز وی پرسیدم که شما در د دان مرحوم پژواک است ، فرستامنیکی از ارادت

ویر روی جلد کتاب چه چیزی را می بینید؟ جواب دادند که من دراین تص

  تصویر، یک جنگ ساالر جهادی را می بینم که پکول برسرگذاشته ودریک 

اش شمشیرو یک ماشینداربرشانه اش  قراردارد، واین نشانگراین  طرف کله

بکش چیزدیگری نیست. واش،جزفکرجنگ وآدمکشی وبگیر  لهاست که درک

ود که متاسفانه استادمرحوم را خواسته اند شبیه احمدشاه مسعود وعالوه نم

تصویر کنند،درحالی که تشبیه کردن پژواک بزرگ به احمدشاه مسعود، 

 به مقام بلند علمی وسیاسی وفرهنگی  مرحوم پژواک  است.  هین کالنتو 

قرن قبل،رمز مقاومت  ۸۰ میدانند که کاله پکول در دههه خوانندگان آگا 

با سرازیر شدن تنظیم   ۹۰در برابر تجاوز شوروی بود، مگردر دهۀ وجهاد 

های جهادی به کابل وآغاز تخریب 

وویرانگری وکشت وکشتار وغارت 

وناموس هموطنان ز برمال وتجاو

خود، مردم چنان از پکول وپکول 

هرکس  ه پوشان نفرت پیدا کردند، ک

دید،  از دور پکول پوشی را می

ت :اونه  آهسته به نفرپهلویش میگف 

پکول آمد) یعنی که آدمکش آمد،دزد 

آمد، غارتگر آمد(،بریم که رنگشه  

  2۰نبینیم. بنابرین حتی امروز که 

هم  رد،هنوزمسال از آن دوره میگذ 

مردم از دیدن پکول احساس نفرت 

، سالهای آدمکشی وغارت  وشوانزاجار میکنند،زیرا دیدن یک پکول پ 

یاد میدهد. بنابرین پوشیدن پکول،  برمال وناموس هموطنان را به  زوتجاو

 امروز کدام افتخاری به همراه ندارد بلکه ریشخند کردن خود درانظار  
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 دیگران است.

هادی در نیمۀ اول دهه  های ننگین پکول پوشان جکارنامه با بیاد آوردن 

د ساعت بعد  نطالعه اش صرف نظرکردم. اما چم ، فایل کتاب را بستم واز ۹۰

متر شد،با خود گفتم که تصویرمرحوم پژواک را،  که اعصابم کمی آرا

هژبرشینواری کشیده، گناه کتاب ونویسنده اش چیست که من از خواندنش  

را باز وبه مطالعه آن آغازنمودم. درساعت اول ره کتاب صرف نظرکنم؟ دوبا

واندم،که واقعاً  خ ای فرهاد،نواسۀ مرحوم پژواک آقپیشگفتار کتاب را از قلم  

 نبه است، وآنرا پسندیدم. جالب وهمه جا 

فردا بعد از ظهردوباره کتاب را بازنمودم واز جای شروع بخواندن  

  ۱6۰رات را که واین خاطکردم که خاطرات مرحوم پژواک شروع میشد. 

بعد از پیشگفتار   ه دراینجا باید بگویم ک صفحه میشود، تا تمام نکردم، نبستم.

ز مرحوم پژواک در لباس ملی  را یک عکس بسیار زیبا وجالب ا کتاب،توجهم

با کاله پکول که قدری کج برسرگذاشته وموهای بلند خاکستری از زیرکاله 

د ومعلوم شد که هژبر ، جلب کربردو طرف شانه هایش فرریخته است 

برروی جلد  راشینواری همین عکس را انتخاب و بجای اینکه اصل عکس 

ر آخته دریک طرف  سامی کردن آن ونشان دادن شمشی ر کتاب بگذارد، با 

پکولش ،خالف واقعیت از پژواک،این مرد مردم دوست، جنگساالری ساخته 

کند،وآن  خطورنمی است که  جز کشتن وخون ریختن چیزی دیگر درفکرش

کنم که آقای  میتصویر میتواند پیام بسیاربدی به بیننده مخابره کند.من پیشنهاد 

ویکی از عکس های  ر این روی جلد را تعویض کنند،تفرهاد هرچه زود 

جالب مرحوم پژواک را که با کار وکرکتر وشخصیتش همخوانی داشته باشد  

این نوشته دیده   در آغاز ،درشکل و شمایل یک شخصیت دیپلومات ، چنانکه

                                                 کنند.                      ه میشود بر روی جلد کتاب چاپ  وآنرا مجدداً به بازار عرض

پژواک به فرزندان وطن  توصیه میکند :» باید نگذاریم که تاریخ  

گ مظفرباشیم  میدان جن بطورناشایستۀ آن تکرارشود، به این معنی که در

 ودرمیدان سیاست ببازیم.« 

ودارای مناعت نفس عالی بود  ارمرحوم پژواک، مردی دانشمند وبا وق

ت یک سیاستمدار ورزیده وبی بدیل ،  ه بیشترین بخش عمرش را در کسوک

در مجامع دیپلوماتیک  به عنوان سفیرکبیر ونماینده فوق العاده افغانستان 

و فرامنطقه ئی وظایفش را با کمال  نطقه ئی درحل و فصل منازعات م

 است. ه صداقت و وطن پرستی وسرفرازی بسر رساند 
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افغانستان در به حیث نماینده دایمى  ،مرحوم عبدالرحمن پژواک

سازمان ملل متحد، وسفیرکبیر افغانستان در هند، آلمان و کانادا، انگلستان، 

رت هاى  تورى سفامدیر مطبوعات وزارت خارجه، اتشه مطبوعاتى و کل

 حلافغانستان در لندن و ایاالت متحدۀ امریکا، رئیس کمیته خاص براى 

یر روزنامه حقوق بشر سازمان ملل متحد، مد  معضله ویتنام، رئیس کمیسیون

اصالح، ومسئول آژانس باختر وغیره ایفاى وظیفه کرده است.وی در تمام  

در مجالس  یپلومات دوره های ماموریتش ، ملبس با لباس درخور شأن یک د 

 ومحافل رسمی حضور به هم میرسانیده است. 

ماعی  تشخصیت های سیاسی، فرهنگی واج ن اویکی از نیک نام تری

را در عرصه های مختلف علوم اجتماعی تا   افغانستان است، که نظیرش

در عین حال او در مسایل فرهنگی وتسلط بر   نداریم. کشورسراغکنون در

لیسی  ونگاشتن در سطح عالی درهرسه  تو و انگزبان وادبیات دری و پش

ی از سرآمدان روزگار خویش  یس نیز درسرودن شعر  و داستان نو زبان و

 . د یو

هجرى شمسى درغزنی که پدرش در آنجا  ۱2۹۸پژواک، در سال 

در شهر پشاور پاکستان چشم   ۱374وظیفۀ قاضی داشت متولد شد و در سال 

اردر قریه باغبانی در هدیرۀ ود ننگره از جهان فروبست و در ولسوالی سرخر

 آبائی اش به خاک سپرده شد. 

قاله سیاسی، علمی و  م ۀ دختری پژواک، ده ها اثر و اسبگفتۀ فرهاد نو

لرحمن پژواک، در مطبوعات داخل و خارج از کشور اقبال چاپ ادبی عبدا

یده یافته، اما بیست اثر او شامل مقاالت، افکار و داستان ها هنوزبه چاپ نرس 

خالصۀ فصلی از  روان، اثر مورد بحث پژواک بنام " درماه عقرب سال اند.

پ و به  پژواک در کابل چا "، از سوى فرهاد افغان مهاجر یکسرگذشت 

صفحه اى، حاوى خاطرات،مقاله ها و   2۹۴مردم عرضه شد. این کتاب 

اشعار پژواک در مورد مسایل  اجتماعى و  سیاسى است.ونیز دوسه مقالۀ  

اکترنعمت هللا پژواک،برمک پژواک وداکترسید خلیل هللا هاشمیان  توا از د بامح

 دارد.ه را درضمیم

را که به  سرگذشت یک مهاجرافغان«  پژواک، خاطرات»فصلی از

خواهش وتمنای نواسه اش فرهادپژواک به تحریر در آورده ، ازتلخ ترین  

روزهای سرگذشت سیاسی خود، ازلحظۀ شنیدن اخبارکودتای ثور  

ان وشهادت داودخان وخانواده اش بدست کودتاچیان آغاز میکند  رافغانستد 
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حفیظ هللا امین به هاوانا ر آمدن حزب دموکراتیک خلق وسف اروسپس از رویک

راه لندن ونرفتن خودش به استقبال امین درمیدان هوائی لندن وازاستعفای  از 

ران خود از سفارت لندن و بازگشت به وطن واستقبالش از سوی براد 

واده اش در میدان هوائی کابل و رفتن به خانۀ برادرزاده اش نعمت هللا وخان

ل دامادش بود، و محصورومحبوس  اک در وزیراکبرخان که درعین حواپژ

ون، قوماندان  ړماه در خانه دامادش به امر تلیفونی داود ت ۱۸شدنش مدت 

استقرار عمومی پولیس رژیم، تا تجاوز قشون سرخ شوروی به افغانستان و

ه  ببرک کارمل بجای امین ویافتن امکان رفتن از وزیراکبرخان به جمال مینه ب 

بارزات خود ک . در آنجا مرحوم پژواک به مامنزل برادرخود عتیق هللا پژو

از طریق پخش شب نامه ها برضد رژیم آغازنمود. وگویا نوک قلم را بجای  

ک کارمل به او پیام ببر نوک شمشیر برتن رژیم فرومیزد. در همینجا است که 

از آن   ایمیرسد وپاسخ درخوربه ببرک کارمل میفرستد ولی کدام نتیجه 

( بخش  5۸-42صص محتوای عالی در کتاب حاضر از) نمیگیرد. این پاسخ با

 قابل مالحظه ای را احتوا کرده است.

مرحوم  پژواک درکابل از اشغال کشور توسط قشون سرخ شوروی  

رد واین رنج سبب زخم معده وخون  رنج می بوکشت وکشتار هموطنانش 

ود جانش را از وی بگیرد،  ب ریزی معده اش گردید.این  خون ریزی نزدیک

ومت اجازه داد که بشرط بازگشت جام به تصدیق داکتران کابل حکنسرا

دوباره به کشور، به دهلی سفرنماید. پژواک پول تداوی خود را نداشت و 

کردند.  بعد از انجام عملیات معده وی کمک  برادرانش پول معالجه اش را به

حساب نیاید،دوباره  به وطن  ه در دهلی بخاطرآنکه نزد دولت دروغگو ب

زیرزمینی اش ادامه داد. چون ازتغییر   زگشت و باردیگر به فعالیت هایاب

اوضاع به نفع کشور نتیجۀ دلخواه بدست نیاورد، به منظور مبارزه  از خارج  

ور شد وطن را برای دایم ترک گوید. از  باره مجبکشورعلیه رژیم  دو

ه  ب ن وسپس بدعوت حکومت پاکستان ماافغانستان به دهلی واز آنجه به آل

دید پژواک مثل سایر رهبران تنظیمها به سازآن  پاکستان رفت و چون پاکستان 

کشور نمی رقصد، شرایط را براو برای ترک پاکستان تنگ ترساخت و  

مان ملل متحد برود وازطریق آن سازمان  یکا وسازپژواک مجبورشد به امر 

 ت بلند نماید. وقصدای افغانها را علیه اتحادشوروی 

ند که : "هدف مبارزه ملى تنها استقالل  کتاب نوشته میک پژواک   دراین

سیاسى از یوغ سلطه و نفوذ اجنبیان نیست و حاکمیت ملى و تمامیت خاک آن  
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ساسى هر فرد )زن، مرد و دى هاى ارا تکمیل نمى کند، همه حقوق و آزا

تبعیض، تامین شود. ه طفل( باید به اساس عدالت و مساوات بدون هیچ گون 

 ( 2۱۰ند.")ص غیرمستقل و مردم اسیر مى مان  ت ورنه مملک

از خاطرات پژواک معلوم میشود که او یک شخصیت آزادیخواه، مردم 

تم  ز ظلم وسدوست، عدالتخواه، و طرفدار یک نظام مردم ساالر فارغ ا

وتبعیض درکشوربود، رژیمی که در آن قانون حرف اول وآخر را بزند و 

خدا خودش  خاطراتش میگوید: »ریکسان تطبیق گردد . پژواک د  مهبره

میداند که بارها ازو خواسته ام،درکشورمن دادگری وداوری بیاورد، 

را به اگرنخستین کسیکه ازگفتار وکردار او باز پرسند من باشم. اگرعدالت م

( این خواست پژواک از خدا، 2۱۰«)ص زخ محکوم کند، بهشت منست. دو

ترام به حقوق وآزادی های  حاواز فقدان عدالت واز عدم ا کهبدان معناست 

 در کشور رنج می برد. فردی

مرحوم پژواک درعین حالی که یک سیاستمدار ضد استبداد واستثمار  

شرق وچه  د:»چه دربود، یک مرد مومن وخداپرست نیز بود.او میگوی

  درغرب هرجا که بوده ام وهستم عقیدۀ من به اینکه درجهان هستی در 

ه  مکان در همه احوال وتحت هرگون ورساحه ای که باشد در هرزمان ه

شرایط تنها وتنها دو قوه حقیقی وپاینده وجود دارد که نخست ذات پاک اقدس 

نخست  توکل به و اعلی خدای گرگر]صانع الصنایع[ است وبعد از وی مردم.

واعتماد به دوم صواب وبه هرنیروی دیگری خطاست.این امر به ویژه  

  واز آغاز زندگی مدنی تا امروز  حۀ سیاست وحکمرانی صدق میکند سادر

 ( ۱۱۱تغییر نکرده است ودر آینده نیز پاینده وباقی خواهد بود.«)ص 

م پژواک در دورۀ مهاجرت خود، از شخصیت ها وافرادی که او را با د 

کرم خود یاری رسانده بودند، به نیکی یاد میکند، بخصوص ازرجالی ودرم و

کتر ابی، سید محمدمیوند)علومی(،داونوابی پدرداکتر عصمت هللا ن  ومیچون : ق

  خالدمعروف،جنرال غالم فاروق خان لوی درستیز، عبدالعزیز خان خاوری، 

دی، هللا مجد حسن خان صافی ،حمیرا سلجوقی ، پیرسید احمدگیالنی ، صبغت 

ر کت،  دا ازجنرال غالم عمر علومی برادر غالم علی کریمی، سید محمد قاسم

او توجه  ه و سردار داودخان که نسبت بهایوسف ، موسی شفیق  و ظاهرش

داشته اند، ونیز از همنوائی برادران خود عتیق هللا پژواک وفضل ربی 

ی یاد ک به نیکپژواک وبرادرزاده اش نعمت هللا پژواک  وغیره از هری

 میکند.
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ی پژواک دوستان ورفقای شخصی خود را نیزاز یاد نمی برد و کم  

خود اشخاص ذیل را از جمله دوستان  درمورد هریک شان مینویسد، وی

معرفی میکند:محمدسرورگویا اعتمادی برادرزادۀ سردار عبدالقدوس خان  

کتور اعتمادی، مرحوم رشید لطیفی،مرحوم عبدالغفور برشنا،مرحوم د 

الرحمن محمودی ،مرحوم عبدالحی حبیبی، مرحوم الالمحمدسعید عبد 

ن اریزوی، مرحوم امحمدرسول وسا،مرحوم جیالنی خر قندهاری، دکتو

عبدالواحد رشیدی، ناصر ضیاء،مرحوم عالمه سلجوقی،دکتور محمد  دکتور

آصف سهیل وجیالنی خان پوپل از اقارب دکتور علی احمدخان پوپل،هریک  

 ابق دوستی وکرکترشان به یاد می آورد .شی از سورا با بخ

ه  کاک بزرگ ، نکاتی برون چکیده ژودراین یادواره، گاهی از زیرقلم پ

ندان نادرشاه  به انسان کمک میکند.مثالً درشناختن علل دوام  دولت خا

مینویسد که:» درتاریخ گذشتۀ افغانستان،سالطین وخاندان های شاهی یک 

فاقی درمیان اعضای خاندان سلطنتی بود آن بی ات ضعف قوی وجود داشت و 

ی می  مشخاص با نفوذ وصاحب نیروی قوواکه مردم ویا اقالً خوانین قبایلی 

ً در زمان حیات توانستند از آن استفاده  کنند، اما درخاندان یحیی مخصوصا

محمدنادرشاه، اتفاق میان برادران وبرادرزادگان وپسرهای عموی محکمتر  

الفات یا مخالفت هایی هم داشتند آن را از انظار عامه  میان اختبود و اگر در

بل مردم افغانستان، در  ابحیث یک پالیسی طرح شده درمقو در پرده نگهداشته 

مردم با هم متحد ویکی بودند. این پالیسی تا زمانی که عموزادگان  برابر 

  ظاهرشاه)سردار محمدداود وسردار محمدنعیم( واعلیحضرت محمدظاهرشاه 

ا میان خویش را برهم زدند و یا نتوانستند آنرا دوام بدهند، قدرت این اتفاق ر

ز قبیل  حوادث و تحوالتی که واقع شد ا ان را از زوال حفظ نمود. این ند خا

اعالن جمهوریت بعد از کودتای محمدداود خان و الغای نظام شاهی وغیره  

 ( ۱42ود.«)ص معلوم است و الزم نیست دراینجا مورد بحث قرار داده ش

پژواک درجمله اصول منشور جهانی حقوق بشرسازمان ملل متحد 

الل اثر پافشاری واستد ر« جامعه است که بخود ارادیت حقاصل» مبتکر

پذیرفتند.وبرمبنای همین اصل داعیه پشتونستان   اواعضای سازمان ملل آنرا

 ازسوی دولت افغانستان رنگ  حقوقی گرفت. 

ونیز در رژیم جمهوریت  سلطنتی  پژواک در حالیکه در رژیم

رت کبرای فاحیث یک مامور بلند رتبه در پوست های س داودخان،به

از پول معاش خود رمیکرد،مگرتا آخر عمرنتوانست اافغانستان درخارج ک



 4۰ از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

برای رخصتی به کابل می  که یک منزل شخصی درکابل بخرد وهر وقتی 

پری ی را سچند شبد خوآمد، درهوتل مقیم می بود و یا در منزل برادران 

پناهی سرمیکرد و باز به ماموریت خود برمیگشت وتا آخر هم در فکر تهیه 

بزرگترین مایۀ نازوخوشی من  د میگوید که:» وبرای خود نشد. پژواک خ 

آنست که هیچ تن تواناتر از من به یاد ندارد که نزد او چاپلوسی کرده ویا 

، نمیدانم چرا ازیاد وش ماندمدروغ گفته باشم.اگرنتوانستم راست بگویم، خام

 (  2۱6«)ص ت.این خموشی سرخ نمی شوم. تنها خاموش ماندن مردی نیس

ا درکابل»باری  ه در یکی از رخصتی هکپژواک حکایت میکند 

ظاهرشاه  مرا در دفترخود پذیرفت. بعد ازصرف چاشت به صحبت پرداخت 

زمین  ریز میر و بعد از آن گفت پروگرام دارد که به کاریز میر برود.در کا

داشت ودر آن یک دهقان خان برای حفظ وتربیۀ حیوانات ونباتات)فارم(  

ی پائین  مشغول می بود.وقتی از دفتر و  نخته بود وهرروزچند ساعت در آسا

آمدیم به من امر کرد که در پهلوی او درموتر بنشینم وباوی به کاریزمیر  

هردری   ودیم وازبرویم. جلو موتررا خود بدست گرفت ودر موتر تنها ب

نه  خا صحبت میکرد ومن گوش میدادم. به کاریزمیر رسیدیم.زمین ها ودهقان 

ه کرد که از کجا تا آنگاه دریک نقطه ایستاده اشارو حیوانات را بمن نشان داد 

بکجا اراضی به وی متعلق است و بعد گفت که این دهقان خانه یک نمونه  

کنند و تطبیق این   نرا زیاد است وامیدواراست که هموطنان نظیر ومثال آ 

که من به  د مفکوره را وسعت بخشند. با اشاره به یک زمین عالوه کر

به دکتور دارم از این رو این زمین را  ج همسایگان خوب احتیا

محمدظاهرخان دادم تا همسایه باشیم. بزمین دیگری اشاره کرد وگفت 

شته باشم.  ری هم دامیخواهم این زمین را به شما بدهم تا همسایه ای نیک دیگ

ا خرد مرمن ناگهان خود را در دست پر نیروی سکوت دیدم که با فشار خود 

ار سپاس  ت وخلوص بعرض رسانیدم  که اظهی میسازند. با کمال صمیم

گزاری  ازحضور اعلیحضرت کلماتی میخواهد که نمیتوانم از عهدۀ آن 

را ندارم   زمینداریبیرون شوم. کمال امتنان دارم اما من متاسفانه شوق وذوق 

شکل زمین  بهو اگر داشته باشم همه دارائی مادی ایکه از پدرانم مانده است 

یۀ گرانبها استفاده مستحق تری میتواند از این عط ص است، یقین دارم شخ

مرغوب وبهترکند. اعلیحضرت هیچ نگفتند اما از وجنات شان به وضاحت 

در ارگ ایشان به  زگشتیم وظاهرشد که خاطرشان رنجه شد. از کاریز میربا

شت از زگحرمسرا تشریف بردند و من با موترخویش برگشتم. دروقت با
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خواهند فرمود تا   ندم که مانند همیشه مرا احضارا وطن به ماموریت منتظرم 

وداع کنم واگر هدایتی داشته باشند آنرا بگیرم. حسب عادت تاریخ بازگشت  

د خبردادم، امری نرسید  یات دارنخود را به رئیس تشریفات اقای علومی که ح

ضرورتی نمی بیند  رت از رئیس تشریفات جویا شدم، بمن فهماند که اعلیحض

اعلیحضرت علت حقیقی   ضورشان برسید، دانستم که رنجشحکه شما به 

است.چون اعلیحضرت را در همه موارد مرد حلیم، صابر وصاحب  

من گران وگرانتر د، بردل گذر)گذشت(دیده ام، این بارکه حتماً ازرده شده بودن

 ( ۱4۸  -۱47حس میشد.)ص 

بازگشت از سفرپاکستان» چند  ازپژواک بازهم حکایت میکند که بعد 

زارت خارجه مرحوم جالل آلدین طرزی  وز بعد درکابل رئیس تشریفات ور

بمن تلفون کرد وگفت که واالحضرت صدراعظم بعد از ظهر با یک 

م پیشتر از رفتن مهمان آنجا که من ه امریکائی مالقات دارند وامر کردند 

اعظمی رفتم واشاره به  ت باشم. به دفتر سردارمرحوم)داودخان( در صدار

ت امریکائی را آورد ومالقات انجام  رد.چند دقیقه بعد رئیس تشریفاکنشستن 

یافت.من یاداشت های خود را جمع کردم ومیخواستم مرخص شوم،  

نتظرامر بودم.سردار مرحوم  نشستم وم سردارمرحوم گفتند چند دقیقه باشید. 

درکابل خانه نداری،  کهگفت من خبردارم که تو یگانه مامور دولت هستی 

یک خانه داشته باشی. من از مدتی   تن از لوازم زندگانی است باید شخانه دا

ً نقشه کنم وآنرا برای تو   است به این فکر بوده ام که خانه ای خوب شخصا

مقابل خدمات برجسته ای تو به تو  کومت در تعمیر نمایم و از جانب ح

 ته ودر آن زندگی کنی! من خود رفبسپارم، تکلیف تو همینقدر است که آنجا 

وبعد از یک لحظه گفتم:از التفات ومهربانی  را دراختیار سکوت مطلق یافتم 

واالحضرت کمال امتنان دارم اما شاید من یگانه مامور دولت باشم که خانه  

 بیخانه نیستم وهم نمیتوانم پایبند دارائی باشم.  نه افغانندارد، اما یگا

یدانم وممنون  مل نمیکنی؟ گفتم:آن را رسیده بو سردار فرمود یعنی که ق

خاست وبه آنطرف میز کار او که من نشسته بودم آمد، من هستم.از چوکی بر

نیز از جا برخاستم. گفت:فهمیدم وحرف را همینجا میگذاریم. ناگهان مرا در 

وگفت: خداوند مثل ترا زیاد کند. منکه شاه را رنجیده ساخته وش گرفت آغ

ن احساس سرور وجمعیت آ حت وآرامشی حس کردم که نظیر فربودم،ناگهان 

 به خاطرندارم. خاطر را 
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بعد از آن احترام والتفات سردار بمن زیادتر از همه وقت بود و روز  

نس سران دول  به کنفراافزون گردید و این بحدی رسید که هنگامی که مرا 

وحکومات کشورهای غیرمنسلک در الجزایر بجای خود در سال اول 

را من نمایندۀ خاص خود میفرستم، زی ث هوری فرستاد گفت: من ترا بحیجم

رفته نمیتوانم و بعد از برادرم این کار را تنها به تو اعتماد کرده میتوانم.... 

ر محمدداود مرحوم  صیت سردابعد ازاین بود که من هم احترام خاصی به شخ

همه افکار  باپیداکردم.البته احترام به شخصیت یک شخص معنای موافقت 

( خواندن این حکایت  ۱57شخص را ندارد. « )همان ،ص  وپالیسی سیاسی آن

عالوه براینکه تفاوت این دو پسرعمو را بخوبی نشان میدهد، این نکته را نیز 

چنان ازمناعت نفسی  ند همت، روشن میسازد که پژواک، این مرد بل

ان  به خود دخسرشاربود  که حتی بخشش از سوی شاه و  رئیس جمهور داو

م مامور دیگری با چنین  درحالی که اگر بجای او ، کدا ،را هم نمی پذیرفت 

التفاتی روبرو میشد، سر سجده در پای مخدوم میگذاشت وآن را بردیدۀ  منت 

 میمالید و می پذیرفت.

داکترسید خلیل هللا  شجاعت مرحوم پژواک، ت نفس و درمورد مناع

اعظم رایتی از بر خورد پژواک با صد حکهاشمیان از چشمدید خود در لندن 

نانی که تعدادی از سفراء ومحصلین افغانی  وقت شاه محمودخان برمیز 

حضور داشتند، روایت میکند که خواندن آن هنوز هم مو براندام خواننده  

مینویسد، که صدراعظم شاه محمودخان خطاب  هاشمیان راست میکند. داکتر 

 به پژواک گفت:  

افغانستان را امان  لن رساله نوشته اید که استقالایصدراعظم: شما در

 گرفته ،شما به کدام اساس این مطلب را نوشته اید؟ هللا خان 

پژواک: واالحضرت شما بهترمیدانید که استقالل ما از انگلیس گرفته  

آشنائی کامل دارد. این رساله که بار اول سیاست  تاریخ ماشد وانگلیسبا 

فارت شما در سان انگلیسی بیان میدارد واز زبخارجی حکومت شما را به 

شده، اگرواقعیت های تاریخی در آن بیان نمیشد، مردم  لندن تهیه وتوزیع

انگلیس آنرا نمیخواندند وسعی ومصرف ما به هدر می رفت، اما حاال نسل نو  

انبی داعیۀ ملی ما متوجه شده وانعکاسات مثبت این رساله را یس بحق جانگل

 .به ریاست مطبوعات نوشته ام..ی من ضمن راپور 

صدراعظم: پژواک توچه خبرداری، تو درشکم مادرت بودی که ما  

 استقالل را گرفتیم... 
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پژواک:واالحضرت، موضوع درشکم مادر بودن یک امر طبیعی  

کم مادر خود می باشد، اما در سیاست  یگری درشاست، من ،شماوهرانسان د 

 نمیتوان واقعیت تاریخ را پوشاند...

ک رنگ و رخ واالحضرت  ا دیدم که از شنیدن سخنان پژو من

سرخ ومتلون شده بود که وقتی دست خود را به جیب خود برد صدراعظم 

فکر میکردم تفنگچه ای دارد و فیرمیکند، اما دستمال بینی خود را کشیده 

پوشاند. درینوقت سفیرمحمدعثمانخان امیر وسفیر محمدعمر   ی خود رارو

د، صدراعظم دوسه دقیقه  نگرفته از اطاق نان برون برد  غلخان، پژواک را ب

ً برخاست ونان ناخورده از راه دروازۀ عقبی به  دیگر ب جای خود ماند ودفعتا

  اطاق خواب خود رفت. این ضیافت وطعام عالی که تهیه شده بود، به 

زهر" همه شد. سفراء هم متعاقباً اطاق نان را ترک کردند. اما من اصطالح"

که  آرامی نان خود را بخورند، بل هومهمانان دیگر تقاضا کردم ب یناز محصل

هرقدر از میوه جات وشیرینی که خواسته باشند با خود برده میتوانند.«)  

 ( 24۰ -23۹ص 

ارشال شاه  واک با ماین درحالی بود که قبل ازاین واقعه مرحوم پژ

ه به  ک نستان، چنان جدی شد ولیخان نیز برسرحذف پرگرافی از رسالۀ پشتو

رساله حذف نمائید  گفت:اگرشما این پراگراف را از سفیر شاه ولیخان درلندن

،من این رساله رانشرنمیکنم وهمین حاال ازوظیفه ام استعفا میدهم ، مگر 

منصرف گردید.)ص ف رساله مارشال شاه ولیخان باخنده ازحذف پراگرا

22۹ ) 

»استعداد، ه:فرهاد نواسۀ مرحوم پژواک درپیشگفتارکتاب مینویسد ک

ماسی در دهه شصت  اد پژواک درکارزار عرصۀ دیپلوتابتکار وعملکرد اس

وهفتاد از هرباب چشمگیر بود ووظایف خطیردیپلوماتیک در صحنۀ بین 

تجدید  کمیسیون المللی بدوش شان گذاشته شد که از آن جمع ریاست 

نظربرمنشور سازمان ملل،ریاست کمیسیون حقوق بشر، ریاست مجمع  

 ان نام برد. این گوشه از حیات ورا میت ۱۹66ازمان ملل درسال س عمومی

استاد پژواک در صحنۀ بین المللی باید به التفات عمیق وجدی مطالعه وتحقیق  

شر  ط حقوق بشود. به ویژه نقش، نظریات وتالش استاد پژواک به ارتبا

وحقوق ملل در خور مطالعه وتحلیل برای آگاهی جوانان وتحقق حقوق بشر  

راکزعلمی اد ومنابع انترنتی ملل متحد،منموکراسی درافغانستان است. اسدیو

ونشرات دیگرافغانی وجهانی شاهد این میراث معنوی برای ملت افغان  
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رف وافکارژ است.جای شگفت نیست که سران ملل متحد تا امروز ازعملکرد 

 (  ۱4اوقدردانی میکنند. «)ص 

ت سیاسی وادبی وفلسفی صیمن پیشنهاد میکنم تا برای شناخت ابعاد شخ

طح ملی که در آن دانشمندانی ژواک ،ازطرف دولت سیمناری درسپمرحوم 

از کشور های منطقه وسازمان ملل دعوت شده باشند، تدویرگردد،وکتب  

تون کابل تدقیق واز سوی  م و پوهن وآثارش به کمک دانشمندان اکادمی علو 

یادپژواک چاپ شوند بن وزارت اطالعات وفرهنگ واکادمی علوم افغانستان و 

وی مورد بحث وارزیابی ی گرد تلویزیونی ابعاد شخصیت او در میزه

قرارگیرد، دراینصورت است که حق استاد پژواک از گردن دولت ادا خواهد 

 شد!

ستان داشته ، ودر مالقات ن به پاکمرحوم پژواک، در سفریکه با داودخا

حساساتی صحبت ا ن رهبر نظامی پاکستان که بشکلبا جنرال ایوب خا

یکرده است تا احساسات  نان جنرال را با نرمی ترجمه م خ میکرده  و وی س

افغانی سردار جریحه دار نشود، تحمل داودخان را در برابر حریف پاکستانی 

 گوید: ید  و میاش به حیث یک زعیم ملی صبور می ستا 

در شناخت شخصیت وی)سردار( کشفی نو دست داد.نظریه اکثریت  »

شوم، غلط یافتم که میگفتند:  له من مایل بودم برآن صحت قایک مردم را

»سردار مردی احساساتی وعصبی است« اما معلوم شد که مردی بی  

سنجش نبود واگر اظهار عصبیت میکرد، آن رانیز سنجیده به کار می بست  

و)اقالً با خارجیان( در مذاکرات مهم در اختیار وزیرکنترول او  حساسات اوا

 صی ملی ووطنخواه بود و بعد از خدرادامه میگوید:» انصافاً ش اکبود.« پژو

« وزیراکبرخان نمیتوان نظیرومثال او را  در تاریخ افغانها سراغ کرد.

 ( ۱55-۱54)فصلی ازسرگذشت ...ص 

ش ازسخنان  مرحوم پژواک که  ه این بخبرخی از ابجد نویسان افغان،ب

ورتال افغان جرمن به  رپکترپروین پژواک نواسۀ آن بزرگمرد د از سوی دا

آنرا با پرسشهای مضحکی چنین   بود،به نظرشک وتردید نگریسته هنشررسید 

زیرسوال برده اند: » آنچه دررابطه  به "یادداشت" هائیکه گفته شده از 

معنی که گفته نشده است که  ت،  بدینمرحوم پژواک است ، صراحت نداش

نوشته اند، وظیفهء رسمی  ی مرحوم، همین "یادداشتها" را در چه مقطع زمان

ز می پرسد : " مهمتر از همه این است  ان زمان چه بوده است ؟ " و بامدر ه

که آیا بقلم پژواک سفیر ممتاز درحالت صحت کامل "جسمی" و" روانی"  
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در روزهای اخیر زندگی ، پژواک  نخواسته تحریر یافته است یا  خدای 

فی،مقالۀ " خاک  وسمعروف "مهاجر؟ ")رک: آرشیف مقاالت داکتری 

ینفک خاک افغانستان است"  مسلم مردم افغانستان و جزء ال پشتونستان حق

 افغان جرمن آنالین( 

فرهاد درپیشگفتارکتاب خالصۀ فصلی از زندگی یک افغان مهاجر، 

استاد پژواک درایام پیری و محرومیت  ر زندگی مینویسدکه :»سالهای اخی

ً هم ً ومعنا ان استوار بود ودست حوادث چنومهاجرت گذشت، لیکن روحا

اهد. درنامه ای خطاب به من)فرهاد(  انست از عظمت بینش و دانشش بک ونت 

ً ومعناً   ً ناتوان وبیمارم روحا از احوال خود چنین نوشته بود:» اگر جسما

ی وطن ومردم آن برخوردار. از ناتوانی به به آزاد  استوارم واز نعمت امید 

ن بدون تلبیس ا کارم را به نیروی آزادی وایمافاشاره نماز میکنم ولی عقاید و 

بخیرمردم ومیهن ابراز وغلبۀ حق را بر باطل، ظفر  ولباس ترس وهراس

مبارزۀ ملی براسارت های معنوی، دانش را بر بیدانشی تلقین و آرزو ونیاز  

پیری یارای آختن سر افشاندن ندارم از نیام به قلمدان  رو   م.چون ازمی نمای

 ( ۸وآزاد می خواهم.«)ص  خود را مانند ضمیر خود آرام طنآورده ام و و

پژواک این خاطرات را بخواهش نواسه خود فرهاد در امریکا دراواخر 

صبح  3آغاز نموده و لحظات ختم خاطرات خود را ساعت  ۱۹۸۹سال 

اتازونی   -)روز نوروز ملی باستانی ( ویرجینیا۱۹۹۱مارچ  2۱ روزپنجشنبه 

تذکر داده که  سطراین یاد داشتها به فرهاد  ینقید کرده است. ودر آخر

نشده است اگردرعبارت چیزی مانده باشد معذور  :»دوباره خوانده

( و فرهاد پژواک میگوید که این خاطرات متاسفانه دراثر  ۱6۱دارید.«)ص 

  ۱36۸تاد پژواک به طرف پشاور در آغاز سال وآخر اس سفر غیر مترقبه

اد در ت کمل ماند.بهتراست آنچه را اسامعیسوی ن۱۹۹۱مارچ  2۱ش/ مطابق 

من نوشته اند، دراینجا نقل کنم:»فرهاد، من   آخریاد داشت ها خطاب به

آرزوداشتم که این فصل را به پایان برسانم، اما قدرت قادرمتعال مقدر کرده 

ه پاکستان برخالف توقع بعد از سالها تبعید از آن کشور  ت رفتن ببود که فرص

شت های من برای تو  اامریکا دست دهد و فصل یاد د  بهاز طرف حکومت آن 

اند. طوریکه تو میدانی درحال مریضی وعدم قابلیت حرکت ندای  نا تمام بم

وظیفۀ ملی وایمانی را لبیک گفته و از امریکا حرکت میکنم. بهرصورت به  

صت دنبالۀ این یاد داشت ها را انشاء هللا، نوشته و نزد یکی از اولین فر
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من باردیگر در زندگی ترا  هل میگذارم که آنرا درصورتی کمیاعضای فا

 ( ۱2نم بتو برساند.« )ص نبی

آقای فرهادپژواک، متذکر میشود که آثار استاد پژواک، به زبان هاى  

د که آثار چاپ نشدۀ ر نظردارپشتو، درى و انگلیسى نوشته شده است. ود 

هاى انگلیسى،   انپدرکالنش را در آینده چاپ و برخى این آثار را به زب

ز تبصره براشعار وذکر نمونه  نى نیز ترجمه و چاپ کند. من اافرانسوى و آلم

های نظم ونثرآن بخاطرجلوگیری از تطویل کالم،دراینجا صرف نظرمیکنم و  

بزرگ فرهاد،وهمه وابستگان   ند پژواکچاپ این کتاب را به نواسۀ دانشم

ه جوانان وطن توصیه  ب استادمرحوم پژواک تبریک میگویم وخواندن آنرا

  میکنم.  

: در تبصرۀ خانم دکتورزرغونه عبیدی، برتقریظ من  یاد داشت 

دربخش نظرسنجی ، توجه مرا این جمالت جلب نمودکه:» پوهاند دکتور  

ن شاخص شخصیت ز مهمتریمحمد حسن کاکر در دو سطر شان یکی ا

ژواک این  پ عبدالرحمن پژواک را چنین توضیح داده اند: "بزرگترین میراث 

از و نشیب هاي العین معین بود و با وجود فر ب است که او داراي نص

روزگار بر افغان ها و افغانستان این نصب العین او نه تنها بر جا ماند بل تا 

ن شخصیت ها انگشت شمار  واقع چنی آخرین رمق و توان براي آن رزمید. در 

 بوده اند". 

دم، به سراوالدهایم سوگند  انمن دوبار این دوسطر داکتر کاکړ را خو

، اگر دکتور زرغونه یا کسی دیگر فهمیده ورم که من از آن چیزی نفهمیدمخمی

باشد، برای من توصیح دهند که این دوسطر چه معنی دارد؟»نصب العین  

»نصب العین«)مدنظر، ومنظور   گ دهخدا،معین« یعنی چی؟ در فرهن

دانستید که ما از دانستن آن  ه نظر(معنا شده است،از کاربرد این کلمه شما چ

اب آمیز بحیث شاخص شخصیت مرحوم  اجزیم وشما آنرا با الفاظ اعجع

پژواک میدانید؟ درکجای این دوسطرچنین معنایی نهفته است؟ من دوسطر  

یعنی دوسطربازی باکلمات وبه   بی مفهومداکتر کاکړ را دوسطر بی معنا و 

 اصطالح پرزدن درکاله ممدوح میدانم. 

عین معین پژواک« )منظور لداکتر کاکړ نگفته که »نصب ا ایچرا آق

عین پژواک( چه چیزی بود؟ آیا دوام رژیم شاهی مطلقه بود؟ یا رژیم  نظر م

  شاهی مشروطه؟ یا جمهوری؟ یا نظام اسالمی از نوع حکومت ربانی یا 

   مالعمر؟
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به نظرمن نصب العین پژواک هیچکدام ازاینها نبود، بلکه برقراری  

ردمان براثر انتخابات مستقیم وسری م ملی که با ارادۀ آزاد مردم وم یک نظا

کشور بمیان می آید، تحت زعامت یک شخص دادگر وعادل بود. پژواک خود 

استه  در خاطرات خود میگوید:»خدا خودش میداند که بارها ازو خو

درکشورمن دادگری وداوری بیاورد، اگرنخستین کسیکه ازگفتار وکردار ام،

دوزخ محکوم کند، بهشت  هرسند من باشم.اگرعدالت مرا بپ او باز

  (2۱۰)ص منست.«

این خواست پژواک از خدا، بدان معناست که اواز فقدان عدالت واز عدم 

نه برد، ور احترام به حقوق وآزادی های فردی مردم در کشور رنج می

از آن دیارمرا یاد میدهد امروز که مردمانش دراشعارش نمی گفت که : 

 ند ومملکت آزاد!یراس

 که مردمانش اسیرند ومملکت آزاد! اد میدهد امروز         ا یررماز آن دیا

 

 خطاب به مجسمۀ آزادی در نیویارک گوید 

 ر آزادی م ای دختصد بادیه بـبریدم صد بحرنوردیدم         تـا روی تـرا دید

 ر گر آزادی گ از کشور گـمنامی از مردم ناکامی         دارم بــتو پیغامی ای

 مخلوع وبرهنه سر از چادر آزادی     داریم یکی مادر    ما نیز درآن کشور

 گوئیم که آزادیم  با طاق ظفر شادیم حرفیست که آزادیم،مابندۀ بیدادیم       

 آزادی سر در نامیست که بنهادیم بر

 م( ۱۹54ویارک،برگریزان ی ن)

لی بیدار به ود در شعرزیر مفاهیم فلسفی نهفته است وسری هوشیار 

 نی را دریابد: ع کاراست تا این م
 مـنکر ز کارسازی به تدبیر می شویم            چندان که سال می رود و پیر می شویم

 دیر می شویمدهء تقــار رفته بنناچــــ           در دست عقل نیست چو تعین سرنوشت

 سفسطه تکفیر می شویم کمگاهی به ح          لسفه تعـزیر می کنندبه جـــرم فــ گاهی

 رؤیای حیرتــیم چـــه تعبــیر می شویم           آیینه در دست مـا کسی واب دادـدر خــ

 ی شویمویــران شود ز حادثه تعمیر م            ما آن عمارتــیم کـه گـر صد هزار سال

 ر می شویمقیاکـنون به رب کعبه که تح          وازش اگـر دیدمی، ملولنــن پـیشـتر یز

 فارغ چو خواب مرگ ز تعبیرمی شویم          گـیــویم ز رویای زنـدـبیدار اگــــر شــ

           طبع جوان نمـانده کـه بر آسـمان شــویم

 پژواک رفــته رفــته زمینگیر می شویم 

 یان پا
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 م ه چهارالمق

 

 دسیاسی علوموپروفیسور، داکترزیرکیار پرکتاب

 ه( ، یوه ځغلنده کتنهبر)دنوی سیاست الج

 

یوکی د افغانستان نامتوپوه ورست  یپه د 

اونوښتگر لیکوال ښاغلی ډاکتر رحمت زیرکیار  

له خوا ، یو په زړه پوری تحقیقی او څېړنیز 

ندی په کتاب د"دنوی سیاست الجبره" تر عنوان ال

(مخونوکښې په ښه قطع او صحافت  دچاپه ۴۸۰)

وک ماته  د  ټ  راوتلی دی  .ددې کتاب مولف  یو

 دپاره رالېږلی دی . زه دلته  یمطالعې اوکره کتن 

دمولف له دې پیرزوینی څخه ډیره مننه کوم او  

 داکتر زیرکیار           دکتاب دخپریدو المله ورته مبارکی وایم .

ه ده چی لیکوال و اوتحلیلی مقالو یوه ټولگ د څیړنیزکتاب ، په اصل کی 

تحلیلي   وو سپړلې ده،اوهغه  دخپل  ژورا هریوه  په جال جال توگه څېړلې

 ستونکی ته وړاندی کوی .نظریاتو سره یوځاي لو

زه ښاغلی ډاکترزیرکیارله نژدې څخه نه پیژنم، خو تر هغه ځایه چی  

ومی رسنیو لکه د دعوت دځینوعم  ما دده لیکني اوڅېړنیزی مقالي په بهر کی

وز، افغان ولس، او  مرمجله، افغان رساله،کیوان افغان، صلح وافغانستان ا

ماته دا ثابته شوېده چی ښاغلی  نستان کی لیدلي او لوستی دي، اآئینۀ افغ

ډاکترزیرکیار پر پښتو،پښتنواو افغانستان باندی یو مین شخصیت او زمونږ  

،چی پخپلو لیکنو او څېړنوکی همیش   و څخه دیدوطن دوتلو پوهانو اولیکوال

ش  یقایقودبرسیره کولوپه خاطر هم ح  د اکاډمیکو میتودونوڅخه کار اخلی اود 

ه کوی، ترڅو چاته داسوال پیدا نسي چی گوندي منبع او اخځن ځایونه په گوت

دی دا خبره دځانه څخه  وائی اوچندانی داعتباروړنده، په دې خاطر هغه 

ی لمړی الس منابع لوستونکی ته وړاندي کړی لولیکنوککوښښ کړی چی پخپ

ی هیچ  چ ي په اصلی ژبه هم کوت کاندی ټک .او ان د اصلی منبع اصلی متن 

 .چاته نورسوال پاته نسی 
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ډاکتر صاحب  زیرکیار، یو انقالبی او انتقادی لیکوال دی چی  په خپل  

یی،  حقیقت وا په لیکنو کی  همیش په پټوحقایقو پسی گرځی ، حقایق لیکی، او

 قت هغه دحقیقت په ویلوکښی هیڅکله  دچا پروا نه ساتی ، ولو چی  دغه حقی 

یکی دجمهور دوطن دلوړومقاماتو اویا دامر ادده نژدی ترین خپلوانو او ی

رئیس جورج بوش په  اړه وی او دده په ضررهم تمام سی . په لیکنو کی  د 

هغه مهم   اکی ټولهډاکتر زیرکیار بل خصوصیت دا دی چی  ده په امریک

په    ست سیاسی کتابونه چی دافغانستان  او دامریکا  دجهانی او پوځی سیا

لیکل سوی  دنامتوسیاسی شخصیتونو له خوا یهکله په دی دریو لسیزوک

اوخپاره شوی دی، ، یووار ترژوري کتنی الندی نیولی اوخپل دریزیې دهغه  

 . کتاب اوپه هغه کښي دمهمو ټکوپه  هکله بیان کړی دی 

الجبره کتاب، دامریکی پرالجبری ډوله پېچلی اومغلق   سیاست دنوی 

صرې لری .واقعیت هم  ب ژوراو په زړه پوری نیوکی اوتراسیاست باندی خو

مونږ د امریکې په سیاست نه پوهیږو؟ آیا امریکا په نړی کی د  دادی چی  

ً امریکا دتروزی زم  خپلي دامپراتوری دجوړولوپه لټه کی نه ده؟  آیا واقعا

ده؟ پرعراق او افغانستان دهغوي د تجاوزهدف دتروریزم محوه کول  پرضد 

وی،نوولي په سیمه کی  کامریکا د تروریزم پرضد عمل  ری دي؟ که چی

د محوکیدو پرځای ،القوت موندلی دی؟  آیا دتروریزم پرضد   تروریزم

 مبارزه په سیمه کی دامریکی د موجودیت یوه پلمه نه ده ،ترڅو خپله سلطه د 

یشیا او منځنی ختیزد تیلو اوگاز پرمنابعو  ټینگ کړی ؟  په داسی منځنی ا

ل سرتیري په افغانستان کی د پامریکا هره روځ اوهر هفته خ چیحال کی 

روریزم پرضد دطالبانواو القاعدې سره په جگړوکی دالسه ورکوی، خو پر ت

و  ه اچوی ا پاکستان چی دطالبانو او القاعدې  زالگی ده ،کوم رښتیانۍ زورن

 دتروریزم پرضد جگره د پاکستان په خاوره کي نه  تعقیبوی .

یز سیاست دی . دیوې  ر ت په افغانستان کی هم یوالجباسد امریکی سی

کرزی دمرکزي حکومت پلوی کوی، خوله بله پلوه دټوپک   خوا دحامد 

ساالرانو او دمخدره موادوله سوداگروسره هم اړیکی لری ، اوهغوي تقویه 

ده چی دوی ته هم په دولت  اوهم په پارلمان کی  ن تردی حکوی ، ا

و اداره د دوی اپه والیاتوکی  دخلکو سرنوشت م لوړمقامونه ورکړی دي او ه

دوالیاتو اکثره پوځی او ملکی لوړ رتبه واکداران د شمالی  په الس کی ده .

ټلوالي قواندانان دی ،چی دمرکز ی حکومت پروا چندانی نساتی او اوامرئې   

 نه مني . 



 5۰ از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

امریکا پدې سیاست سره په بې رحمانه توگه دیوې لویي قومی ډلی سره  

ی ته  لی ته دامتیاز ورکولو چلند مخډ دوام ورکوی ، او دبلي قومی  تهجنگ 

بیایی . آیاپه دې ډول سیاست سره به  زموږوطن ته امن او ثبات راسی ، او 

 دموکراسی  به استقرارومومی؟  

اثر کتاب، یومهم او په زړه پوری  ت الجبرهپه هر صورت دنوی سیاس 

لو  یزده کوی او په ډیروپټو اوناوی دی چې دهغه په لوستلو سره ډیر شیان سړ 

دډاکتر زیرکیار په دی او سنی کتاب  کی ماته   رازونو باندی سړی خبریږی .

دغه  الندنی  لیکنی اومقالی ډیری په زره پوری او مهمی لیکنی   وبرېښېدې   

 : 

 یریانو په جنگونوکی پخوانی پاچا، دپ صاحب"او"امر -۱

 دتمدنونوټکر او دتاریخ پای  -2

 سطرنج تخته ټ دغ -3

 لویښت غلهڅظاهر بابا او  -۴

 د دفاع دوزارت نوی نقشه -۵

 دسپینی ماڼی چغار  -۶

 دجوج ماجوجو او پیریانو سیاست،  -7

 په پایپالنستان کی د روسیی او امریکی جنگ،  -۸

 ای،دتاریخ پدتمدنونوتکر او -۹

 امپراتورانه اعالمیه،  -۱۰

 دپت پالن دپلی کولونوری هحی،  -۱۱

 گ کی دمطبوعاتو استعمالول،جنپه   -۱2

 دبوش چیغه،د دفاع وزارت نوی نقشه،  -۱3

 دغه احمق بیا مه انتخابوی،  -۱4

 مجموعی تنفر اوبرقی خالفت، -امریکا -۱5

 داسرائیلو متحده ایالتونه او منخنی ختیز   -۱6

ه وخت راسره یاری وکړه، دغه مقالې  په دری  آینده کی ک ړم پهغوازه 

ونور عالقمندان ددی اددی لیکنی فیض ال پراخه سی  څوژبه ترجمه کړم تر

 ړنیزی لیکنی څخه گټه واخلی . علمی اوڅې

 مخونو څخه: 3۰2 -2۸۹اوس داده دلمړی مقالی دری ژباړه د 

 * * * 

 واح "آمرصاحب" و پادشاه سابق در جنگ با ار
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 تر زیرکیار داک بقلم

چاپ  ازدر امریکا، کتاب مستند دیگری 2۰۰۴دوماه قبل، در فبروری 

 بیرون آمد: 

 ارواح  گستیوکول: جن

 ، 2001از تجاوز اتحادشوروی سابق تا دهم سپتمبر  

 تاریخ پنهان استخبارات مرکزی امریکا، افغانستان وبن الدن

 ( 2۰۰۴)نیویارک،پینگوین پریس،

Steve Coll, the Ghost wars: the secret history of the 

CIA,Afghanistan, and Bin Laden, from the Soviet invasion 

to September 10.2001,(New York,2004) 

به گمان ضعیف من، افغانها و" افغانستانیان" ]هردو[به تر جمۀ این  

اب ، کتاب عالقه خواهند داشت. افغانان میخواهند از طریق ترجمه این کت

افغان راازقصه های گرفتن پول ومعامالت قوماندان افسانوی احمدشاه  ملت 

ز این  میخواهند که اقوام کشور را ا ماخبر سازند، وافغانستانیان هب مسعود 

باخبر بسازند که نام "امر صاحب" دراین کتاب با احترام یاد شده است. این 

رند که از  حق را داکتاب پراز اطالعات ومعلومات  است وملت افغان این 

جم تراطالعات محفوظ دراین کتاب از راه ترجمۀ آن با خبر شوند.اگر م

ه از نظرمولف  اشته باشد میتواند آنراجداگاند توضیحاتی ]در برخی موارد[

ارائه کند. من در این نوشته ازاین کتاب چند صحنه را بیرون میکشم و ازاین 

مان ترجمه کتاب ،عطش  که تا ز طریق به خوانندگان قدری آسانی ارزانی کنم

  CIAفهوم اعضای م خود را فرونشانند. در عنوان کتاب، کلمۀ "ارواح" به 

 .ت بکار رفته اس

( در اسالم آباد  ۱۹۸۹ -۱۹۸۶که طی سالهای)  Beardanملتن بیردن

مسئول بخش استخبارات مرکزی امریکا )سیا( بود،برقوماندان احمدشاه  

اینکه مسعود محبوب  انگلیس شده  بود: اولمسعود به دو دلیل  مشکوک شده 

  ه براو باقی بود وآن این بود ک ه بود، ودوم اینکه یک بی اعتمادی از گذشت

ا قشون شوروی معاملۀ متارکه انجام داده ب ۱۹۸3احمدشاه مسعود در سال 

 بود. 

مثل استخبارات نظامی پاکستان، بیردن هم به این فکر بود که مسعود 

های شوروی "یک آتش بس اعالم نشده "را امضا  با قوت  در شمال افغانستان

مقام خود را  بود که مسعود "از لحاظ سیاسیه کرده است. بیردن به این عقید 
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با شورویان درگیر جنگ   ISIرحالی که مشتریان اسالمی مستحکم میکرد"، د 

(. در اینجا درخاطر من) ۱۸۴، ۱۵۱"سخت" بودند.)بخوانید: ستیوکول:صص 

زنده گشت که یک محقق چیره دست امریکائی، بروس   معلومات  زیرکیار(آن

ط به جهاد  ا( در ارتب۱۹۹3ل قبل ازاین)درساده   Richardsonریچاردسن

ه کرده بود.و با معلومات بیردن در اسالم اباد احمدشاه مسعود ارائ

سرمیخورد. ریچاردسن مینویسدکه یک افسرقشون  شوروی که نام مخفی او  

  ۱۹۸۴، وبه غرب فرار کردبود در سال ود ب Suvorovویکتورسووروف  

 مجاهدین انتخاب و]حاضر[ شده دۀدر مصاحبه یی گفت:"یک قوماندان زب

افغانستان نمایندگی کند.او باکمک های  است که ازمنافع اتحادشوروی در

ً تمام استخبارات شوروی با او   نظامی واقتصادی حمایت میگردد وعالوتا

نزد مردم خود نقش یک قهرمان وبرای ما  است که  کمک میکنند. رول او این

  کرد." سووروف اضافه میکند که د نقش یک ایجنت دوطرفه را بازی خواه

حتی مقامات بلند رتبۀ اتحاد شوروی ورژیم  "این پالن آنقدر سری است" که 

خلقی درافغانستان هیچیک از آن باخبر نخواهند شد.")برای نقل قولها بخوانید  

  :Richardson,Historical Briefs III, Afghanistan Mirror,nr.30, 

Febuary-March 1993,p.17) " 

در ماه   ۱۹۸۶قبل درسال سال  ۱۸ بیردن CIAپاکستان مدیر بخش  در

جوال به اسالم اباد رسید. این مصادف به ایامی بود که بن الدن هم از 

 جهاد در عربستان سعودی به پشاور کوچ کرده بود. واین زمانی بود که "

  3۰کانگرس امریکادر بودیجه مخفی  ۱۹۸۱دالر غوطه میزد". درسال 

مور افغانستان به  تا در ا د منظورکرCIAر برای استخبارات المیلیون د 

میلیون دالرباال رفت.  2۰۰این بودیجه به  ۱۹۸۴مصرف برساند.درسال 

ً این مبلغ به  ۱۹۸۶درسال ل بعد  میلیون دالر بالغ گردید.ویک سا ۴۰۰تقریبا

:  ید میلیون دالر رسید.)بخوان۶3۰بازهم این مبلغ پندید، یعنی تقریباً به ۱۹۸7در

 ( ۱۵۱، ۶۵ستیوکول:صص 

ود که واشنگتن از جهاد مسلح درافغانستان به فکر اندر لوم میش عچنین م

شده ،و راه ها دیگری را جست وجو کرده باشد؟ میلتن بیردن با حمایت 

خدام اجنت های مستقل است جال CIA استخبارات مرکزی امریکا ، برای

ین معنی که از این  بد افغان وقوماندانان را یکطرفه پهن کرد. یکطرفه 

ایدخبرنمیشد.معاش این اشخاص اه استخبارات نظامی پاکستان ب گموضوع دست

هزار دالر وگاهگاهی زیاتر هم بود. قوماندان عبدالحق  ۱۰۰تا  2۰ماهانه بین 
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تخبارات نظامی  قتی که او برضد اسود.مگر وافتاده ب CIAدر جال یکطرفۀ 

ود تبلیغات را "متمرکز خ پاکستان" صدایش را بلندکرد" وروی شخصیت 

، میلتن بیردن براو خشمگین شد  CIAدر اسالم اباد مدیر بخش  ،ساخت"

 CIAو"معاش وی را به حیث یک قوماندان باعتبار قطع نمود." فعالیت های 

اراکات نظامی را برای احمدشاه  پول وتد  ادامه داشت تا" بگونه مستقیم" 

ود اولین مرتبه درسال  سع به م CIAاند. "کمک های یک جانبۀ مسعودبرس

 ( ۱۶7، ۱۵۱صص  ده بود.") بخوانید: ستیوکول: یرس۱۹۸۴

برای معاش افغانان )ایجنت(، سیستم استخبارات مرکزی امریکا بکار  

  – ۱۹۸۸بین سالهای   Gary Schroenگرفته میشد.گری شرون 

بود بقول وی عالوه براین که مسعود ماهانه  CIAرکابل مدیر بخش د ۱۹۹۰

شخصاً به  هزار دالر را۹۰۰ میگرفت،ً مبلغ CIAر معاش از الهزار د  2۰۰

 ( ۱۹۸برادر مسعود، احمدضیاء تحویل داد.) بخوانید: ستیوکول، ص 

طور پنهانی  به آنها معاش   CIAآن عده قوماندانانی که از طرف 

  CIA د.تن میرسی ۴۰تعداد شان به ۱۹۸۹ه های اول  سال یشد،درماپرداخته م

هزار   2۰۰اهانه معود را هم زیاد کرده بود که مسمعاش حکمتیار رقیب 

 ( ۱۹۰ت.) همان اثر، ص دالرنقد میگرف

داشت. CIAمسعود مقام مرکزی را در پالن  ۱۹۹۰درزمستان  سال

یک رادیو سعود در گری شرون در جنوری همین سال به پشاور رفت تا با م

از ن شد. شروپنهانی صحبت کند که از طرف برادرش ) یحیی ( نگهداری می

ابل وصل  النگ که از شمال به جنوب به کسمسعود خواهش کرد تا جاده 

میشد، قطع کند. در جریان صحبت ها ، مسعود قبول کرد که اینکار را در 

بلغ را در ن "این مبدل معاش ماهانه پنجصد هزار دالرعملی خواهد کرد.شرو

 ص  در پشاور به برادر مسعود پرداخت " ) همان اثر، ۱۹۹۰جنوری  3۱

  ( و یا 2۱۱مسعود یحیی باشد) ص  ( ممکن است این برادر۸و  2۱۱

( به اصطالح پشتو،که  تنسته بودولی ۸احمدضیابوده باشد.)هان اثر، ص 

 butت." مسعود شاهراه  سالنگ را نبس CIAجواله نبود. بر اساس معلومات 

Massoud,s forces never moved  گری شرون میگفت که مسعود نیم"

 نزد وی ربوده است." ازمیلیون دالر 

در اسالم آبادمدیر بخش  ۱۹۹2تا  ۱۹۹۰که در سالهای  Harryهری 

CIA :بود،او هم با تاثر مسعود را حرام زاده کوچکthat  little  batard  

به پنجاه هزار یعنی به   زار دالره 2۰۰خواند. ومعاش وی )مسعود( را از 
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شیر" یک پیغام سراسر تاثر  نجاز اسالم آباد به پ  CIA.٪در ماه تنزیل داد  2۵

تان حمالت سازمان اطالعات مرکزی ز" ارسال کرد ودر تمام افغانسیآم

 ( 2۱۱امریکا متوقف شد.) همان اثر، ص 

  ۱۹۸۹اگر بدرستی دقت کنیم ، می بینیم که در ماه دسامبر 

حکومت داکتر نجیب کودتای تنی ] وزیر دفاع[ هم سازمان  ابل،برضد درک

ً دوماه بعد )یب.تقرداده شده بود  گری شرون در پشاور  (۱۹۹۰جنوری  3۱ا

دالر به برادر مسعود تحویل  داد تا در بدل آن مسعود شاهراه  پنجصد هزار

 سالنگ را بر روی کابل ببندد، مگرقوت های مسعود "از جا نجنبید."ولی 

( تنی دست به کودتا زد که موفق ۱۹۹۰مارچ  7ه بعد از این تاریخ )پنج هفت

 نشد.

( سیاست جدید ۱۹۸۹تان)در ساز خروج قشون شوروی از افغاند بع

ا در مورد افغانستان دور این]محور[ میچرخید که" افراطیانی چون  امریک

هم  Tani Two(. تنی دوم 2۱۶حکمتیار را کنار بگذارد") همان اثر، ص 

دراسالم   CIAقوماندانان واجنتان معاشخور ۱۹۹۰. در اکتوبر نکرد رکت ب

اری تنی برای حکمتیار به کرساندند که پاکستان به هم CIA اباد به اطالع

ها الری اسلحه بسوی کابل روان کرده است. در پاکستان سفیر امریکا  صد 

ه رابرت اوکلی ، یک نامه از پرزیدنت بوش بدست اورد که]دران گفته شد 

اگر پاکستان این عملیات را خنثی نکند، بر روابط پاکستان با امریکا بود[: 

"در  جه این شدکه پالن تنی دوم هم یبسیار خطرناک خواهد داشت. نتب عواق

 ( 2۱۹ -2۱۸یک موقع خوب خنثی گردید.") همان، صص 

بعد از این حادثه برای رستاخیز افغانها ، امریکا  نمایندۀ خاصی خود 

را موظف ساخت که شورای قوماندانان افغان را   Tomsonسن پیتر تام

چترال د لی درافغانستان در نزدیک سرحم سازمان داد.شورای قوماندان

یرکرد، دراین شورا بشمول مسعود سایر قوماندان هم  پاکستان جلسه خود را دا

در آن شرکت کردند، مگر قوماندانان حکمتیار وسیاف درآن شرکت نداشتند.) 

شورای قوماندانان ، مسعود به دعوت رئیس   س از ختم( پ 2۱۹ص 

رفت و  ( به پاکستان۱۹۹2 -۱۹۹۰انی )دراستخبارات  نظامی پاکستان اسد 

مالقات کرد. Harryدر اسالم آباد  CIAومسئول  شعبۀ  در اسالم اباد با درانی

در این مالقات ]هری [موافقت کرد که معاش مسعود از پنجاه هزار دالر به 

 ( 22۰  -2۱۹ارتقا یابد.)همان، صص ار دالر یکصد هز
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ۀ خاصی است که عب( ، یک شCIAدر استخبارات مرکزی امریکا)

قت قصر سفید احتیاج داشت م نام دارد. این شعبه به موافزمرکز ضد تروری

که توسط مامورین خود در هر سفر برای مسعود"یک مقدارتادیات نقدی " 

کم، چقدر را گویند؟" جواب  "مقدار  تحویل دهند.کارمند قصر سفید پرسید که

اردالر" ستیو کول هزمامور سیا به قول ستیوکول این بود:"یک چندصد 

رک باوی قبول کردند. برگر در که ساموئیل برگر  وریچاردکال د اضافه میکن

قصر سفید مشاور امنیت ملی در دوره کلنتن بود.وکالرک در انجا به حیث  

( بود.)همانجا، 2۰۰۱تا ۱۹۹۸)رسالهای مدیربخش مبارزه برضد تروریزم د 

 ( ۴۶۶  -۴۶۵صص 

ده  ندرافغانستان پناه ۱۹۹۶ج ودر ار پس از آنکه بن الدن از سودان خ

(  ۱۹۹۹تا  ۱۹۹۶) CIAم اباد مسئول بخش گردید، گری شرون که در اسال

بود درماه سپتمبردرکابل با احمدشاه مسعود  وزیر دفاع دیدارکرد. هدف این  

ل از دیگران راکتهای ضدطیارات ) استنگر( را مسعود قبدیدار این بود که 

مخبری کند.از  ر مورد بن الدین برای امریکاود باالی امریکا بفروش برساند 

یک سلسله دیدار های رابا مسعودشروع  CIAمخفی سیااین پس تیم های 

کردند. این تیمها در پنجشیر برای مسعود وسایل استخباراتی الکترونیکی را  

رایش یک مقدار پول نقد تحویل میدادند. مقدار این پول  در ند وهم بمیرساند 

( مسعود به ماموران  ۴۵۸ار دالرمیرسید.)همان اثر، ص هز 2۵۰هر سفرتا 

ت: " اگر حکومت امریکا با ما برضد طالبان کمک نکند، "سرانجام  سیا میگف

 ( ۵۵۶ -۵۵۵مسعودخورد وخمیر خواهد شد.") همان، ص 

ن اروپا  ود برای سخنرانی به پارلمادشاه مسعاحم 2۰۰۱در اپریل 

  ا کزی امریکا به پاریس رفتند تمردعوت شد. دومامور از سازمان اطالعات 

نام داشت که در مرکز ضد  Richدو ریچ با مسعود ببینند.یکی از این 

تروریزم امریکا،مسئول شعبه بن الدن بود، ودیگری همان گری شرون بود 

به  عملیات شرق نزدیک را داشت. عاونت شعسمت م2۰۰۱تا  ۱۹۹۹که از 

ت هئیت افغانی محفوظ  یسدر هوتل گری شرون"کشف کرد" که نامش در ل

(در کتاب  ۵۵۴بودند.)همان اثر، ص د که با مسعود به اروپا آمده ومانده ب

ستیوکول، برای استعمال "قوماندان افسانوی" احمدشاه مسعود، سیاست 

 : امریکا براین تحلیل  استوار بود 

مسعود از جاهای دیگر به حد کافی اسلحه بدست اورده  اندان قوم  -۱

 ریکا ضرورتی ندارد.اماست وبه اسلحه 
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را شکست داده میتواند ونه از کابل ، افغانستان را   نه طالبان مسعود  -2

 اداره کرده میتواند.

ازاین سبب باید امریکا پول ووسایل استخباراتی دراختیار مسعود   -3

 ( ۴۶۹  -۴۶۶) صفحات:ه اسلحه.قراردهد، ن

ارت دفاع وزسال را در  2۰در این مورد از ریچاردکالرک بشنوید که 

 2۰۰۱تا اکتوبر  ۱۹۹۸ر قصر سفید گذشتانده است. واز د امریکا وده سال را 

در قصر سفید در جرگۀ امنیت ملی در امور مبارزه برضد تروریزم یک مقام  

زم" شمرده میشد. کالرک ضد تروریبلند وپخته بود ودر حلقات مسلکی "تزار 

نه تری بود. مگردر رادر مورد بن الدن طرفدار پیاده کردن سیاست سخت گی

سعود بود.دلیل وی این بودکه  اومخالف یک اتحاد قوی با م 2۰۰۰تابستان 

گروه مسعودیعنی اتحاد شمال "یک گروه  خوب ونیکنام  نیستند" آنها"  

استند"آنها ناقضین حقوق   drug runnersسوداگران دوره گرد مواد مخدر 

چیزی نیستند که بتوان  و بشراند ، آنها یک اقلیت قومی را تشکیل میدهند.

د وبگردش دراورد.") همان، ها یک حکومت ملی راسامان بحشینتوسط ا

 ( ۵۱۶ص 

در اسالم اباد،ملتن بیردن میگوید که: هدف امریکا در  CIAمدیر بخش

پرتو این هدف گلبدین حکمتیار رابا   بیردن درافغانستان "کشتن شورویها "بود.

یها را و سه کرده میگوید: حکمتیار شورایمحمدظاهر سابق پادشاه  افغانستان مق 

افغانستان] مقیم ایتالیا[که در بیرون از روم، کشت، مگر پادشاه سابق 

پاسته)غذای مخصوص ایتالوی( را با پنجه تاوداده میخورد،یک شوروی 

جهاد خود را"توسط یک خان   است کهنمیخو  CIAراهم نکشته است.

 ( ۱۶۶تمبل]منظور ظاهرشاه[اجرا کند ")ص 

سال امریکا، پیتر تامسن دراوایل   رستاخیز افغانها،نماینده خاص  رد 

بدین منظور به اسالم اباد رفت که با پاکستان در مورد افغانستان در ۱۹۹۰

 مورد پالن جدید صحبت کند وبعد به  

وع را هرشاه سابق در روم نیز موض ا محمدظاعربستان سعودی و ب

محمدظاهر شاه سابق معطل ا مطرح نماید. مگر سیا مالقات تامسن را ب

صحبت مستیقیم میان امریکا   ( بعد از یک وقفه تامسن2۰۹ص  )ساخت 

( در جریان  2۱7ومحمدظاهر پادشاه سابق افغانستان را آغاز کرد.) ص 

ی  ل استخدام ایجنت هاگر بدنبایک بار دی  2۰۰۰CIAودرآغاز  ۱۹۹۹سال

ران سابق سیا "آدم  مومستقل افغان افتاد. مگر عبدالحق بازهم در قضاوت ما
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  –دکرزی در دولت ربانی (حام۴۹2عتماد"  شمرده شد.) ص ا غیر قابل 

مسعود در وزارت امورخارجه معین بود.محمد] قسیم [فهیم که در آن وقت 

ابرای دستگیری ان خود ررئیس استخبارات دولت بود، ]باری[مامور

  رض حامدکرزی فرستاد ، کرزی را دستگیرو به ریاست استخبارات غ

ردند" تحقیق چندساعت روی کرزی کارک نتحقیقات احضارکردند."ماموری 

کرزی  بشدت موردلت وکوب قرارگرفت و پوزوکاپوز اوکبود وخون  

تحقیق  آلودشده بود.ناگاه راکتی به تعمیر تحقیقات اصابت کرد وماموران 

یک بسویی فرارکردند و شری برخاست که بخیر کرزی تمام شد وکرزی  هر

ر از  ه جالل اباد رسانید . روز دیگبر برایدن ، نیم جان[ خود را کت] بسان دا

جالل اباد خارج شد واز درۀ خیبر گذشت وخود را به کویته]شهری در جنوب 

توبر  اک2۱(. کرزی خود در مصاحبۀ) ۱۹۹۴کندهار[ رسانید)بهار 

(گفت که :"طالبان دوستان من بودند" و آنها "مردمان خوب بودند" او  2۰۰2

بود که ی بزرگ سالح داد. این هنگامی و بان پنجاه هزار دالر ویک دیپالبه ط

 ( 2۸7 -2۸۶حرکت طالبان ظهور کرده بود.) صص 

عبدالحق با محمدظاهر، پادشاه سابق وحامدکرزی وبا   2۰۰۰درسال 

رای مبارزه با طالبان بمنظوریک اتحاد بزرگ  ه مسعودب نمایندگان احمدشا

، مگربکمک  د د باالی عبدالحق بدگمان بودنعومذاکره را آغاز کرد. گروه مس

ی مخالف طالبان با مسعود یکجا شدند.وزارت خارجه  پیتر تامسن پشتونها

کرزی کمی حمایت نشان داد. دراین وزارت معاون   -امریکا از اتحاد مسعود 

( با شاه سابق 2۰۰۰تا  ۱۹۹7ندرفورت)از جنوبی ایامورآسیای 

کا  یبعدی  وزارت امور خارجه امر ات محمدظاهردیدارکرد.وبرای تدویرجلس

اموران سیا ، عبدالحق را یک "آدم سرتمبه " چند هزار دالر کمک نمود. م

و"ازخود راضی"می شناختند.مگر حامد کرزی رابه چشم احترام می  

ر کوچک"بشمارمی اوردند.سیا در صدد ت[ بازیگدیدند،ولی او را ]در سیاس 

برآمده  سی را بیابند که از عهده کارک بود که از میان پشتونهای استخدام شده

 ( ۵۱۶ -۵۱3بتواند.)صص 

کرزی وعبدالحق به دپلومات متقاعد پیتر تامسن گفتند:به تاجیکستان  

اتژی  برود وبا مسعود دیدار کند، تامسن قبول کرد وبرای مسعود یک "ستر

مانه"تصویرکرد.در شهر دوشنبه تاجیکستان،" مسعود در خانۀ خود به  محر

ی"  قابله با طالبان" پیشرفت اندکمن زاری کرد"که متحدین او در مسپیتر تا

داشته اند. مسعود گفت: که "من باور ندارم که سرنگونی طالبان به زودی  
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از پیتر  ان بود، ممکن باشد." مسعود در صدد یک جبهه وسیع البنیاد ضد طالب

وبا  د.تامسن مصرانهً خواهش نمود که شاه سابق را دراین جبهه داخل بساز

حیث رهبردولت  وبرایش بگوید که من او را به ""محمدظاهرشاه صحبت کند.

به اروپا   2۰۰۱(بعداز این مسعود در ماه اپریل ۵۵۸ -۵۵7میشناسم.")صص 

یدن پادشاه سابق  خود وپا از د آمد، مگر بنابر معلومات من) زیرکیار(او در ار

 داری نمود.

 

 رسد: میاز بحث تا اینجا انسان به این نتیجه  

ا بطور  زات حکمتیار برضد شورویهردر طول دورۀ جهاد،مبا-۱

مجموعی پسندیده پنداشته شده بود. یک مامور استخبارات مرکزی  

امریکا)سیا( با یک ماموراستخبارات فرانسوی همسطح خود گفته  

قدر بدنیست که شما از وی ترس دارید" و"مسعود هم آنقدر متیار آن بود:"حک

از خروج قشون   ( بعد ۱۵۱وی توقع  دارید.") ص از خوب نیست که شما 

تان، امریکا نمیخواست که هواداران اسالم سیاسی )مثل  شوروی از افغانس 

 حکمتیار( به قدرت برسند.

ی  پالن ها  برای بسررساندن ۱۹۹۰استخبارات عربستان سعودی از -2

یل نظر مثبت  جدید امریکا  سهم عمده  داشت، مگردر مورد مسعود به دو دل

ری  نی مذهب بود( مگراز لحاظ کلتوساشت: یکی اینکه) گرچه مسعود ند 

وزبانی به ایران نزدیک بود، ودیگراینکه در اتحادشمال شیعه ها شامل بودند  

 که با ایران پیوند مذهبی وزبانی داشتند.

را به این منظور استعمال  ببعد مسعود  ۱۹۹۶ر از سپتمبامریکا  -3

ید.مسعود ا ایش جاسوسی کند ویا ترورش نمبرمیکرد که  در مورد بن الدن 

ا را برضد طالبان به جنگ بکشاند، مگر حکومت  کوشش میکرد تا امریک

امریکا به این فکر بود که مسعود نه طالبان را شکست داده میتواند ونه از 

 ان را اداره کرده میتواند. افغاسنت کابل] تمام[

ً در Steve Collکتاب ستیوکول فصل به نشر   32و صفحه  7۰۰تقریبا

نده این مصاحبه ها رابا   مصاحبه میچرخد. نویس  2۰۰ک بر یرسیده است ونزد 

افغانان ،امریکائیان وپاکستانیان وعربهای سعودی که در قضایای افغانستان  

ر مجموع یک"قصۀ داخلی"یعنی  . کتاب د دخیل بوده اند، انجام داده است 

insde story) م هم در آن مورد  دو( است.شمار بسیاری از مآخذ دست
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شون شوروی با احمدشاه مسعود گرفته که درآنها مساعدت های قراستفاده قرا

 .درج وتائید شده  است 

 Bruce G.Richardson,Afghanistan:Ending the Rein of 

Soviet Terror.Bend,Oregon.Maverick Publications.1996 

 ./ نیوبرپارک،کلیفورنیا2۰۰۴می   ۵پایان/ 
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    جمنمقاله پ

 

 پښتني قبیلې او روایتي شجرې 
 (تالیف محمدمعصوم هوتک )

 ( 2006اپریل  10)

 

 

از محقق ودانشمند دقیق النظرافغان، 

محمدمعصوم هوتک، رساله یی کوچک)با 

یافت کردم زیرنام»پښتني  بزرگ( درمحتوای 

قبیلې او روایتي شجرې« که نظیر آنرا تاکنون  

ن ندیده  اهیچ نویسنده ومولف دیگر افغ ازمن 

وایتی شجری« رسالۀ ام.»پشتنی قبیلی او ر

مین   ۱2۰کوچکی است با قطع جیبی که بمناسبت 

سال پیروزی افغانها در جنگ میوند بردشمن  

ری ودی تولنه« تحت نظر آقای زرین ان دکلتومتجاوز، از طرف »د افغانست

به نشررسیده  2۰۰۰ال رسصفحه د  ۸6انحور در جرمنی، درچهارفصل و

مادربزرگوار خویش اهداء کرده، که سنده رساله را با قدردانی به یاست. نو

کاری بسیار بجا وقابل نموده است. زبان رساله، پشتو وبه لهجۀ شیرین 

افغان ولو بهرۀ کمی از پشتو داشته ی هرفرد قندهاربه نگارش آمده که برا

  ی ن آوردن این رساله، از معیار یا باشد قابل فهم و درک است. مؤلف در بم

رفته و با مراجعه به آثار متعدد داخلی های پذیرفته شده تحقیق کار گ

وخارجی، اثری بکر و مستند و مستدل با منطق و استدال قوی ارائه داده است 

 ض بردن است.قابل فی  که بسیار دلچسپ و

 فصول چهارگانه کتاب چنین عنوان بندی شده اند: 

 صفحه(   ۱3،) نه څوک دی؟ پشتون، افغان، پتاان فصل اول: پشت

 صفحه( 22فصل دوم: دپشتنو اصل و نسب،)

 صفحه( 2۰فصل سوم:روایتی شجری،) 
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 صفحه( 3۰فصل چهارم:غرزی، غلزی، خلجی، غلجی) 

زه ،بکرو آموختنی  نکات تا هریکی از فصول چهارگانۀ فوق، دارای

مکث کنم و   ترخواهم برفصل دوم این اثر بیش استند، ولی من دراینجا می 

 جا نقل کنم. آنرا بخاطر ارزشمندی اثر این یفرازهایی ازمحتوا

آقای هوتک برای درک بهترموضوع، کارخود را ازمنبع اصلی  شجره  

ع میکند ه آن شرو نسب روایتی پشتونها یعنی از معرفی مخزن افغانی ونویسند 

میالدی  ۱6۱۱هق= ۱۰2۰ومینویسدکه: نعمت هللا هروی نورزی درسال 

هللا  ت هللا هروی فرزند خواجه حبیب م»محزن افغانی « را نوشت. نع اب کت

سال درمحکمه شاهی دولت اکبر)جالل الدین اکبر(   3۵هروی است که مدت 

 ذشت.هجری درآگره درگ۱۰۰3امپراتور هندوستان خدمت کرد و درسال

ران کودکی نعمت هللا هروی اطالعی در دست نیست، مگر دو از 

خانه عبدالرحیم خان  بهجری او ناظم کتا ۹۹3در سال ه اینقدر میدانیم ک

هساالر اکبرپادشاه بود. وقتی شهزاده سلیم )جهانگیر( بجای پدر خانان، سپ

برتخت سلطنت تکیه زد، نعمت هللا هروی را به صفت منشی دربار خود 

سال خدمت نمود وسپس به خدمت  ۱۱عمت هللا دراین مقام ررکرد. نمق

ک پشتون اعتماد  ید. خانجهانخان بر او به صفت آمخانجهانخان لودی در

با خود درسفری همراه برد که به قصد آرام کردن غایله مرهته  داشت و او را 

ق(. نعمت هللا هروی در این سفربا یک  ۱۰۱۸ها به دکن صورت گرفته بود)

معرفت حاصل کرد که او را  ړدیگرپشتون یعنی هیبت خان کاک صیت آگاهشخ

  ړ ک نمود. هیبت خان کاکمخزن افغانی«  بسیار تشویق وک»مدر نوشتن کتاب 

از دوستان نزدیک خانجهان خان بود وازسرگذشت  او چیزهایی میدانست که  

ز دیگران برآن اطالعی نداشتند. او اطالعات فراوانی از اصل ونسب و طر

ووضعیت اجتماعی پشتونها در اختیار نعمت هللا هروی گذاشت. مگر زندگی 

ب »مخزن افغانی« شخص اد کرد که مشوق اصلی نوشتن کتایفراموش نب 

جهانخان لودی بوده است و به همین دلیل بود که نعمت هللا هروی  شخیص خان

این   کتاب خود را بعد از تکمیل» تاریخ خانجهانی ومخزن افغانی« نام داد.

ن معنی است که مسبب اصلی به میان آمدن این  تاریخ، خانجهان خان  بدی

 ( ۱6-۱۵شجری، ص  یاست.) پشتنی قبیلی او روایت دهلودی بو

آقای هوتک بعد ازاین به معرفی کتاب پرداخته ودرمورد مضمون  

اصلی کتاب مینویسد:»بنابر روایات مخزن افغانی، پشتونها  بنی اسرائیلی اند 

از نسل ساول)طالوت( پنداشته شده اند. گفته میشود که اسرائیل و دربنی 
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بود. ودو پسر  لماعیل )ع( پادشاه بنی اسرائیاسساول در زمان حضرت 

رمیا« ودیگری»برخیا«نامیده میشدند. برخیا وزیر حضرت داشت که یکی »ا

داود بود وارمیا سپهساالرش. پسرارمیا»افغنه« نامداشت که سپهساالر 

نام پسر ارمیا، آصف بودکه سمت وزارت  ان بود و حضرت سلیم

ن ااد وبه آصف هژده فرزند.در زمد  داشت.خداوند به »افغنه« چهل فرزند 

ده این دوبرادر یک قبیله بسیار نیرومندی  درگذشت حضرت سلیمان ،از اوال

بمیان آمد که در تمام بنی اسرائیل نظیر نداشت. میگویند بنی اسرائیل بعد از 

نافرمانی از خدا کمربستند وخداوند »بخت النصر«   لیمان بهفوت حضرت س

ائیل به عربستان رلط کرد.برخی از قبایل بنی اسمسپادشاه بابل را برآنها 

ه غور مهاجرت کردند. آخرین سرکردۀ یهودیان مهاجر  وبرخی دیگر ب

درعربستان، خالد بن ولید بود که نیکۀ مادری برخی از پشتونهاست. واز  

خصیت نامدار قیس)داماد خالد بن ولید( است.«)همان،  رآخرین شیهودیان غو

 ( ۱۹ص 

مخزن افغانی که  ت ید:» این بود مختصری ازروایازاآقای هوتک می اف

ان ومخالفینی پیدا کرد.وتا قرن نزدهم به حیث یک نظریۀ مسلط  بعدها طرفدار

وقبول شده دوام آورد. طرفداران این نظریه ، پشتو را شکل متحول زبان  

انستند وزبان سامی گفتند.... در نیمه اول قرن نزدهم دانشمندان  عبرانی د 

بعد  مورد سوال وتحقیق قراردادند و ریۀ بنی اسرائیلی پشتونها رانظاروپائی 

از مطالعات طوالنی تاریخی، اتنیکی و زبانشناسی به این نتیجه رسیدند که 

و جوانب   وار نیست بگویند نظریۀ یهودی بودن پشتونها بر تهداب محکمی است

راد یا افاسطوره ئی آن از دور هویدا است. البته در مراحل مختلف تاریخی 

قوم به تحلیل رفته اند،  ا پشتونها درآمیختند و در اینب گروهی از اقوام سامی 

مگر حقیقت اینست که پشتونها نه از قوم سامی اند و نه زبان شان زبان سامی  

 ( 23است.)ص 

ت مخزن  اشاره میکند که:»این روای نکته نیزآقای هوتک به این 

  خ پشتونها نوشته شده اند.تاری  رهافغانی، ماخذ تمام آثاری شده  که دربا

فغانی، شوکت افغانی، توزک افغانی، مرصع، خالصة االنساب، صولت ا

تواریخ خورشیدجهان، دپشتنوتاریخ، ودیگران محتویات مخزن افغانی را  

غربی نیز بر روایت مخزن افغانی تکیه  مولفین  گرفته اند. همچنان یک تعداد 

یائی  سان محققین غربی،رئیس انجمن آمیکرده وآن راویت قبول کرده اند. در 

،ویلیام Alexander Burnes، الکساندربرنس William Jonesبنگال ویلیام جونز
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، جورج Charles Massonمیسن ، چارلسWilliam Moorcroftمورکرافت

،از  H.G.Ravertyو هنری جورج راورتی H.H.Bellewبیلیو ، والترG.h.roseروز

روزار   شتونها اند واز آن میان جورجپ طرفداران نظریه یهودی بودن

است.در مقابل اینها موناستوارت   هواداران جدی این نظریه

وبرنارد John Malcolm، جان ملکم Mounstuart Elphinstonالفنستون 

را  نظریه هستند وپشتونها سخت این از مخالفین سرBarnard Dorn دورن 

کتاب ذیقیمت دکتورحبیب ن آریائی میدانند.) برای درک نظریات این مستشرقی 

 ( 2۰ار کمک میکند.( )ص ژی »پشتانه« برای خواننده بسیتهللا 

آقای هوتک تناقضات در نظریۀ اسرائیلی بودن را بطور مفصل 

 برشمرده و برخی موارد آن چنین است:  

»ارمیا«  نیست، پس  ) طالوت( هیچکسی بنام ران ساول_ در میان پس

 .ست فرزندش)افغنه( یک موجود خیالی ا

 د.ت کسی بنام)افغنه(وجود ندارابقول ظفر کاکاخیل ، در تور

_ در میان فرزندان ساول بنام برکیا یکتن وجود دارد که صاحب پسری  

د، در بنام آصف است، ولی اینکه او در عهد حضرت سلیمان وزیر بوده باش

 رات هیچگونه اشاره ئی نیست....تو

است که:»این یک  ی _ محقیقین غربی واز جمله »جورج روز« مدع

خود را فراموش کرده باشند،  نیست که پشتونها زبان عبرانی ب امربسیار عجی

زیرا وقتی که چند قبیله از مسکن اصلی خود جدا و در یک سرزمین دیگر  

دیگری داخل شوند وآمیزش پیدا و انبوه در میان قبیله یا جمعیت نیرومند 

ی خود را از دست بدهند... صلکنند،آنگاه این یک امرعجیب نیست که زبان ا

به افغانستان رفته اند و پشتونها از نسل همین قبیله اسرائیلی ... در نهایت  ده

 ده قبیله اند.«  

آن  اگر افغانها بقول جورج روز، اوالدۀ همین ده قبیله بوده باشند، پس

ن  ت نیرومند وانبوه کیها بوده اند؟ که این ده قبیله یهود درمیان آنها زبا جمعی

پشتو   اند  وبجای آن اکنون به زبان هاصلی خود)عبری( را ازدست داد 

صحبت میکنند. ]آن جمعیت هرکه بوده[ باید زبان آنها پشتو بوده باشد. آیا این  

ن ده قبیلۀ یهود ، ابودی ایحکم خود اعترافی براین حقیقت نیست که قبل ازن

ن شان هم پشتو بوده  بااینجا جماعتی انبوه ازقبایل پشتون زندگی داشتند که ز

باید پرسید که چطور ممکن است  همینجا از جورج روز وامثال اوراست؟ ] د 

که قبایل ده گانه که اوالده شان امروز به ملیونها تن رسیده، زبان اصلی خود  
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تی ده کلمه از زبان اصلی شان هم وجود  شند که ح را چنان فراموش کرده با

 ه ئید نظریه یهودی بودن شان شد تا نداشته باشد تا دلیل و سندی برای 

 میتوانست؟[ 

آقای هوتک می افزاید: ما میدانیم که سازندۀ این روایت در حاکمیت 

مغولی زندگی میکرد. در قلمرو این حاکمیت نسبت به کلمه پشتون، لفظ افغان  

. در آن زمانه ها، نام افغان نسبت به پشتون بسیار قدیمی  واج داشت بسیار ر

ل،افسانۀ »ارمیا« و»افغنه«  وی آمد. بنابرین در خاندان سام وتاریخی به نظر

ست شد.اگر برای سازندگان این افسانه، این موضوع روشن می بود که:  در

  هیچگاهی پشتون= پکتهون]= پختون امروزه[ از نام افغان سابقه دار تراست، 

  رش نام پسر ارمیا را، »افغنه« نمی گذاشتند، بلکه شبیه پشتون نامی برای پس

 ( 2۸،2۹میتراشیدند.) ص 

 

 ن آمدن نظریه اسرائیلی بودن افغانها:ه میابعلل 

آقای هوتک دراین تحقیق خود دلیل وعلت به وجودآمدن نظریه یهودی  

: شجره ست میدهد بودن افغانها رانیز جستجو کرده وسرنخ آن را چنین بد 

میالدی ۱6۱۱هجری= ۱۰2۰نسب افغانها توسط نعمت هللا هروی در سال 

خان   هللا هروی از مالزمین خانجهان کتاب »مخزن افغانی« شد. نعمت ت ثب

لودی بود که به تشویق او کتاب خود را نوشت. مؤلف حیات افغانی، دپتی  

لسله  کردن  س محمدحیات خان مینویسد که، خانجهان خان لودی برای معلوم

نسب افغانها، تعدادی از مالزمان خود از قبیل:قطب خان، سرمست خان  

غانستان  کر، ظریف خان یوسفزی را به افاال، همزه خان توخی، عمرخان کبد ا

فرستاد. آنها این سلسله نسب را از ساول تا قیس عبدالرشید نام به نام بطور  

زیر سوال برده نسب را  مفصل نوشته آوردند. مگرمحمدحیات خان این شجره

که در یک  ست می پرسدکه: از مرگ ساول تا دونیم هزارسال بعد آیا ممکن ا

نه بدرستی تا زمان ما یک سلسله نسب مفصل سینه به سی چنین دوران طوالنی

رسیده باشد؟ جواب این پرسش از نظر مولف حیات افغانی منفی است. او 

فاده کرده، غالم حسین ازآن استمیگوید نسخه قلمی مخزن افغانی را که وی 

ی فرستاده بود. در این  بلخان علیزی برایش از کتابخانه یک خانواده معتبر کا

ک نفر سفیر از سوی دولت فارس به  لت تصنیف آن چنین بیان شده: یعنسخه 

دربارجهانگیر پادشاه هند آمده بود واو در مورد افغانها گفته بود که اصل 

است وبرای موجه جلوه دادن این گفته اش  یوها یکیونسب افغانها با نژاد د 
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برخان   ود نشان داده بود. این روایت خ  یکی از کتب معتبر را منبع روایت 

شد واو جرگه ای از افراد سرشناس را که نام  جهان خان لودی سخت تمام

های شان قبالً گرفته شد، به قسمت های مختلف افغانستان فرستاد تا اصل  

رده بیاورند. و آنها به افغانستان رفتند و این نسب نامه  امعلوم کونسب افغانها ر

 خود آوردند.  به  نسل یهود پیوند میدهد بارارا که افغانها 

دراین وقت پادشاهی از دست افغانها درهند رفته بود ونه آن شان  

وشکوه گذشته برایشان باقی مانده بود ونه جاه ومقامی داشتند. پشتونهای  

مغول به بهانه های گوناگون تحت فشار وآزار روحی ر دربار باقیمانده د 

د مورد تمسخر  ورایطی که ازناحیه اصل ونسب خش  قرارداشتند، پس درچنین 

گرفتند، معلومداربود که برای نجات خود از توهین وتمسخر  و تحقیر قرار می

درباریان مغول به جعل یک شجره نسب دست زدند که براساس آن پشتونها  

الرشید پنداشته شوند. این رویت افسانوی از سوی آدم های  قیس عبد  از نسل

ار در بمیان آوردن آن  یان نیامده است، بلکه  دقت بسمیعادی ونافهم به 

فته تا زمینه های عینی  روایت های افسانوی را درآن بازتاب  صورت گر

دان  دهند و براساس تفکر مسلط آن زمان می باید سلسله نسب افغانها  به فرزن

انه  حضرت نوح )ع()حام، سام،یافث( میرسید... در روزگار بمیان سه گ

ی  رهند با دوقوت روبروبودند، یکد سامی بودن افغانها، پشتونها ه آمدن نظری 

با مغول ودیگری هندوان. بقول ظفرکاکا خیل مغولها و هندوان شجره نسب 

سی وبا  قابت سیاخود را به حام پسر نوح میرساندند، پشتونها که با مغولها ر

سسته  اگهندوان دشمنی مذهبی داشتند،برای آنکه پیوند خود را با هردوی آنه

کار دو فایده برای  به سام ابن نوح رساندند.این  ا باشند،سلسله  نسب خود ر

شان داشت: یکی برای تسکین عقدۀ مذهبی خود را از هندوان جدا کردند و با 

د، پیوند دادند و دوم اینکه  اشته میشعرب که به نظر شان قوم بسیار مقدس پند 

ئوریکی ساختند و برای  ت جهت ابراز مخالفت با رقبای سیاسی خود تهداب 

قی داده باشند، در میان اوالدۀ شجره نسب خود رنگ وصبغه  منط هآنکه ب

 (  32-3۰ساول، شخصی بنام »افغنه« را اضافه کردند. )ص 

وده مینگارد: علمی نم آقای هوتک در پایان رساله اش یک نتیجه گیری 

اره شجره  ب ن)پشتون( وهمچنان دربه نظر من اصل ونسب اقوام وقبایل افغا

حاضر حلقه کوچکی از این  قیقات  سالهای اخیر که نوشته حنامه روایتی آنها ت 

 سلسله است،بطور قاطع برچند موضوع ذیل نقطه پایان میگذارد: 

 وار نیست، علمی است_ نظریه سامی بودن افغانها)پشتونها( برمبنای 
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ای قومی  ه بلکه پشتونها آریائی االصل اند. در طول تاریخ ممکن است گروپ 

 د]چه عیبی دارد؟[.لوط شده باشند، ]اگر[شده باشنخسامی نژاد با آنها م 

_ پیوند پشتونها با قیس عبدالرشید یک روایت افسانوی است وقابل 

تذکر باید   رفته، آنقبول نیست.در شجره های روایتی که از قیس تذکر 

مطالعه   رد بارتباط» کوه کسی« وقوم کاسی  وبه همین نام دره ای درغور مو

رای توجیه اسرائیلی  ازآن به صورت یک نام عبرانی ب قرارگیرند، نه اینکه

 بودن پشتونها استفاده شود.

_ در مورد نام غلجائی، افسانه ساخته شده، نه قابل قبول است ونه قابل  

یک قوم است وجدا کردن آنها نه قابل   ، دو نام هایلجی ی وخغلج -تکرار.

 . ارقبول است ونه قابل تکر

انه  یک واحد یله، نام های مختلف وجداگهپشتون، افغان، پتهان، رو  -

اتنیکی اند که ازآن میان، کلمه افغان به پیمانۀ وسیع تری برای تمام اتباع  

پشتونها، برتمام   عالوه برافغانستان به عنوان هویت ملی قبول شده است و

ان زندگی میکنند، ست اقوام واتنیک هایی که در ساحه جغرافیائی وسیاسی افغان

 . د اطالق میشو

پشتونها، تنها فرزندان سره بن، غرغشت وبیت نیکه نیستند، در میان  -

پشتونها برخی از اقوام چنان بزرگ وکثیرالعده اند که مصداق آن را در 

ه سلیمیان= باال آسمان، پائین سلیمان خیل(  مان، کشتضرب المثل )پورته آس

 دیده میتوانیم. 

ئی از شاخه شرقی به  ا) پشتو( از زبانهای هندواروپ هازبان پشتون -

های اوستائی تعلق دارد. این موضوع به مثابه یک حقیقت انکار  گروپ زبان

ید ناپذیر قبول شده که دانشمندان شرق وغرب برآن متفق الرأیند ونقطه ترد 

 ( ۸4-۸3نمی بینند.« )ص بران 

باشد که مولف در ه با بیان فرازهایی از این رساله، معلوم خواننده شد 

ده در مورد اصل ونسب افغانها، دید نظریات وتیوریهای ارائه شراثبات ویا ت

چقدر وقت گذاشته و چقدر دقت بخرچ داده تا چنین اثر گرانبهایی را به 

دن این اثر تمام جعلیات وجفنگیات  با خوان هموطنان عرضه کند. بدون تردید 

ه  لفیق مزید این نوسینده با حوصتومحققین داخلی وخارجی نقش براب میشود. 

 ثار دیگر از این دست آرزومندیم. را در نوشتن وبمیان آوردن آ

 2006اپریل   10گوتنبرگ سویدن،
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 مقاله ششم
                                           

 

 تاب:  هایی ازک داشتبر

 زنان افغان زیرفشار عنعنه وتجدد

 تألیف داکترسیدعبدهللا کاظم

20 /1/2013 

 

«،  نعنه وتجدد عزنان افغان زیرفشار» 

تاریخی    -یکی از نخستین کتاب های تحلیلی

در مورد زنان افغان است که از جانب  

دانشمند نامدارکشورجناب داکتر عبدهللا 

بل با  هنتون کا کاظم، سابق استاد اقتصاد پو 

استفاده از منابع ومآخذ متعدد داخلی 

  6۰2 و فصل  2۰وخارجی تألیف شده ودر 

رکابل به چاپ د صفحه بر کاغذ درجه اول 

 داکترسید عبدهللا کاظم                                              رسیده است.

 مؤلف کتاب را اهداء نموده به: 

سی واولی گذاشتند وبا مهای اسازنانی که در راه نهضت زنان قد  -

 راندند،  یشت وکمال ادب این کاروان را به پ تحمل مشقات،حفظ عف

هۀ اخیر، زجرکشیده، لهای مصیبت بار یک دازنانی که درطول س -

 عذاب دیده وعزیران خود رااز دست داده اند،

زنانی که درمسیرنهضت زنان با رعایت شرایط زمان هنوزهم   -

 ارند،قدم میگذآگاهانه وصبورانه 

  وسرانجام  مولف کتاب را به عزیزان خانواده خود، یعنی مادر وخانم -

ه اهدا  به دوزن آنها را می ستاید: » وباالخر ظود تقدیم میکند وبا این الفاخ

فداکار ومحبوبم:یکی مادرنازنین ومرحومه ام بی بی حاجیه نوشابه)سکندر(  

اظم.این دو زن تمندی( ککاظم ودیگری خانم عزیز ومهربانم راضیه)مس
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وده اند ب پرعاطفه در دورۀ زندگی همیشه یار ومددگارورهنمای مشفق من

فراوان همین دو  دارم، مرهون احساس نیک ومحبت اوهرآنچه اگراز خوبیه

 موجودفرشته صفت میدانم.« 

جمالت وکلمات فوق، گویای روشنی از احترام عمیق مؤلف به مقام 

 مرداست. ومدگار   زن بحیث مادر وهمسرو یار

 منبسیار روان به نگارش آمده، ادبیات با  دری و  کتاب بزبان فارسی 

ته چشم  خانه سیراب و موجدار  که پیوس د دبیات آنرا شبیه جریان یک روا

بیننده را بخود جلب میکند، وانسان را گاه دچار حیرت وگاهی ارامش می  

قرن کشور در بخشد،یافتم. تحلیل های دقیق ازاوضاع سیاسی واجتماعی 

  ان بیستم،که با شورشها وبغاوتها وسرکوب حکومتها یا تجاوزوتهاجم بیگانگ

د که هنگام مد  ده است، شبیه همان موجهایی انوومقاومتهای مردم ما همراه ب

 وجزر رودخانه ها بچشم میخورند. 

از لحاظ محتوا،این کتاب از نشیب وفراز های زندگی اجتماعی  

دساالر افغانستان حکایت دارد که در جامعه مروسیاسی وفرهنگی زنان در 

   روبرو بوده اند وبار این همه ن طول حیات خود با مشقات ومشکالت فروا 

 ده اند.مشکالت را صبورانه بردوش کشی

»موضوع  مولف انگیزۀ اصلی نوشتن کتاب را چنین تشریح میکند: 

ن زنان و حقوق شان درافغانستان، یکی ازموضوعات بسیار حسای ودرعی

رخور توجه ودقت است. این موضوع از آغاز تا انجام قرن بیستم زمان د

هروقت تحولی در زمینه به  وشیب وفرازهای جدی را پیموده ن درافغانستان

آمده است، جامعه مردساالر وعنعنه گرای کشور با حرکت شدیداً   میان

یم  محافظه کارانه جلو آنرا گرفته و یا آنرا بحیث یک حربه مدهش علیه رژ

بسته وبا تعبیر وتفسیرهای دینی ذهنیت عامه مردم راعلیه آن بکار 

قبال این اوضاع گاهی  رژیم ها وسران حکومتی نیز در. شورانیده است

راطی به پیش رفته وزمانی نیز شدیداً به عقب گام گذاشته اند. بصورت اف 

ن  طوریکه درهر دو حالت تحول درامور زنان را از مسیر ارتقائی تدریجی آ

ً این بیرون  کرده ودچار رکود وسرگشتگی ساخته اند. دراین ارتباط یقینا

در در مورد زنان درکشورما   امیگردد که چرا چنین حساسیت هح سوال مطر

ود دارند و چرا ما تا حال نتوانسته ایم یک راه سالم را به حیث یگ  وج

م  حرکت ارتقائی با تفاهم واشتراک مساعی اکثریت مردم در پیش گیری

ن کوشیده ایم نصف نفوس کشورخود را درحاشیه برده واکثریت آنرا وهمچنی
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اشتراک در امور اجتماعی ،  زحصورکرده و یا در زیرچادری ام درخانه ها

اسی وفرهنگی دور نگهداریم؟ ارائه جواب به همین سوالها انگیزۀ اصلی سی

د  در رویدانوشتن این کتاب بوده وکوشیده ایم تا ریشه های عمیق معضله را 

های تاریخی کشور در طول قرن بیستم جستجو نموده ونشیب وفرازهای آنرا  

«)ص الف، از تاریخ آموخته باشیم. رتحلیلی بررسی نمایم تا درسیطوب

 عرض مرام( 

 

درکتاب تحت مطالعه  ما، مؤلف با قلم توانائی خویش موقف زنان  

به زندگی،  را)چه شهری، چه روستائی وچه کوچی( در عرصه های مختلف

عنوان نیمی از جامعه مدنظرگرفته ومقام زن را به حیث مادر،همسر 

صاد  ان خانواده و تقویت کننده اقتد ندگی مرد و پرورش دهنده فرزنز وشریک

فامیل از راه عرِضۀ صنایع دستی ارج گذاشته ونقش آنان را درسازماندهی  

ی  ی اجتماعوتشکیل فامیل وتربیت فرزندان سالم وسایر عرصه های زندگ

  نه واقتصادی،به تحلیل گرفته است که جا دارد هربخش ازاین تحلیل های عالما

نستان به  شوند و در مکاتب ومدارس افغا هدرنصاب آموزشی کشور گنجانید 

فرزندان افغان تدریس گردد تا کودکان ونوجوانان وطن از آن بیاموزند واز 

ک زندگی مسر وشریکودکی قدرومنزلت زن را به عنوان خواهر، مادر وه

زن  حقآینده درجامعه در ذهن ودماغ خود جای دهند ودر بزرگسالی آنرا در

 ودختر خویش رعایت کنند.

ی از خصوصیات مهم این کتاب، عدم استعمال الفاظ وکلمات موهن  کی

ورکیک به آدرس اشخاص وافراد مخالف نظروطرزتفکر مؤلف است.مولف 

ریخ، با توضیح   ؤثر درتابدون حب وبغض شخصی نسبت به اشخاص م

کار ی روش کارسیاستمداران وارباب قدرت، سودمندی یا عدم سودمند 

خود واگذارکرده ن کرده وقضاوت را به خواننده اسیاست گذاران کشور را بی 

 است که روشی است مطبوع واز توان هرکسی پوره نیست.

  کتاب تنها به شرح مشکالت عدیده برسر راه پیشرفت زنان کشور نمی 

بلکه علل این مشکالت ومصایب وآالم تحمیل شده از سوی رژیم   پردازد،

ارتجاع واستعمار را نیز   به روحانیت متنفذ وابسته به کیتهای مستبد م

میکند. بررسی  وتحلیل های علمی ازاوضاع واحوال رژیم های   تشریح

برسراقتدار درافغانستان در طول قرن بیستم ، همه گی ار جالب ترین  

حث های تاریخی اند که خواندن هریک ازآن مباحث دراین  ندترین ب وسودم
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تحلیل طومارتکفیر شاه   وارج فراوان اند. بطورمثال، یت تحلیل ها دارای کیف 

 از سوی حبیب هللا کلکانی که به قلم حضرت صاحب فضل امان هللا

احمدمجددی نوشته شده ودر پایان آن امضای اراکین دولت حبیب هللا کلکانی 

ست، یکی از تحلیل های عالمانه ایست که تا کنون نظیرآنرا من  ته شده اگرف

ندن آن تحلیل برای آنانی که  ااریخی دیگرکشور ندیده ام. خوت در هیچ کتاب 

القمند شناخت دقیق ترمسایل آنزمان اند،شاید جالبترین بخش فصل مربوط  ع

های  ( بحث های تازه وتحلیل2۰4 -۱۹3به دوره اغتشاش باشد. )رک: صص 

  ب  دراین کتاب آنقدر زیاد است که من در مانده ام کدامیک را اولتراقتباس جال

 ارائه کنم. و

های مثبت در جهت بهبودی کتاب، نخستین گام نبنابر محتویات ای

وضعیت حقوقی زنان در عهد امیر عبدالرحمن خان  برداشته شده وبرای  

ساوی ارثیه  وتقسیم ماولین بار امیراحکامی در باره منع نکاح دختر صغیر 

ی  ولبین اوالدها وحق انتخاب شوهر برای زن بیوه برضد عنعنه پشتون 

 صادرنمود. 

اح دختری که قبل از سن بلوغ  ن در مورد فسخ نکا امیرعبدالرحمن خ

 توسط فشار پدر و مادر عقد شده باشد، امر صادر کرد که :  

» به موجب قانون مروجۀ من، دختری که به حد بلوغ  

در و مادر او را به نکاح کسی در آورده باشند، باشد و پنرسیده 

را  حد فاعل مختار است که این نکا سیبلوغ ر  پس از اینکه به سن

بر این بعد از قبول عقد اگر شوهرش   قبول یا رد نماید و عالوه

به او تعدی یا بد رفتاری نماید و متحمل مخارج او نشود،  

من یا نفقه و  که شوهر مشارالیه میتواند به محکمه عارض شود 

، به حوالۀ تاج  ۸7)ص کسوۀ مرا بدهد  یا مرا طالق بدهد. « 

 ( 343تواریخ،،ص ال

م امیر عرف قدیمه را مهر و طویانه ه  در مورد تعیین

شکست و دستور داد تا این موضوع به اندازۀ توان شخص 

محدود گردد. او در این مورد مینویسد : »رسم بعضی از  

که داماد های خویش را وامیداشتند این بود خانواده های بزرگ 

ف میل شان  آنقدر خالبر اینکه قباله های زن های خود را بر 

متفق می شدند و به او   دهند که اگر تمام خانوادۀ او ربسیار قرا

کمک میدادند، باز هم ممکن نبود که قبالۀ مذکور را بتوانند ادا 
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یت یا تعهدی  یا مقروض نمایند. )مقصد از قباله در اینجا سند دین 

است که شوهر در حین عقد در برابر زن میسپارد. مؤلف( 

 ( جا «)همان

ج )در زن حق میراث و آزادی ازدوا رهمچنان  امیرحکم نمود که ه

جلد ، 2، بحوالۀ تاج التواریخ ۸6صورت بیوه بودن( را دارا میباشد.«)ص 

 ( 342ص 

افغانستان   ر اول درنکتۀ مهم دیگر که امیر به آن توجه کرد و برای با

امیر  ه کمه بود، چنانچمعمول گردید، همانا ثبت و درج عقد نکاح در مح 

عقود ازدواجیه را معمول داشتم تا در   ه جهت ثبت ب » قاعده تصریح میکند : 

صورت نبودن شهود کافی، مرافعه در میان نیاید. اگر رئیس ادارۀ ثبت قباله 

ر کتابچۀ او ثبت نمایند، اری را د جات بگذارد که عقد نامشروع یا عقد اجب

 ( 342اج التواریخ، ص ت  ،به حوالۀ۸7)ص  «مشارالیه کامالً تنبیه می شود.

ه :در اینجا دیده میشود که نه تنها ثبت نکاح در دفتر  افزاید ک مولف می

مربوط الزامی بود، بلکه هر گاه عقد نامشروع و یا اجباری صورت  

ط جزا داده می شد. مجادله کمۀ مربومیگرفت، به مجری آن در دفتر یا مح

قبیلوی« دوانیده   ت»علیه همچو عرف های قوی که ریشه درعرف ومناسبا

قرار داده بود کار ساده و آسان  ر آن زن  را بحیث مایملک مرد ثبود و در ا

نبود و فقط قوت نافذۀ امیر آهنین میتوانست آنرا به منصۀ اجرا در آورد. در 

ابل آن قیام کند و اما بطوریکه بعداً می  ست در مقآن وقت هیچ کس نمیتوان

ر برابر د یر موجب عکس العمل های شدید اتبینیم در دوره های بعدی عین دس

 قوط رژیم پیش رفت.)همانجا( دولت گردید و تا حد س

هم امیر عبدالرحمن خان وهم اعلیحضرت امان هللا خان، میانۀ خوبی با 

ن اولین کار اصالحات هردو  وبنابری  روحانیون وپیرها ومرشد ها نداشتند 

تخور آغاز گردید.البته  مف پادشاه با حذف معاش مستمری وامتیازات این قشر

زات روحانیون دست یازید، بلکه به قطع  ان هللا نه تنها به حذف امتیامشاه ا

معاشات وامتیازات خانها ورؤسای قبایل ومنسوبین خاندان سلطنتی که عالوه  

ی نان پخته نیز میخوردند،اقدام کرد واین  مطبخ شاه برگرفتن مستمری از 

ا تقویت  ربود که صف دشمنان بالقوۀ او بیکاروی در ذات خود یک عمل انقال

 بخشید. 

مؤلف شرح میدهد که عمده ترین تحول مثبت در وضعیت حقوقی زنان  

در در عهد شاه امان هللا رونما گردید، زیرا دراین دوران است که زنان از  



 72 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

دان دارای حقوق مساوی شناخته میشوند.  دروازه مکاتب قی با مرلحاظ حقو

را پیدا میکنند تا  ر باز میگردد ودختران این حقشو ومدارس بروی زنان ک

 به مدرسه بروند وصاحب سواد وعلم ودانش  بشوند.مثل پسران  

( ، یکی از پرتحول  ۱۹2۹ -۱۹۱۹دوره امانی ) ازمؤلف مینویسد:»

ستان وسرآغاز تمام تحوالت بعدی درطول صر افغانترین اعصار تاریخ معا

هرتحول   کشور میباشد.... مسلم است کهدرقرن بیستم با تمام مد وجزرهای آن 

ا بوجود می آورد.به هراندازه که تحول از ساختمان  نظریات موافق ومخالف ر

فکری وعنعنوی جامعه بیشترفاصله داشته باشد، به همان الندازه با عکس  

واجه میشود. در عصر امانی این خصوصیت کامالً جدی تر م العمل های 

ه گراها  ن رهای جدی بین تجددگراها وعنعنظمشهودگردید.چنانچه اختالف 

ره آتش همه چیز رادر مدت کوتاه به کام خود فروبرد  بجای رسید که مثل شرا

وکشوررا برای سی سال از تحرک باز داشت.بخصوص که دست اغیار 

هیزم فراوان پاشیدند ومردم ساده دل وخوش ین آتش، ووابستگان شان به ا 

این   دادند. موضوع زنان در محراق ارباوررا وسیله اهداف خاص خود قر

گرفته بود ومخالفان از آن به حیث یک حربه  همه اختالفات وکشمکش هاجا

 ( ۱۱7«)ص  .بسیار موثر برعلیه رژیم وتحوالت عمومی استفاده کردند 

مخالفان، انگلیس قرارداشت که  ت سر اینمعلوم دار است که در پش

مشروطه خواهان دوم  با   و  یخواست انتقام ضربه ای که شاه امان هللام

پرستیژ استعمار در منطقه واردکرده استقالل افغانستان بر حیثیت و حصول

بودند ، توسط روحانیون وابسته به خود بگیرد وبجای یک شاه روشنفکر  

هللا ،یک مرد نادان وبیسواد وقطاع  اه امان وترقیخواه وملی اندیش چون ش

را  وار کند وبدینوسله ملت افغانس الطریق را برگردۀ این ملت آزادی دوست 

 هد.مورد ریشخند تاریخ قرار بد 

بعضی ها  » مؤلف به ارتباط اختالف نظر شاه با روحانیون مینویسد:

اروپا  فکر میکنند اختالف نظرشاه با قشرمحافظه کار مذهبی بعد از سفر 

ویه شد، اما این نظردرست نیست.شاه بعد از قیام خوست به مخالفت عناصر  تق

حرکت   ر آنها موقف گرفت. حتی در روزبرپی برد وبارها علناً در براکومذ 

سفرم بخارج خاص براى منفعت   به سوی اروپا خطاب به مردم چنین گفت:»

ید و یک دفاع کن شماست و بس، اگرنیامدم به یاد داشته باشیدکه از وطن تان 

هدایات   بهحکمران یا پادشاه مستبدى بسر نبرید،  ۀ باشید. زیر سلط ملت واحد 

بعضى مالهاى بى خرد، فات عقیده نداشته باشید، زیرا امن گوش دهید و به خر



 73 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

دین رایک زنجیر براى تان ساخته و چیزهاى غلط براى تان مى گویند و  

ارنمائید. به چیز هایى  بر)ص(رفتشمارا فریب میدهند، مطابق اوامرخدا وپیغم 

ا و ترحم کار بگیرید، شما  ارکه مالها میگویند باورنکنید، درمقابل زنان از مد 

ادرمى باشید، زنان مانند شما حق دارند و از یک کشور هستید و با هم بر ههم

انسانند، بیشتر از یک زن نگیرید و اطفال تان رابه مکتب بفرستید و ثروت  

ربیه اوالد تان به مصرف برسانید.سپس اعلیحضرت  علیم و تتان را در راه ت

ز اقشار مختلف  امردم افغانستان با، چهارنفر ازامان اهللا خان به نمایندگى 

ه بایک نفرعسکر، یک نفرشاگردمکتب، یک نفرمامور دولت  جامعه : از جمل

ویک نفر ازشهریان کابل ، درحالى که اشک درچشمانش حلقه زده بود، 

 ( ۱57 -۱56ص «)ود.خداحافظى نم

نخستین   ،شاه امان هللا وملکه ثریا با الهام از اندیشه های محمود طرزی

خستین طرفداران نمدافعان حقوق زنان و 

 . در افغانستان بودند زن حق تحصیل 

وملکه معتقد بودند که شاه محمودطرزی، 

ترقی وتعالی یک کشور بدون سهم گیری  

را فعال زنان که نیمی از پیکر جامعه 

ند، ناممکن است وبنابرین شاه امان  میساز

به نقش زنان در روند تحوالت   هللا

عى توجه خاص مبذول داشت و مااجت

ن  سه نجات زنان را بحیث شهرونداوپر

متساوى الحقوق آغاز نمود وبه این منظور  

به تأسیس انجمن نسوان و مکاتب دخترانه  

 ملکه ثریا ملقب به شاه خانم                                           اقدام کرد. 

م   ۱۹2۰ش/ ۱2۹۹نخستین مكتب دختران به نام مستورات در سال 

از   تن 5۰كابل تاسیس گردید و به تعداد  ءآراشهر  در بیرون ارگ شاهیدر

آغاز  در آن آموزش را  دختران خاندان سلطنتی وخانواده های اشرافی کابل

ً مکتب را ا كردند. ملكه ثریا    ود واز توجه اعلیحضرت شاه فتتاح نم شخصا

مکتب مستورات تا   ود.نم امان هللا ووزارت معارف ابراز تشکر وخوشنودی 

ود وتعدادشان روزبروز روبه افزایش  امانی بروی دختران باز ب  ۀختم دور

 بود. 
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 پادشاهی اعالن

   :ه حوم و بلکا شهر ساکنین  عزیز، خواهران به

 شما دختران و شما آسایش برای که را ذیل قوانین و اصول اینوسیله با

  آمیزش  از بشر نسل که میداند  هرکسی .مرسانی می اطالع به صویب شده،ت

 در  آن عکس یا و مرد  یک  فقط وجود  هرگاه و آمده بوجود  زن  ویک مرد  یک

  گفته  این بر بنا. ید گرد  نابود می  زمین روی از بزودی انسانی نژاد  بود، کار

  کاملی  سانان نمی تواند  تنهائی به زن یک هم نه و مرد  یک نه که میتوانیم

  است،  بشر ضروری نسل ادامه برای  مرد  و زن ای ق ب چون و. شود  محسوب 

 را پرورش  انسانی کامل موجود  یک توانست  نخواهند  تنهائی به زن و مرد 

زنها : اند  سیمقت مرد  و زن بین در زندگی مکلفیتهای و ها مسوولیت .دهند 

ها  مرد  حالیکه در هستند، فامیل امور اداره و غذا پختن اطفال، تربیه مؤظف

. دارند  عهده به را فامیل امور اداره و غذا تهیه و  معیشت  نتأمی  مسوولیت 

  که  بینیم می کنیم، مطالعه دقت  به را یک هر مربوطه و نسبی ما نقش هرگاه

 اطفال  از ساحه مواظبت  در خاصتا مردان هب نسبت  زنان مسوولیت های حتی

 میباشد. بیشتر

  ممکن ان زنان برای مناسب  تربیت  و یملعت کسب  بدون که است  و روشن

  مؤظف  زنها. دهد  انجام را حیاتی مهم مسوولیت  یک چنین یک مادر تا است 

  مسوولیتهای  مهمترین از  یکی خود  این که نمایند  تربیت  آینده را نسلهای اند 

 در کنیم، محروم تربیت  و تعلیم از را زنان ما وقتی .د رو می اربشم زندگی

 دست  به را خود  ت یشع م وسیلهء نموده را ناتوان ود خ وجود  از نیمی واقع

 . برده ایم  بین از خویش

  امتیاز  اینکه بدون را زن و مرد ( ص )  محمد  حضرت  که نبود  بیهوده

  پیامبر . ساخت  مملز دانش و علم کسب  به شود، قائل مردان بخصوصی برای

  زن  زا اعم مسلمانها همه دینی وظیفهء دانش و علم حصول" :گفت  می اسالم

  میدهد  حق  زن به( مصطفوی شرع) محمدی نیناقو  از طرفی. میباشد  مرد  و

  انسان  مقامی چنین به رسیدن  برای حالیکه در هم برسد، قضاوت  مقام به تا

.  آورد  بدست  مات معلو اد یز مقدار و بگذارد  پشت سر را مطالعه سالهای باید 

  مردان  با مساوی یت اهم از اسالم در و تربیه تعلیم که شود  می ثابت  اینرو از

  بود  معمول مسلمانها بین در آموزی که سواد  ایامی در. است  دهوب  خوردار بر

  زیادی  زنهای شدند، می تأسیس دنیای اسالمی سراسر در تعلیمی مراکز و

  تاریخ  در ....شدند  هنرمند  و ادیب  محدث، د،دانشمن مردها، مثل به که بودند 
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  م ی تعل و مشهور بزرگان و ستادانا دانشمندان، از بسیاری مثال های  اسالم

 سراغ اند، داده نشان خود  از زیادی شجاعت  جنگها که در زنهای یا و یافته

  زنان  برای قانونی و عقالنی  کامال امر دانش یک و علم تحصیل. داریم

 . میباشد 

 دو  بتوانیم، جوابگوئی عاجلی ضرورت  یک چنین به نکهی ا برای پس

  ی اح ون در گذشته سال را( عصمت  کتب م و مستورات  مکتب ) مکتب دختران

  از  هیچیک آنجائیکه از. کردیم تأسیس کابل در خان باقر قلعه علیا و  سرای

 اولی مکتب  و دهد  جای خود  در را بیشتری شاگردان مکاتب نمیتوانست  این

 دارای  که کابل سرای گلستان به را مکتب  دو هر بود، تر دور شهر از هم

 که . ساختیم مغمد  میدهد، جای خود  در را گرد شا ۸۰۰و  است  بهتر های اطاق

 مصارف . شوند  جمع واحد مکان در میتوانند  شاگردان اناث  تمام نحو این با

 پرداخت  عادالنه بطور حکومت  طرف از کتابهای شان و چادری غذا، لباس،

  کشور  خارج  و داخل از  ورزیده از معلمین شماری ین همچن . شد  خواهد 

 پرورش  اده،نواخ اقتصاد  رشته های مکاتب  این رد  تا شد  خواهند  استخدام

 . نمایند  تدریس را آشپزی و بافت  خیاطی، اطفال،

  تا  ساله  6 سنین به جوان های دختر تنها دختران  عادی  مکاتب  چون 

 بتواند  که حرفوی مکتب  یک لسا کالن زنان برای میکنند، را انتخاب  ساله۱۰

  مصنوعی  گلهای ختنسا و پز و پخت  خیاطی، های رشته مسلکی در تربیت 

 را زنها تا اینست  مکتب  این تأسیس از هدف. تأسیس نمودیم د،نک فراهم را

 خود  بتوانند  و شوند  مستقل مالی نظر از و جدیدی بیاموزند  مشاغل کنیم کمک

 اخیر در. سازند  آزاد  شان  های فامیل و وهرهامالی ش کامل وابستگی از را

 اول، درجه به رشته سه این از یکی در که ( شاگردانی۱۹22) ۱3۰۱ سال

 4۰۰ و روپیه 7۰۰ روپیه، ۱۰۰۰ جوایز شوند، بالترتیب  فارغ سوم و مود 

  درجه  به رشته سه هر در شاگرد  هرگاه. خواهند کرد  دریافت  را افغانی روپیه

  شود  فارغ دوم  درجه به  رشته  سه  در یا اگر و روپیه ۱5۰۰ شود، فارغ اول

نه   حرفه یک آموختن با زنان به عالوه . میکند  دریافت  جایزه روپیه ۱۰۰۰

  تبدیل  خود  شوهران برای منبع عایداتی یک به بلکه آورند  می بدست  پول  تنها

  سرای  گلستان  در نیز( صنایع اناثیه مکتب ) زنان حرفوی مکتب . شد  خواهند 

 این  در بخواهند  که بلند نظری و عالقمند  خواهران حضور زا و دارد موقعیت 

 .کرد  خواهد  استقبال د،رنبگی سهم نامه بر
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 به بخواهد  کسی هر که شود  می  رسانیده شما اطالع به لهوسینای  با

 در  تدریس شغل طلب  داو یا و کند  نام ثبت  اناثیه صنایع مستورات و مکتب 

 مستورات  مکتب  مدیریت  به را خود  یکار باید سوابق باشد، مکاتب  این

  داشته  دست  منابع از دهکر حاصل را اجازه دخول که باشد  تا نماید  ارسال

  سویهء  به مطابق شاگردان مرحله در این. بتواند  استفاده لوماتیعم و علمی

 .خواهند شد  جابجا مختلف صنوف به خود  کاری

 ثریا  ملکه مهر -زنان مکاتب  پرست سر

ضمیمه، سوم "    ،مقایسه شود با ۱44 عنعنه، ص )زنان زیرفشار و 

 اکتر سنزل نوید(،د واکنش های مذهبی وتحوالت افغانستان" 

مكتب دخترانه به نام )عصمت( افتتاح شد. دومین  ش۱3۰۰در سال 

ها به نام )ماللي( موسوم گردید،بانو سایره سلطان مدیر این مكتب كه بعد 

ج خان مشهور به  سراخواهر امان هللا 

                                                                                                    ، بود.البنات 

سپس مكتب تدبیر منزل كه در  

آلماني و تركي تدریس مي  زنانآن 

كردند، نیز ساخته شد. ملكه ثریا  

ن را راه مخصوص زنا شفاخانه 

  عالمیه انداخت. در بخشي از یك ا

است هي به امضاي ملكه ثریا آمده اش

كه هدف از راه اندازي این  مكتب ها  

ي  د گي اقتصایي زنان از وابسته هار

 شوهران شان و كمك به اقتصاد 

 نامیدهشد بعد  لیسه ماللی که مکتب عصمت                          خانواده مي باشد.

لى مردان با  در باغ عهمچنان یک مکتب تدبیر منزل براى زنان کابل 

کمه اى  محیس گردید.ملکه ثریا معلمى عده یى از زنان جرمنى و ترکى تاس 

از قبیل ندادن  .کند  نان را در مقابل شوهران بررسىزدایر نمود که شکایات 

یک   .نفقه و لت وکوب شدن توسط شوهران شان و یا طالق دادن بدون موجب 

مل مردان راکنترول  عکس الع هیئت مخفى وارسى زنان نیز ایجاد گردیدکه

ند که رویه مردان با  ینخانه ها بروند و بب کنند و از زنان پیر خواستندکه به 

شاه امان اهللا خان   الن اصالحىچگونه است ؟ همه این ها در پ نزنان شا 

 . شامل بود 
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» انجمن حمایت ۱۹2۸بنابر در خواست ملکه ثریا، در تابستان 

بافهم کابل اداره انجمن را بدست از زنان نسوان« تشکیل شد و دوازده نفر 

. این انجمن را بدوش گرفت ه و خواهرشاه کبراجان مسئولیت ادارگرفتند 

 براى نخستین بار زنان در کار اداره مملکت با مردان شریک شدند.سان نبدی

به شاروالی دستور داده شد تالست زنان بیوه وبی سرپرست را ترتیب و آنها  

شخص ملکه ثریا اداره مکتب  ها شامل کارنماید.براتواررا درشفاخانه ها وال

 گرفتند.  هاز زنان روشنفکرکابل به عهد  ئىمستورات را با همکارى عده 

با همه دشوارى هایى که برسرراه شاه امان اهللا قرار داشت، در برنامه  

ولی   هاى اصالحى دولت براى حقوق زنان فصل خاصى عنوان شده بود 

خلی ناکام  ومدرن شاه بدلیل مخالفت ارتجاع دا ای مترقیمتاسفانه که برنامه ه

 گردید.

ار عنعنه  شؤلف درکتاب »زنان افغان زیرفم یکی از مباحث دلچسپ

علل سقوط رژیم امانی است که در میان همه آن   وتجدد« تحلیل وبررسی

علل، توطئه های انگلیس برای آنگیزش وآویزش مردم با دولت امانی برجسته  

دلیل عمده اقدامات آشکار ونهان  ن زمینه مینویسد:»ؤلف درایترمینماید. م

او ریشه میگیرد که  ت  از همان روز های اول سلطنهللاانگلیس علیه شاه امان 

استقالل افغانستان وبعد با شکست آنها در جنگ سوم افغان وانگلیس با اعالم 

ستان  ضربه محکم برحیثیت سیاسی شان در منطقه وحتی جهان وارد شد. افغان

شاه  اینکار به حیث یک کشور استعمار شکن به دنیا معرفی گردید کهبا 

بودند تا رژیم   ان روز در صدد انتقاممبود. انگلیس ها از هن معرکه ایقهرمان 

امانی را هرچه زودتر سرنگون کنند وقدرت سرکوبگر خود را به کشور های 

ا قیام  الکریم تتحت استعمار خود نشان دهند. از قیام خوست واعزام عبد 

ه های  یششینوار واغتشاش حبیب هللا کلکانی همه جزء توطئه هایی بودند که ر 

ه همه این ریشه وان درماورای سرحد جستجوکرد کتعمیق آنرا به وضاحت می

ها فقط ازیک منبع یعنی انگلیس ها آب میخوردند.ما دیدیم که انگلیس ها  

به اشکال مختلف دینی را چگونه سران قبایل ، روحانیون مذهبی وعلمای 

اصالحات   برعلیه دولت بسیج کردند وچگونه تبلیغات زهرآگین را در برا

ودند وبه قیام واداشتند. با  ومردم ساده دل را مغزشوئی نم د دولت براه انداختن

مالحظۀ دو دلیل مهم سیاسی انگلیس ها تحمل دوام رژیم امانی را نداشتند:  

رهند وخطر قیامهای قبایل سرحدی خواهان د یکی گسترش فعالیت های آزادی 

رژیم امانی وخطر فعالیت ز برعلیه آنها، ودیگر حمایت سیاسی شوروی ا
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گلیس درهند. همچنان عامل دیگرپایان  ی آنها برعلیه منافع سیاسی انبتخری 

دادن به سیاست استفاده ازرقابت دوقدرت بزرگ)انگلیس وشوروی( بود که  

ان از آن اسفتاده میکرد واین روش انگلیسها  افغانست  شاه امان هللا برای منافع

 ( ۱75 -۱74)ص «را ناراحت ساخته بود.

س برضد رژیم  یشمند در مورد نقش انگلید به نظرمیرسد که مؤلف ان 

امانی، سالها قبل به همان نتیجه ای رسیده بود که اینک جناب داکتر زمانی  

را ازآرشیف  انگلیس  برای توضیح و اثبات آن صدها سند مخفی استخباراتی

آنها  م های موزیم های لندن و هندبرتانوی بیرون کشیده  وبعد از تنظی

ققانه  در نها را طی یک سلسله مقاالت محآبصورت یک کتاب، بخشی از

 دیدگاه خوانندگان پورتال افغان جرمن آنالین قرار داده است.

ژیم  مولف در اشاره به آنهایی که منکر توطئه های انگلیس برضد ر

بعضی از محققین به این نظراند که هیچ سندی مبنی »ی اند ، مینویسد: امان

ل نیست، چنانچه نشرات دولتی کاب انگلیس ها در اینکار در دست لتبردخا

نیز درآنوقت عدم دخالت انگلیسها را درقیام تائید کرده است. دراین ارتباط 

همچو   عماری درباید خاطرنشان ساخت که انگلیسها مثل همه کشورهای است

مواقع جداً سعی میکردند که هیچ مدرک وسندی را مبنی بردخالت خویش  

شخص  جودیت سند،موجب بی اعتماد شدنوزمینه بدست ندهند تا مبادا مدر

مورد نظر شان نزد مردم عوام گردد. لذا فقدان سند معنی عدم مداخله را  

خوست،  در قیام نمیدهد. اینکه چرا حکومت افغانستان دخالت انگلیسها را

 بعداً تردید کردواضح است که حکومت نمیخواست بعد از سرکوبی قیام،

دهد.  سها تحت الشعاع آن قضیه قرار یناسبات سیاسی خود را با انگلم

پالیسی رژیم امانی در آنوقت داشتن روابط حسنه وعاری از تشنج با 

ال  ، این سوانگلیسها بود. هرگاه مداخله انگلیسها را در اغتشاش رد کنیم

پیدا میشود که عبدالکریم]پسرسردار ایوبخان[چگونه به افغانستان 

ی ا تدارک کرد و بعد شکست هنگامردام منبع مصارف فراوان قیام زکآمد.ا

که به هند برگشت،چرا انگلیسها به تقاضای حکومت افغانستان از استرداد  

 ( ۱34)ص «اوغرض محاکمه به بهانه عدم رویه بالمثل خود داری کردند؟ 

توصیه کرد تا اگر ریگی در کفش ندارند،  به این دسته محققین باید 

بازنگری دورۀ  را تحت عنوان » د ومحققانه جناب داکتر زمانیتنکتاب مس

"که تازه از چاپ برآمده  ودرکتاب فروشی های  امانی وتوطئه های انگلیس

نند وبه  شهر جالل آباد وکابل به عالقمندان عرضه شده است، یک بار بخوا
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اصالح غلطی های تاریخی خود بپردازند و بیش ازاین برزخم افغانها نمک  

 یند.اد و به انگلیس خوش خدمتی ننم شننپا

، زنان   ۱۹2۹در با سقوط رژیم امانى با دریغ وتاسف باید یادآورشد که

مشروطه  دست آوردهاى ده ساله حکومت  امتیازات وافغان از تمام حقوق و

ى زنان بلکه بروى  وى مدارس نه تنها برزه هادروا .ند ان ، محروم شد خواه

استه  وانى دوباره از خارج به وطن خ فغمحصالت او پسران نیز بسته شد 

س دولت افغانستان ،  أولى یک سال بعد با بروى کار آمدن نادرشاه درر ،شدند 

دوباره مکاتب و مدارس براى پسران بازشد، ولى زنان و دختران از حق  

زمینه ورود   درکشور دریج بعد از استقرار ثبات ودند. بتتحصیل محروم ب

مجدداً اجباری   ، اما پوشیدن چادرییسر گردید م دختران به مکاتب در پایتخت 

 تور داده شد که زنان نمیتوانند منبعد از خانه بدون چادری خارج شوند.شد.دس

فصل نهم کتاب به عروج خانوادۀ مصاحبان یا به عبارت دیگر به "آل  

یافته است. چگونگی روابط  وهمبستگی درونی این خانواده   " اختصاص یحیی

این خاندان در سلطنت،  ت یان شده ویکی از دالیل موفقیب با دقت کم نظیری

صمیمانه برادران نادرشاه با همدیگر به حساب می آید. از جالب ترین اتحاد 

تاریخی  این فصل چگونگی به قدرت رسیدن  -بحث های تحلیلی

 ن به سلطنت است.رنادرخا سپهساال

ندن  سامؤلف هدف غائی انگلیس را در توطئه علیه حکومت امانی، ر

:»  نویسد چنین می 2۱۱میداند ودر صفحه  ت نادرخان وبرادرانش درقدر

  ۱6)۱3۰۸میزان  23محمدنادرخان وبرادرانش از تاریخ ورود به کشورتا 

ند را پیمود ( که اعالم پادشاهی کرد، راه دشواروپرمشقت ۱۹2۹اکتوبر 

وبارها مواجه به شکست وعقب نشینی گردیدند.الکن دست از کار]تالش[ 

وبه   قوام جنوبی درصف خود پرداختند اند وبا ذرایع مختلف به تجمع فتنگر

کمک آنها وبعضی دیگر اقوام قدم بقدم خود را به کابل نزدیک کردند. سوال 

انست  چطور تو مهم دراینست که محمدنادرخان نه پول داشت ونه اسلحه،

مصارف گراف جنگ هفت ماهه را باتمام مشکاللت آن تدارک نماید؟ بعضی  

ربین اقوام مک کردند وآنها از نفوذ خود د کمیگویند که برادرانش با وی  ها

مشرقی وجنوبی  به نفع او استفاده نمودند.شاید این ادعا درست باشد، اماسوال  

در بین مردم ومطبوعات نطوریکه تدارک پول واسلحه را جواب نمیدهد.بناًء آ

نه کمک بسیار میبین المللی شایع شده بود، انگلیسها او را دراین ز

ومدعی اند که ایشان   گلیسی این موضوع را رد میکنند نکردند.مقامات ا
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درقضیۀ افغانستان کمال بیطرفی را مرعی داشتند.روی همین دلیل است که 

حکومت انگلیس به   د منتشرۀهیچ سند رسمی مبنی برچنین حمایت دراسنا

ه دالیل مبنی  ارنظرنمیرسد، اما منابع اطالعاتی ومحققین تاریخ دراین ب

 ند.« ا از محمدنادرخان ارائه میدارهبرحمایت انگلیس

مؤلف از قول ریه تالی ستوارت، نویسنده کتاب »آتش درافغانستان« 

کابل و  مثالهای از تماس های نادرخان وبرادرانش  باسفیران انگلیس در

وسیه ودر پاریس بدست میدهد که آمادگی نادرخان را برای همکاری با  ر

وی روایت میکند که او به   لیس نشان میدهد وحتی از زباننگدولت ا

 انگلیس در پاریس گفته بود: سفیر

»آنها با برتاینه دوست وهم پیمان خواهند بود وعلیه روسیه فعالیت 

د رویه دوستانه را در پیش  موردسرح خواهند کرد وعالوه کردند که آنها در

رحد بین هند برتانوی رس دریای کنخواهند گرفت ونادرخان پیشنهاد نمود: 

 ( 2۱2)ص  «.ان باشد توافغانس 

این بار اول نبود که نادرخان با نماینده   ستوارت درادامه مینویسد که: 

درپاریس دیدار  کلونل آرنگ با ۱۹25می ۱3اانگلیس مذاکره میکرد.بلکه در 

سفیربرتانیه در پاریس   Greweیویماه بعد موصوف باالردگر  داشت.ویک

نا آرامی ها درکابل   آهن به مصرف برتانیه وهمچنانط در مورد اعمار خ

نمایندۀ برتانیه گفت: با پشتیبانی ما این دو برادر میخواستند که  سخن گفت .

یک قسمت بزرگ خاک خداداد افغانستان رابه ما ببخشند وهاشم خان  

کرد که  بزودی انقالب درافغانستان شروع میگردد وخودم شخصاً  پیشگوئی 

 )همانجا(  "ی میکنم. ربرعلیه امان هللا خان طرفدا اماز شورش وقی

همچوارتباطات بین انگلیسها ونادرخان قبالً   »مؤلف عالوه میکند که

وجود داشت ولی انگلیسها نمیخواستند به این روابط شکل رسمی وعلنی دهند،  

شدن روابط، آیندۀ نادرخان را درافغانستان به خطربی اعتمادی   یرا علنیز

خود را دراین مورد بیطرف  یکرد.از آنرو انگلیسها ظاهراً م مردم مواجه 

ن میدادند ولی آنها شخص دیگری را برای سلطنت آینده افغانستان بهتر از نشا

ستقیم به  م وغیر منادرخان وبرادران او نداشتند وتمام زمینه ها را بطورمستقی 

ل کابل  غانفع او مساعد می ساختند. درعین زمان انگلیسها میدانستند که اش

طرح یک پالن  نیست وبرای این منظورباید به  ونصب نادرخان کارساده

ستراتیژیک می پرداختند.به این شکل که قیام را باید به شکل تبلیغ سوء علیه  

وسپس در کوهدامن   ر شینوارشاه امان هللا، توسط گماشتگان خود نخست د 
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به مشرقی   راکابل دامن زنند تا حکومت جهت سرکوبی قیام قوای نظامی 

ود و آنگاه حمله برکابل  ب بنیه دفاعی شهر کابل ضعیف شیبفرستد و بدین ترت

توسط قوای حبیب هللا کله کانی صورت گیرد... پادشاهی حبیب هللا کله کانی  

ر کوتاه مدت وناپایدار تلقی میشد  لی  بسیادر طرح انگلیسها یک مرحلۀ انتقا

 ن ادرخان وبرادران بفوریت وبدو ن که باید به سهولت سقوط میکرد وبجای آن

آنکه این کار با همان سهولت که حدس زده  مشکل به سلطنت می رسیدند، با

میشد،عملی نشد وهشت ماه پرمشقت را در برگرفت، اما باالخره آرزوی  

فغانستان به کسانی تعلق گرفت که مطلوب وسلطنت ادیرینه برآورده گردید 

 (  2۱3)ص  ردار بودند.«خوانگلیسها بود واز اعتماد آنها بر

یگری به ارتبابط سقوط رژیم حبیب هللا کلکانی  رجای د د مولف 

یگانه کسی که به مقصد رسیدن به سلطنت در برابر قوای سقو  مینویسد:"

ضرات شوربازار،همانا  همکاری ح پایداری کرد، البته به حمایت انگلیسها و 

ده توانست دیمحمدنادرخان بود که با وجود شکستها وتحمل مشکالت ع

اشغال   ۱3۰7میزان  23یخ ا به عقب براند وکابل را بتاررباالخره قوای سقو 

 ( 2۰4) ص نماید."

نادرخان پس از رسیدن به قدرت،نخست برهمه اصالحات دورۀ امانی  

متوجه شاه امان هللا و هوادارانش  که  خود را  خط بطالن کشید ودم تبلیغات 

 ی همگی را یکی پی دیگری زندان  دیعناصر ضد انگلیسی بودند،ساخت وبزو

رور شخص شاه مخلوع در ایتالیا نیز افرادی وسربه نیست نمود وحتی برای ت

 گماشته شدند، مگرموفق به ترور وی نشدند.

 

 : ظاهرشاه وضع زنان دردورۀ

. مؤلف در ازشهادت پدرش بسلطنت نشست شاه بعد ظاهرشاه پسر نادر

حۀ  ف شناسانه یی ارائه کرده در ص عه بارۀ شرایط رشد ظاهرشاه معلومات جام

:»محمدظاهرشاه از آوان کودکی با ناز ونعمت ،چنین مینویسد خود کتاب  232

درخانوادۀ اشرافی وصاحب منزلت بارآمد.هنوز ده ساله  بودکه به فرانسه  

بی آشنا شد و به حیث شهزاده به وطن برگشت و فرهنگ غررفت وبا زبان و 

هنگام سلطنت   اهی رسید. به این اساس او تادشبا گذشت کمتر ازدوسال به پا

وبندهای درباری فارغ بود. با هیچ کسی دشمنی وعداوت   از رقابت ها و زد 

نداشت. از شناخت مردم ومحیط خود بدورماند. با زبانهای وطن و ادبیات  

ا بود. از ظلم واستبداد چندان آگاهی نداشت. به هیچکسی  کمتر آشنمعموله 
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مشکل اقتصادی را  .هیچکس همچو حرفی نشنیده بود  ازحرف زشت نگفته و 

هر آنچه میل داشت به آن دسترسی پیدا میکرد. وقتی بوطن   نمی شناخت و

برگشت بعد از یک سال به مقام بلند وزارت بدون سابقۀ کار وتجربه الزم  

رد. خالصه این همه عوامل درتشکل شخصیت بعدی او نقش  ع بکار کشرو

موش وکم حرف و  ابا زبان ومحیط، او را شخص خ ئیبسزا داشت.  نا آشنا

و بیان که الزمۀ یک زمامدار است، بار آورد. او هنگام  فاقد قدرت نطق 

سلطنت مرد خوش قلب، رؤوف، با وقارو وجاهت خاص و در عین زمان  

بود که هیچگاه در صدد اذیت وآزار کسی نشد.  پرتواضع بسیار شکسته و

در وجود خود  ه بود ودرد ریختن خون پدر رادثهنگام شهادت پدر، اوشاهد حا

آنکه انتقامجو و کینه دل گردد، از خون ریزی وکشتار   احساس کرد و بجای

بیزار شد. او بیکبارگی وبطورغیر مترقب پادشاه شد. ولی هیچ تجربه 

سلطنت نداشت. لذا ناگزیر قدرت را به عموهای خود  لی برای وآمادگی قب

دند وهمه در وبه اصطالح" شریک السلطنه" ب رشسپرد که همه آنها با پد 

آشنا وکلید قدرت را در دست داشتند. دراین حال شاه  رموز مملکت داری 

جوان فقط بطور سمبولیک شاه بود واین موقف را سالهای دراز حفظ نمود تا  

یباً سه دهه به حکومت خاندانی پایان داد وخود زمام امور را د از تقر آنکه بع

 بدست گرفت."

«  فغانستان بنام »دورۀ دموکراسی این دورۀ زمامداری ظاهرشاه درا

 شناخته میشود.

 

 : ملکه حمیرا همسرظاهرشاه 

مؤلف قبل از شرح چگونگی رشد وبه سلطنت رسیدن ظاهرشاه،از  

  ۱5میرا)سالگی با ح ۱7دظاهرشاه، درکه: محم یاد نموده میگوید  ملکه حمیرا

ش در ۱3۱۰زیردربار( درخزان )و ساله ( دختر ارشد سردار احمدشاه خان

ا نواسۀ سردار محمدآصف خان)عم  گ کابل ازدواج کرد. ملکه حمیررا

محمدنادرشاه( بود واز طرف مادربه خانوادۀ شاغاسی شیردل خان لویناب 

" دختر  زرینداشت:خانم اول او"دو خانم نسبت داشت. سردار احمدشاه خان 

ه آصفی( وچهار  شاشاغاسی خوشدلخان بود که از اویک پسر)تیمور

داشت. و خانم دوم احمدشاه خان،  ا،عالیه، میمونه ، امینه(ردختر)ملکه حمی

)همایون شاه   حلیمه)نواسۀ امیرمحمدیعقوب خان( بود که صاحب دوپسر

ه ( بود که به استثنای  ال ، زهرآصفی وهارون آصفی( وسه دختر)مریم،لی
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گی ازدواج  اد ج از حلقۀ خانوهمایونشاه آصفی، برخالف معمول،خار

 ( 23۱کردند.)ص 

 لف دربارۀ ملکه حمیرا مینویسد :  مؤ سسپ

 

ملکه حمیرا زمانی با شاه ازدواج "

کرد که شرایط خاص درکشورحکمفرما بود  

ونهضت نسوان به عقب کشیده شده بود، 

نها مجبور به  سدود و زمکاتب نسوان،م

پوشیدن چادری گردیده بودند. ملکه ناچار 

یروی کرد ومثل  پ ازاین سیاست حکومت

در حلقۀ زندگی خصوصی   همه زنان کشور

  برای مدت طوالنی در فرورفت و

 ماند.  چهاردیواری ارگ محصور

 همسرظاهرشاه املکه حمیر                                                   

م خود را به حیث ملکۀ افغانستان در همچو  نقش پیشگا  توانست ن او 

او را از امور  والت بر روش زندگی او اثرکرد ح شرایط بازی کند. این

دور کشید که نامی از ملکه در رسمیات برده نمیشد. تا آنکه بعد  رسمی کامالً ب

از سی سال این پرده ابهام دریده شد وملکه دریکی از روزهای جشن  

( به معیت شاه درحضورمردم پدیدار گشت وبه آغاز دومین  ۱33۸قالل)است

 غان رسمیت بخشید. افنهضت نسوان زنان 

هی زنان کشور را در ارگ می پذیرفت و ببعد گاه گا ملکه از آن

دربعضی دعوتهای رسمی درخارج کشور به معیت شاه اشتراک میکرد. تا  

که شاه   ، هنگامی(۱۹73)۱352آنکه با کودتای داؤودخان در سرطان 

ه ام درخارج بود، سلطنت سقوط کرد ورژیم جمهوری بعد از وصول استعفی ن

رداد. ملکه به وفامیل شاه اجازۀ خروج از کشو پادشاه از سلطنت ، به ملکه

 ( 232)ص ."ایتالیا نزدشاه رفت و تا آخر عمردر آنکشور بسربرد 

نان  در مورد اینکه ملکه حمیرا بعد از نهضت رولچی، در بخش ز

چه کارهای مفید وخیریه شده باشد، مؤلف صحبتی نمیکند، ولی به  مصدر

محمدظاهرشاه)هاشم خان   یدولت در عهد حکومتداری عموها   تباط مشیار

حمودخان ( میگوید که مشی دولت همان سیاست نادرشاه بود. نادرشاه  وشاه م

با آنکه شخص متعصب ومذهبی نبودولی برای آنکه صف خود را از صف 
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جدا کرده باشد، زنان را مکلف به پوشیدن چادری نمود ومدارس  یم امانیرژ

 مالً مسدود کرد.کادخترانه را 

غان در زیرفشار عنعنه وتجدد" میخوانیم  تاب "زنان افک  24۱درصفحه 

عمده ترین تغییر درحیات زنان کشور در زمان صدارت محمد داؤود  که :" 

که ملکه حمیرا به رخ داد  (۱۹5۹اگست  24) ۱33۸خان بتاریخ دوم سنبله 

وبعضی   ظممعیت شاه وزینب داؤود به معیت شوهرخود داؤودخان صدراع

م رفتند ورسم  های بدون چادری به غازی ستدوی  اراکین حکومت با خانم

گذشت معارف را از فراز لوژسلطنتی مشاهده کردند. این دومین نهضت زنان  

ا باید گفت که شب سیاه  یکند. امافغانستان است که بعد از دورۀ امانی سربلند م

شده است. بلکه قبل ن زنان افغان در زیرچادری، یکدم به صبح روشن تبدیل

ند وبا وجود شرایط نامساعد پیشقدم طی سی سال آرام نگرفت ناز آن زنا

سیاسی وقبول فشارهای روانی ومحیطی قدم بقدم راه خود را بسوی همچو  

 در زیرچادری بازکردند." مشکالت  یک روزآزادی بخش بابرد باری  وقبول

سال دیگرخمیازه  ی بدینسان زنان افغانستان بعد سقوط رژیم امالنی،س

  روز چهلمین سالدر خان، ود ؤصدارت سردار دا در عهد  ۱۹5۹ در کشیدند تا

نخستین این به بار دیگر( زنان ۱۹5۹=  ۱33۸جشن استرداد استقالل کشور)

،زندانی که نتیجۀ نخستین   ل شدند این  حق خود، یعنى آزادى از زندان چادرى 

در  ۱۹2۸شاه امان هللا در ه بود. با آنک ۱۸3۹تجاوز انگلیس برافغلنستان در

ی ودوالق رااختیاری اعالن کرد، ولی د رفع حجاب زنان، پوشیدن چادررمو

روحانیون وابسته به انگلیس آنرا خالف شریعت اسالمی تعبیرکردند وبحیث  

وقتی از طرف رژیم   ۱۹5۹ر بردند، درسال هللا بکاحربه ای علیه شاه امان 

دید، روحانیون هیچگونه عکس گرسلطنتی  ظاهرشاه رفع حجاب اعالن 

واین رخداد حتی به استقبال برخی از عمل منفی از خود بروز ندادند لا

روحانیون متنفذ واکثریت مردم شهری افغانستان روبرو گردید،چرا؟ برای  

ار بیشتری نسبت به عهدامانی برخوردار بود ت واستقراینکه اوالً رژیم از ثبا

ً انگلیس با رژیم ظاهرش رار آن را قهیچگونه مخالفتی نداشت واست اهوثانیا

هم هنوز توانائی توطئه ودسیسه را در افغانستان نداشت، میخواست. وپاکستان  

واگراندک مداخله ای هم در تحریک روحانیان قندهار داشته، دولت با افدامات 

  موقع به سرکوبی آن پرداخت وتوطئه را درنطفه  خنثی کرد.جدی وبه 

عناصر متعصب   چى در کابل برخى ازضت روى لُ نه درسالهاى آغاز 

منطقه بر روى  عنصوب به احزاب تندرو اسالمى در تبانى با ارتجاداخلى م
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لباس اروپایى در خیابانها ظاهر میشدند، تیزاب  وروى برهنه باکه  هزنان آزاد 

بربریت شان به نتیجه نرسید و  دهشت افگنی وپراز دند، اما اینکار پاش میدا

فرهنگى وخدماتى وارد بازار   ،اروز در فعالیت هاى اجتماعى ت زنان روز

 ار شدند. ک

 

جمهوریت داود  ۀببعد و دور۱۹5۹از بخصوص ظاهرشاه  عهد در

درکنار   پوهنتون خان، زنان به درجه اى از آزادى خود رسیده بودند که در 

صیل میکردند و براى تحصیالت عالى به خارج فرستاده پسران تح 

شجویان مى  به تدریس دان نهاى افغانستا فاکولته زن در  انمیشدند.استاد 

طب کابل  فاکولتۀ پرداختند و در عرصه صحت عامه دکتوران زیاد زن از 

 فارغ شده بودند و در خدمت مردم و زنان کشور قرارداشتند. مکتب نرسنگ 

قابله به جامعه تقدیم کردند و زنان  گى نیز تعداد قابل مالحظه نرس و  و قابله 

 نقش آفرینى میکردند.   ند در رادیو و تیاتر و سینمارمهن
 

 
 1960نمونه ئی ازوضع زنان در  موسسات تحصیلی در

 

مولف در باره پیشرفت ها وسهمگیری زنان درفعالیت های اجتماعی 

هل سالۀ سلطنت  ظاهرخان نصیب زنان  ر دورۀ چوفرهنگی واقتصادی  که  د 

ل صاننده عالقمند میتوانند به فخوکشور شده بود به تفصیل سخن زده  است،

 ( رجوع کنند. 325  – 2۱6های دهم تاچهاردهم )صص 
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1960فاکولتۀ علوم/ بخش بیولوژی کابل  

 
1960نرس قابله نوزاد را بعد از شست وشوی وزن میکند   

 

 :رودتای ثووضع زنان پس ازک

پرچمی وقف شـده  -فصل چهاردهم کتاب به موقف زنان در دورۀ خلقی

خلـق » رکیـب آن مینویسـد :تدر مورد حـزب دموکراتیـک خلـق وف است.مؤل

وپرجم به حیث دوجناح"حزب دموکراتیک خلق افغانستان"پیرو"خط مسـکو" 

ولـی  بیشتر شباهت بیک موجود ناقص الخلقه دارد که در تنه باهم چسپیده اند،
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پاهای شان از هم جدا می باشد. اینکه چـرا اتحادشـوروی درسـالهای قبـل سرو

چـو موجودنـاقص درافغانسـتان مدموکراسی)مشـروطیت( بـه خلقـت هه از ده

یازید، هدفی داشت تابدانوسیله قشـرهای شـهری)اغلب دری زبانـان( را  دست 

گان توسط گماشتگان پرچمی وقشرروستائی)اغلب پشتوزبان( را توسط گماشت

لنینیستی اندازد وهردو را در خدمت اهـداف  –در دام افکارمارکسیستی  خلقی

یکـی ر میکردکـه بـا ایـن تقسـیم تـا کتکجویانه خود قرار دهد.شوروی فه توسع

میتواند برنفوذ مفکوروی وسیاسی خود درافغانستان به سهولت وسرعت دست 

چنان عجین  ودین شانیابد، بیخبر ازاینکه فکر وذکر مردم افغانستان با عنعنه 

وذ کـرده نفشده است که هیچ ایدئولوژی بیگانه بخصوص افکار الحادی در آن 

وجود ناقص بذات خود صلت مردم بگذریم،ایجاد همچو مخنمیتواند. اگرازاین 

مایه ناکـامی شـوروی درافغانسـتان محسـوب میشـود. زیـرا شـوروی هیچگـاه 

چم را همفکـر خلـق وپـر موفق نشد)ولوبافشار(دوسـر وپاهـای از هـم مجـزای

ن، بلکـه بـرای تاوهمگام سازد.در نتیجه دیده شد که آنها نـه تنهـا بـرای افغانسـ 

)ص ابودی بـار آوردنـد.«ود مصیبت دوامداررا تا سرحد نخخود وولی نعمت 

226) 

نویسنده دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق را بسه مرحلۀ : قبل از 

و روی هریـک از ایـن دوره یم کـرده اشغال ودوره اشغال وبعد از اشغال تقسـ 

مذکور را به تفصیل ب ها، مکث میکند و کارنامه های هریک از رهبران حز

 .شرح میدهد 

ــرفتن در رأس  ــد از قرارگـ ــی بعـ ــره کـ ــه تـ ــود کـ ــذکر میشـ ــف متـ مولـ

ببرک کارمل )رهبرجناح پرچم( را بحیث معاون اول  خود وحفـیظ هللا قدرت،

رابعهـده داشـت، بحیـث معـاون  دت کودتـاامین چهره دیگری که گفته میشد قیا

 -۱ر فرمانهااز شـماره دودوم ووزیرخارجه دولت  خود برگزید وسپس با  ص

تغییـرات بـه  ۸تـا 6مود.واز فرمان ارتوری حزبی را درکشوراعالم نت، دیک5

اصطالح"بنیادی" در زمینـه رفـع دیـون دهقانـان از مالکـان، حقـوق مسـاوی 

اشـت. ونیـز "بیـرق سـرخ"را ۀ اجراگذ زنان واصـالحات ارضـی را بـه منصـ 

مات در واقـع موجـب داجانشین بیرق سیاه وسرخ وسبز ساخت که همه این اقـ 

قاومـت هـا وقیامهـای مـردم نیـز از گردیدند وتوأم با آن سلسلۀ م مانزجار مرد 

گوشه وکنار کشور علیه رژیم آغاز یافت. بزودی زنـدانها ازمخالفـان پرشـدند 

بـه اصـل "بگیـر وبکش"مبـدل شــد وببنـد"  ودیـری نگذشـت کـه اصـل "بگیـر

ه تقلیــد از شــوروی ـبـ  وریاســت "اکســا"این وظیفــۀ خونبــاررا بــدوش گرفــت.
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جذب نوجوانان(، "سازمان پـیش ز قبیل:"سازمان جوانان")برای اسازمانهای 

ــه  ــتان و اتحادی ــه ژورنالیس ــان"، اتحادی ــک زن ــازمان دموکراتی ــان"، س آهنگ

-327)صـص .ماشـته شدند م وحزب گنویسندگان" تاسیس وهمه درخدمت رژی

32۸) 

ــاط دوران اشــغال مینویســد  ــه ارتب ــاورود ـقـ :مولــف ب ــه وا» ب ی ســرخ ب

مـدخاص بریژنـف بـا ل، چهرۀ شـناخته شـده پـرچم ومعتمافغانستان ببرک کار

جمعی دیگراز اراکین پرچم از شوروی به کابل آمدنـد. بریژنـف بـرای نجـات 

رگتــرین اشــتباه نســتان بزرژیــم دســت نشــانده از خطــر ســقوط وتهــاجم برافغا

ای بـجـ تــاریخی را مرتکــب شــد.او فکــر میکــرد کــه بــا تعــویض یــک گماشــته 

سـرپا نگهـدارد و انده را با اعزام قـوای نظـامی شدیگری، میتواندرژیم دست ن

زیرچتر این قوا کارمل خواهد توانست ازعهدۀ اینکاربدر آید. بریژنف عکـس 

بود، درحالی که با اینکار  ابی کردهالعمل این تهاجم را درافغانستان اندک ارزی

تعش گردیـد ودیـری مـرپایه های قـدرت شـوروی درجهـان بـرای اولـین بـار 

س العمکـل جـدی جهـان وی بـا خشـم مـردم افغانسـتان وعکـ رنگذشت کـه شـو

مواجه شد که عاقبت برای آنکشور خیلی گران وحتی به قیمت ]فروپاشی [ آن 

 (33۰تمام شد.")ص 

یـدوار زنـدانیان مـردم را بـه آینـده ام بـا رهـائی»با آنکه کارمل کوشـید 

مسـئولیتهای گذشـته را بـدوش  مـهسازد وبرطبـق نسـخۀ معمـول کمونیسـتی ه

در موقف ضـد بـا او قـرار دهـد تـا اعتمـاد از  ین)حفیظ هللا( اندازد وخود راما

دست رفته رژیم را به نحوی اعاده کند، ولی این نرمش ها با موجودیت قـوای 

ر برتانکهای روسـی برکشـور تحمیـل کردنـد، هرگـز ل را سوابیگانه که کارم

از حلقـه  ی.هر روز برتعـداد ناراضـیان حتـ خت مردم را بسود رژیم قـانع نسـا

هـای آزرده خـاطر افـزوده میشـدند وهمـه درجنـاح  های حزبی بشـمول خلقـی

مخالف رژیم موقف میگرفتند. دوماه از عمررژیم کارمل نگذشته بودکه مـردم 

های تکبیر هللا اکبـر برسـم احتجـاج علیـه قـوای اشـغالگر با ناره کابل شبانگاه 

ن را مضــطرب ای شــهر را پرهیجــان وتــازه وارد ضــاورژیــم دســت نشــانده ف

 (36۰ساختند.")ص 

"... به هراندازه که قیامها کسب شدت کرد، رژیم وقوای مهاجم نیـز بـه 

 ا پرشدند شدت عملیات سرکوبگرانه خود افزودند.دیری نگذشت  که باز زندانه

وسلسلۀ کشتار مثل دورۀ تره کی وامین از سرگرفته شد وآتـش جنـگ درهمـه 

ن سـتگاه اداری دولـت ونقـش مشـاوراد له ور گردید. روسی شـدن تمـام شعجا 
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روسی آنچنان باال گرفت که حتی ادارۀ ارگ وحیات روزمرۀ کارمل در دست 

.")ص روسها بود. شعار" بـرادر بـزرگ" بـه معیـار وطـن دوسـتی مبـدل شـد 

23۰) 

ــف  ــدامات مختلـ ــغال ،از اقـ ــد از اشـ ــه دوران بعـ ــه بـ ــف در رابطـ مولـ

ـ ایجــاد ثبــات واســتقرار یــک حکو ایداکترنجیــب بــر ت پایدارمتذکرشــده  ـم

ین اقدامات درهیچ زمینـه ای بـا موفقیـت تـوام نبـوده اسـت وزنـگ میگویدکه ا

 های خطر سقوط از هرسو بصدا در آمده بود:

 ون،وانفالسیفشاراقتصادی توأم با قحطی  -

 از هم پاشیدگی داخلی ومتالشی شدن حزب به فراکسیونهای متعدد.-

کمبــود مــواد ســوخت  ژیســتیکی قطعــات نظــامی از طریــقلوضــعف -

 قوی.واکماالت آذو

 محصور بودن شهرها وقطع خطوط مواصالتی.-

 فشار بین المللی توأم با تجرید سیاسی رژیم.-

قطعــات نظــامی  در داخــل احتمــال روز افــزون ســبوتاژهای وقیامهــا -

 رژیم.

از قبیـل  یـمفشار داخلی از طریق سازمانهای رسمی تحت کنترول رژ -

 .احزاب وابسته وغیره

ــرآغاز  ــدوث آن را س ــده ،ح ــالق ثور"نامی ــور را"انف ــای ث ــف کودت مؤل

 27)۱357ثورسـال  7» روز :مصیبت های مردم افغانستان میداند ومینویسـد 

صیبت بار است. این حادثه که در سیاه وم  ( درافغانستان یک روز۱۹7۸اپریل

ملــی گردیــد، یــک نقطــۀ ع ات شــورویواقــع بــه هــدایت وزمینــه ســازی مقاـمـ 

تاریخ معاصر کشـور محسـوب وسرآغاز یک  مصیبت نافرجام در "انعطاف"

میشود که از آن به بعد تا امروز وشاید تاسـالهای دراز تـاثیرات منفـی وحـزن 

نگردد...  این رویداد کـه موجـب ما محو  آور آن از صفحه حیات مردم مظلوم

تصـادی، اجتمـاعی، اقانقراض یک حکومـت مرکـزی مسـلط درکشـور ونظـم 

صــلح وامنیــت همیشــگی را وفرهنگــی را از هــم پاشید.فضــای  حقــوقی،اداری

مختل وکشور را به میدان خون وآتش مبدل ساخت ودرنهایت به منظرباصفای 

 (33۹«) ص اد.ودهشت د  افغانستان یک قیافۀ عبوس مملو از وحشت 

اظ لحـ سپس مؤلف تاثیر این رویداد خونین را برحیات مـردم کشـور از 

تصویرتاسـف  مورد بررسی وتحلیل  قـرار داده سیاسی  واقتصادی واجتماعی
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باری از بدبختی های که دامنگیر مردم افغانستان شده وتا امـروز دامـن مـردم 

 ت میدهد.کتاب  بدس 366تا  342را رها نکرده در صفحات 

پـس از منکه خود شـاهد ایـن دوره بـوده ام میتـوانم بگـویم کـه براسـتی 

مـا را تشـکیل  ۀکـه نـیم جامعـ  غانفزنان ا(، ۱۹7۸)اپریل ۱3۵7ور ث کودتای

میدهند، نخستین قربانی خشونت لجام گسیخته زورمندان تـازه بـدوران رسـیده 

پدران رادران وکشته شدن شوهران، بهم  بودند. زنان هم بخاطر زندانی شدن و

ن ود رنج ودرد بیکران شدند، وهم خود به جرم همسربوفرزندان خود، متحمل 

ناک فزیکی و انی متهم، مورد شکنجه های هولد و مادربودن و خواهربودن زن

 جسمی  و روحی قرارگرفتند. 

، آنهایی که فرزندان ویا نان آور خانواده شان  در کودتای ثوردر دورۀ 

، چـه سـرباز وچـه افسـر وپـولیس اجـرای  نظـامی -یچارچوب  وظایف دولت

ن شان اروانی بودند که مبادا وابستگر وظیفه میکردند، نیز دچار تشویش وفشا

ولـت برسـراقتدار مـورد اصـابت  مرمـی دشـمن قـرار در مقابله بـا مخالفـان د 

بگیرند وتلف شوند. عـین ایـن تشـویش ورنـج روانـی متوجـه آن عـده مـادران 

وه مجاهـدین  در مخالفـت بـا دولـت کابـل مـی عنـوان گـروزنانی بـود کـه بـه 

د و نیروهـای شـوروی ویـا دولتـی میشـد ن رزمیدند واکثـر شـکاربمباردمانهای

 خود برنمی گشتند. دیگر نزد خانواده وبستگان

قبرستاهای وسیع در اطراف شهرهای بزرگ کشور، نـه تنهـا نمایـانگر 

موکراتیـک لـت حـزب د تلفاتی است که مـردم افغانسـتان در مـدت حاکمیـت دو

ر از همه به شتخلق متحمل شده اند، بلکه این  آتش  ودرد این تلفات  بیشتر وپی

 وابسته بودند.  نی میرفت که  به این قربانیاناسراغ زنان ومادر

ــل  ــای ثور)ازاپری ــل  -۱۹7۸دردورۀ کوت ــان  ۱۹۹2اپری ــا آنکــه زن (، ب

درسـاحات  معهذا ،د بودنواستبداد حاکمیت تک حزبی نخستین قربانی خشونت 

ی تحصیل وکار برای زنـان مثـل دورۀ جمهـور،امکانات  تحت حاکمیت حزب 

ت هـاى اجتمـاعى ند با روی باز در کار و فعالیتداودخان فراهم بود و میتوانس

دراین دوره چندین تـن از زنـان  و اقتصادى و فرهنگى و سیاسى سهم بگیرند.

و داکتــر  اعتمــادی تحصــیل کــرده مثــل: معصــومه عصــمتی وصــالحه فــاروق

رسیدند ت الوکاناهیتا راتب زاد  به مقامات بلند دولتی چون وزارت و ریاست 

معصومه عصمتی وصالحه بدرستی برآمده میتوانستند. د واز عهدۀ کارهای خو

فاروق اعتمادی از جمله اعضای حزب برسراقتدار نبودند، ولی اناهیتا راتـب 

ــق ــک خل ــزب دموکراتی ــدپایگان ح ــود ودر زاد ،از بلن ــان  ب ــذب زن ــب وج جل



 ۹۱ از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

رد. کـ  ودختران شهرکابل بـه جنـاح پـرچم حـزب مـذکور نقـش مـوثری بـازی

 صی برخوردار بود.ح پرچم حزب از محبوبیت خاااناهیتا ، نزد کارمل وجن

از چهـل روز، بـه  حاملـهبرای اولین بار، در این دوره تعطیالت زنـان 

در ایـن دوره  ن بـار دربـرای نخسـتیوسه ماه و بعد به شش ماه افزایش یافت. 

به پیمانه  اندراین دوره جلب وجذب زنکودکستان ایجاد شد.زنان،محالت کار 

ی که عضویت حـزب را ردو آغاز گردید. دختران وزناناوسیع در حزب ودر 

داشتند بیشـتر ازامتیـازات کـاروبورس هـای تحصـیلی بهـره منـد میشـدند وبـه 

 ردیدند.شوروی وسایرکشورهای اقمار شوروی اعزام میگ

برای نخستین باردر همین دوره است که دختران کابـل برضـد حضـور 

ایـن قیـام را کـه در آن دسـت  مجا بامردان قیام کردند و رژییکقشون شوروی 

ی عناصر خارجی نیز دخالت داشت، با خشونت سرکوب کرد وبـا  بگلولـه ها

استان بستن دختران مکاتب کابل بزرگترین جنایت را درحق زنان رواداشت. د 

تـن دیگـر از دختـران کابـل، در روز اول ثـور  ۱3ادت دوشیزه  ناهیـد بـا شه

یـن درخاطرها زنـده ساخت.داسـتان ا رم ماللی میوند را یک بار دیگنا ۱35۹

 کتاب  خواندنی است. 362- 36۰دختران قهرمان  درصفحات 

 

 وضع زنان در دولت اسالمی ربانی:

ف زن درجهـاد ا بـه موقـ مولف فصل هـای پـانزدهم وشـانردهم کتـاب ر

مطرح  صلسایل بسیاری را دراین دوفوتنظیم های جهادی اختصاص داده  وم

پاکسـتان بـه  له در مـورد حکومـت اسـالمی سـاخت موتوضیح داده است. از ج

بــه کابــل  هنــوز مجــددی وهمراهـانبریاسـت صــبغت هللا مجــددی مینویسـد: "

ر کابـل ار بـه شـهنرسیده بودند که قـوای دوسـتم،قوای مسـعود وقـوای حکمتیـ 

 هجوم آوردنـد وجنگهـای سـخت بـین شـان درگرفـت.زیرا هریـک آنهـا تـالش

ترتیـب  صاحب را تصرف نمایند. با ایـن یند تا قبل ازحریف دیگرکابل بشتدا

نهاد حکومت تنظیمی در اولین روزها به جنگ وخون ریزیگذاشته شد کـه در 

روچپــاول نتیجــه هرقســمت شــهر بدســت قوتهــای مختلــف اشــغال گردیــد: چو

ویرانی وغارت دارائی های عامه وخصوصی شروع شد وذخایر سالح رژیم 

فتـاد و قوماندانهای مربوطه آنهـا ا یونیستی نیز بدست افراد تنظیمکممنقرضه 

 (4۰۱")ص که با اینکار داستان خونبار وتراژیدی کابل وشهریان آغاز گردید.

 گـروه هـاىمردم کابل شاهد صدها و هزاران نـاروائى هـاى شـرم آور 

ن میروزانه از زمسلح وابسته به تنظیمهاى جهادى استند. این در حالى بود که 
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دم مى باریـد کت و بمب هاى تباهکن بر سر مراو هوا باران مسلسل توپ و ر

وخانه و کاشانه شان را به ویرانى میکشانید. مراکز قدرت متعـدد بـود و هـیچ 

علت وقتـى دختـران  به همین قوماندانى از هیچ مرجعى دستور نمى پذیرفت و

نـد، مرجعـى فتو زنان شوهردار مورد اختطاف گروه هاى جهادى قـرار میگر

مـرج و انارشـى را رسـیدگى کنـد، و جلـو ایـن هـرج و  که بـه شـکایات مـردم

بگیــرد، وجــود نداشــت و تنهــا پرداخــت مبــالغ هنگفــت پــول میتوانســت حــالل 

بزرگ کشور با  و شهرهاىمشکالت باشد. وبنابرین بسیارى از مردم پایتخت 

انه خـود اشـ رویکار آمدن نظام اسالمى مجاهـدین، مجبـور بـه تـرک خانـه و ک

ه فـدراتیف ویـا در داخـل یا ایران وتاجکستان و یا روسـی شدند و به پاکستان و

کشور به مزارشریف یا جالل آباد که از امنیـت نسـبی بهتـر برخـوردار بـود، 

لت اسالمى تنظیمها نجـات داده چنگ عدا تا ال اقل جان خود را از فرار کردند 

 ند . باش

اثرات مخرب جنگ های  

نان وتخریب شهرها  رزتنظیمی را ب

  42۱تا  4۱5حات فمیتوان درص

زنان افغان زیر فشار عنعنه  کتاب 

 مطالعه نمود.وتجدد،

در نظام اسالمى تنظیمهاى  

جهادى ، دیگر حیثیت زن در 

معرض خطر قرار گرفت. زنان  

تنها بخاطر از دست دادن شوهر یا برادر و پسر خود  دیگر نه بیش از هرکس

، بلکه هنگام  د تنظیم هاى اسالمى داغدار شدنى در جنگ هاى میان گروه 

نزل نیز مورد تحقیر و توهین و آزار و اذیت افراد مسلح بیرون رفتن از م

میگرفتند، یا به اسارت میرفتند و مورد  وابسته به تنظیمهاى جهادى قرار

ه گروه رار میگرفتند و اگر این زن بدبخت شناخته میشد که بوزجنسى قتجا 

تان هایش نیز قطع  سدارد، برعالوه تجاوز جنسى پ  لقجهادى رقیب تع

 یرباران میشد و بعد لخت وبرهنه به جاده پرتاب میگردید. میگردید و ت 

با تاسف باید یادآورشد که با ورود تنظیمهاى جهادى در کابل و آغاز  

سب قدرت بیشتر، زنان متحمل بدترین و وحشیانه ترین نوع  بخاطر ک جنگها

گفتن آن عار دارد. در این   ردان مسلح شده اند که قلم ازم از جانب  خشونت ها

ه از تاریخ کشور تنها در کابل آنطور که من و هزاران کس دیگر از دور



 ۹3 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

ه ایم  باشندگان کابل دیده و از دوستان و وابستگان مصیبت دیده خود شنید 

نان مورد تجاوز دسته جمعى گروه هاى مسلح قرار گرفتند و چنان بى  ،ز

از ى شکم زنان دریده شد و یا پس ترد خشونت قرارداده شدند که حمورحمانه 

تجاوز پستانهاى شان بریده میشد و در بیرل هاى خالى ذخیره میگردید و  

در دل  رس و رعب کشته و الشه آنها لخت وبرهنه به جاده ها پرتاب میشد تا ت

ون  نت در کوته سنگى و تشناب هاى پوه .مخالفان تنظیمى ایجاد کرده باشند 

از جنایات دیگر  .اى بریده زنان دیده شده است ه کابل بیرلهاى پر از پستان

تفنگ داران تنظمى یکى اینست که بر بیمارستان زنان مریض عقلى و 

 د.قراردادنعصبى حمله بردند و تمام آنان را مورد تجاوز جنسى 

کارنامه هاى ویرانگرانه وآدم کشى و آدم ربائى و تجاوز برجان و مال  

و قومى و   ایتخت و تشدید اختالفات زبانىپم و تعدد مراکز قدرت حتى در رد م

سمتى و نژادى و غیره در حکومت اسالمى تنظیمهاى جهادى هنوز از یاد و 

ومت  وبارى حک همین بى بند  .خاطر مردم کابل فراموش نگردیده است 

 مرد که سبب رویکار آمدن رژیم طالبان به رهبرى مال عاسالمى تنظیمها بو

نى و حکمتیار  ر از آقاى ربانى و سیاف و محستگردید. طالبانى که بنیادگرا

و حتى جهاد برضد ربانى و سیاف وحکمتیار و شرکاى تنظیمى شان ،  بودند 

  .براى پیروان مال عمرجنگ مقدس پنداشته میشد 

انهای تکاندهنده ئی از فجایع افراد تنظیمی در مؤلف داستهرحال، هب

رانسان رؤوف وحساس  هربانی روایت مینماید که قلب ی عهد حکومت اسالم

واشک را بی دریغ از چشم جاری میکند. خوشبختانه که نظام   را میشگافد 

طالبانی با همه تحجرش،آن فجایع تنظیمی را درنوردید وعفت وعصمت زنان  

 نظیمهای جهادی نجات داد.از چنگ ترا 

 دولت اسالمی ومسئلۀ حجاب

سنبله   5حکمه دولت اسالمی، به تاریخ م مولف مینویسد که ستره

ای ذیل را تحت عنوان"فتوای شرعی ستر  ( فتو۱۹۹3)سپتمبر  ۱372

وحجاب" صادر وانرا جهت تطبیق به رئیس دولت اسالمی ارائه کرد. در 

اندانان وقهرمانان جهاد اسالمی  عده قوم مقدمه فتوا آمده است که یک

 مطرح کرده بودند: ا افغانستان از ستره محکمه سوالهای ذیل  ر

اناث در لباس مدرن وعصری  وغیر اسالمی در دفاتر طبقۀ  اآی-       

 ومکاتب سهم گرفته میتوانند ویاخیر؟ 
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آیا زنان،در شهرها،بازارها وکوچه ها وغیره مراسم عرفی  -

 شت و گذار کرده میتوانند یا خیر؟ ومرور وگورسمی عبور 

وخلطیت نسوان در سیر  ر )اگرزنان( درجریان این گشت وگذا-     

رسمی وغیر رسمی دیده  اختالط در دفاتر وغیره موسسات ووسیاحت 

 میشوند، آیا این طرزالعمل جایز شرعی است یا غیر شرعی؟ 

وق  سپس کمیسیون مسلکی ستره محکمه دولت ربانی، سواالت ف

ام  رامورد غور قرار داده ونتیجه را بشکل یک فتوای شرعی به انضمالذکر

است.) امضای یازده نفراعضای   هبریاست داراالفتا گسیل داشت بهیک نامه 

 (42۱مسلکی دارالفتا() ص 

 

 در باب ستر وحجاب: 

ستر وحجاب زنان فرض است. فتوا بطور کل حکم میکند که : "

ب آن گناه کبیره است که به نصوص  و ارتکا منکرآن کافر ومرتکب آن فاسق

  مبارکه صادرشده که ترجمه دری ت " این حکم به استناد آیاقطعی ثابت است.

 آن چنین است: 

" وچون خواهید از زنان پیامبرمتاعی را، پس طلب کنید از -۱

ایشان از بیرون پرده واین سوال بیرون پرده پاک کننده تراست برای  

 ( 53رۀ احزاب، آیۀ ان.") سودلهای شما ودلهای ایش 

" ای زنان مسلمان قرار بگیرید درخانه های خود  -2

آشکارکردن عدت جاهلیت  د نکنیدزینت وتجمل خود را ماننهر وظا

 ( 33.")سورۀ احزاب، آیۀ پیشینه

" ای پیامبربگو برزنان خود ودختران خود وزنان مسلمانان که   -3

ست به آن که زدیکتر افروگذارند برخود چیزی از چادرهای خود،این ن

 ( ۹5شناخته شوند.")سورۀ احزاب، آیۀ 

ی خود  اکه پائین اندازند برخی نظره نه"وبگو برای زنان موم -4

از نظرشهوانی به مردان اجنبی وبپوشند را یعنی چشمهای خود را 

چادرهای کالن تا روی وبدن آنها آشکار نشود ونگهدارند شرمگاه خود را 

چه ظاهر است از آن وباید فروگذارند رامگرآن وظاهر نکنند آرایش خود 

کنند زینت مستورخود را ن چادرهای خود برگریبان های خود وظاهر

یش و یا به پدران شوهران خویش  شوهران خود و یا به پدران خو همگر ب

 ( 3۱و یا به پسران خود و یا به پسران شوهران خویش.")سورۀ نور، آیه
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رین وفقه ها نیز به تأسی از ا نظرمفسمؤلف می افزاید که ؛در متن فتو

ر تفسیراحمدی آمده که »حکم د  ه فوق گنجانیده شده است. منجمله،آیات مبارک

تمام زنان مومنه واز آن دانسته میشود  ت عام است درمستور وحجاب بودنیآ

که تمام زنان باید از مردان محجوب باشند وخود را به مردان نمایان نکنند."  

:"پوشانیدن بدن زن آزاد در نماز عورت است به جزء االسالمی به اساس الفقه 

ست." وتفسیر  ااز نماز تمامی بدن آن عورت  رجروی وکف دستها، اما خا

" بپوشانند زنان چهره های خود را و بدن های خود را بیضاوی می گوید: 

برچادر خویش، وقتی که جهت رفع ضروریات شرعی خویش می  

 (  423برایند.")ص  

 

 زنان:یم ب تعلدر با

ت استناد کلی فتوا در مورد تعلیم زنان برمبنای حدیث مبارک استواراس

طلب ." وهمچنان: "استوزن مسلمان فرض  طلب علم برمرد "که میفرماید:

درفتوا علم برای زنان فقط درساحۀ علم   "کنید علم را اگرچه درچین باشد.

ینکه بدون  که :"ازادین محدود شده است.آنهم تحت شرایط خاص به این شرح 

ر نیست ذیتعلیم مسایل اسالمی رسیدن به درک حقایق حالل از حرام امکان پ

فرضیت علم حالل دراین مسئله اتفاق دارند که  هوتمام علمای امت مسلم

وحرام با دالیل شرعی برزنان همچومردان الزم است، اما طریقۀ راه وتعلیم  

حیثیت،عزت وعفت  شرافت،  وتعلم فرق بسزا دارند، زیرا به نسبت تحفظ

وحتمی  ی زن، ستر وحجاب فرض عین گشته است نه برمردان. پس امرالزم

ردد. یعنی  ض وواجبات شرعی مرعی وتعمیل گی است که مراعات همه فرا

زنان مسلمان علم ضروریه  واولیه دینی را نزد اقارب قریبه خود بیاموزند، 

های شان و با   نان خانهزیرا شرح اسالم مواضع تعلیم ومدارس را برای ز

 اقارب شان ومحرم شان قرار داده است."

زنان باید  تعلم دینی و:" تعلیم حمدشفیع مینگارد کهم فتوا از قول موالنا

که از جهت محارم وقریبان آنها کرده شود، نه از طرف اجانب وبیگانگان  

واگرچنین ممکن نبود، پس برای زنان مومن و مسلمان جایز است که تعلیم 

ایض وواجبات دین اسالم را غیر از محارم وبیگانگان بقدر وتعلم فر

م با آنها موجود رب کنند، بشرطی که یکی از محاطلضرورت و ناچاری 

ه حکم انوارالمحمود:" بیرون شدن زنان به مکاتب به بهانه علم  باشد." نظر ب
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ان  دین، امریست بسیار قبیح ومنکر." عالمه اشرف تهانوی میگوید:"برای زن 

مکتب ساختن وبرون رفتن آنها گله گله به مکاتب روا نیست.اگرچه   اسالم

تظام ستر وحجاب رعایت  نمسلمان باشد ودر آن مواضع ا  هااستاد آن

به ثابت کرده که براخالق زنان تاثیر قبح وبد کرده ومیکند ونتایج آن  شود.تجر

 برخالف مطلوب اسالمی آمده واخالق فاسد را بار آورده است."

فسیراحکام القرآن آمده است: "خواندن علوم جدیده  ترتیب درتبه همین  

[ تعلم وخواندن علم دین زصاً دختران درمکاتب بیش او]اصوبرای کودکان خ

قرار داده شده  تعلیم وکتابت زنان حراماست." وحتی گفته شده که : "  ممنوع

اتی  است."ونیز گفته میشود که: "چون تدارک تمام لوازم وضروریات حی

بدوش مردان است، پس زن هیچ احتیاجی به برآمدن وبغرض کسب  زنان

داخل خانه بازوج خود همکار   ها زن مکلفیت دارد در امورات تنوپیشه ندارد و

 ( 425  -424شد.") ص با

سپس مؤلف مینویسدکه ،اعضای مسلکی ستره محکمه بـا نتیجـه گیـری 

نـین توصـیه اسـالمی چازاحکام وتفسیرهای فوق الذکر درختم فتـوا بـه دولـت 

در مکاتـب  ان" کار زنان با مردان در دفاتر وشهرها وتعلیم وتعلـم آنـ  کردند:

الدینـی  بـوده یعت( و پیروی ازغـرب ونظامهـای رعصری،خالف مشروع)ش

شرعاً حرام قطعی است. افغانستان یک مملکت مسـلمان اسـت و بـرای پیـاده 

ه نمـوده د مسـلحانسـال جهـا 14ساختن نظـام اسـالمی و احکـام الهـی مـدت 

مـاه  16ت وتعداد زیاد قربانی داده اند.... بسیار جای تأسف اسـت کـه  از مـد

ق در دفاتر حکومـت ن دولت اسالمی ما کمافی السابابه اینطرف زنهای مسلم

بـدون  ون دسـت بکارانـد و نیـز در بازارهـااسالمی ومکاتب و رادیو وتلویزی

نمیرسـد. ولـی هـر ق بـه نظرحجاب گشت وگذارمیکنند وهیچ تغییـری از سـاب

صوصـاً سـتر خ انسـتان حکـم الهـیروز از رادیو کابل شنیده میشودکه در افغ

و اکیـداً خواسـته  .از مسئولین دولـت وحکومـت جـداً توحجاب عملی شده اس

میشـود کــه تمـام احکــام الهــی خصوصـاً ســتر وحجــاب را علـی الفــور عملــی 

ت ا کــه در حقیـقـ هــا رب زنمکاـتـ گرداننــد و زنهــا راا ز دفــاتر بیــرون  رانــده و

ایشـان را  ونوهـم از رادیـو وتلویزیـ  مراکز زنا وفحشا است، مسـدود نماینـد

الهـی مصـداق پیداکنـد.") ی ادعای ایشان برتنفیذ احکـام ابیرون کشیده تا بر

)زنــان افغــان زیرفشــار  نفراعضــای مســلکی ریاســت دارالفتــاء(11امضــای 

 (426 -422عنعنه وتجدد،صص 
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نامیدن از سوی مجمع علمای دینی یک   "ا وفحشامکتب را "مرکز زن

لکه بقام انسانی زن محسوب میشود، م دولت اسالمی نه تنها توهینی بزرگ به

ام کشورهای اسالمی میباشد که در آن زنان  توهین ودشنام بزرگی به تم

میتوانند به تحصالت عالی در دانشگاه ها بپردازند وبه مقامات عالی اداری 

وقتی که این فتوا از طرف دولت اسالمی ربانی  درهمان  وسیاسی بر سند.

ای وظیفه  ف اسالمی به عنوان صدراعظم ای ایصادرمیشد، سه تا زن درکشوره

بی نظیربوتو  ترکیه، صدراعظم  تانسوچیلربودند از:  میکردند.اینان عبارت 

به مراتب   بنگالدش که هریک صدراعظم  شیخ حسینه  وپاکستان صدراعظم 

غانستان بودند.آیا درست  مند تر ازاعضای ادارۀ افتاء افتر ودانشتحصیل کرده 

اخل وخارج کشورهای د اینکه آنها در دانشگاه های  یلخواهد بود که بدل

آنها را» بدکاره  لوی مردان بیگانه به تحصیل پرداخته اند، خویش در په

 وفاحشه « نامید؟ 

تفکر  شما خوانندۀ گرامی بگوئید که این طرز برداشت واین طرز

طالبان  مای دینی ستره محکمه دولت اسالمی  ربانی چه فرقی باطرز تفکر  عل

جنگ های  ختانه که دولت ربانی آنقدر درب ندی دیدۀ پاکستان دارد؟  خوشوب دی

 قدرت طلبی میان تنظیمی درگیر بود که مجال عملی ساختن این فتوا رانیافت.

 

ستره محکمه  ای دینی مؤلف به ارتباط فتوامینویسد : دراین فتوا،علم

ر بازارها د  گشت وگذار آنها رادولت اسالمی ربانی، کار زنان رادر دفاتر و

مراکز  رده ومکاتب را"م آنها را درمکاتب عصری منع ک لوهمچنان تعلیم وتع

"دانسته اند که با این تعبیرخود زن را از مقام انسانی او خارج  زنا وفحشا

وفتنه درجامعه  قلمداد کرده بع فساد کرده ووسیلۀ تحریک شهوت مردان و من

 اند.  

  براینکه برتعبیروتفسیر احکام ه مؤلف در تبصره خود براین فتوا، عالو

ه روی سخن اغلب آیه های منقول از مذکور اعتراض دارد،مدعی است ک

سورۀ احزاب مختص به زنان پیامبراکرم است وتعبیر آن آیات بطورعام  

ه نمیشود ومیگوید:"باید تصریح  ا پنداشت برهمه زنان مسلمان مرعی االجر

ان پیامبر)ص(آمده واحکام  زنکردکه اغلب آیات سورۀ احزاب در رابطه با 

"ای زنان پیامبر! شما میفرماید:  33ۀ به ایشان می باشد. چنانکه آی ص مخت

مانند هیچکدام از زنان دیگر نیستید... پس )بامرد بیگانه( سخن به ناز  

ری است،درشما طمع کند وسخن پسندیده او بیما مگوئید تاکسی که در دل
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"  ماید:رهم خطاب به زنان پیامبر می فازب  33ودر ادامه آیه   وبه آزرم گوئید"

درخانه های تان آرام گیرید،زینت وتجمل خود را ظاهر نسازید.چناکه اهل  

وعالوه میکند که در دوره جاهلیت زنان با لباس نیمه   جاهلیت پیشین کردند." 

دند ومیخواستند زیبائی وجود خود را به نمایش گذارند. واز  یرون میشبرهنه ب

نان در مورد خالهای فتوای  زنگارگردر مورد تعلیم وتعلم  اقاسح قول استاد 

"مردان مومن و زنان  سورۀ توبه که میفرماید: 7۱ره به استناد آیه صاد 

کنند"  مومنه پاسبانان همدیگر استند، آنان امر به معروف ونهی از منکرمی

امر به معروف ونهی از منکر کاری نیست که یک زن بدون  یسد که:"نومی

، مکاتب زنها را مرکز"زنا ااز عهده آن بدرآید.اینکه فتوی دانش کاف

شا" دانسته وخواهان مسدود کردن فوری آن شده اند، این ادعا را وفح

سورۀ نور که   4نگارگر به مثابۀ نوعی"افک"خوانده و به حکم آیۀ 

ی که برزنان محصن تهمت زنا می بندند، ونمیتوانند چهار  انآنماید:"میفر

ز شهادت ایشان گدره بزنید وهر 80، ایشان را ندشاهد عرضه نمای

".برای فتوا دهندگان مذکورکه به یقین عاجزاز آوردن شاهد دراین  رانپذیرید

)زنان افغان  " تهمت وسیع میباشند،خواهان جزای شرعی گردیده است.

 ( 43۰  – 42۸...ص زیرفشار

گفت د با تمام توجیهات وتعبیر وتفسیردقیق تر مولف از احکام فوق ، بای

مین است که الم در مورد حقوق زن مسلمان هسکه: بطورکلی موضع گیری ا

علمای دینی ستره محکمه از روی متون معتبر اسالمی نقل وترجمه و تفسیر  

نکنند می باید منتظر  اگر عمل وارائه کرده اند،وزنان مکلفند به آن عمل کنند و

این فتوا بی درخشونت وعقوبت از جانب مردان باشند. در هرصورت اگر 

کرد، زیرا حق گرفته میشود  باید برای اصالح  آن مبارزه  ت عدالتی نهفته اس

 وباید برای احقاق آن مبارزه کرد واز جان مایه گذاشت.

نظامهای ه دارای متاسفانه در تمام کشورهای اسالمی )بجزکشورهای ک

ان سـتی از زنـان افغانسیکوالر هستندمثل ترکیه ومـالیزی( زنـان وضـع بهتـر

 حقــوقی زن بــامرد فقــدان تســاوی  شــورهای اســالمیکتقریبــاً درتمــام  ندارنــد.

در مورد زنان یک مفهـوم دارد احکام ستر وحجاب  برسمیت شناخته میشود و

بدون از منزل  بیرون هبش محصورکردن زن درچاردیواری خانه ونرفتن نآو

یک انسان  نبه عنوا به زن ،جهان پیشرفتهدرکشورهای  .محرم شرعی  است 

جامعـه مرفـه  گراعمـار خانواده وگی مرد درتشکیل زند  لمکمبرابر با مرد و 

اسـالمی حقـوق وحیثیـت زن پـائین درجوامع مگرقدرنگریسته میشود،  ۀبه دید 
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ول اعالمیه جهانی حقـوق بشـر» ر ماده اکه بنابتر از مرد قراردارد؟ درحالی 

 مـی آینـد.« وبنـابر مـاده دوم:»ا وحقـوق برابـر بـه دنیـ تمام افراد بشر با شـأن 

ویژه ازحیـث جـنس از تمـام حقـوق وآزادی تبعیض به هرکس بدون هیچگونه 

 اعالمیه برخوردار است.« های مذکور در 

 خواهشات  زن به عنوان یک وسیله ارضای  اسالمی در جوامع ولی

عقل الموجودی ناتوان وناقص حیث به پائین آورده شده است وجنسی مرد 

گرفتن چهارزن برای   میشود؟ مثالً: ه تشناخ شعور و انسان  درجه دوم  د فاقو

مشروع بودن  ،کشتزار بودن زن برای مردان،تائید مرد در یک وقت، یک 

، ان برده ومشروعیت آمیزش جنسی با زنکتک زدن زنان از سوی مردان 

درشهادت دو زن برابر یک مرد،   میراث ودوبرابرسهم بردن مرد در 

سوی زن درهرزمانی که مرد   زجنسی مرد ابرآوردن خواهشات ت مشروعی

وچرای زن از شوهر وخارج نشدن از خانه بدون ده کند، متابعت بیچون ارا

د مربت به مواردی اند که شأن وحیثیت زن را  نسو... و... از  اجازه شوهر

  است.بسیار پائین آورده  

در بارۀ  اتالف  افغان،  ه یکی ازصاحب قلمان آگا  ،سدید  سیدهاشم آقای

زن برابر  رد دیه ونصف میراث و شهادت دودر موزن، و از جمله  حقوق

آنرا خالف عدالت وانصاف وعقل ومنطق میداند  د وداریک مرد، اعتراض 

ن، مالی است که  در بدل آسیبی که تعریف دیدیه بر حسب وچنین مینویسد:" 

نند، یکه آسیب می ب یا به آقاربش  دهباید به کسی که آسیب دیبه کسی میرسد 

مرد در اسالم دو برابر دیه زن است،  در صورت  چون دیه -پرداخته شود. 

مرد،  بعضاً هم بدون تقاضای اقارب قاتل  و تنها در اثر حکم اقارب تقاضای 

میشود ،  فامیل زن مکلف است تا  أسی از حکم قرآن صادر تکه به قاضی، 

ب قاتل بپردازد. بلی، برای  ررا قبل از اعدام قاتل به اقاد دیه مرنصف باقی 

شکستن  برای یک جنایتکاری که به خاطر جنایتش، به خاطر د قاتل، مر

لی  میشود و به پدر و مادرش آسیب میرسد، باید آسیب پوقانون، اعدام 

به قتل برسد وهم باید پول بدهد؛ چون  ولی زن چه؟! هم باید ت شود؛ پرداخ

مادر  ود!!  آسیبی که به زن و پدر وشهستی، بخاطر وی پرپر میسبد ر گل س

اقاربش رسیده، هیچ؛ چون زن است، یک موجود بی ارزش و  و سائر 

اشناسی  ادت و خد برابری تنها در عباگر برابریی درکار است، این نابرابر! و 

 شائسته بودن است، نه در حقوق اجتماعی! و 
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ل است[ قباوراسالمی ]که زن ناقص الع ینآقای سدید در برابر ا

تعلق ندارد؛ به امکاناتی که برای دختر و پسر فراهم  عقل به جنس میگوید:" 

مرکل بستگی دارد. تاچر، صدراعظم انگلستان یک زن بود. میشود 

است. اندیرا گاندی صدراعظم فقید هند و بی نظیر ن یک زن آلماصدراعظم 

کلنتون یک زن  هرکدام  زن بودند. هیالرین تاصدراعظم فقید پاکس بوتو 

شد، رای هریک از این ها امکانات برابر با مردان میسر زمانیکه باست. 

نشان دادند که نه فهم شان، و نه استعداد و توانائی های شان و نه  هرکدام 

نسبت به مردان کمتر بود؛  و نه کسی را پشتکار و ورزیدگی آن ها تحرک و 

یان این  تاچر و بوتو، دو زن، در مد. ببود و هست که آن ها را بفری  آنیارای 

سیاستمداران کار کشته از جمله کسانی بودند که ما را ـ  ما افغان ها را با 

  !! دو زن!! انداختند عقل شیطانیی که داشتند،  به این روز سیاه 

مراه با  ه واقعیت های هستند که گریز از آنها ممکن نیست،اینها همه  

سانی که بیشتر از این  متداوم انهم و ادراک و شعور فتحول واقعیت رشد و 

ت یا " خر" ساخت؛ واقعیتهای مانند هزارها و صدها  فوی را فریممکن نیست 

زبوحانه آنها را نادیده بگیرند کوشند م واقعیت دیگری که برخی ها میهزار 

 ند. کنبا سفسطه بازی ها آنها را مخدوش و یا  

آمیز و مخدوش با غبار سخن های سفسطه  پوشاندن چهرۀ واقعیتها

حقایق، با قلم کژ و زنگ گرفته، و  کردن سیمای سنگین، باوقار، ولی  ظریف 

ن امری،  بعد از ظرمن چنیبیهوده گوئی ها بیش از این ممکن نیست!  به نبا 

اهد شد،  خواین، هیچوقت دیگر برای افسانه پردازان ممکن و میسر ن

ه که فریب دادن وی  بجائی رسید و قوۀ تمیز انسان  زیراهوش، شعور، عقل 

 ، اقای سدید  آرشیف مقاالت  جرمن آنالین، -بیش از این ممکن نیست. ")افغان

 ت؟"( واقعیت ممکن اس ز" آیا گریز ا ۀالمق
 

 ضع زنان در دورۀ طالبان: و

اسالمى دولت ربانى  م در نظام ایدیولوژیک طالبان، قوانینى که درنظا 

و اداره » امر بالمعروف ونهى  د، بشدت مورد تطبیق قرارگرفت ووضع شده ب 

درمکاتب   زنان برآورد. زنان از حق تحصیل از روزگاراز منکر«   دمار

ند و حتى قیودات شدیدى بر  ساخته شد وکاردر ادارات دولتی محروم  عصری 

 زن از منزل وضع گردید.  بیرون رفتن
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خـود روزمرۀ د مایحتاج یرم شرعى نداشتند حتى براى خرمحزنانى که 

دچار رنج فراوان بودند. معهذا اگر زنى با محرم شرعى خود بیرون میرفـت، 

ن بالغ تمیز بپوشد تا  مردا پاک وحق نداشت دست به آرایش خود بزند ولباس 

به نزد دکتـور مـرد قـدغن شـد، و اکثـر  چار وسوسه نشوند.رفتن زن مریض د 

 رسـى دکتـوران مـرد جـان میدادنـد.ار هنگام زایمان به علـت عـدم ود  مادران

رانندگان تاکسى و بس ها اجازه نداشتند زنانى را درموتر خود سوار کننـد کـه 

ردنـد. هـر فاده میکچادرى نپوشیده و بجاى آن از روسرى یا چادر ایرانى اسـت

را د مردى اگر باخانمى بیرون میرفـت، بایـد اسـنادى کـه محرمیـت زن و مـر

مرد بدکاره با  در غیر اینصورت به عنوان زن و ثابت میکرد باخود میداشت،

شنیدن موسیقى در موتر و هوتل و رسـتورانها  .سرنوشت شومى روبرو میشد 

با خنده بلند ممنـوع  انى کردنو حتى در منزل همراه با دیدن تلویزیون و شادم

 شد.

 
 کابل هربرخورد طالبان بازنان  در بیرون از منزل درش 

 

سیدعبدهللا   داکترزیرفشار عنعنه وتجدد«  مؤلف کتاب »زنان افغان 

،فصل هفدهم کتاب خودرابه طالبان و وضع قیود برزنان اختصاص داده  کاظم

  ومقایسه  وپس ازشرح چگونگی ظهور وعروج طالبان درافغانستان

 ستان برزنان افغان درمورد قیود  ایدیالوژیک آنها با اسالمگرایان اخوانی،

رمیدهد که  درماه اکتوبر  ا تذکراتی نکزسوی طالبان یک سلسله ا

 بطورمکرر از از طریق رادیو شریعت نشرمیشده است وعبارت بودند ۱۹۹7
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 از :

کننـد تـا همه مردان باید ریش بگذارنـد، وحـق ندارنـد آنـرا اصـالح  -1

باید ریش گذشـته شـود. سـلمانیها حـق ندارنـد ریـش  اندازه ایکه امکان دارد

 مجازات میشوند. فن را اصالح کنند، درصورت تخلدامر

از خانـه بیـرون  بـدون کـاله ویـا عمامه)دسـتار( مردان حـق ندارنـد-2

شوند وهمچنان حـق ندارنـد از لباسـهای اروپـائی اسـتفاده کننـد. زیـرا لبـاس 

 است. یراسالنیاروپائی غ

ورزشکاران هنگام تمرین ویا مسابقه لباسی بتن داشته باشـند کـه  -3

 ورزشکاران نباید از نیکر استفاده کنند. .ت های از بدن شان را نپوشاندسمق

 زنان حق کار وتحصیل را ندارند. -۴

ــه  -۵ ــب توج ــه جل ــه روشــن را ک ــیدن لباســهای رنگ ــان حــق پوش زن

 کند،ندارند.

یای مـورد دربـازار جهـت خریـداری اشـ  وگـذار رازنان حـق گشـت  -۶

 یا شـوهرخویش باشـند وبـرادر وبرادر ضرورت خویش ندارند، مگراینکه با

 ود داشته باشند.خواهد دال برمحرم بودن را باهرشووش

صــاحبان مغــازه هــا حــق ندارنــد بــه زنــانی کــه تنهــا مراجعــه  -7

ت رد مجـازامیکنند،جنسی را بفروش برسانند.درصورت سرکشی از حکم مو

 قرارگیرند.

 را ندارند. زنان حق پوشیدن تبنان رنگ سفید -8

صـدای بـوت  د، زیـرانـ یدن بوتهای کـری بلنـد را نداروشزنان حق پ-9

 زنان ،مردان را تحریک میکند.

بـدون همراهـی  زنان حق مراجعه به شفاخانه وحتی زایشـگاه را -10

 محرم خویش ندارند.

تا زنان از درون خانه  وندگ سیاه ششیشه کلکین خانه ها باید رن-11

 انند.توهای شان به مردانی که درکوچه میگذرند، دیده ن

از حیـوان  تصـویر، نصـب تصـویر، اعـم نداشتن تصویر، سـاخت -12

 وانسان یک عمل غیر اسالمی است.

رانندگان موترها بایـد آئینـه عقـب نمـا را از موترهـای خـود دور  -13

 نشینند، دیده نتوانند.قبی  می کنند تا زنانی را که درسیت ع

نـان افـزوده ز محدودیت دیگرنیز برمشـکالت برعالوه فقرات فوق چند

 شد،از جمله : 
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 حمام( 32کردن حمامهای زنانه درکابل وهرات )دودسم-

بستن مکاتب خصوصی )خانگی( برای دختران وگفتـه شـده بـود کـه  -

کنــد،  را تــدریسســال   8هــیچ مکتــب اجــازه نــدارد دختــران بــاالتر از ســن  

 مگربرای خواندن قرآن.

 ولوبا چادری. ی،منع کارزنان با موسسات امدادی وخیریه خارج-

عاینـه وعملیـات جراحـی مریضـان زن حـق ندارنـد بـه م داکتران مرد -

 بپردازند.

بدن زن را اندازه گیری نمایند ومغازه ها نمـایش  خیاط ها حق ندارند -

 لباس دایرنمایند.

که صـورت را نمـی زنان ملبس به چادرهای  جاز نیستهیچ راننده م -

مـردم یـک  که ده برتن دارند ویا آنهائیننیا زنانی که لباس تحریک ک پوشاند

محرم را به همراه ندارند، سوارکنند. درصورت تخلف راننده زندانی وشوهر 

 (۴۴۵ -۴۴۴) زنان  افغان زیرفشار عنعنه وتجدد، ص تنبیه مشود. 

کوتاه بینی روه مذهبی تاریک اندیش و در چنگ گبدینسان کشور ما 

ریش  یتی های جامعه ما بخاطر کوتاهبخافتاد که تصور میکردند علت تمام بد 

شدن  آنها ونرفتن در زیرچادری  و شنیدن   واد و رفتن زن به  مکتب وباس

پوشیدن   .موسیقی و برون رفتن از منزل بخاطر خرید مایحتاج زندگی است 

ممنوع گردید وتمام مردان  نیزش براى مردان اشیدن ریلباس اروپائى وتر

اسالمى  ىن سنگسار و دست وپاى بریدنها نیدند ریش بگذارند. قوابومجبور 

ملى بجاى ورزش و مسابقات سپورتی ، به میدان  رونق گرفت و استدیوم 

قصابى انسانها مبدل شد. دروازه حمام هاى عمومى مسدودگردید وپوشیدن  

 .شته میشد. گرفتن عکس ممنوع گردید ناه پندالباس پاک و تمیزگ

اب نکات بکر وتازه ای  کتخالصه من در هر فصل مطرح شده دراین 

اثری نخوانده بودم.ازاین جهت  دقت  دم که تا کنون در هیچ کتاب یانرا خوا

وتوجه وزحمت کشی مؤلف را در گرد آوری  مطالب مندرج وانسجام وطبقه 

دانسته به مولف تبریک میگویم   قابل قدربندی منطقی فصول این کتاب 

زنان کشورتوصیه میکنم تا  ی وداشتن آنرا برای اهل مطالعه وبخصوص برا

اجتماعی خود در افغانستان در طول   یخواهند از وضعیت حقوقی وموقفماگر

قرون بخوبی آگاهی حاصل نماید بهتراست یکبار این کتاب را بخواند واز 

اند که زنان مظلوم کشور ما تا کنون چه  ند تا بد محتویات آن خود را آگاه ک
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ده یبرای رسیدن به مرحلۀ کنونی د ا رنجها وچه غمها وچه مصیبت هایی ر

 وکشیده اند. 

در حال حاضرزنان از حق کار در ادارات دولتی ورفتن به مکتب 

برخورداراند ودرفعالیت های مدنی وسیاسی چون انتخابات پارلمانی  

.اکنون درپارلمان از هریک از والیات کشور میگیرند  وشوراهای والیتی سهم

ً تعداد  عضویت  نتن زن در پارلمان افغانستا  6۸ دو نماینده زن، مجموعا

ارم نمایندگان پارلمان افغانستان را تشکیل  دارند که بیش از یک چه

میدهند.برخی ازاین زنان از سطح باالی دانش وآگاهی سیاسی برخورداراند 

هم اداری را دارند وبرخی هم روی مصلحت های کارهای مکه اهلیت اجرای 

ردفاع از د افته اند که توانائی چندانی ی  قومی وگروهی به پارلمان حضور

  حقوق خود را ندارند.

 پایان 
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 مقاله هفتم

 

 کتاب»جنگ استرداد استقالل افغانستان

 وجبهه فراموش شده چترال وکنر«

 و

 ی درآنخان کنر نقش  میرزمان

 

 
 غازى میرزمان خان کنرى

 مدخل : 

خیزی است، واقع درنشیب های  صلوالیت ُکنر،  دره یی شاداب وحا

شمال شرق کشور به جنوب غرب تا سند  ه های سپین غر وسلیمان، که ازوک

وبلوچستان امتداد  دارد. این والیت به اسم رودخانه یی یاد می شود که از 

سیراب کردن زمین های دو طرف خود،آب  وبعد از وسط این دره میگذرد 

زدیک  نآبریزه ها با آن یکجا شده دره رودخانه های الیشینگ والینگار وغیر
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ریزد و بعد بسوی جنوب جریان می یابد ونزدیک   جالل آباد به رودکابل می

اتک به رود سند خالی میگردد. کوه های  سربفلک کشیده سپینغر وسلیمان که  

جنوب غرب تداوم یافته،نه تنها منبع وسرچشمه   کشور به از شمال شرق

ختان آسمان  رمستور از جنگالت طبیعی  با د ه رودخانه های مذکوراست، بلک

نوبر وبلوط  و ارچه است که یکی از منابع مهم درآمد سای نشتر وکاج  وص

 باشندگان محل بشمار میرود.

وقارو هایش با درسراسر این دره مردمانی زندگی میکنند که مثل کو 

  وری ورزم آوری سر بلند از غرورآزادی خواهی  ومیهن دوستی اند وسلحش

سربه ُکنر نه تنها بخاطر کوه های  .زوفطرت و سرشت زندگی شان است ج

فلک کشیده ورودخانه خروشان وجنگالت وحشی نشتر وکاج وصنوبرخود  

اری  معروف  است، بلکه از لحاظ داشتن شخصیت های دانشمند وضد استعم

 نیزمعروف ونامداراست.خود 

اشد ، زاده  یبسیدجمالدین افغان، بیدارگرشرق که نامش جهانشمول م

م سید صفدرپدر خاک است. سیدهاشم خان کنری  عووپرورده همین آب 

سیدجمالدین افغان، شخصیت روحانی وپر نفوذ دیگر کنر بودکه درجنگ اول  

مقاومت ومخالفت  دست به  افغان وانگلیس در برابر قوای استعماری انگلیس

بارزات مردم  م  زد و باقبول خسارات جانی ومالی نام خود را در دل تاریخ

ی ترمذی معروف به پیر  د. این خاندان از اخالف سیدعلرافغانستان ثبت ک

بابا، از مخالفین سرسخت پیر روشان انصاری بوده واسالفش هنوز دروالیت  

 ن ونفوذ وقدرت بسیاردارند.نام ونشا کنر از خود قلعه وزمین وباغ وعقار و

کنری، ماشخصیت  انافزون برخاندان سیدجمالدین افغان وسیدهاشم خ

ین والیت راداریم و می افرهنگ ومیهن پرست دیگری از ابهای با ننگ و 

شناسیم که درعرصه دانش  ووطن دوستی وشجاعت ودلیری واز خود گذری 

ن آزادی طلب وحریت دلیرمردا ،وآزادی خواهی خودکم نظیراند. یکی ازاین 

یر قوتهای قومی  دبپسند  کنر، میرزمان خان کنری ، قوماندان شجاع  وبا ت

افسر شجاع وفداکار میهن  نی جبهه چترال وکنر است. این ع جبهه چهارم ی

چنانکه حق اوست درتاریخ معاصرکشور معرفی نشده  وبه نظرمیرسد که  

ومیهن به وجود چنین  که مردم عمداً به فراموشی سپرده شده است درحالی 

نی باقی  است که در سافرزندان دلیری بخود می بالد و دین او برگردن تمام ک

 خ قلم میزنند. ی عرصه تار

 کتاب جبهه چهارم جنگ استقالل : 
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خورشیدی(  یک اثر تاریخی  پر محتوایی    ۱37۸در نوروزسال) 

ترال وش شده چزیرعنوان » جنگ استرداد استقالل افغانستان وجبهه فرام

وکنر« از قلم نویسنده ومحقق ورزیده وجوان کشور، داکتر عبدالرحمن 

سرباز   ر وپیکار میرزمانخان کنری،اینانی، بدستم رسید که درآن از کماز

دلیر وطن  در جبهه چهارم جنگ استرداد کشوربه نیکوئی یادآوری شده 

 است.

بیات روان ی، با اد کتاب مطابق با معیارهای پذیرفته شده تحقیقات تاریخ 

تاریخی  ی است باعکسها  وبیان شیوا به زبان دری نگارش یافته است و همراه

قومی  جبهه چهارم ، بارزین ملی وقوماندان قوتهای ماز غازی امان هللا و

میرزمان خان کنری وشرح مختصری ازروحانیون مبارز وسربرآوردگان  

بشمول وسنگین  جهادی محل وهمچنان عکس های انواع سالح های سبک

  ام طیارات جنگی انگلیس وبمب های دستی ونقشه های جبهه  جنگ که  من تم

لذت وفیض  ه روز خواندم و از آن فراوان نصفحه( را در یک شبا  22۶آن )

در پشاور پاکستان از طرف موسسه انتشارات  2۰۰7بردم. کتاب تازه درسال 

 .سیده است موسکا،در کاغذمرغوب  با قطع وصحافت عالی به چاپ ر

با مطالعه این کتاب دانستم که درجبهه چهارم ) جبهه چترال وکنر(  

ه با  چقدر موثر وسازنده بوده است ک یمرد نامدارمیرزمان خان کنریازنقش غ

وسایل و امکانات اندک حربی ولی سرشاراز غرور وطن پرستی وعزم  

ری  راسخ برای کسب استقالل کشور، با قوت های قومی محل ضربات مرگبا

وهای انگلیسی مستقر در چترال وارد کرده و در برابر توپخانه مدرن  برنیر

ک  مندگان افغانی بشمول شهادت  یزقبول تلفات جانی بیشمار از را دشمن ب

برادر خود در نبرد، سرانجام دشمن رامجبور به فرار میکند وچند محل از 

شکست  قلمروچترال اشغالی رابه تصرف می آورد. این پیروزیهای وی،

هه جالل آباد را به قیادت صالح محمدخان، جبران وبرای افغانستان افتخار  جب

 یروزی  کمائی مینماید. وپ 

این جبهه واز شجاعت وپایمردی قوت های قومی کنر تحت  نه از ا متاسف

رهبری و سرکردگی میرزمان خان کنری در کتب تاریخی کشور مثل تاریخ   

ودر "افغانستان در پنج قرن  جهادیان(غبار )بجز ذکر نامی در جمله سایر 

 شرحی دیده نمیشود. ه اخیر" حتی نامی از وی هم برده نشده وهیچگون

حب عبدالرحمن زمانی، نواسۀ میرزمان خان  داکتر صا ب اینک جنا

غازی ، آستین همت بر زده وبرای معرفی دقیق ومستند پدربزرگ خود  
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لی واسناد  خ های محوهمرزمان وی مدتی را صرف مطالعه وپژوهش  تاری

گلستان  انآرشیف های استخباراتی انگلیس در کتابخانه های هند بریتانوی و

و، ونشرات سایتهای  انگلیسی وفارسی و پشتو وارد   عوکانگرس امریکا ومناب 

انترنتی نموده وسرانجام به نگارش یک اثر بسیار دقیق تاریخی وعلمی 

که قابل تقدیر و کرده اند زیرنام جبهه چهارم جنگ استقالل توفیق حاصل 

من کمترین  ر شادباش است.  اعتراف میکنم که تا قبل از مطالعه این اث

مانخان کنری ،این  ارنامه های افتخار آفرین میرزکمعلوماتی در مورد 

شخصیت ملی کشور واقوام شجاع وفدا کارآن والیت در جنگ استرداد 

 استقالل کشور نداشتم. 

حیاء مفاخر تاریخی و زنده عشق به امن فکرمیکنم که شوق وذوق و

دلیروشجاع کنر، در   اننامه های ماندگاروافتخار برانگیزنیاککردن کار

ین حال به فراموشی سپردن عمدی رد استرداد استقالل کشور ودرعبجبهات ن

پیشتازان نبرد آزادی بخش )جبهه چهارم( انگیزه اصلی مؤلف دربوجود 

هرت طلبی درصف طویل ست، نه شآوردن این اثرمهم تاریخی  بوده ا

 پناه آورده اند.ی نویسندگان شوقی که از سر بیکاری درخارج  به نویسندگ

خود،  تاب را به نام پدربزرگ بزرگواری کرده که  کب مؤلف کار خو

غازی میرزمان خان کنری، وغازیمردان همرزم او اهداء نموده است. اگر 

که  ۱7۹بر)صفحه ا عالوه من جای مولف بودم عکس رنگی این غازیمرد ر

م تا  ست مختص به معرفی اوست( درصفحه اول کتاب مزبورنیز آزین می ب

شخصیت ملی آشنا  ز با سیمای باوقار ونافذ این ی چشم خواننده قبل از هرچ

 میگردید. 

کارخوب دیگرمولف ،اینست که وی اثرش را برای استادان سرشناس  

پوهنتون کابل، واستاد  بق استاد پوهنتون، چون داکتر صاحب عبدهللا کاظم، سا

ان داده واشخاص  نشصمیم استاد پوهنتون ننگرهارودیگر فرهنگیان کشور 

ونظریات سودمند علمی خود را  صمندانه اثر را مطالعه نموده مذکورنیز اخال

در مورد کتاب ابراز کرده اند ووی نظریات اصالحی وتکمیلی آنها را نیز 

ب عبدهللا کاظم ویا دداشت کوتاه داکترصاحمدنظر گرفته است. دیدن تقریظ 

متوجه اهمیت کتاب شده وزود  تااستاد صمیم بیشترمشوق خوانندگان میشود 

خته به مطالعه متن کامل اثر بپردازند. چنانکه  ر خود را بامحتوای آن آشنا سات

من نیز بعد از مطالعه تقریظ های  صفحات نخستین کتاب ، به مطالعه متن  

ادبیات روان  واسلوب معیاری به نگارش آمده است،  وچون با کتاب پرداختم
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در روز اول   ند دید وبازدید برخی از دوستاجومرا برآن داشت تا با و

 یز سراپا بخوانم وحتی برخی نکات را یاد داشت بگیرم.نوروز، کتاب را ن

داکترصاحب کاظم درپایان تقریظ تحلیلی سودمند خویش در مورداین 

یکند که :"کتاب مشتمل برسه قسمت است: قسمت نوشته م  کتاب به درستی

عد بغان وانگلیس اختصاص دارد که افاول به مسایل عمومی جنگ سوم 

وخارجی کشورقبل از آغاز جنگ، نگاهی   ازبررسی مختصر شرایط داخلی

به علل عمده واهمیت این جنگ از نظرانگلیسها انداخته ومتعاقباً تناسب قوای  

مقایسه کرده است. در ادامه این مبحث بعد از تندباهم دوطرف را بطور مس

حترم به  منظامی درجنگ استقالل، مولف  دهذکر مختصرعملیات سه جبهه عم

ات قومی ومردمی درتاریخ افغانستان پرداخته  بررسی نقش واهمیت جبه 

وضمناً یادآورشده است که چگونه انگلیسها میکوشیدند که با تطمیع وتبلیغات  

اعطای امتیازات به سران قومی وشخصیتهای بانفوذ،  وه ووعدهسوء ونیز رش 

 ستان بسیج نمایند. انآنها را علیه دولت افغ

پیرامون موضوعات جببهه چهارم جنگ  تاب به بحث کقسمت دوم 

استقالل یعنی جبهه چترال، کنر تخصیص یافته است که مولف محترم نخست  

واز تقسیمات   انداخته نظری به موقعیت تاریخی وجغرافیائی چترال وکنر 

ن(  را سرحدی بین دوساحه مذکور بحث نموده ونیز نقش زمامداران)مهت

ده که بسیار دلچسپ یا مخالفت با انگلیسهایادآورشوچترال را در ازای موافقت 

و آموزنده است. نقطه عطف دراین مبحث همانا جریان روی دادها وعملیات  

می   ۵تاریخ  ست که به نظامی با مقایسه قوای دوطرف دراین جبهه ا

ی  ور جن  ۱7[تا ۱۹۱۹جون  3آغاز گردید وباوجود متارکه رسمی ]در۱۹۱۹

 به نحوی دوام یافت. ۱۹22

  -محترم درارتباط از نقش بارز غازی میرزمان خان کنری لفوم

سرلشکرقوای قومی کنر به تنهائی وهمچنان به همکاری با قوماندان نظامی  

ستانی به تفصیل بیان داشته وبا خان نور جبهه مذکور، نایب ساالرعبدالوکیل

ه نایل به خلعت از طرف ک ذکراسمای شهدای ومجاهدین آن جبهه وکسانی

ث را درآن قسمت به پایان رسانیده  رت امان هللا شاه گردیدند، بحضاعلیح

است. قسمت سوم کتاب بیشتر به ضمایم اختصاص یافته)ومعلوم میشود که 

مشورت دوستان اهل نظر انجام داده  کتاب به این کار را بعد از تکمیل متن

انواع سالح مورد استفاده   ا،س( وشامل عکسهای تاریخی، نقشه ه -است 

نظامی انگلیس درجنگ سوم میباشد که   ین ونیز لست واحدات عمده قوایفطر
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ضماً اشعار وسروده های رزمی وحماسی شاعران جبهه چهارم دراخیر زیب 

 ( ۱2-۱۱اینکتاب گردیده است.") ص 

بحث بربخش های سه گانه کتاب بگذرم،باید بگویم که    از اگر

کتاب ونقشه های  ی تاریخی مبارزین ملی در اینها گردآوری وچاپ عکس

ننده را به منطقه ونقاط درگیری با دشمن بخوبی اشنا میکند، متعددی که خوا

 کاری است که براهمیت کتاب بیشتر افزوده است. 

 

 د؟ میرزمانخان کنری کی بو

این کتاب وخواندن  آثار  دیگری چون "زندانی خاطرات" العه از مط

کنری  شاعر وشخصیت  نخان زمانی فرزند میرزمان خا شمبه قلم محمدها

اد" که به همت داکتر زمانی تدوین وبه  ی هنگی کشور، و"دزمانی نامدار فر

م(،  ۱۹2۹ -۱۸۶۹چاپ رسیده ، برمی آید که غازی میرزمان خان کنری )

نامداروبا وقارکنربودند که قبل ازجنگ استرداد استقالل از رجال یکی 

ا اشتراک کرده  هآنسوی خط دیورند برضد انگلیس  کشور، در جنگ های

گیری درجنگهای ضدانگلیسی   نام او رازبانزد مردم دوسوی  بودند واین سهم

خط دیورند نموده  به گوش شهزاده امان هللا خان رسانید. همین شهرت باعث  

شهزاده جوان امان هللا خان) عین الدوله( آشنا شود و با گذشت زمان  د تا با ش

 دد. رائی به دوستی رفیقانه مبدل گشناین آ

شرکت میرزمان خان کنری درقیام  مسلحانه اقوام مومند برضد انگلیس 

که بنام "سره غزا" ثبت شده، سبب شد تا ۱۹۰۸در آنسوی خط دیورند درسال 

نوی واز آنطریق مورد پیگرد امیر حبیب هللا  هند برتامورد پیگردحکومت 

د. میرزمان  وامیر بیفتد ودرکابل زندانی شم خان قرارگیرد وسرانجام به دا

زندان در بدل ضمانت به  خان پس یک از سال 

امر شهزاده امان هللا خان که درغیاب پدرمعموالً 

والی کابل می بود، اززندان رها گردید ولی وقتی  

مطلع شد برشهزاده خشم گرفت هائی او امیر از ر

ه  و او را محکوم به جریمه  نمود و وی این جریم

. میرزماخان ت رااز معاش خود به دولت پرداخ

ه زندان امیر افتاد. دراین نوبت  باردیگرگرفتارو ب

شهزاده عین الدوله به میرزمان خان میگوید که 

واسته باشد فراهم  را اگر خاین بارنمیتواند او را آزاد کند مگر زمینه فراراو 
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عارمیداند و مدت د کرده میتواند . اما میرزمان خان  فرارکردن را برای خو

یرزمانخان در دوران زندان با  رزندان شیرپور باقی میماند. مد پنج سال را 

زندانیان سیاسی دیگری از جمله مشروطه طلبان  اشنا شد واز تجارب آنها 

کله گوش لغمان شکاررقبای سیاسی    رشکارگاهتاثیر پذیرفت. سرانجام امیر د 

ول  م و او تمام زندانیان سیاسی بشد گردید ونوبت به شاه امان هللا خان رسی

 میرزمانخان را آزاد کرد. 

در دورۀ امانی،پس از اعالم جهاد ونبردبرای استرداد استقالل کشور، 

بهه تن ازقوتهای قومی را درج ۴۰۰میرزمان خان کنری رهبری وسرکردگی 

ل وکنربه عهده داشت. دست آورد بزرگ نبردهای اوفتح وتصرف دره چترا

چترال مربوط انگلیسها بود که  ووکالم ، لمبربټ وگډ، از قلمر،د های ارنوی 

بزودی قوتهای اوبا آتش توپخانه انگلیس روبروشد  وبا تحمل تلفات  

تن از جنگجوی دلیر کنری وننگرهاری خود مجبوربه عقب  ۱2۶سنگین

. نامهای  جانبازان کنری وننگرهاری در زمره سایر شهدای راه  نی گردید نشی 

ده  و دراخیر کتاب مورد شدر طاق ظفر پغمان ثبت تاریخ ر،استقالل کشو

ا هم آمده است. امامیرزمانخان  باجلب نیروهای کمکی دیگرو بحث م

سازماندهی مجدد نیروهای قومی ، با تغییر شیوه جنگ  ودر مشورت با  

حت قومانده عبدالوکیل خان نورستانی وکرنیل خورشید خان  دولتی ت  قطعات 

آورد و به پیشروی  رت از دست رفته را به تصرف  د الدوباره توانست مح

ترال ادامه دهد وباالخره نیروهای انگلیسی و شهزادگان  بسوی مرکز چ

چترالی را در قلعه چترال متحصن وقلعه بند نماید. بعد ازمواصلت پیام شاه  

مبنی برمتارکه جنگ با انگلیس است که نبرد با دشمن را توقف ان هللا ام

یی برسمیت شناختن استقالل  االت متصرفه را تا مذاکرات نهمحمیدهد ، ولی 

وقبول بدیل های مهمی در قبضه  ۱۹22ل افغانستان از طرف انگلیس درکام

 نیروهای افغانی نگه میدارد.

به عضویت شورای    استقالل میرزمان خان کنری بعد از نبرداسترداد 

ید ویا تعدیل  سووظیفه اش مشورت به شاه وت دولت امانی در آمد.شورای که

به شورای ملی تغییرنام  نفر  ۱۵۰با کمیت  ۱۹2۸ودرسال  د قوانین جدید بو

 داد.

این غازیمرد تا آخر عمرش از طرفداران صدیق وجدی اعلیحضرت   

آن شاه ترقیخواه ،خدمات ال دوره شاه امان هللا غازی باقی ماند که طی ده س

قرار ثبات درکشور ستبسیار ارزنده در راستای تحقق تحوالت اجتماعی وا 



 ۱۱2 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

گ استقالل وسهمگیری شان اشتراک اوبا اقوام دلیرش درجن انجام داد.

و تدویر یک جرگه   ۱۹2۴درخاموش کردن شورش مالی لنگ در پکتیا در

تگی وحمایت رای همبس ب۱۹۱۹بزرگ قومی در هده  جالل اباد دردسمبر

ً پنجهزار تن ا سران  ز مردم مشرقی از دولت امانی ، که در آن  تقریبا

مان خان  دوطرف خط دیورند به دعوت میرز وسرکردگان اقوام وقبایل

اشتراک ورزیده  بودند و آمادگی وحمایت خود را برای دفاع از استقالل، 

انگلیس ها   جرگه به ازادی وتمامیت ارضی افغانستان ابراز داشتند و درآن

، ورنه بار  ند اخطار داده شد تا از مداخالت درامور افغانستان خود داری ورز 

ند شد،خود مبین نفوذ وتاثیر وقبایل دلیر افغان روبروخواه  مدیگر با خشم اقوا 

 این زعیم بزرگ کنراست. 

غازی میرزمان خان کنری به پاس جانفشانی های وطن پرستانه اش به  

قبیل: مدال"لوی خان" ،مدال"وفا" ، مدال"صداقت" مدال از دریافت چندین 

اه بامکافات ران هللا نایل آمد که هریک همامومدال"خدمت" از سوی شاه 

مثل پول نقد وزمین وتیول وجاگیر بود. یکی از  منقول وغیر منقول

خصوصیات بارز میرزمان خان کنری، ضدیت ودشمنی عمیق او با انگلیسها  

بود که هرگز این دشمنی را پنهان نمیکرد    غازی مثل شاه امان هللا

به همین خاطر   وو با انگلیسها کنار نیامد.  شد وهرگزفریفته تطمیع  انگلیسها ن

قوط دولت امانی و در اوضاعی که شاه در رأس لشکرهای  بود که پس از س 

قومی قندهار وفراه بسوی غزنی پیش می آمد، وی پسرخود غند مشرعصمت 

به قندهار نزد شاه امان هللا فرستاد تا وطن را برای دزدان از کنر  هللا خان را

های قومی خود از کنر واز  تو او به حمایت از شاه با قو ند سقاوی رها نک

شرق برکابل حمله خواهد کرد و شاه هم از غرب برسرنیروهای سقاوی   سمت 

  یورش آورد.عصمت هللا خان از راه های ناشناخته و پرخطر خود را به 

ه امان هللا  رساند وپیغام وپیمان پدر را به شاه بیان کرد وتا غزنی  حضور شا

 همین فرصت به تحریک انگلیسها،رقندهار راهمراهی نمود، ولی د ر لشک

میرزمان خان درکنرو در هنگام نماز خفتن درراه مسجد ناجوانمردانه به قتل  

ین شهادت ا میرسد  و پسر سقاو ازخطر جبهه شرق آسوده میشود. کاش با

 مرد بزرگ وزعیم قومی، دل انگلیسها ونوکران انگلیس درافغانستان تسکین 

این خاندان   این خاندان نمی افتادند.آنکه نی یافت ودرصدد ریشه کردن کرد م

را تاسرحد اضمحالل زیرشکنجه  وفشارگذاشت، سردارهاشم خان   

 بودوجانشینانش بودند. 
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ی اجنتان انگلیس از سو  ان هللاممیرزمان خان کنری بعد از سقوط شاه ا

د درهنگام ادای  بومهمان کنرشبی که درمنزل سید شمس الدین مجروح در

حکومت هاشم   بازماندگانشهیچکسی از درحالی که و .د شد یشه نماز خفتن 

خان را تهدید نمیکرد، صدراعظم هاشم  خان جواسیس خود را برای ریشه  

توطئه های جدیدی    خت وآنهاکن کردن خاندان میرزمانخان کنری موظف سا

تعداد شان به یکصد  ه چیدند وسرانجام تمام بازماندگان خاندان بزرگ  وی ، ک

کدام جرم وگناه وبدون حکم   از زن ومرد وخورد وبزرگ بدون ،تن میرسید 

کدام محکمه ئی)محض بجرم طرفداری از شاه امان هللا ودر حقیقت بجرم  

سال  ۱3نداخته شدند وآنها مدت دهمزنگ اضدیت خود با انگلیسها(، به زندان 

 ندان  گذراندند که دراین مدت ز را در شرایط بسیار بدتر از شرایط جهنم در

درمانی وشرایط خراب زندگی در زندان تن آنان از اثربیماری و بی 2۸

سال زجر وشکنجه زندان به   ۱3مخوف دهمزنگ جان دادند و بقیه هم پس از

ت سال دیگر را دور از اقارب واقوام  ومدت هش والیت هرات تبعید گردیدند 

ة  ی دموکراسی ظاهرخان بود که بق  رهخود در هرات بسر آوردند.  فقط در دو

یابند تا به زادگاه خود دروالیت کنر رفته زندگی   السیف این خاندان اجازه می 

 را دوباره از نو آغاز کنند.  

 کتاب جبهه چهارم جنگ استقالل : 

زمانی یکی از  پسرالحاج  محمدارسالن خانزمانی ، داکتر عبدالرحمن 

ریکا  ممیرزمان خان است که اینک درات نواده های با استعداد و وطن پرس

وین شرح ماجراهای دردناک رفته براین خاندان  زندگی میکند و دست به تد

 وکارنامه های ماندگارآنها زده است.

که   گرچه رشته اصلی مؤلف طبابت است،ولی معلوم میشود 

حوصله راستعداد ذاتی وذوق سرشار نویسندگی وعالقمندی در کارهای براث

ناد ارشیفی، مثل یک محقق  سیقی و دقت در متون تاریخی واحق فرسای  ت

مؤرخ باتجربه وآزموده از عهده کارش برآمده و مواد ومطالبی را که  ویک

درون  در باره جبهه چهارم جنگ استرداد استقالل کشور، ضرورت بوده، از

ه  ناد وکتب  گردآوری ، تنظیم وتصنیف نموده و ازتلفیق وتالیف آنها کتابی باس

ظیر خواهد  د اگر بی نظیرنباشد حتماًکم نووجود آورده است، که در نوع خ

بود. زیرا من تا مطالعه این کتاب درباره جبهه چترال وقوماندان دلیر آن یعنی  

ی هم از این جبهه  عات زیاد میرزمان خان کنری چیز نخوانده بودم واطال

 جنگ نداشتم. 
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یت های  خصمؤلف ضمن برآوردن هدف اصلی خودبه معرفی ش

ندزاده ،مالصاحب نگرهار از قبیل :عبدالحیکم آخنروحانی وجهادی  کنر و 

بابړه ، حاجی صاحب ترنگزائی، مال صاحب چکنور، میاصاحب سرکانی و  

ودود وکرنیل  و عبدال دیگر سرکردگان جهاد از قبیل جمدرخان وعبدالرحمن

که   ه خورشیدخان ونایب ساالرعبدل وکیل خان نورستانی وغیره پرداخت

ایفا کرده اند ،   نگلیس نقش وطن پرستانه خود راا هرکدام دربرابر استعمار 

وسرگذشت شان میتواند برای فرزندان افغان سرمشق خوبی باشد. نقش  

رتوصیف شده گ وچشمگیعبدالوکیل خان نورستانی نیز در جبهه چترال پررن

 است.

انخان  زمبرای من دراین کتاب در پهلوی کارنامه های  ماندگار میر

زبردست  زبان   وی عبدالخالق  اخالص شاعرلکنری، شرح حال مختصرمو

پشتو که خود جزوی از نبرد استقالل در جبهه چترال  بوده وصحنه های  

است خیلی  ات داده جنگ را منظوم کرده و آن کارنامه ها رااز فراموشی نج

 دلچسپ بود. نمونه  نظم اودر ثبت رویداد جبهه چترال چنین است: 

 زشه اغازی میرزمان خان په حمله س چی

 په کفارو باندی جوړ دغم آواز شه

 ډیرکفار له تیغه تیر پاتی مردارشوه

 هغه نورپه تیشته الړ جان بردار شوه

 څلورخایه دکفارو چی محکوم دي 

 " معلوم دي او" گډ  "ارنوی"او"المبربټ "

 بل پړاو د"ګواټی" ګوره عیان  

 داشو فتحه په نصرت د ذوالمنان 

 ړکغازی میرزمان خان هلته قرار چی

 دچترال دمهتر زړه یی ناقرارکړ

 بریکوټ کی معصوم شاه پاچا وگوره 

 وسره هم خورشیدخان کرنیل وروره 

 هم وسره عبدالحکیم آخند زاده و

 ( ۹۸و)صفحه   په نرنګ کی چی ساکن او باشنده

این شاعرفاضل نه تنها یکی از مبارزان ملی بود، بلکه درامور نظامی 

بود  ش در دولت امانی خدمت کرده ۱3۰3رتبه کندک مشری بعد از سال ا ت

در  ۱3۱۶در شورای ملی وقت  عضویت داشته وسپس درسال  ۱3۱۰ودر
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الیف پشتو ټولنه به حیث مدیر شعبه لغات پشتو کار نموده است ودست به ت

 نیف چندین اثر سودمند ذیل زده است:وتص 

 داستقالل څلورمه جبهه -۱

 ن سیف االما-2

 ائت رتصحیح التالوت فی علم الق -3

 نهضت پشتو -۴

 نورستان جدید االسالم  -۵

 د نورستان حاالت -۶

 لوی خوبونه  -7

 نظم اونثر  -۸

فرزندان با احساس ننگرهار وکنر بایستی قدر این شخصیت مبارز  

نند واز او به عنوان یک عنصرملی ومبارز وقابل احترام ت را بداووطن پرس

ن پرست در ایام  طند. من حس میکنم که این مردوای فرهنگی قدردانی نم

ستان در پسین روزگار زندگی چگونه رنج می برده وچه  مهاجرت به پاک

توقعاتی از فرزندان افغان برای آزادی وطن از کام اژدهای سرخ داشته است 

 بازگردد. ه بوطنش تا زند 

  نم در اخیرمطالعه این کتاب پرمحتوارا به تمام افغانها توصیه میک 

 مینمایم.  در انجام کارهای فرهنگی آرزو د وبرای مولف محترم توفیق مزی

یاد وخاطر همه مبارزین وطن دوست افغان همواره  گرامی باد!    

 2۰۰۸/  ۴/  ۱پایان  
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 هشتم مقاله 

 

 

ــ   ـار" ان بامـــداد بهـــولـه بار "وآن گلـ
 تحقیقی ژرف  در بارۀ قتل داوؤد خان

 یاه سنگ س تالیف داکتر

 

 

گفت که داکتر  د بدون مجامله بای 

رهللا سیاه سنگ مؤلف "و آن گلوله  صبو

باران بامداد بهار" اگر از بزرگترین  

نویسندگان معاصر منطقه نباشد، بی تردید  

ر ن کشور د از بزرگترین نویسندگان ومحققا 

سه دهه اخیر است. آنچه راجناب داکتر سیاه  

ؤودخان داسنگ ، در مورد قتل وحشیانه 

نشسته، درمیان  وخانواده اش به بررسی 

تاریخی  وتحقیقی   -ینوشته های سیاس

تاریخ نگاران وتحلیل گران کشور ما درسه  

 دهه  اخیر بی نظیراست.  

حادثه قتل  سنگ روی حوصله، انرژی  و فرصتی که جناب داکتر سیاه 

امداد ب  ۀ " وآن گلوله بارانرئیس جمهور داوودخان وخانواده اش در نوشت

راه است که همه  ظیم و با دقت و وسواس علمی همعبهار"  گذاشته ، چنان 

ابعاد مسئله را، هم بُعد تاریخی، هم بعد روان شناسی، هم بعد  سیاسی،هم بعد  

ی طرفی کامل، بگونه یی  ورعایت بگفتاری وشنیداری را بخاطرمستند سازی 

 ه نیست. ور در نظرگرفته که از توان هیچ مؤرخ مسلکی ای هم پ

یدانند که دراین عرصه  ه سنگ را فقط آنانی م اجایگاه وارزش کار سی

از جان مایه گذاشته باشند وصاحب نظروصاحب تجربه وسوابقی باشند، نه 

دیق این وطن رزندان صآنانی که اکثر اوقات خود را به توطئه وتخریب  ف

م داشتن  لزگذشتانده باشند. تحقیق در زمینه تاریخ وحوادث تاریخی ، مست
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ومدارک تاریخی   وصله فراخ ودقت کامل در اسناد ح صالحیت علمی، طاقت و

غرض کشف حقیقت است. کسانی که برای  آب کردن مغز ونیروی فکری  

ی عیب تحقیقی بخود وقت وانرژی الزم نداشته باشند، از عهده یک کار 

ه های  نوقابل قبول عاجزخواهند بود. با پناه بردن به آغوش میخانه ها یا ال 

 . گ تحقیقات تاریخی را درک نمود ر توطئه نمیتوان ارزش بز

در مورد روش کارآقای سیاه سنگ ، شخصاً بدین باورم  که او تجارب  

دانشمندان ومحققان غرب را در عرصه تحقیقات تاریخی ومسایل  

مد نظر گرفته و از این رهگذر کار او در مقایسه با کارتاریخ ی،بیشتر جنائ 

ا میتوان یک کار ابتکاری و  رافغان بسیار فرق دارد و آن  یکنگاران کالس 

 خور توجه  در عرصه پژوهش های تاریخی به حساب آورد. در

همه خوانندگان سرگذشت دردآور، ولی مشحون از شهامت ودلیری  

ر برابر بمبارانهای کودتاچیان دقیقه شماری وؤدخان د واز جان گذشتگی دا

هـ را بازکنند  تمیگردد تا باز سایت کابل نا رهمیکردند که چه وقت دوهفته پو

اومت ومرگ مردانه یک دولت مرد با شهامت افغان را زیر  وبقیه گزارش مق

 ند.عنوان " وآن گلوله باران بامداد بهار" از قلم توانای داکتر سیاه سنگ بخوان 

وله باران بامداد بهار" عنوان بسیار جذاب و پرکششی  ن گل" وآ 

انه میگذارد. به سخن ستاثیر سیکولوژیک و روان شنا  ه است،که برخوانند 

وان درنظراول  این ذهنیت را در خواننده خلق میکند که  این یک  دیگر، عن 

د  رومان جنائی است ، ولی وقتی  خواننده برای خواندنش توقف میکند وچن

ز متن را میخواند، می بیند که با یک واقعیت تکاندهنده تاریخی  سطری ا

یخی کشور،در سه دهه اخیر  رچون اکثررخداد های سیاسی وتا. روبرو است 

ت روایات سطحی وغیر مستند ارائه شده اند ، تاثیرکمتری برخواننده بصور

وانا  میگذارند مگرچنین روایتی وقتی با قلم رسا  و روان یک نویسنده ت 

بوب مردم بیان شده باشد، طبیعتاً بیش از هرنوشته غیرمستند دلچسپ تر ومح

 تا آخر حادثه دنبال کند. اخواننده را وامیدارد تا آنر و است 

جناب داکتر سیاه سنگ، فاجعه قتل وحشیانه داؤودخان  وخاندان او را 

با چنان رسائی ومهارتی به بیان و بررسی گرفته است که روح و روان  

را کامالً تسخیرمیکند تا آنجاکه برای خواندن بقیه  سرگذشت غم  خواننده 

به  احساس بی حوصله گی  میکند. ن حال شرافتمندانه داؤودخان،عیانگیز ودر

این دیباچۀ کوتاه از قلم سیاه سنگ توجه کنید که با چه بیطرفی وصداقتی بیان 

 شده است: 
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 "یک دســت بیصــداســت!  

نادرسـت بودن  ز نمـیتواند به درسـت یاکه هـرگـاین فشـــرده   

غانســتان( و فود )نخســتین رییس جمهــور اداکارنامــه ســیاســــي محمــــد 

ر بودنش بپردازد، میخواهــد دســتچیني از آگاهیهاي  بیگناه یا گنهکا

 دســترس در پیرامـــون چگـونگـي کشــته شــدن او و خــانواده اش باشــد. 

د براي روشــن شــدن برخـي آوازه هــاي  واهــد شـــیده خشـکو

ــوند، دســتکم با چهــار تن  شجــا شــنیده یا خــوانده میآنفزاینده که اینجـا و 

از بلندپایگان پیشــین حـزب دموکراتیک خلق افغانســتان )کـریم میثاق،  

جنرال   و نیز بادسـتگـیر پنجشــیري، ســلیمان الیق و خیال محمـد کتوازي( 

همچنان   .ود امام الدین گفت و شــنودهاي دامنه دار تلفـــوني راه اندازي شــ

ین نوشــته یاري رســاند. ر آنکه بخواهــد در بهــبود اهنیاز اســت به کمک 

 )3۰6( ۱شــماره هــاي تلفــون:   2۰۰۸اپـریل 2۸سـیاه سـنگ ،  

 hajarulaswad@yahoo.com"   5۰2۰۸۸2 )3۰6( ۱و   543۸۹5۰

 اما این پژوهش تنها به روایات وحکایات بلندپایگان حزب دموکراتیک 

ن الیق ، دسـتگـیر پنجشــیري، ســلیما ،لق افغانستان چون:کریم میثاقخ

ثور،  7محدود نمانده، بلکه طیف وسیعی ازناظران وشاهدان عینی کودتای  

قرارداده اند که   نویسنده آگاهی ها وچشم دید های وباورهای خود را دراختیار 

 مطالعه ودقت در این پژوهش را خیلی دلچسپ ساخته است.

 

 همیت کار سیاه سنگ : ا

گ ، از اهمیت شخصیتی منشاء میگیردکه رسیاه سنااهمیت ک

محوربحث وپژوهش آقای سیاه سنگ  را تشکیل میدهد. داؤود خان،از جمله 

ت های  ایر شخصیآن شخصیت های ملی است که دوویژه گی او را ازس

 سیاسی کشور بعد از کودتای ثورتا امروز متمایز میسازد:

در برابر زورگوئی    یداؤودخان، وتبارز غرورملی و تیوطن پرس -۱

 برآمیز رهبران اتحادشوروی سابق درآخرین سفرش به مسکو. ودیکته تک

شهامت وتسلیم ناپذیری داؤودخان به دشمن. داوودخان تا لحظه  -2

تسلیمی به کودتاچیان که پیوسته ارگ ریاست  گز درفکرمرگ خود، هر 

ه قتل  بحتی دوسه تن از فرزندانش را و جمهوری را بمباردمان میکردند 

مرگ را برزنده ماندن وتسلیمی واسارت در دست  رسانده بودند، نیفتاد و

 خوردضابطان ونوکران بیگانه ترجیح داد.
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لوله باران  که"وآن گبنابرهمین ویژه گیهای زندگانی داوودخان است 

ل ناتهـ  ابی آن در سایت های کبامدادبهار" کمی بعد ازنشر نخستین بخش ها

دید وتمام کسانی که یمانه اکثریت افغانها روبروگرموفردا، با استقبال ص

ازچگونگی  قضیه قتل داودخان  اطالعی داشتند، اعم از موافقین ومخالفین از  

آمادگی خود را برای تکمیل    ای مستقلطریق پیامهای برقی وتلفون ونوشته ه

م کردند.قابل یادآوری است ال هرچه بیشتر این موضوع با داکتر سیاه سنگ اع

آقای رحمت آریا( با خواندن "آن گلوله  یکی از نویسندگان خوب افغان ) که

باران بامداد بهاران" به ترجمه اش به زبان پشتو پرداخت که از آن ببعد 

نشر میرسد. همچنان یک هموطن دیگر ما   بینوا به بطور مسلسل در سایت 

به ترجمه   ولیا میتینکووا مقیم مسکونیزژ  بنام غوث جانباز با دستیارش خانم

بزبان روسی  دست یازیده اند که همگی  این اقدامات این تحقیق گران سنگ 

 ،اهمیت کار سیاه سنگ را متبارز میسازد.

میمانه این  ل گرم وصناگفته نماند که همزمان با این استقبا

از  خیتل داودخان، بردل وچشم برهموطنان،تحقیقات سیاه سنگ در موردق

ید وکسانی انتی افغان، چون خارمغیالن خل عناصر تنگ نظر وکوته بین

برضد سیاه سنگ درسایتهای خاوران وسرنوشت وکابل پرس وتاجیک میدیا  

جلوه بدهند، م اهمیت وآزادی وغیره قلم فرسائی کردند وخواستند کار وی را ک

سیاه   تراما برعکس این عمل آنها، سبب استقامت وژرف نگری  بیشتر داک

انواده او را به توانست حقیقت قتل داودخان وخ یسنگ گردید وسرانجام  و 

بخش مستند بسر رساند که اینک درپورتال  27شایسته ترین وجهی  در طی 

 ر داده شده است.عزیزقرا جرمن آنالین نیزدر اختیار شما خواننده -افغان

 انگیزۀ سیاه سنگ دراین کار: 

درونه  پمعلوم است، نه سیاه سنگ ونه م تاجاییکه برای صاحب این قل

نه در وقت صدارتش ونه   -درهنگام اقتدار داود خانهیچکدامپدرکالنش، 

باوی همکار وهمکاسه نبوده اند. گذشته از این، سیاه   -درزمان جمهوریتش

ونژادی وخویشاوندی باپریزدنت  داود خان ندارد. ند قومی سنگ هیچگونه پیو 

نیز دوست و   شتران داودخان ودیگر همبستگاندخسیاه سنگ حتی با پسران و 

نبوده است. پس انگیزه سیاه سنگ درنوشته "و آن گلوله  رفیق ویا همصنفی 

 باران بامدان بهار" چی بوده میتواند؟ 

ش با زهره نعیم در اکتر جنببه باور این قلم،گزارش دلچسپ مصاحبه د 

سی وسپس ی ونشرآن دربخش پشتوی  بی ب مورد قتل داودخان وخاندانش 
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بزبان دری بقلم اینجانب  جرمن آن الین وترجمه آن  -غانفانتشار آن در سایت ا

، چنان تاثیری 2۰۰۸اپریل  ۱۸جرمن در -ونشر مجددآن در سایت افغان

 سیاه سنگ داشت، که ترصبورهللابرخوانندگان این مصاحبه واز جمله بر داک

از من خواست   راوی بالدرنگ  برای من تلیفون کشید وکاپی آن مقاله 

ؤودخان ، تمام اسناد وشواهد آنم تا برای کشف حقیقت قتل دا وافزود: در صدد 

ومدارک کتبی وشفاهی وروایتی  آن فاجعه را گردآوری کنم، وآنرا به شیوه  

 بهتری  بخوانندگان عرضه کنم.  

آن گلوله باران بامدادبهار" اخیراً سیاه سنگ  اکمال "و پس از

ن جمالت را به آن ییدی، گرداننده سایت آسمائی اعب درگفتگویی با آقای 

ی خود افزوده است: " بسـیاری از کتابهـای تاریخ هـنوز در یک  دیباچه زیبا 

  ن و چنان پاراگـراف میگویند: "افسـری به نام امـام الدین به محـمد داوود چنی

گفت. او با تفنگچـه اش امـام الدین را زخمـی سـاخت و سپس خـودش و 

ـیخت این یشـتر کـنجکاویم را برمـی انگبده اش کشـته شـدند."  آنچـه واخـان

بود: "جنرال امـام الدین که در اروپا زندگـی مـیکـند، در این مورد چـه  

ای امـریکا، رادیو  سـی، صد  مـیگوید؟ چـرا رسـانه هـای بزرگـی مـانند بی بی

محـمد صدیق  ازآزادی، صدای آلمـان، رادیو فـرانسـه و تاریخنویسـان 

نگاران حزب   ظاهـر طنین و هـمچنان خـاطره رفـرهـنگ تا دکتو

دموکـراتیک خلق افغانسـتان به جـای راه اندازی گفتگوهـای مسـتقیم با جنرال  

م کار مـیگـیرند؟  بار بار دسـت سـو امـام الدین از نقل قولهـای دسـت دوم و 

ین، مخصوصاً یک سـاعت  سـ از خـود پرسـیده ام: بیسـت و چـهـار سـاعت پ

اش چگونه سپری شـده باشـد؟ به هـمـین  ندگـی محـمد داوود و خـانوادهزپایان 

مـنظور، نخسـت پرداختم به گـردآوری اسـناد گوناگون، سپس تمـاس گـرفتم با  

هـمه جریانهـای سـیاسـی که به شـکلی از اشـکال از تقریباً دسـت اندرکاران 

ن دادن اسـت. خـواننده ا ند... شیوه نگارش کـنونی نشــت آن رویداد آگاهـی داش

باید بیشـتر از نویسـنده بداند تا بتواند سپیدیهـای میان دوسطر را هـم   امـروز

 ت."  ـودش اسـبخـواند. اگـر نمیداند، گناه هـدر دادن وقتش به گـردن خ

  با این طرز دید وبا این نوع پرداخت،سیاه سنگ، آن پروژه  را بگونه 

که از لحاظ پرداخت خود اگربی  حسین برانگیزی بسررسانده است ت

نظیرنباشد از لحاظ تاریخی وراز ورمز سیاسی  بسیار پر اهمیت است. وبا 

 مان و دلاینکارخود وی ، دل دوستان خود ومرحوم داود خان شهید را شاد 
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  دشمنان خود وآن شهید مرحوم را ناشاد ساخت. جا دارد از این بابت برایش 

 بیشترنمود.  بریک گفت و آرزوی موفقیت هایت

 کشف جسد داودخان، نتیجه کار سیاه سنگ: 

نکته دیگری که میخواهم  بدان اشاره کنم ، اینست که براثر تحقیقات  

داکتر داؤدجنبش   انه آقایو پیگیری های وطن پرستسنگ جامع آقای سیاه 

د پریزدنت جست بلندپایه  ورئیس جمهورکرزی  درفکر کشف باالخره مقاما

طنخواه افتادند اک سپاری درخورشأن آن شخصیت وخداودخان ودوباره ب

وبدین منظورکمیسیونی  بشمول برخی از اعقاب خانواده آن مرحوم ایجاد 

صبان آگاه از  وصاحب منگردید. کمیسیون مذکور با جلب همکاری هموطنان 

اری  سپقضیه، بخصوص با کمک جنرال پاچامیرخوستی که خود در به خاک 

االخره موفق  سهیم بوده ،ب ۱3۵7ب هشتم ثور شداودخان وخانواده او در 

گردید محل دفن دسته جمعی خاندان داودخان را در جوار زندان پلچرخی  

جیبی در  کشف قرآنکشف وپس از تحقیقات الزمه روی استخوانهای اجساد و

  ده بغلجیب داودخان ، موفق به تشخیص جسد داودخان وسایراعضای خانوا

ی با ، طی یک مراسم رسم2۰۰۹مارچ  ۱7اوگردید وسرانجام به تاریخ 

حضورداشت حامدکرزی رئیس جمهور واعضای خانواده داودخان وکابینه  

 وهیئت کورد دپلوماتیک کشورهای متحابه  مقیم کابل واعضای 
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ن قومی ودوستان آن مرحومی، جنازه های داودخان  لی وسراشورای م

احترام،  از ارگ  مفیرتوپ برس 2۱یم خان بعد از نعوبرادرش سردارمحمد 

ی برداشته شد و  توسط هلیکوپتر به دارالمان در جوار تپه ریاست جمهور

تاج بیگ انتقال داده شد و با هفده تن دیگر از اعضای خاندانش با احترام 

باالی یک تپه بخاک سپرده شدند و تپه هم بنام  داودخان مسمی  خاصی در 

 گردید.

 

 تا آخرپنهان نمیماند: قتحقی

ت دوباره بجایش قرارگرفت وسعی وتالش رهبران حزب ه حقیقر باالخ

دموراتیک خلق افغانستان ورهبران تنظیمهای جهادی، بخصوص رهبران  

 دن در کتمان نمو جمعیت اسالمی وشورای نظار

 

 
 

م ونشان داودخان بجایی نرسید. اجساد داؤودخان وبرادرش سردار ان

وتدفین گردید که نظیر آن از  ع ن با چنان احترام وشکوهی تشیخا محمدنعیم 

هیچ یک از رهبران سیاسی دیگر دیده نشده است. پس از بخاک سپاری اجساد  

دگی  ام نماینآن مرحومین مراسم یاد بود وفاتحه رسمی داودخان در کابل وتم

ا  های سیاسی افغانستان درخارج برگزارگردید وضمن گرد هم آئیها در اروپ 

ه )دوران  ارکردهای داودخان درهر دومرحلکوامریکا از سوی افغانها، از 
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صدارت ونیز دوران جمهوریتش( مورد ارزیابی وقدر شناسی قرارگرفت که 

 یکا پخش گردید. ان ازامراکثر این سخنرانیها از طریق تلویزیون آریانا افغانست

ن  خا قابل یادآوری است که قبل از بخاک سپاری جنازه های داود 

جنبش وآقای  ، با ابتکار داکتر داود 2۰۰۹ی رفبرو 22وخاندانش، درتاریخ 

ولی محمدباز پسرحاجی بازمحمد،ناظر داودخان و بستگان داؤود خان  

ودخان  داران داهمایشی در لندن تدویر یافت که تعدادی از همکاران وهوا

 بشمول سفیرداودخان  درپاکستان دراین همایش سخنرانی نمودند. 

 : داکتر شیرزویسفیر داودخان ازی روایت 

داکتر شیرزوی سفیرافغانستان درعهد داودخان درپاکستان، در 

فبروری   2۶سخنرانی خود به مناسبت یاد بود شهادت داودخان در لندن در

بسیار دلچسپ بود. شیرزوی   برای من به نکات جالبی اشاره کرد که2۰۰۹

به   ۱۹77وی درسال  ار ضمن بیان شخصیت داودخان ازمسافرت باشأن وباوق

ئی فوق العاده ذوالفقارعلی بوتو  دآوری نمود واز احترام وپذیرااپاکستان ی

صدراعظم پاکستان به داودخان سخن گفت و عالوه نمود که هنگام برگشت 

ذوالفقار علی بوتو در حضور وزراء  ن هوائی،داودخان به افغانستان در میدا

ات فهرفیصله ایکه برای رفع اختال: خود داودخان را پدر خواند واظهار کرد 

بکنند من آنرا قبول میکنیم و من متیقنم که او   میان دوکشور پدرم)داودخان(

 هرگز راضی نخواهد شد که پسرش  در برابرملت خود شرمنده شود. 

ئی اسالم  ستان کمی دیرتر به میدان هواره افغانشیرزوی افزود که طیا

رسیدن   اه داودخان پیشنهاد نمود که تب  آبادمواصلت نمود وصدراعظم پاکستان

د قدم بزنیم.داودخان پذیرفت وهردو رهبر بقدم زدن طیاره کمی در هوای آزا

پرداختند. شیرزوی عالوه نمود که صدراعظم پاکستان به داودخان گفت :من  

دادن حسن نیت حکومت پاکستان، فراریان افغانی  رای نشانمیخواهم ب

یزنند از قبیل:  میب  واخالل امنیت افغانستان خردرپاکستان را که دست به ت

واحمدشاه مسعود وچند تای دیگر را به شما تسلیم کنم تا بکابل   ربانی وگلبدین

والفقار  برده آنها را زندانی نمائید، ولی داودخان باکمال جوانمردی بجواب ذ 

علی بوتو گفت : که آنها فرزندان افغانستان اند، ومن نمیخواهم  ضرری به  

نستان خون دشمنان جنایتکار ملت افغا ها برسد. بدینسان داودخان ازآن

درگذشت.اما متاسفانه که از دست فرزندان نا اهل دیگروطن خود، خود و 

 کشورش نابود گردید. 

 درسی که داودخان به افغانها داد:
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بگویم که درمیان انقالبیون دو آتشه ودرمیان رهبران   میتوانم با یقین 

ان در سه دهه اخیر،هیچ یکی  غست  ونیزقوماندانان جهادی افراسیاسی چپ و

نمیتوان سراغ داد که مرگ را در یک قدمی خود ببیند ولی به دشمن تسلیم   را

  2۰ی نشود. مگر داوودخان، این رهبرشجاع وپرغرورومصمم افغان برا 

ت تمام در برابر بمباران طیارات وغرش زهره ترقان وطاقت شکن  ساع

صبح   ۸ثور تاساعت   7ظهر  ۱2کودتا چیان، از ساعت 2۱طیارات میک 

رسرپا ایستاد واز غرورش نکاست ودر آخرین دقایق حیاتش وقتی فردای آن ب

شهامت  به او ابالغ شد که اگر میخواهد زنده بماند،باید تسلیم شود، ولی او با

شجاعت کم نظیر افغانی گفت: "بجز خدا، هرگز به کمونیستان تسلیم نمی  و

قتی به  به قتل داؤودخان( میگویدکه و ماگرچه جنرال امام الدین،)مته " شوم.

داوود خان ابالغ گردید که قدرت به حزب دموکراتیک خلق افغانستان انتقال  

د، با تفنگچه  زبان آوریافته، تسلیم شود! مگرداود خان بدون آنکه حرفی بر

ودخان هنگام  اؤبراو فیرکرد، ولی عقل سلیم چنین شهادتی را نمی پذیرد که د 

ودخان بدون اظهار هیچ سخنی  سخنی نگفته باشد.گیریم که دا نفیر برامام الدی 

برامام الدین فیرهم کرده باشد، این خاموشی داؤودخان در برابر یک 

نیست که او، این افسرپائین رتبه  ین معنی افسرکودتاچی )امام الدین(  آیا به ا

و ،دوی افغانستان( نمی دیده است اررا همطرازخود )به عنوان قوماندان اعلی 

 فروببندد ودستور تسلیمی به وی ندهد؟  بنابرین براو فیرکرده تا لب 

حقیقت اینست که داؤودخان یک جمله دلنشین بیان کرده وآن گفتن   

شوم." میباشد که خواسته با این جمله  لیم نمی "بغیر ازخدا،هرگز به دشمن تس

ر دشمن بروآگاه افغان بدهد که در برالیاین درس وطن پرستی را به فرزندان د 

یستی زبون شد و نباید تسلیمی را بخاطر زنده ماندن در  عقیده وایمان خود  نبا

 ذلت وخفت قبول نمود.

ت ان، شهاماین نخستین بارنبود که داؤودخان در برابردیکته زورمند 

ن دوست و وغرور ملی خود را  تبارز داد، بلکه  او آن شخصیت آزاده و وط

تحادشوروی )بریژنف( را هم در  ه ا اخورهبرخود روری بود که دیکته مغ

امور داخلی کشورش نپدیرفت. بقول عبدالصمدغوث،در آخرین سفریکه او به  

ومت  مسکو انجام داد، باری بریژنف ضمن مذاکرات رسمی از روش حک

داوودخان ، مبنی بر افزایش کارشناسان کشورهای عضو ناتو در  داری

 را از افغانستان خارج نماید.  نقاد کرده، اظهار نمود تا آنا نت افغانستان ا

داؤودخان در جواب بریژنف گفت: »آنچه همین حاال بوسیله رهبر اتحاد  
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نظر  شوروی گفته شد، هرگز مورد قبول افغانها قرار نخواهد گرفت. از

انها این اظهارات دخالت صریح در امور داخلی افغانستان است. ما هرگز  افغ

د را اداره دیکته کنید که چگونه کشور خو اا اجازه نخواهیم داد که به مشمبه 

کنیم و چه کسی را در افغانستان استخدام نمائیم. اینکه چگونه و در کجا 

دولت افغانستان  امال حق کارشناسان خارجی را استخدام کنیم انحصاراً و ک

ما در عمل و  ا خواهد ماند. افغانستان اگر الزم باشد، فقیر خواهد ماند،

)کودتای ثور وپیامد آن  زادی خود را حفظ خواهد کرد.« آگیری خود تصمیم 

 ، فصل چهارم( ۱۹۹۶درافغانستان، ازاین قلم، چاپ 

ی از این مذاکرات در فضای صمیمانه خاتمه نیافت و داودخان ناراض 

ً به پاکستان سفر نمود. داود میخواست مسک و به کشور برگشت و متعاقبا

های کشورهای  جات دهد و کمکن را از زیربار و نفوذ شوروی  انغانستاف

سایه، ایران و پاکستان و عربستان سعودی و مصر و غیره را در جهت هم

این  گان شوروی که در عمران کشور جلب نماید. اما متاسفانه که گماشته 

ا، داودخان را همراهی میکردند، جزئیات مذاکرات سفر داودخان را در سفره

ی گزارش میدادند و بنابراین  واسالمی منطقه به مقامات شور  ایکشوره

  ۱3۵7سایس شوروی بر ضد داود بکار افتاد و با اجرای کودتا خونین ثور د 

 د گردید.اش کامال نابوتن اعضای خانواده ۱7( داود خان با ۱۹7۸)آپریل 

خون داودخان وکودکان معصومش، دامن کودتاچیان را گرفت ویکی دوماه  

رضد رژیم آغاز گردید وظرف یک بپیروزی کودتا، شورشهای مردم ز بعد ا

دهه تمام سران کودتا یکی بعد دیگری سربه نیست شدند،چنانکه حتی قبر آنها  

 هم برای کسی معلوم نیست.

باردمان وحشیانه کودتاچیان  برابر بم استقامت و پایداری داودخان در 

یمان فاجعه هفتم  ژخوشهامت تسلیم ناپذیر وی به د  ۱3۵7درهفتم ثور 

 ً ومیتوان گفت داود خان نخستین  رتاریخ افغانستان بی نظیراست د ثور،واقعا

شهید سر به کف افغان است که تا لحظۀ مرگ حاضر نشد  سرتسلیم به  

دانه را برتسلیم شدن وبه  وشرافتمندشمنان خود فرود آورد.ومرگ مردانه 

انه، با گردن افراخته  یگاسارت درآمدن درچنگال ذلت رهبران وابسته به ب

صف  دلیرمردان کم نظیرتاریخ ثبت   و نام خود وخانواده خود را در پذیرفت 

 کرد.

 آقای سیاه سنگ در بخش بیست وششم )وآن گلوله باران بامدادبهار( از  

 ا بازتاب  ین ازقول سروررنا،  نکات ذیل رلرحیم نو کتاب خاطرات دکتورعبدا



 ۱26 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

 میدهد:  

ی  اای جـنگی و صـدای فـیر توپهـ هـ"در لحظاتی که غـرش جت

ً در مـناطق مـورد توجه شـان مـی کـمـونیسـتهـا در فضای کابل ، مخصوصا

پیچید، در حضور رهـبر ]مـحـمـد داوود[ و برادرش سـردار مـحـمـد نعـیم 

باره اوضاع جـاری مذاکـره و تبادل نظر داشـتیم. دیم و درخـان نشـسـته بو

ـمـونیسـتهـا طی  کیکـرد که باید سـران زندانی م قدیر وزیر داخله اصـرار

رایی فـوراً اعـدام شـوند، زیرا اوضاع به جـاهـای خطـرناک محاکـمـه صحـ

  رسـیده اسـت. اگـر آنهـا نجـات یابند فجـایع غـیرقـابل تصور به وقـوع 

 دد و نجـات از آن ناممکن خـواهـد بود. مـیپیون

چنین تصمـیم عجـوالنه و  " د:سـردار مـرحوم باعصبانیت فـرمـو

در برابر مـردم افغـانسـتان بلکه در مقـابل   رمسـئوالنه مـا را نه تنهـایغـ

جهـانیان جـنایتکار مـینمـایاند، از ســوی دیگـر، از چـند نفــر وطـنفـروش و  

 ." ـخصیتهـای بزرگ سـیاسـی مـیسـازدیگانه، شنوکـر ب 

  ، قه بعد مـن نیز نظر به ضرورت ـیوزیر داخله از اتاق برآمـد. چند دق

دیر در گوشـه دهلـیز با کسـی تیلفـونی صحبت  از مجـلس خـارج شـدم. دیدم ق

میکـند. از آواز بلندش دانسـته مـیشـد که عصبانی بود. او مـیگفـت: "در این  

مـرگـرفـتن مشـکل و حتا از ناممکنات اسـت. مـن به حـیث سـردار الحظه از 

آواز مـرا به حـیت آمـر ثبت  .ـیکـنم هـمـه را اعـدام کنید م وزیر داخله امـر

کن. هـمـینکه بیایم برایت تحـریری سند مـیدهـم." بعد از مکث مختصر، 

ه تر داد شـمگیناننمـیدانم از جـانب مقـابل چـه شـنید که با صـدای بلندتر و خ

ت: "هـمـه فـزد: "مـن امـر مـیکنم." و گوشـی را با عصبانیت گذاشـت. بعـد گ

 ار و خـاین شـده اند." ....ک وطـنفـروش، جـنایت

سپس با سـردار نعـیم در باره این بدبختی و عـلتهایش صحبت  

ر مـیکـردیم. وزیر داخله با عجله از سـردار مـحـمـد نعـیم خـان پرسـید: د 

ه پیشـنهـاد ســفـیر فـرانسـه چه تصمـیم اتخـاذ فـرمـودید؟ سفـیر فـرانسـمـورد 

خـواهند مـاند.  به سفـارت پناه ببرند، محفـوظ پیشـنهـاد کـرده بود که اگـر

سـردار نعـیم گفـت: "برادرم ]مـحـمـد داوود[ این پیشـنهـاد را نپذیرفـت و 

مـرگ، در وطـن خـود به  نجـات ازگفـت شـرم اسـت به حـیث سـرباز برای 

جـیح مـیدهـم. امـا رفـتن  ترسفـارت خـارجـی پناه ببرم. مـرگ را هــزار بار 

ه را قبول کـرد و دسـتور داد آنجـا بروند. ـران به شـمـول اعضای خـانواد گدی

خـانمش نیز رفـتن به سفـارت را نپذیرفـت و گفـت در زندگی و مـرگ  
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نتیجه هـمـه تصمـیم به مـاندن در ارگ را شـم. در شـوهـرم شـریک مـیبا

 گـرفـتند."

مرگ را  ان وخانم ودختران وپسرانش کهدخچنین بود شهامت داو

یگر قبول کردند،ولی ننگ فرار وپناه جستن به  درخانه خود ودرکنارهمد 

 سفارت یک کشورخارجی را نپذیرفتند.

ن  زبا  " ازبهارو آن گلوله باران بامداد سیاه سنگ در بخش بیستم "

عبدالرحیم شادان صاحب منصب حزبی در گارد جمهوری حکایت میکند که 

محـمـد [ ســردار ۱۹7۸اپریل 2۸م ثور ]توالـی سـاعت چـهـار صبح هـشـ حـ"

داوود، صاحـبجـان، سـید جـان و عـبدالحق عـلـومـی را احضار کـرد و با 

اومـت چنین ودگی مقـتوجه به نرسـیدن کـمک سـایر قـطعـات به ارگ و بیهـ

انان بیشـتر از  ـوهـدایت داد: "نمـیخـواهـم جـوانان تلف شـوند. برای اینکـه ج

مـن تســلـیم نمـیشـوم، زیرا در تمـام  د، گـارد را تســلـیم دهـید. ناین تلف نشـو 

وظیفه داری در پسـتهـای وزارت دفـاع، صـدارت و ریاسـت جـمـهـوری  

و وطنم شـده ام. هـیچگـاه به افـغـانسـتان و  ه مـردم مصـدر خدمـات صادقـانه ب

ـرمـی داشـته باشـم،  جکـرده ام. اگـر مسئولـیت یا ن  مـردم افـغـانسـتان خـیانت 

دادگـاه مـردم افـغـانسـتان محـاکـمـه کـنند." این هم اعتراف یک مـرا در 

عضوحزب دموکراتیک خلق که براستقامت وشجاعت داودخان شهادت 

 .میدهد 

ن از جمله آن شخصیت های شجاع و وطن پرست افغان  داودخا خالصه 

تح خان  فا درصف احمدشاه درانی ، وزیرر است که می باید وی

ان به حساب آورد.تالش های  وطن پرستانه وی  واعلیحضرت امان هللا خ

برای اعتال وترقی کشور چه در دوره صدارتش وچه پس از تاسیس نخستین  

هیچ شک وشبهه نیست واقدام مدبرانه وانقالبی  ن ، جای جمهوریت درافغانستا 

ی از آن ک، ی۱۹۵۹ان از زندان چادری درست اش درجهت آزادی زنان افغان

کشور بایستی بیش از هرکس دیگری ازاو ممنون   اقداماتی است که زنان

 ومشکورباشند واو را حامی حقوق وآزادی های مدنی  خود  بدانند. 

تن  اردوی ملی افغانستان  عصری ساخ توجه خاص داؤودخان به 

ب منصبان اردو از  احن نام ها ورتبه ها ودرجات والقاب مختلف ص وتعیی 

ده اردوی افغانستان بهتر  است که صاحب منصبان تحصیل کر یکارهای مهم 

از هرکسی دیگر آن را درک میکنند. داؤودخان شخصیتی وطن دوست بود 

غانستان بزرگترین  وترقی افکه تعصب قومی ومذهبی نمی شناخت وآبادی 
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عمران  ایآرزوی او بود. هرخشتی که درگوشه یی از کشورمیگذاشت،بر

ها،اعمار بندهای آب، انها می گذاشت. احداث شاهراه غوابادی خانه مشترک اف

مراکز صحی وشفاخانه ها، پوهنتونها وپولی تخنیکها،ساختن میدان های 

اعماربندهای برق نغلو  د هرات، هوائی بین المللی درکابل وقندهار، وشیندن

انکشافی زراعت  ی وماهی پر وبند درونته در ننگرهار واحداث پروژه ها

سرده غزنی، پروان وخان آباد  وغازی آباد ننگرهار، هلمند و هوآبیاری در هد 

وبندکوکچه، تاسیس شرکت قند بغالن وفابریکه روغن سپین زر درکندز 

ق مزارشریف، فابریکه های  کود و برونساجی گلبهار و بگرامی و کارخانه 

ه نان پزی سیلوی  یکپروسس میوه و پشیمینه بافی کندهار وتاسیس فابر 

سازی درکابل وکارخانه سنگ   ل وقندهار، اعمارفابریکه خانهبمرکزی در کا

رخام در لشکرگاه واز همه مهمتر تقویت اردوی ملی وتامین امنیت سرتاسری  

ومت این مرد وطن پرست است ندگار حک درکشور، از جمله های کارهای ما

جاهدین وقوماندانان  م که همگی در دوره رژیم حزب دموکراتیک خلق توسط

( از بیخ وبنیاد ISIی پاکستان)دستور سازمان استخبارات نظام هجهادی وب

منفجر ساخته شدند وسامان آالت آن ها به توسط مجاهدین صاحبان به پاکستان  

 ته شد.برده شد وبه نرخ کاه فروخ 

عهد حاکمیت داودخان با وجودکاستیها وبی عدالتی های اجتماعی،   رد 

بودند. عزت وشرف شان از راز امنیت جانی ومالی برخوردام همه  مرد 

مصئون بود. ناموس وحیثیت شان مورد تجاوززورمندان قرار  تعرض 

نمیگرفت. خانه وملکیت های شخصی مردم در امان بود. کسی اگر میخواست 

نست به تنهائی با پشتاره ای از پول ازکابل تا مزارشریف شب میتوا هروقت 

بود که راهش را میگرفت نوجالل آباد مسافرت کند، کسی ر ویا هرات وقندها

پرسید که چه باخود حمل میکند ؟ خالصه مردم اگر هیچ نداشتند،   و یامی

امنیت داشتند وامنیت مهمترین وبا ارزش ترین ارمغان دولت در یک 

اسفانه با کودتای ثور مردم این با ارزش ترین نعمت زندگی  راست. متکشو

 ا از دست دادند.ر یعنی امنیت خود 

" یا "قهرمان جهاد"به داود خان، قهرمان ملیلقب " جای دارد که

نخستین رئیس جمهور افغانستان ونخستین شهید جهاد داده شود، نه به 

بیگانه قرارگرفته   ت منافع آنانی که دردوران جهاد ویا قبل ازجهاد درخدم 

امریکا،  ن،وتا روز مرگ خود درخدمت سازمانهای استخباراتی پاکستا
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 شت ، واکنون از انگلیس وفرانسه وغیره قراردا ،روسیه، ایران، هند 

  خیرات  همان خدمات جاسوسی به عنوان قهرمان ملی؟ برشانه های ملت 

المال،برای او  پول بیت افغان تحمیل  شده و پیوسته ازحوصله  پر  نجیب و

ر، به تبلیغات  ذیداؤود خان،این قهرمان  تسلیم ناپ تبلیغ میشود.واما شهید 

بایستی در باره  این ندارد. افغانان وطن پرست می  جهیچ کسی احتیا

قهرمان جهاد وطن نام ولقب درخور شخصیت وشهامت واستقامت او  

شهـید داود   ی« را بهجستجو کنند وپیشنهاد نمایند. ومن لقب »قهرمان مل 

ین   دمخان، نخستین رئیس جمهور افغانستان ضمن یک محفل پرشکوه از ص

ان برابر است  مایم . صدمین سال تولد داؤودخنسال  تولد وی پیشنهاد می 

  میالدی2009جوالی  18با

 نام ویاد آن شهید قهرمان همواره زنده وجاویدان بادا ! 

 2009/  ۵/  ۴پایان 
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 م نه مقاله

 

 

 چاپ ترجمه روسی 

 »وآن گلوله باران بامداد بهار«

 آن مبارک باد!م به نویسنده ومترج

                 

 داکترسیاهسنگ نویسنده                 غوث جانبازمترجم کتاب     

 وآن گلوله باران بامداد بهار"خبرچاپ وانتشارترجمه روسی کتاب "

قای  افغان آ ،پژوهش آقای داکترسیاه سنگ،وترجمه آن ازقلم مترجم چیردست 

ب تا، باز جرمن آنالین -غوث جانباز، خبرمسرتباری بود که در پورتال افغان

 خت. ران کتاب وفرهنگ را شادمان ساایافت وازاین طزیق دل دوستد 

نویسنده  بدین مناسبت من این پیروزی را به آقای صبورهللا سیاه سنگ، 

                                                             یم.تبریک میگو مترجم روسی آن  جانباز،غوث به آقای  هم وکتاب 

هار" باسبک گیرای  باب "وآن گلوله باران بامداد کتچاپ متن دری 

ً چندهفته قبل در کابل از سوی نگارش  وتحق یق آقای سیاه سنگ، تقریبا

مرگزانتشارات دانش پایان پذیرفت  ویک تبصره جامع  برآن ،از سوی رازق 

گرفت که در واقع آب سردی بود برسر تمام بدگویان   ون، صورت مام

ت قتل داؤودخان  قگ، که کار وی را درزمینه حقیسن وبدخواهان داکتر سیاه 

ر مدت یک سال قبل مورد تبصره های تنک مایه قرارداده وخانواده اش د 

 بودند. 



 ۱3۱ از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

اینک با مسرت مطلع میشویم که نه تها متن دری این کتاب با استقبال  

بصیرت  در داخل وخارج افغانستان روبرو شده، وبراثرهمین   ترده اهلگس

محبوب افغان)رحمت آریا(  جمه پشتوی آن از قلم نویسندهتراستقبال مردم، 

شد،بلکه ترجمه روسی این  گردیده وعنقریب بزیورچاپ آماده خواهد  تکمیل

ه کتاب درزمان کمتراز یک ماه بعد از طبع متن دری آن ، در مسکو نیزب 

یسنده قوی دست افغان)غوث جانباز( از چاپ برون آمد ودر دسترس  همت نو 

  قرار  نستان در سه دهه اخیرایافت حقایق آغاز تراژیدی افغدرعالقمندان 

 گرفت. 

من باوردارم که یاد داشتها و تذکرات مختلف در این کتاب، چون 

اهد  شالقی برپهلوی آن عده از رجال وشخصیتهای سیاسی ونظامی شوری خو

که نقشی در ایجاد و یا آغاز این تراژیدی داشته اند، وممکن است  خورد 

مال  گوشه های دیگراین حقایق را بروادار بنماید تا قلم بردارند و برخی را

 کنند. 

هموطنان ما می دانند که ، قتل سنگدالنه داؤودخان وخانواده اش، در 

تیک  ب دموکرا، توسط کودتاچیان منسوب به حز۱3۵7ثور  ۸بامداد بهار

  خلق افغانستان، سرآغازتمام مصیبت ها وبدبختی ها وخونریری های پایان 

اک تاریخی  تان است. و اگراین فاجعه دردنساپذیر درسه دهه اخیردر افغانن

رخ نمی داد و یا اگر کودتا رخ داده بود، ولی از قتل داؤودخان به عنوان یک  

ن به این گستردگی نمی  افغانستا الترنتیف آینده خود داری میشد، شاید فاجعه 

جاهدین نمیرسید و  م کشید و موقع به تجاوزشوروی و بالنتیجه  بخون ریزی

هزارانسان   ۶۵گردید و خون ابل به ویرانه موحشی مبدل نمیکشهرتاریخی 

 بیگناه کابل خشت وسنگ  آن شهررا رنگین نمیکرد. 

خان  همه صاحب نظران افغان بدین باوراند که تاروزیکه داؤود 

   مثل امروز یکه قدرت افغانستان تکیه داشت ، پاکستان جرئت نداشت برار

ان رفتن داؤودخان از صحنه  ا از می ب، ولی  سنگ اندازی کند نستان غاافبسوی 

سیاسی افغانستان، پاکستان توسط جواسیس رنگارنگ خود که در لباس 

  سعی کرد همه داروندار وهستی تاریخی  رهبران تنظیمی ظاهر شدند،

 ان را به باد فنا بدهد. افغانست

بود، از بیخ و   قه اردوی افغانستان را که نیرومند ترین اردوی منط

امی را بشمول طیارات جنگی  ببرد وتمام وسایل وتجهیزات نظ ریشه از میان

و دیگرطیارات حمل ونقل نظامی وده ها هزاروسایل زرهی  22و 2۱میگ 
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سکاد ولونا و دوربرد  وموتوریزه وغیره را با ذخایرو راکت های

دیگرتجهزات ثقیله نظامی همگی توسط رهبرجمعیت اسالمی ویا  

ردید و یا ان وتاجیکستان وغیره انتقال گت رشورای نظار به کشورهای پاکسهبر

به نرخ کاه ماش فروخته شد و به حساب های شخصی ایشان  ریخت و ذخیره 

 گردید.

اردوی افغانستان   یان رفتنپیامد، از میان رفتن داؤودخان،تنها به از م

افغان توسط  ن سال اخیر پیوسته خو وهشت  خالصه نمیشود، بلکه درمدت سی

دی وآبیاری وبهداشتی  تمام تاسیسات زیربنائی ،اقتصا افغان ریخته شده،

وصحی ومخابراتی ومواصالتی و تعلیمی وخدماتی  و غیره وغیره بوسیله 

نان جهادی  قوماندا اجنت ها وجواسیس پاکستان درلباس رهبران و

 درافغانستان از میان رفته واز میان برده میشود. 

طالبان را پاکستان بر   یکه بدنبال آفت مجاهدین، بال ست این درحالی ا

کشور جهان   ۴۰سپتمبر در امریکا،  ۱۱ورنازل کرد و براثر حادثه این کش

بر  دریک ائتالف ضد ترورویزم برافغانستان حمله آوردند و از زمین وهوا 

سال بدینسوبمب   ۸شور ویران شده و این مردم بدبخت  و بال کشیده از این ک

ح شورالبراتوار آزمایش آخرین سال کهزارکیلوئی میریزند واز این ند های چ

های کشتار جمعی ساخته اند.درحالی که اگرداودخان زنده می بود، بال  

 وپرکسی میسوخت که بسوی  کشورما به چشم بد ببیند. 

روشنفکران افغان،چنان بود  داؤودخان ،درمیان یت مرحومجاذبه شخص

که  اؤودخان د ش  با زهره نعیم،خانم برادر نبکه وقتی مصاحبه داکترداودج

ثور  7خود شاهدعینی ماجرای قتل وحشیانه داوودخان وخانواده اش در 

در بی بی سی انتشاریافت، بالفاصله داکتر سیاه سنگ را برآن  بود، ۱3۵7

ساعت واپسین زندگی   2۴ حقیقت بیفتد که"جوی این داشت تا درجست

ساعت واپسین   2۴بازشناسی س " چگونه گذشته است؟ وسواداؤودخان

اه سنگ را واداشت تا دراین زمینه یک  ی پرزیدنت داودخان ، داکتر سیگزند 

پژوهش بی  نظیرتاریخی  را به هموطنان ما عرضه کند،وبا این کارخود، 

قت هرچه بیشتر بخوانند و دیدگاه های  را با د  دوست ودسمن را واداشت آن

 نند.ک خود را )چه موافق، چه مخالف( ابراز

ارش را بطور  به  همه عکس العمل ها، ک داکترسیاه سنگ، با توجه

استوار وخلل ناپذیرادامه داد ودرپایان اثرش حتی از آنهایی که برکار او  

ه بودند، نیز وارد کرد خرده گرفته بودند و اتهاماتی هم از هرقبیل بر او 
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نان نمی بود، وط باسپاسگزاری یاد آوری نمود وافزود که اگر انتقادات این هم

 این سعه صدر! ش گوشه جهان نمی رسید. زهی برششهرت کتابش به 

 

کسانی که در دورۀ حیات و اقتدار داؤودخان زندگی کرده اند و یا با او  

می شناسند وخوبتر  دخان را همکار بوده اند، بیش از آقای سیاه سنگ، داؤو

ان قضاوت کنند ستمیتوانند در مورد شخصیت  او و آروزهایش نسبت به افغان

یل ریم عطائی،داکتر حسن شرق وعبدالجلنانکه آقایان انجنیر کچ و نظر بدهند، 

یلی از همکاران نزدیک داؤودخان درمواقع مختلف ازکارکردهای وطن  مج

ان، برای انکشاف وترقی  امداری شپرستانه داوودخان در هردو دوره زم

اند که بسیار آموزنده  ده وتعالی افغانستان ، خالصانه وصادقانه ابرازنظرکر

وضاع افغانستان وجهان ومنطقه در برای آنهای که درک درستی از ا  است و

 دوره اقتدار داودخان ندارند، بسیار کمک میکند.

  یک متخصص اما چیزیکه برای من،بسیار پراهمیت است، نظریات  

،مشاور امور پالن و اقتصاد "گیورگی پترویچ یژوف " بنام   روسی،

پس از  دخان است که اینکودر عهد صدارت دان افغانستان الدروزارت پ

سی سال بعد از قتل داؤودخان قلم برگرفته واز شخصیت وبرنامه  های 

 انکشافی  او برای توسعه افغانستان سخن میگوید. 

روسی در مورد داؤودخان   ین متخصص اهمیت مقاله ایکه ا 

سردار محمد داؤود، دولتمرد و   نوان"زیرع 

رجمه  تاشته وتوسط آقای غوث جانباز نگ" انسان

رمن به نشررسیده ومن  ج -شده و درپورتال افغان

امیدوارم که در ضمیمه ترجمه  این کتاب نیزبه  

 نشررسیده باشد، برای من ، از اهمیت کتاب "

کمترنیست. "وآن   "رمداد بهاوآن کلوله باران با

گلوله باران بامدادبهار" اگر در جستجوی کشف 

ت، این مقاله حکایتگر آرزوها  سداؤودخان از سوی یک افغان ا تلچگونگی ق

وامیال داؤودخان برای سربلندی وخوشبختی افغانستان از قلم یک فرد 

 غیرافغان است.

"از  : د شته میکندرجایی از مقاله اش چنین نو گیورگی پترویچ یژوف، 

دیدگاه من رئیس جمهور محمد داوود، یکی از بزرگترین، برجسته ترین 

شمار  ستان در نیمۀ دوم قرن بیستم بنره های سیاسی و اجتماعی افغاچه
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می رود. نام و نقش او نه تنها در تاریخ افغانستان جاودان است بلکه 

دو ابر  سیاست و طرزالعمل او به طور غیر مستقیم باالی سیاست های

قدرت آن زمان یعنی اتحاد شوروی و ایاالت متحدۀ امریکا نیز تاثیر داشته  

ظر من او  داوود می توانم بگویم که به ن ت.در بارۀ کوایف انسانی محمداس

شخصی بود پیچیده، دوست داشت یکه تاز باشد و تحمل مخالفت با نظریات 

ئن می  وقتی مطم خویش را نداشت. اگرچه باید بگویم که در موارد معین 

ا شد که مخالفت ها می توانند به خیر و صالح وطنش تمام شوند، به آنه

مایم )چون نی می نمود. می خواهم اذعان ناگوش می داد و حتی از آن قدرد

خودم بارها شاهد بودم( که محمد داوود از استدالل و برهان قوی  

 عت دهد وبرخوردار بود، او استعداد آنرا داشت تا هم صحبتش را قنا

موضعگیری خویش را باالی او بقبوالند....تصور من این است که محمد 

م عصری بسازد و سطح زنده گی مرد لبا ً می خواست افغانستان راق داوود

را بهبود بخشد. اما پروژه ها آنقدر زیاد بودند که دشوار بود آنها را  

 شود( جرمن آنالین،زیرنام غوث جانبازرجوع  -)آرشیف افغانشمرد."

ی شهادت صادقانه این متخصص روسی،  برنامه ها وپالنهای بنابرم

ن طرح و قسماً به منصه ا ن برای انکشاف وترقی افغانستخا که توسط داؤود 

رآمد و با مرگ او بقیه نا اجرا ماند، انسان را با روحیه ملی ووطن  اجرا د 

ده های  خواهی این شخصیت بزرگ آشنا میسازد و با مطالعه این افکار و ای

و برای وطن ما است که به مرگ او افسوس میخوریم وقتل او را ضایعۀ  ا

 .  پذیر برای  ملت خود میشماریمناجبران  

 روانش شادویادش گرامی باد!

 2009/  9/  23پایان 
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 م دهمقالۀ 

 

 " سیانگل یو توطئه ها یامان ۀدور ی"بازنگر

 افغانستان خیدرتار  ری نظ یاثر ب  کی

 

پرداختن به کار   یها یگ ژهیاز و یکی

  ی برا ی، حوصله مند یخیتار  قاتیوتحق  خیتار

 ی اسناد ومدارک سر یها فیآرش بهرجوع 

است.  یخیاسناد تار یومحرم  ودقت درجمع آور 

دادن اسناد  ز یودقت درتم یبدون حوصله مند

از دروغ ، سره از  قتی،حقیاز اسناد جعل یاصل

،ارائه   یگوئوگزافه  یالبافیاز خ تیناسره ، واقع

مشکل   ب یکم ع ایو بیع یب  یق یکار تحق کی

 خواهد بود. 

با مراجعه   خ،یتار قت یقف حشک یدارد تا برا فهیژوهشگر وظ وپ محقق

مورد مطالعه را با دقت  ۀدور یاسیس -یخیمعتبر اسناد تار یها  فیبه آرش

ه  و ثق لیو اسناد کوتاه وط می انبوه عظ  انیقراردهد و از م  یتمام تحت بررس

از  ی رعا که ند ی را برگز ییبدون مبالغه، آنها  ای ز یومدارک مبالغه ام ثقه ونا 

اسناد ومدارک  نیا یباشد. وقتدروغ   نی مال کمترحتا یدارا ایدروغ وگزافه  و

اسناد  نی ا فیوتأل نی درهنگام تدو د یبا  یمحقق موضوع م د،یگرد  یجمع آور

 نیقراردهد. ا یمورد بررس مختلف آنرا از ابعاد  یخیتار - یاسیس ۀد یهر پد 

  ده یپد  کی ظهور  یونر یوب  یزمان ومکان وعومل درون طیابعاد شامل شرا

 . شود یم

  ط یوابسته  به شرا  یاجتماع  -یاسیس ۀد یتوجه داشت که هر پد  د یاب

  ک یباشد، همانگونه که  یم نی و وابسته بزمان ومکان مع یوخارج یداخل

  ی م یوخارج یداخل طی شرا را برطبقمراحل ظهورو صعود خود   دهیپد 

  ی وخارج یداخل طیه شراب  وابسته زین دهینزول آن پد همان گونه  د،بهیما یپ

  ک ی  چگاهیه یاجتماع  -یاسی س یها دهیپد   یها یاست. در دگر گون یوزمان 

  ک یفقط با درنظرداشت ابعادچهارگانه است که  شود،یبُعد مطلق پنداشته نم
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. محقق رود یم  انیبازد و از م یرنگ م  ای و ابد ی یوقوام م  رد یگیشکل م دهیپد 

 ی گاه هچمد نظر داشته باشد،  یخیتار  یاه یهمه ابعاد را در بررس د یبا یم

در  یبربُعد خارج یبُعد داخل یتفوق دارد و زمان یبربُعد داخل یبُعد خارح

  ی ها دهیپد  نیا ین یع ی مصداق ها. کند یموثرتر عمل م نی زمان ومکان مع

  انه یوشرق م قایافر یعرب یازکشورها یدر برخ توانی م را یتماعواج یاسیس

 هده کرد.شام نسویسال بد از دو 

بدتر وسخت از  یعرب یدر کشورها  یاجتماع- یاس یس طیشرا د یشا

در  ی ومردم ما از جهت فقر اقتصاد کشور ما نباشد،  یاجتماع یاسی س طیشرا

که جامعه ما  یآنجائز ا یمزبور قرار دارند، ول ی سطح  نازلتر از کشورها

  ه یور وسدر سطح مردم تونس ومصر  یاسیودانش س  یسواد وآگاه از لحاظ  

و استخبارات  یالملل ن ی ب یروهایش حضور ن ق با درنظرداشت ن ستند،ین

برضد  یعموم  زشیدر کشور، مردم ما تاهنوز قادر به خ یخارج

  ی ودارائ یشخص  یها ت یغصب ملک یدولت یایوماف یجنگ تکارانی استبدادجنا

در  یعموم  یت ینارضا نی ازا یینشده اند.هرچند جوانه ها یعموم ی ها

( و)جوانان آزاد ی همبستگ )مثل حزب  یاسیس اب از احز یرخ ب تظاهرات 

  ی که با راه انداز د یرسافغانستان( درماه ثور امسال وسال پاربه مشاهد 

  ومتهم به  یجنگ نیمجرم ریدرکابل وهرات وننگرهار ، تصاو یتظاهرات

ونفرت وانزجار خود ومردم را نسبت  دند یبه آتش کشرا  ت یبشر هیلع ت یجنا

  ی عموم امیق  کی یبرا  یوخارج یلاخد  طیهنوز شرا یول ،راز داشتند اببه آنها 

دولت کابل   فراهم   اگونهیفاسد وماف  می رژ ی وسرنگون یبرضد استبداد داخل

 . ست ین

بزبان   دهیپد  کی  نا یپرداخت وب ۀوی باال،ش طیدرنظرداشت همه شرا با

 ی س ررموضوع تحت ب می وتفهدرافهام  ینقش ارزنده ا زیمورد استفاده ن

زحمات محقق برباد  ،تمامیزبان رسم یاریعم ات یدارد،بدون تسلط برادب

 . رود یم

 رعنوان یز یبرسر کتاب جناب داکتر زمان م یآئ  یمقدمه اکنون م نیا با

از  یکی « ی نت اماحکوم هیلع سیانگل یوتوطئه ها یامان ۀدور یبازنگر»

  ی وتوطئه ها یامان ۀدور ی»بازنگر ،کتاب یخیتار – یقیآثار پرارزش تحق 

محقق وپژوهشگر نامدار کشور جناب داکتر   یوسه از کباشد  ی" م سیانگل

و   افته ینگارش  ی ابتدا بصورت مقاالت پژوهش کای در امر یعبدالرحمن زمان 

   یامان ۀدور  خی دان تاروعالقمن و به خوانندگان ف یسپس بصورت کتاب  تأل 
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 است.  دهیگرد  شکشیپ

صفحه( از  4)شگفتاریپ کیا ب  صفحه(، 63۹فصل)و  ۹در  کتاب 

  ی اکادم یمشاورعلم عیهللا رف ب یصفحه(  از محقق حب 6) ظیتقر  کیف، ولمؤ

صفحه ۱۸،  می صفحه ضما 3۸ ،یصفحه متن اصل 564علوم افغانستان، 

نامه   یصفحه زندگ 3رجال، ینامها صفحه فهرست 6کتاب،فهرست منابع 

هللا وملکه  مان ا از شاه یخ یعکس ونقشه تار 72مختصر مؤلف،همراه با 

  ۀ موسس  یافغانستان، از سو یاسیس یایدر قضا دخلیل ذ جار گریا،ود یثر

در کاغذ درجه اول  در جالل آباد  یاعلموسکا با قطع وصحافت  ینشرات

 است. دهیچاپ رس  ش( به۱3۹۱)زمستان 2۰۱3سال  لیافغانستان در اوا

  د یشه ی غاز یمشخصات کتاب، عکس لو یصفحه اول بعد از معرف  در

 دهیچهارم جنگ استقالل، جد مؤلف د ن جبهه اقوماند  ،یخان کنر رزمانیم

مرد جان باز اهداء شده است.در صفحه  یآن غاز  ی که کتاب به نام نام شود یم

 حضرت یرنگه اعل ریبا تصو ب یکتاب، قصرداراالمان قبل از تخر یپشتاول 

 ،یهارم پشت چ ودر صفحه  سیازافغانستان وانگل  رقیامان هللا ودو ب هشا

  ی تکاندهنده ا امیکه پ کند یر کابل نظر را جلب مآهن د رقطا نینخست  ریتصو 

 در خود دارد.

به نگارش آمده   را یگ ات ی با سبک روان وادب یدر یبه زبان فارس  کتاب 

اسناد محرم  ۀدست اول وارائعات حاظ اطالو خواندن آن لذتبخش واز ل

  ز یبرانگ نیدلچسپ وتحس  اری بس  ستمیدر قرن ب یحکومت هند برتانو  یفیآرش

 .ست ا

 یخیآگاه وبادرک سلسله مقاالت محققانه وبا ارزش تار خوانندگان

( شاهد   یحکومت امان ه ی عل سیانگل ی)توطئه ها  ۀدر بار   یجناب داکتر زمان

وطن پرستانه    یو دلچسپ یم با حوصله مند قام ی ر عالپژوهشگ نی اند که ا

اسناد  یواز ر اوعمداً کتمان شده ر ارمهمیبس  ۀبره ک ی خی مربوط به تار اسناد 

  م ی موز تشیاز بر 2۰قرن در  سیانگل ۀوزارت خارج یها  فیمحرم آرش

اقتباس و   یقابل وصف ی با حوصله مند  یبرتانو  هند  فیآرش  میوهمچنان موز 

 ارسودمند یاسناد مهم ، مواد بس نیا  فیوتأل قیسپس از تلفونموده داشت  اد ی

مقاالت   بشکل وهش،ژ وپ قیقبول شده تحق یارهای مع بقوآموزنده را مطا

  ی کامل مستند ساز یطرفی با ب یدر یرایگ ات یبا زبان روان وادب  حدهیعل

 کشور ارائه داده اند. جوان   ی ما ونسل ها  ینموده و برا

 ولذت برده  فی ب مورد بحث کعنوان کتا صل وهر رفه ۀاز مطالع من
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 توان ی مو داشت  یمن تازگ یکه برا   دمید در آن  یاد یام ونکات بکر وتازه  ز

از   خبریوب  ادهیبر جامعه ساده وپ  سیاستعمار انگل یاز سو  کهیبه عمق فاجعه ا 

 اشک جامعه خود  یها یبرد و بر بدبخت یما نازل شده است، پ زیچهمه 

 .خت یر

از  یکه درکودک خورد یمن به شاه امان هللا از آنجا آب م ید عالقمن ت عل

راجع به شاه امان هللا    زومرینمحل خود در  سواد یب ای اد کمسو دانیشفیر

در  یبودم ول دهیها شن  فیوتوجه او نسبت به مردم  واستقالل کشور تعر

  چ یو در ه  یردرسیوغ یکتاب درس چیوفاکولته دره سهیولدوران مکتب 

دیدم ن چیزیامان هللا شاه  یدر مورد کارنامه ها یآئ وگردهم  کنفرانس

 . دمینشنو

در با امان هللا خان ت نادرشاه ومصخرا  علت این امرهان افغان، اگآ

زرغونه عبیدی بحوالۀ خانم  داکتر .می دانند  دورۀ امانین تاریخ ساخت وارونه 

افغانستان  استقالل فیسبوک خود بمناسبت استرداد  برگهدر ،منیژه باختری

در  نهبه شکل باژگو یخ یتار  یدادها یو گزارش رو خی جعل تار مینویسد :» 

دوران   مونیاز اتفاقات نام گرید  یکی ،یسرد  یهاو کتاب  خی متون تار

خانواده خود مجدانه و از سر  یاعضا  رینادر شاه است. او با سا ییحکمروا

استقالل   کنندهل ینوان تحصتا نام شاه امان هللا خان را به ع دند یکوش نهیک

  رون یب  یخ یتار و یدرس یهااز کتاب  ،یو مترق گرایو فرد آزاد  انستانافغ

کمرنگ بسازند. در عوض، نام نادر خان به عنوان   ییهاجا رد  ایو  ند ی نما

محمد نادر شاه  حضرت ی»مصلح بزرگ و نابغه معروف افغانستان اعل

ه  وط بمرب  ی ادهدایاو سازند. نادر خان رو نی را جاگز «ی غاز

 ی خ یرتا یها در متن د،ید یکه خود الزم م یآن سان زین راخواهان مشروطه 

و محصل استقالل افغانستان   یترق یان بانوکرد و خود را به عن فیتحر

 نمود.  یمعرف

نگارد: »نادرشاه در خصومت با شاه امان هللا   یغالم محمد غبار م ریم

و   یامان  یها  سهیل یااسم ندکهرسا ییرا تا جا یخان، تعصب و تنگ نظر 

  ل یالل و دارالفنون تبد تقنجات و اس یو معموره داراالمان را به نامها  ه یامان

  ر یام رنایام نصرلناربنا ا ای ترانه امان هللا خان )الهنا  یکاردها یر یحت ونمود 

او از تمام کشور جمع و نابود  یهااالفغان امان هللا خان...( را با عکس 

   "( 7۶. ص نه و قانونال رسا س ۹3).«د یگردان
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در  ،گردید قرمستچپی درکشورنظام که   ۱357ثور در  یکودتابعد از 

افغانستان را از   اللاو استق نکهیمان هللا واقالل   از شاه اتبود از جشن اس  اد ی

سالگرد  نیبعد از اول ی ول شد،یم اد ی های، در سخنرانبود حاصل کرده  سیانگل

  ی بمناسبت سالگردها   مگردر عهد کارمل  .شد ینم اد ی زیثور از او ن  یکودتا 

به  نهمی ا کنمیمر. فکد یگرد یم یآور اد ی شتریب استرداد استقالل ازشاه امان هللا

خود را ادامه دهندگان راه  مشروطه  یپرچم بران خاطر آن بود که ره

مردم را نسبت   ینی خوش ب خواستند یم  نسانیوبد  کردند یخواهان دوم وانمود م 

وتحول   یشاه امان هللا در جهت ترق یبرنامه ها  ۀه دهند ه ادامخود ک می به رژ

 جلب کنند. ود افغانستان ب 

وبه کابل  ریدر خارج کشور تکث زیمرحوم غبار ن خی ردوران تا نیدرا

  ی شاه امان هللا آگاه  یاصالح  یهاآورده شد ومردم با خواندن آن از برنامه 

دان مهر آن شاه متجدد سنپ یوترق  کردند وکم کم در دل تحول طلبان دایپ

امان   شاهاست که من  تمسی. پس در دهه هشتاد قرن بگرفت یجا مخواه  یوآزاد 

او را نسبت   د یونفرت شد او را به استقالل ومردم افغانستان   نیعشق آتش و هللا 

درک واحساس کردم ومهر واحترام او را در دل جادادم و   سی به استعمار انگل

 رم . ارج بگزااو را   شتری نمودم ب یسع

مه  عالکتابم را در مورد»  نیاول  دنیدر کشورسو  2۰۰2در  

با تخوالت  تیمتنفذ در ضد تی وحانر،شاه امان هللا ونقش  یدطرزمومح

که   یمناریکتاب در س نی چاپ به پشاور فرستادم. ا ی« نوشتم وبرا یاجتماع

از  یریغف بود وجم بمناسبت جشن استقالل در بن آلمان برگزارشده  2۰۰4در 

   ریوانجن  اندافغانست  هیدوست: هند  یافغانان مهاجربا فرزندان  آن شاه آزاد 

 . افت ی  عی حضور داشتند، اقبال توز زیتان نس دافغان هللااحسان 

دوم   ت یوجنبش مشروط یامان ۀدور خیمن ابجد خوان تار  یبرا  نی بنابر

ه پژوهش  ل شد قبو یهارای ،که با مع یداکتر زمان یآقا ی خیتار  ی ، نوشته ها

ارم که اگر  د  ن یق یآموزنده وبا ارزش اند و  اریارائه شده ، بس یخیتار  یها

  ش ی خو یا نظرنوشته ه د یبودند، به تجد  یزنده م ،هم یبی بوفرهنگ و ح غبار 

سودمند جناب   قات یاز تحق  یر یپرداختند وبا بهره گ یم یامان ۀدر مورد دور

 .کردند یستند تر م وم  املتررا ک شیخو ی،نوشته ها  یداکتر زمان

  رنام یز  یکتاب زی او ن ریاخ ی که درسالها زین ړکاکحسن داکتر  دوارمیام 

 یاشارات ست،ودرآن" نوشته ا کتنه ینو وهیته  یهللا واکمن د پاچا امان" 

است که در آن  دهیند   سها یانگل یاز سو را یسند  چ ی ه یو  نکهیبرا یدارد مبن
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  ی کتاب محققانه آقا نیمرور برا شد، با رفته با یبرسقوط شاه امان هللا تذکر

 بپردازد. شیها  یرفع کاست ه وب  د ینظرنما د یبرکتابش تجد  یزمان

  م یبرضد رژ سیانگل  یتوطئه ها رامونیپ ریدر دوسال اخ یزمان ترکدا

آنها   د یوتوح قیکه سرانجام از تلفنوشته اند  یفراوان یق یمقاالت تحق یامان

ه اکنون  در دسترس اهل مطالعه وکتاب د کآم انیم به یر ینظ یکتاب قطوروب

به   نی من آنالرالت قبالً در پورتال افغان جقا از آن م یمهم یدارد و بخشقرار 

 داکردن یپ یهمه دقت برا نیهمه کارو ا  نیخوانندگان ارائه شده است.ا

 ،واقعاً یبرضد نهضت امان سیانگل سیبا دسا وند یدرپ یسرنخ)سرکالفه( اصل

  ست یپوره ن یکه از توان هرکس خواهد یعالمانه م یبائیوشکصله وقت وحو

 کی برآوردن  ی گستیو استعداد وشا  ت یظرف یمانز وخوشبختانه که داکتر

برآمده  یقابل وصف یکار سترگ را داراست و از پس انجام آن بدرست نی چن

گو ودل ودماغ منصف   قت ی وزبان حق نی حق بکه چشم  ی آنان د یبا یاست وم

 ی،قدردان یداکتر زمان یطاقت فرسا وبدون مزد وپاداش آقا از زحماتدارند، 

ظهار تشکر ونثار  ند واز اهقرار د  شیخو یورد نوازش معنو م  واو را ند ی نما

 نورزند.  غی در شیخو یشادباش ها 

  ی جناب داکتر زمان  یکار پرمشقت وتوان فرسا را برا نی انجام ا من

  شتر یب  یها سر رساندن کار ب ر راهرا د  یو د یمز قات یو توف می گویم کیتبر 

سلسله  ای کتاب و نیا عهجوان کشور با مطال  یدست خواهانم . نسل ها نیازا

  ۀ شیخ ور یبه ب   توانند ین،م ی در پورتال افغان جرمن آنال یزماناکتر د مقاالت 

و ملت ما شده است جامعه  ریکه دامنگ یها یو بدبخت سیاستعمار انگل سیدسا

  چ ی ه سیدسا  ب یفر د یخود با استعمار واستبداد نبا کار یر پببرند و د  یپ  شتریب

کار   شیخو  هن یم  ینعمران وآبادا یتن واحد برا کیرا بخورند و مثل   ی اجنب

خود بکار   یواجتماع  ی فرد  یآزاد وخرد وتجربه خود را در راه رفاه و ند ی نما

 .  رند یگ

ل ازکار محققان و پژوهشگران هموطن درداخ ریوتقد  یقدر شناس 

بجا  اریکار بس یداخل ک یواکادم یعلم  یمسئوالن نهادها یاز سو وخارج،

بلکه   کند ینم گرانید  ه متوج یضرر چی کننده است وه قی شوومعقول وت

دانشمندان   یخوب از بد و اخالق قدر شناس ص ی تشخ  یاعل ۀدرج انگری نما

ازآن  رونیبهموطنان در  ریسا یکشور از زحمت کش یموسسات علم

   اهد بود.موسسات خو
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را از   یقی تحق طاقت فرسایکار نیرا یکه من تا کنون نظ کنمیم اعتراف

در  خی ازاستادان تار کی چ یه یسو واز نگار خی وتار خدانیتار چی ه یسو

  س یرئ  ایپوهنتون کابل و  سیرئ  یام و اگر بجا ده یافغانستان ند  یپوهنتونها

  د سن ،یانترزمداک کار ن ی بودم، بخاطر تنها هم یافغانستان  م علوم  یاکادم

ل  اص افغانستان حدولت  صالحیرا از مقامات ذ  خیتار  یافتخار  یدکتورا

که وجدان قضاوت هموطنانش  شد یتا تصور م منمود یاهدا م یوبه و  کردمیم

 .دانند یوسودمند را م د ی مف  یاست وقدرکارها داریب

 قیهموطن دانشمند ودق نیچن  کیکه با  دانمیخود را خوشبخت م من

سودمند شان   قات یوازصحبت ها وتحق ستم  ه هم عصر وآشناهلو پرحوصالنظر 

 داده ام. انتقال گرانیممکن آنرا به د  حد بهره برده ام وتا 

 ی برا  یق یتحق -یدست آورد بزرگ علم کیکتاب را   نیمن ا 

آن   یمحتوا ۀدر بار یاد یز یها  یوگفتن شمارم یم 2۱هموطنان خود در قرن 

دور نباشد که با   اد یآنروز ز دوارمیوام گذارمیم گریت د دارم که آنرا به فرص

 بپردازم. ن آ یشترمحتوایب  یوانم  به معرفبت کتاب  یها ازفراز  ینیگلچ

جنگ استرداد استقالل مولف گرانقدر،از جمله " نی ا یخی گرتارید  آثار

ناگفته   ینهفته وحرف ها  قی،حقا افغانستان،جبهه فراموش شده چترال وکنر

او   یمبارز  یغوشتونک ی خپلواک یپه آزدسرحد ک ز»ی" و نجبهه چهارم

  رآثار سائو«، هډ ون یکنر رزماخانیم  یدغاز یمشهورغزاگانو کدمومندو په 

  ۀ شان درعرص  شتریب یها ت یموفق د یشان از ارج فراوان برخوردارند. به ام

 کشور.  یوطب ی واجتماع  یفرهنگ  دات یتول

 2013/  7/ 27انیپا
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 یازدهم مقالۀ
 

 

 ب، آئینۀ تمام نمای فجایع حکومت سقوی النقالتذکرا

 ( 2015/ 12/ 28-20)نوشته شده در  

 

 

ال فیض محمدکاتب هزاره است که تاریخی م رآخرین اث تذکر االنقالب

  345صفحه )  3۸۸به همت وسعی آقای علی امیری، در کلن آلمان ، در

 صفحه مقدمه( به چاپ رسیده است.   43صفحه متن و  

 

در این کتاب، وقایع و رخدادهای سیاسی افغانستان  از دسمبر 

 )از قوس۱۹2۹اگست  23)یک ماه قبل از سقوط رژیم امانی( تا ۱۹2۸

ش( وچگونگی حکومتداری حبیب هللا کلکانی  ۱3۰۸سنبلۀ  3 تا ۱3۰7

 است.  بطور روز مره ضبط و ثبت شده ، مشهور به بچۀ سقاو

ویراستار کتاب آقای امیری در مقدمه جامع ومفصل خود نوشته  

این کتاب برپایۀ تنها نسخۀ منحصر به فرد آن که به خط مؤلف،در   است:»

   ثبت است، به نشر میرسد.«  129/ 25شمارۀ  آرشیف ملی افغانستان، تحت

 مقدمه(42) ص
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 ی خوانیم که : م امیری ۀدر مقدمجای دیگری 

در امان نیست. تمام اقشار  تیغ قلم کاتب مهیچ کسی از د»

مختلف مردم افغانستان، از مشرقی وجنوبی تا کوهدامن 

وشمالی، از کارگزاران حکومتی رشوت خوار وباجگیر تا تاراج  

کفش از پای مسافران، از مال نمایان جاهل ر آوردن لباس ود

استفاده گران از دین  وءومتنفذین وسران معامله گر تا س

را با شجاعت ه سود سیاست وقدرت، همه وهمه ب وکوچی 

میدهد. این است که این  وصراحت بی مانند، مورد انتقاد قرار

ن تأملی در باب ساما اثر را فراتر از گزارش روز مره ، دفتر

 1  میکند.«، مبدل و نقد اخالق و رفتار عمومیسیاسی 

، مقدمه مفصل وجامعی ریویراستار کتاب آقای علی امی

 ودریکجا میگوید:  نقالب کاتب هزاره نوشته است ال برتذکرا

»تذکراالنقالب، رشته از یاد داشت های روزانۀ فیض محمد کاتب  

کومت  ی دورۀ حوچشمدیدهای ومشاهدات مستقیم او را از واپسین روزها

نه ۀ داری امیرامان هللا خان وسقوط او،تا اندکی بیشتراز هفت ماه از دور

روائی، بخش   ساختاری و در برمیگیرد.از نظر اماهۀ امیرحبیب هللا سقو ر 

نخست کتاب، حکم مقدمه را دارد وپی رنگی است که رویدادها و گزارش  

از نظرزمانی   داشت ها های بعدی بر زمینۀ آن استوار میگردد. ... این یاد

 سقازاده همزمان با وقوع انقالب و تصرف کابل به دست سپاهیان حبیب هللا

ان جنوبی، کابل را به ک ماه ونیم پیش از آنکه سپاهیی شروع میشود وحدود 

اصطالح فتح ]از وجود سقویان خالی[کنند؛ به پایان می رسد. بدینسان ، 

دارد؛ اما پایان ندارد. آخرین  که آغاز کتاب تذکراالنقالب روایت ناتمامی است 

  2 ل...« و ربیع اال22:»روز چهارشنبه جمله کاتب اینست

لف به مردم افغانستان، این  پیام اندوه آلود مؤ ننشر این اثر و رسید 

  » اگر  :بود  گفتهکه هفتصد سال پیش  تداعی میکند را شمس تبریزی سخن 

ویم، بعد از هزار  ه مگر نگگفتنی باشد و همه عالم از ریش من در آویزد ک

 3سته باشم.« سال این سخن بدان کس رسد که من خوا
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رگش بگوش آن مردمی رسید  مسال بعد از  ۸6نیز باالخره  تب سخن کا 

برسد. من وقتی این   ند چ یکی ازپیروان راه ورسم  پسرسقو نمیخواست که هی

فته و  اثر با ارزش تاریخی را خواندم،از بس در آن نکات تازه ومطالب ناگ 

از طریق پورتال   بسیار دیدم، بال درنگ آنرا  به معرفی گرفتم و  شنفتهنا

 نستان به نشر سپردم. ان جرمن آنالین وسایت تول افغغااف

 ض یمال ف زیخاص آنزمان و زبان قسماً تند وطعن آم ات ی ادب کتاب با نیا

ه  سقاء قرارگرفت ۀاز بچ ت یکه در حما یمحمد کاتب نسبت به اشخاص واقوام

، ت داشچاپ نخواهد  قبالهم درافغانستان ا گریتا صد سال د از نظرمن  ،بودند 

ن است باعث بگومگوهایی ازسوی  کعصبات قومی وزبانی ومذهبی ممت زیرا

اعضای پارلمان، از نوع اعتراض وکیالن شورا برسر چاپ قاموس آریانا  

انسور  دایرة المعارف در مورد ارقام اتنیک های افغانستان گردد وسبب س

اب وحتی باعث برطرفی مقامی که اجازۀ چاپ ونشر آنرا داده باشد، گردد. کت

ردیده از کشور امکان نشر آن میسر گ جن دیدگاه همان بهترکه در خارایاز

است وشاید آهسته آهسته حساسیت های وتعصبات نسبت به محتوای کتاب،و  

  شور میسر مولف آن بمرور زمان کمتر و زمینه برای چاپ آن در داخل ک

  ا ی  یکاپ یاصل ۀنسخ یمتن را از رو راستار،یو بوده کهخاطر نیبه هم گردد.

است به چاپ رسانده شور بدون کم وکاست کوبعد در خارج از  هکرد  س یونور

  ی مطالب و رخدادها  نی بنابر تا اصالت گفتار ونوشتار مؤلف محفوظ  بماند.

  ی به زبان ها اب کت نیا   ترجمه شده ینسخه، از تمام متن ها  نی ثبت شده درا

 است.معتبرتر ومرجح تر   یسیوانگل  یروس

ق   بیع االول مطابر22را  در روز تذکراالنقالب  ایکاتب، یاد داشته

بگواهی تاریخ، نادرخان   ش( متوقف کرده است.۱3۰۸سنبله 3اگست )= 23

(   به ارگ شاهی کابل وارد شد؛ ۱۹2۹اکتوبر  ۱5ش/ ۱3۰۸میزان 23روز) 

جاه روز قبل از فتح کابل توسط نیروهای نادرخان، از ضبط ،کاتب پنبنابرین 

 سقاوی عاجر آمده بود. ی و ثبت  رویدادها

  ۱5اگست تا  23آن پنجاه روز یعنی از ب حوادث تکاش کا

ش( که کابل از وجود دزدان ومتجاوزان  ۱3۰۸میزان  23-سنبله 3اکتوبر)

ود را نیز ادمانی خسقاوی خالی شده بود، نیز می نوشت وحال واحوال ش

ه از طرف  یک ابراز میکرد، اما متاسفانه کاتب بعلت مریضی  از اثر لت و کوب
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نامه از مردم هزاره ،(عاید   هللا ،) به جرم نیاوردن بیعت  ب حمیدهللا برادر حبی

روز را درج تاریخ   5۰حالش شده بود،دیگر توان نوشتن نداشت تا وقایع آن 

درحکومت نادرشاه هنوز در قید حیات  وچند ماهنماید. معهذا کاتب  تا یکسال 

نی  از ازدان بسرکردگی حبیب هللا کلکد  بود، واحتمال نوشتن وقایع ایام فرار

وتسلیم شدن شان به نادرخان واعدامش درکابل، وجود کابل و دوباره بازگشت 

داشت، اما هیچ کس موفق نشد تا تتمه تکراالنقالب کاتب را پیدا کند وکتابش  

 اید.  مل تر نمرا کا

، قوماندان  کتاب خاطرات جنرال یارمحمدخان وزیریخوشبختانه 

 ی تذکر االنقالب  را پرمیکند. کابل از چنگ بچۀ سقو، این خالت لشکرنجا

کردگی  اقوام جنوبی بسر ودیگر ستانفتح کابل توسط قبایل وزیرداستان 

  او را با ونامه ها وتعهدات نادرخان سپهساالر جنرال یارمحمدخان وزیری و

خان را برای امان جان به بچۀ سقو وفرار از سران قبایل ونامۀ شاه ولی 

از قلم ( دخپلواکی او غلواکی جګړی) قالۀمدر زۀ شمالی  ارگ  رامیتوان وادر

 رساله مطالعه کرد.ین اخیرا زیرکیاردر داکتر

کاتب به حیث یک مؤرخ ویک شخصیت آگاه و دور اندیش که عمری 

حمن خان و پسرش امیر حبیب هللا خان، به حیث ر عبدالررا در دربار امی

ب کارانۀ  یانت و دو روئی وتالش های تخر خیمؤرخ رسمی بسر برده بود، از

ایۀ  دولتی  ونیز بعضی روحانیون متنفذ کابل در حمایت برخی از رجال بلند پ

از پسر سقاو وتشویق وترغیب او برای سقوط دادن رژیم امانی  دراین اثر  

 ندی نام برده است.شفاف و تبشکل 

  

 :نویسد  آقای امیری در بارۀ اهمیت تذکراالنقالب، می

نا از رش دست اول یک مورخ دانا و بیاکتاب تذکر االنقالب، تنها گز»

رویدادهای سیاسی یک دوران سرنوشت ساز نیست؛ بلکه نگاه یک 

"رجل سیاسی" وتاریخ نگار دارای اندیشۀ سیاسی به این تحوالت نیز 

 : ده در ادامه میگوید یسننو  هست.«

به روشنی و واقعی ماست راالنقالب، آیینه ی تمام نمای » تذک

اتب اهل هیچ که هستیم به ما نشان میدهد. ک تمام، ما را آنگونه

ایدئولوژی نبود وهیچ موضع مذهبی، قومی یا زبانی نداشت. ازاین رو 
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معنوی ز سیمای در کتاب خود سهم همه را ادا کرده است. او تصویری ا

واخالقی مردمی که اکنون به تقلید از ایدئولوژی های خاستگاه 

له" می خواند، ترسیم کرده ارا دارای "فرهنگ پنج هزار س ودگرا،خ

که با گذر نزدیک به یک قرن هنوز از نگاه کردن به آن وحشت  است

 19می کنیم. برای مثال ، به این فقره در ذیل وقایع روز دوشنبه 

 اپریل توجه کنیم:29ثور/9مطابق /ذیقعده

وزیری را، از  وم» دراین روز، به ساعت نه صبح یک نفر مهاجم از ق 

سرچوک به دار سیاست خان، که دستگیر شده بود، در  تبعۀ امان هللا

کشیده، دو تن را هدف تیر تفنگ وهالک وپانزده نفر را الی ولجن به 

ین گردش منادی د. ودر حه، دربازار گردش داده، تشهیر نمودندرو مالی

 تیغ هللاادشاه اسالم وخادم دین رسول ندا میکرد که :هرکه به روی پ

رهسپار عبرت می  دچار وگرفتار افتضاح و نخالف از غالف کشد،چنی

واحدی نیم پاو نمک و نیم پاو آرد با هم  شوند. وبرای شان قرار هر

شان  بانه روزآمیخته وپخته امر دادن ]خوردن[ کرد تا بمیرند.غذای ش

 .4همین باشد.«

است.اما آنجا که ع امیری می افزاید: » این قطعه انتقاد نیست، بیان واق

میسازد، لحن او انتقادی ری شخصی اش را به قضایا دخیل وکاتب پای دا

واغلب تند و گزنده است. نیش زهر آگین نقد او،اما همواره سرد... به کالم او  

ه است. او از حضرت های شور باال داد قدرت تخریبی وسنجشگری بسیار 

« نام می برد رب مملکتمخرهزنان دین، ودزدان ایمان و بازار به عنوان»

یز قضاوت تلخ و دردناک و درعین  مردم جنوبی ومشرقی ن ص ودرخصو

 .5 حال تند و بی باک دارد.«

بنابرین تذکر االنقالب را ،خواننده باید با قلب گرم ومغز سرد مطالعه 

افرادو یا تمجید اشخاص وحتی اقوام کشور، پند بیاموزد ز نکوهش کند و ا

را که بدبختی ها و   بکوشد، نه اینکه نویسندۀ آن ود ودر اصالح رفتار خ

غیر قابل تحمل را خود و مردم هر روز تجربه میکردند، مصیبت های 

 مالمت کند.
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ود ما در این نوشته ، به استناد کتاب تذکراالنقالب، بجای آنکه از خ

ۀ کتاب بگوئیم، سعی خواهیم نمود که خواننده را با نویسندۀ کتاب یعنی  دربار

یت را از  تا نقاط  قابل مکث و با اهم   میض محمدکاتب ، رو در رو سازی ف با

زبان خود کاتب بشنود. به همین خاطر، بجز در موارد ضروری ار تبصره 

د ونگارنده  زم بیفتها و ابراز نظرها،خود داری میشود، مگر آنکه توضیحی ال

همه نقل   آنخود را محبور به ابراز نظر بداند. البته ناگزیرم در اخیراز 

و قضاوت را به  جه گیری در چند اصل ارائه کنمیقولهای کتاب، یک نت 

 خواننده  واگذارم.

برداشت من در بارۀ کتاب مورد بحث اینست که، کاتب بعد از یک   

هنگی دولت امانی،  صادی وفرمقدمه برچگونگی اوضاع سیاسی واقت

 ها وبررسی علل  شورش مالی لنگ در جنوبی وسپس شورش شنواری

  من وکوهستان بسرکردگی  حبیب هللا ادرمشرقی و اغتشاش مردم کوهد 

کلکانی، به بازگوئی سوابق امیر جدید )پسرسقاو( پرداخته است. ابتدا 

و  رسیدن ا ازاشتراک او در قطعۀ نمونه در جنگ منگل، وسپس از به شهرت 

  در راهزنی وقطاع الطریقی درکوهدامن واطراف کابل  وباالخره از فرار او 

  فروشی)سماوارداری(، وسپس ترک  یه پیشاور، ومصروف شدنش به چاب

کردن این شغل و رفتنش به کوهستانهای تل ونوشکی و روی آوردن دوباره  

 میکند.  او به دزدی در قلمروهند برتانوی ، و بازگشتش به کوهدامن یاد 

کاتب، از زندانی شدن پسر سقاو در پیشاور به جرم دزدی، آنطورکه 

ور اسرار آمیزی از زندان  طدرکتاب خود روایت کرده، و ب ارمرحوم غب 

یس در پیشاورآزاد و به کوهدامن بازمیگردد و در راه بازگشت با چی  انگل

کند.   اشخاصی روبرو شده و آنها چی چیزهایی به او گفته بودند، یاد نمی

لوم میشود که  اطالعات  او از اقامت حبیب هللا کلکانی  در پیشاور  مع

 بوده  که ضبط کرده است. درهمینق

قدرت مند شدن روز افزون بچۀ سقاو، پس از تشکیل  دایرۀ  از  ب کات

دزدان در شمالی و پرداختن به قتل و سرقت وباج گیری از صاحبان مال 

بین کابل و بلخ و ایجاد رعب مسافرین ومنال، وتاجران قالین و قره قل و

طمیع کردن حکام وعالقه  ت  وترس در دل مسافرین و ساکنین شمالی ، و نیز
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هستان( از طریق دادن سهمی از مناطق شمال کابل )کوهدامن وکو  داران

اموال سرقت شده به آنها، وحصول اطمینان ازعدم دستگیری اش از سوی 

ند برد که مردم به ضعف آنجا بل حکومت محلی، شهرت او را بتدریج تا

 حکومت در برابر او باورمند شدند. 

بلند رتبۀ دولتی  از  رابطه وحمایت برخی از مقامات ز کاتب همچنان ا

 واطمینان عدم دستگیری وی یاد میکند ومیگوید:  ترس وبیم از  حبیب هللا

او حبیب هللا هنگامی   بیش از پیش در دل مردم جا گرفت و رسوخ یافت که 

چاریکار ویک عالقه دار را به قتل رساند و دولت با وجود اعزام حاکم 

   .نتوانست او را دستگیر نماید   مینیروی نظا

کاتب اشاره میکند که اعزام رئیس بلدیه کابل احمدعلی خان لودی به  

حیث نماینده فوق العادۀ دولت برای مذاکره ومفاهمه بامردم پروان)کوهدامن  

و   6هللا کلکانی وسید حسین معاون بچۀ سقاو  با حبیب  وکوهستان(، ودیدار

ت  پسرسقاو  رنها، بیش از پیش برجرئت و قد آ دادن امتیازت فوق العاده به

وامتیازاتی را که از دولت کسب کرده بود، به مشورت و افزود، و او قدرت 

رهنمائی ماموران خائن دولتی، برضد دولت بکار برد و با همکاری  

معتبر دولتی رژیم امانی را با سرنگونی مواجه  از رجال ودلگرمی برخی 

 « آب  چشم زیکی  داستانست پر ان کتاب: »ایساخت، که شرح جزئیات آن در

کاتب، می دانست که همراهان حبیب هللا کلکانی، مثل خود او گروهی  

از دزدان و رهزنان و ولگردان وچاقوکشان کوهدامن وکوهستان اند که جز  

و تجاوز ودست اندازی بر زنان ودختران و   پاول مالدزدی و غارت و چ 

برمردم   ت وجود چنین افرادی برای حکوم د،پسران مردم کاردیگری بلد نیستن

نمیتواند دیر دوام بیاورد؛ پس دست به ثبت وقایع  غیر قابل تحمل است و 

سیاسی ونظامی کشور زد و تمام چشم دیدها وشنیدگی ها واطالعات خود را 

که درکابل وشهرهای اطراف آن رخ می داد، بصورت   اتفاقاتیاز حوادث و 

 
»پدر یا »سقاو« خطاب میشود. سقو« دارند، بصورت»سقائی ی که شغل آبکشی با کسانبه ابل درک - 6

هدامن بود وبه شغل سقائی یا ابرسانی به حبیب هللا بنام امین هللا  یا عبدالرحمن؟، از اهل قریۀ کلکان کو

( به همین خاطر مردم 265لی، صخانه های مردم اشتغال داشت.« ) آتش در افغانستان، ترجمه کهسارکاب

زودتر در محل شهرتی است که یک نفر با آن بخاطرد آن ار بروک به پسر او بچۀ سقاو خطاب میکردند.

 .شناخته میشود
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ل های بعد از خود سنام »تذکراالنقالب«  برای ن بهروزانه ثبت کرد وآن را  

 بع مستند ودرس عبرتی باشد برای آیندگان.گذاشت تا من

کاتب، دراین کتاب  خود، بر شاه امان هللا وکارکردها و کارگزاران او  

ن وازظلم وستم ماموران رشوت خور دولت در زراء خای انتقاد میکند، از و

های   د. از زورگوئیها وتجدد نمائیکنپایمال کردن حقوق مردم شکوه می

دید بلدیۀ کابل، برای پوشیدن جبری لباس وکاله  احمدعلی خان لودی، رئیس ج

ومیگوید که او مردم را اعم: از غنی وفقیر، توانگر  اروپائی،انتقاد مینماید 

ندار واهل کسبه، فروشنده ومشتری، چنان تحت فشار واذیت  گر،  دکاوناتوان

نی سلطنت شاه امان هللا  و د که همگی دست دعا برای سرنگبوداده وآزار قرار 

 مان بلند کرده بودند. به آس

اهالی شهر را از قوی وضعیف   بقول کاتب، احمدعلی خان»

ووضیع وشریف ودکاندار وحرفه ور بازار و ذکور واناث 

ته در زیر انواع فشار وانزجار پوشیدن لباس صۀ دو هفعر

ه آورده عموم را دست دعا یررسمی وکاله اروپائی وغیره وغ

طنت امیر امان هللا خان را رگاه کبریا برداشتن و زوال سلدبه 

  7،« از اوتعالی خواستن،کشانیده بود

)نواسۀ   وغدر وخیانت احمدعلی خانکاتب، از نقش مخرب 

( که درتشجیع  ۸، صدراعظم امیر شیرعلیخان ند ق خان لوسردارمحمد رفی

ه برکابل  لامانی  ومجهز کردنش برای حم لت ومقاومت پسر سقاو در برابر دو

گوید او بود که مینی، رول مهم بازی کرد، یاد میکند ووسقوط دادن رژیم اما

بعد از رفتن به قندهار با عنایت هللا خان و ایجاد نفاق درمیان اقوام درانی  

همه مواضع  ه درغزنی با طرفداران سقاوی آمادۀ نبرد بودند،»قندهار ک

 « 9  [ در نوشتند.ررا فروهشته راه انتشار ]فرا مهمستعده ومستحک
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 ر افغانستان« صفحاتمتاخ » پادشاهان کتاب،  دران امیروکشدته شدن پسر وبرادر امیرشیرعلیخان ابر

 دیده شود. 132- 130و111-112
احمدعلی خان در خفا کس نزد پردل خان » یگوید که:کاتب، جای دیگری م،  (53ص تذکراالنقالب، - 9

ه خدمت گزاری تابدین جا رسانیدم واینک حوالۀ سپهساالرحبیب هللا خان فرستاده پیام داد که من کار از را
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کاتب، همچنان از حمایت محمدولی خان وکیل شاه امان هللا  

ازپسرسقاو، از توطئه های حضرات شوربازار و تشویق و ترغیب مریدان 

از همدلی غالم صدیق خان وزیر خارجه با    خان، خود بر ضد امان هللا

ت  ررای حمله برشهرجالل آباد وغاب شورشیان شنوار وتشویق کردن آنان

وبه آتش کشاندن عمارات پرشکوه در شهر   وتاراج دارائی دولتی وسوختن

 جالل آباد، حکایت میکند.

واز شجاعت و  وردک به امان هللا خان کاتب، از وفاداری مردم 

ردکی با قشون های سقاوی  که های شان برهبری کریم خان ومت ونبرد استقا

یاد میکند وجای دارد تا   ا از پیش برمیداشتند،به نیکیر در همه جا سقویان

مستقلی دربارۀ قهرمانیهای مردم وردک برویت این کتاب نوشت. کاتب   مقالۀ

  و حمایت  همچنان از وفاداری وپایداری مردم هزاره  نسبت به امان هللا خان 

س  شان از سردار امین خان برادر امان هللا خان وخواجه هدایت هللا خان رئی

هزاره   ، ونیز از جواب محکمی که مردمت هیئت اعزامی شاه به هزاره جا
 

رعت هرچه تمامتر خود را به قندهار رسانیده ، شهر را تصرف کن، چنانچه به س  انجام آن به شماست که

نجا بی مانعی درحالی که قبایل درانی در شهر انجمن و در تعیین پادشاه باهم گرم او قالت را گرفته واز آ

ه د گشت وشهریان خود را در ورطۀ هالکت ودمار دیده وابواب شهر را بستصحبت بودند،به قرب شهر فرو

 آن شفیع ساخته، هفت روز مهلت بیعت واطاعت کردن وامان خواسته،پردلخان پیشنهاد شان را پذیرفتهوقر

 در منزل باغ فروکش کرد و به حبیب هللا خان خبرداد و از غدر احمدعلی خان خاطرش را شاد ساخت.«)

 ( 23۰، ص همین منبع

یکند:»وهم دراین روزطیاره ای که به وهش مجوزا،اهالی شهر  قندهار راچنین نک 12کاتب در ذیل وقایع 

ز شجاعت... شهر قندهار وخبر سپردن علی عید ارفته بود؛ بیعت اهالی بی غیرت ب روز گذشته درقندهار

ساعت ده قبل ازظهردر کابل آورده احمدخان  راکه به ریاست برداشته بودند به دست سپهساالرپردلخان به 

داده ؛هنگام نماز شام یک صد ویک توپ شادمانۀ فتح  گشاد داده ندا  و منادی در شهر این خبرحزن آور را

ماه تمام مردم شهرقندهار درتحت حکومت سقوی باخفت وخواری  سه  (232شد.«)تذکره االنقالب ص 

 دردکانی نشسته بود که ناگاه از بیرون دکان یکبسربردند ،درماه سنبله  روزی مهردلخان قندهاری 

! دکاندارگفت، بلی همینها که یا دراین شهر کدام مرد هم پیدا میشود؟آرگفت: کانداعسکر سقوی خطاب به د

مرد نمی بینم. این طعنه کدام بین اینها  ند، سپاهی گفت: نی بابا، مه خو دگی مرد هستدر شهرمیگردند، هم

فت کرز رواحساس  مهردلخان فرو رفت . مرد از آنجا بیرون شد و به قریۀ خود  سقوی مثل خنجری برقلب

. مردم به خواند فرا شورش وقیام باز گفت وآنها را به بزرگان کرز که خسر خیل او بودند وجریان را به 

قبض ندای این هموطن دلیر خود لبیک گفتند وبا هم یکجا شدند وچند روز بعد با کارد وتبر وسیالوه وپیش 

ارد خود کشیدند وکنترول شهر را یغ وکوتفنگ برسقویان یورش بردند و تعداد زیادی از سقاوی را از دم ت

آمد و با رسیدن هاشمخان به قندهار،  خود بدست گرفتند.تا آنکه یک  ماه بعد در کابل نادرخان رویکار

ه است،حمایت خود را از وی مهردلخان که فکر میکرد،نادرخان سلطنت را برای امان هللا خان بازگرفت

 یقت چیز دیگری بود.که حقاعالن نمود، اما وقتی به کابل رفت، دید 
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مبنی بروفاداری وحمایت خویش از شاه امان هللا به هیئت اعزامی پسر سقاو 

 داده بودند یاد کرده است. کاتب میگوید که : 

عاب الدین پسر سید شاهنشاه تکانه وغالم ر» سید زین الل بمشتم هیئتی

ی وپدرحاکم نخان قزلباش قلعه وملکدار او سنحبیب فرزند غالم ح

از مردم هزارۀ سرچشمه ، که عریضۀ بیعت مردم میدان با چهارنفر 

بهسود را به سقاء آورده بودند ویک یک طاقه لنگی خلعت گرفته 

آوردن هزارۀ ]هزاره جات[ به وعدۀ ده عت نامه بودند،...از راه تعهد بی

 ،ین حبیب هللا خان رفته بودندآگالی پانزده روز با فرامین استمالت 

بند دین وایمانیم. چون بیعت به امان هللا پاسخ شنیدند که  مسلمان و پا

خان کرده، به معاونت اوشرعاً کمر بسته واستوارایستاده ایم، نمیتوانیم 

ا مسئول خدا ورسول قرار دهیم. پس نظر ، خود ر که نقص عهد کرده

ز طفل رضیع تا شیخ فانی ،ابه بیعت خویش طریق قتال پیش گرفته

م جنگیده، خون خود را دراین راه قتل وغارتیم وتا که جان داری ۀآماد

نثار خدمت دین ودولت وحراست ملت وحفاظت مملکت از دست برد  

ه یک زین سورین دو ائیم. وبوقتل واسارت َسَرَقۀ جهل وضاله می نم

ین را گفته واتن را هرگز جا نمی دهیم تا مخذول دنیا وآخرت نشویم. 

 . 10 قتال شدند.« د جنگی حاضر کوتل اونی وآمادۀردوازده هزار تن م

قوتهای هزاره به سرکردگی فتح محمدخان، رئیس قشون قومی هزاره  

. وهمچنان  ود کردند تا شش ماه راه عبور عساکرسقوی را بسوی بامیان مسد 

خاب  بلاز نبردهای هزاره های شیخ علی وبامیان وسرخ وپارسا وترکمان و 

بردند و سقاویان  راه  غوربند برکوهستان یورش  زویک اولنگ وغیره  ، که ا 

وهواداران شان را در غوربند بشدت کوفتند و مال ودارائی شان را تاراج  

نیروهای سقاوی، به   ی شان باکردند، ونیز از طغیان مردم تگاب و نبرد ها 

ز اشخاص و اقوامی که از  ا نیکی یاد کرده و آنان را می ستاید. واما تا میتواند 

 میکند. قاو حمایت کرده بودند، نکوهش سپسر 
 

 

 تخلیۀ ارگ شاهی از امان هللا وعنایت هللا برای حبیب هللا
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 کواحبیب هللا در لباس رسمی یک د  شاه امان در لباس رسمی شاهانه       

 

پالن سقوط رژیم امانی با همکاری برخی از عناصر ارتجاع داخلی، 

ودسایس خارجی بخصوص همفریز سفیرانگلیس درکابل  و جواسیس دیگرآن  

معروف به »مستروید« استرالیائی،  شینواری کشور مثل: الرنس وعبدالواحد 

سمت مشرقی ازطرف مردم درقسمی طرح ریزی شده بود که ابتدا شورش 

محمدعلم ومحمدافضل  آغاز گردد، تا بسرکردگی دو نفرخان بنامهای   شینوار

نیروهای نظامی کابل به آنسو سوق شوند. و وقتی کابل از قوتهای نظامی 

سقو از سمت شمال کابل دست به اغتشاش   پسرخالی گردید، آنگاه حبیب هللا

که  یوقت ۱۹2۸دسمبر ۱3ماید. در روزن بزند و با نیروهای خود برکابل حمله

محمدولی خان وکیل مقام سلطنت وعبدالعزیز  بچۀ سقو برکابل حمله کرد،

ظان دیپوهای اسلحه را جمع کردند تا به فنفر از محا ۸۰وزیردفاع ، فقط 

تن آنها  مسلح بودند و  بقیه   2۰۰اری سقاوی که شکر ایلجنفر ل 2۰۰۰مقابل 

نفر سرباز   ۸۰ه کمقاومت بپردازند! طبیعی بود ه اشتند ب چوب و تبر بدست د 

پیش برده نمتوانستد و نتیجه همانا چیزی بود که قبالً طرح   دولتی کاری از

شده بود یعنی که نصب یک دزد بیسواد بجای رژیم مترقی امانی وانتقام  

 طلبان  وآزادی  خواهان افغانستان. استقالل از

  برکابل مینویسد: کاتب در رابطه به حملۀ اول حبیب هللا

هجری شمسی،  1307ماه قوس  22روز جمعه »حبیب هللا 

میالدی با قرب دو هزار نفر که از جمله  1928دسمبر 12مطابق 
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 دویست تن با سالح ودیگر همه بی سالح وچوب  وتبر به دست بودند

ر و پای برهنه راه می پیمودند، وارد قلعۀ مراد بیک واقع واغلب س

 خان مقتول هللاُکتل خرس خانه که امیر حبیب ه دامن شمال سلسل

[تبدیل داده است، شدند.بالجمله 11ا به خیرخانه]مرحوم نام آن ر

مالنمایان بعید از دیانت، عاری از فقاهت که در حقیقت گرگان در لباس 

دیشند، به اظهار این که بدون امیر حمله خلق بدانمیش ونسبت به 

ً بال جواز واگر کسی شته شود خونش هدر وندر نزد ک برکابل شرعا

معه را با خطبۀ امارت به نام حبیب ور بی نیاز مردود است، نماز جاد

هللا خوانده راه مدعا برگرفتند وچنین کس را که بایست از اقرار خودش 

دند، برخالف شرع وعقل امیر ص می نمونفر بی گناه قصا400برقتل 

عد از نصف روز از ده ب نام نهاده ، راه جهالت پیمودند. وبه ساعت سه

ن قومی( وعازم شنوارگویان یارگویان وخود را ایلجاری)قشورکیپک چا

عبورکردند وبه ساعت سه وپانزده دقیقه درباغ باال وسفارت خانه 

... این وقت ور را کهدولت برتانیه عظمی رسیده وعمارت باغ مذک

ن شفاخانۀ بیماران سپاه نظام بود متصرف شده؛ تفنگ های کشکچیا

ه.... از رب سفارت خانۀ موصوفه را گرفتدآنجا و پاسداران ]نگهبانان[ 

دعوت وزراء خاینه وحضرت شوربازار و بزرگان کابل  و محمدولی 

 وقت حملهخان وکیل امیر امان هللا خان وغیره که به ایشان اطمینان و 

را نشان داده بودند، وارد سرای سردار عبدالقدوس خان صدراعظم 

محمداکبرخان ده، وپسریبود،گردتب حربیه ]درشهرارا[ مکمرحوم که 

وف به میربچه، با]عده ای[ تا حوض ذخیره آب پمقان]پغمان[واقع معر

گردنه ده افغانان، پای جالدت پیش نهاده، دستۀ ضابطان سواری که در 

امیر شیرعلیخان مرحوم واقع قرب مکتب حبیبیه در  واقع باغعمارت 

 
دانشمندان باستان شناسى فرانسه پرستشگاه خورشید( بوده است. ") ُخـرخانهخیرخانه، دراصل " - 11

ه( درکابل ، موفق به کشف مجسمه مرمرین ربة النوع خانشیدردر دامنه کوه خیرخانه) خُ  1936ال در س

النوع سوریا بشکل یک زن سوار برگردونه خورشید درحالى که گردونهً اورا  ةربدند. سوریا )خورشید( ش

: مقالۀ مهرپرستی در سیستان وکابل، از من،در آرشیف رک) میکشند، دیده مي شد.دواسپ بسوى آسمان 

ملی  تانی که نمایانگر پرستش مهر یا خورشید در کابل قدیم است، در موزیماین اثر باس  (مقاالت نویسنده 

اری موجود بود ولی بعد از حاکمیت  طالبان که بسی 1996کابل  تا زمان تصرف کابل از سوی طالبان در 

ازمجسمه های سنگی وگچی موزیم را از روی تعصب ونادانی تخریب کردند، ممکن است این تندیس نیز  

رس خانه « نامیدن را »خباشد، بنابرین »خیرخانه«)ُخـــرخانه = خانه یا پرستشگاه خورشید(  تخریب شده

 د. جز بی خبری مردم از تاریخ محلی شان تعبیر وتوجیه دیگری نمیتواند داشته باش
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را از  ودند، به دفاع برخاسته ایشانب تحت تعلیم شوکت بیک ترک

غلغله در شهر افتاد.... علیاحضرت مادر امیر دخول شهر باز داشتند. و

امان هللا خان ، بی حجابانه]روی برهنه[ در بین مردمی که از اسلحه 

در آمده ایشان را فرزند خویش گفته به گرفتند، خانه ارگ تفنگ می 

هزار تفنگ به اهالی شهر ه دفاع ترغیب کردن گرفت واگرچه پنجا

نگ خارج از حد حصر داده شد، چهاردهی وایلجاری قومی با فش مومرد

ً به واسطۀ کردار وزراء ومامورین غدار  بدبختانه از نفرتی که عموما

ف شدن تفنگ وفشنگ خسارت تلوخائن در دل داشتند، نتیجه به جز 

  12نداد. « 

 

بل را بی تفاوت نسبت  کا امان هللا خان  وقتی وضع را مغشوش ومردم 

جدی   24بروز دوشنبه ت خودشان تشخیص داد، از سلطنت شبه سرنو

خود را خلع نمود و بعد همراه محمودطرزی   ۱۹2۸جنوری  ۱4ش/ ۱3۰7

 ۱3حمدخان ر وعبداالوغالم صدیق خان وزیرخارجه و محمدیعقوب وزیردربا

د  ص وکیل وزیرداخله وشش تن محافظ  از رسالۀ شاهی )گاردشاهی( وقریب 

رعنایت هللا برادر  گلیسی عازم قندهار شد. و سردانلک )ده میلون(روپیه پوند ا

بزرگش، در بعد از ظهر همان روز تعدادی از اهالی کابل وبرخی از سران  

ابتدا  وصیت نامۀ   وت کرد ونظامی را در قصر دلکشا جهت گرفتن بیعت دع

لحق نظربه خدمت  ا امیر امان هللا خان را قرائت نمود که به قول کاتب:» 

ان به غایت مؤثر  به دولت وملت ومملکت افغانست تبرجسته اونسب

 . ۱4  «وحزن]انگیز[  وگریه آوربود.

کاتب هرجا که از غدر وخیانت وزراء درحق امان هللا خان یاد میکند، 

قام سلطنت وهمسوئی وحمایت احمدعلی ان وکیل ممدولی خحمبصراحت از 

ر،بجای  ادرحالی که غب  و متذکر میشود،سقخان رئیس بلدیه کابل از پسر

خان، از والی علی احمدخان شاغاسی یاد میکند که از پسر سقاو وسید احمدعلی

 
   60-56فیض محمدکاتب،تذکراالنقالب ، ص - 12
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داخله  بود. وهمراه شاه امان هللا درقندهار رفته بود وجنگ در مقابل وزیر در عهد نادرشاه وظاهرشاه 

 ی میکرد.سقوی ها را در غزنی رهبر
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حسین حمایت میکرده ویک وقتی که به پروان رفته بود،آنها را فرامیخواند  

آنها را برای روز مبادا عزیز میداشت.غبار داستان این میداد و ونوازش 

از خوانین متنفذ  را از قول میرغالم حسین خان گیحمایت وبرادرخواند 

 .۱5در تاریخ خود نقل میکند منطقۀ بهسود 

شایداین بیت شاعر درحق رجالی که درسرنگونی شاه امان هللا دست  

تان ووابستگان شاه  ترین دوسداشتند ودرعین حال از نزدیکترین ومقرب 

 نیزبودند، خوبتر صدق کند که گفته است: 

 

 یک تر ازسنگ ندارد خویشی زدشیــــــشه ن

 که بهرکس برسد از خویش استیبت ص هرم

کاتب  از جملۀ مخالفان مشروطه خواهان و امان هللا خان ، از  

حضرت شور بازار )محمدصادق مجددی(  و سردار محمدعثمان خان هم  

 می برد. اسم

)گل آغا(، در زمان تبعید برادرخود نورالمشایخ محمدصادق مجددی

رادر کابل  بدوش داشت.  سر پرستى مقام روحانیت حضرات ، )شیرآغا( 

شایخ را شاه امان هللا به جرم دست  داشتن در شورش منگل، تبعید نورالم

انستان  کرده بود و او را انگلیس ها  در دیرۀ اسماعیل خان نزدیک سرحد افغ

 قامت داده بودند و او از آنجا درمیان مریدان کوچی خود برضد شاه امان هللا ا

 تبلیغات سوء میکرد. 

 کسی بود که با هدایت ومشورت برادر بزرگ  ق مجددى،د محمدصا 

نفر مال را برای خلع   4۰۰،  امضای ۱۹2۸خود، قبل از تدویر لویه جرکه 

جمع آوری کرده بود. و بعد  ۱۹2۸بر از سلطنت، درماه سپتام شاه  امان هللا 

مردم پکتیا رفت تا آنها را  ن اضی عبدالرحمن وچند تن  مالی دیگر به میابا ق

دم او وهمراهانش را به حکومت تسلیم ای بغاوت تحریک نماید، اما مررب

دادند. امان هللا خان یا از ترس یا از احترام زیاد به خاندان حضرات، محمد 

محمد معصوم مجددى را نکشت وزندانى  رزاده اشصادق مجددى و براد 
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ه  ب قادر وچند تن دیگر را محکوم النمود، مگر قاضى عبدالرحمن و مال عبد 

 ۱6اعدام نمود.  

یکى از همراهان حضرات مجددى، سردار محمدعثمان خان  

هللا مجددى( نوادۀ سردار سلطان  )ُخسرمحمد معصوم مجددى پدر صبغت 

امیردوست محمدخان بود. او   ان برادراحمدخان ابن سردار محمدعظیم خ

روطیت، واحتماالً  مشت با بخاطر خویشاوندی با حضرات مجددی ومخالف

از سلطنت، امضاء کرده بود و به سلطنت ، در فتوای خلع شاه  برای رسیدن

بنابرین دستگیر و زندانى شده بود.  بعد از رفتن شاه امان هللا از کابل در 

از زندان رها و در مجلس بیعت   ور بازارجنوری، او وحضرات ش ۱4روز

شوربازار لنگی امارت را  رت به امارت عنایت هللا خان شرکت کردند. حض

ت.وسپس بحیث نمایندۀ عنایت هللا خان،  عنایت هللا خان بست وتبریک گفربرس

نزد حبیب هللا کلکانی فرستاده شد تا او را به بیعت به امیر جدید دعوت نماید،  

نزد حبیب هللا کلکانی   رسید، اول سقوط امان هللا  ب ،وقتی اما حضرت صاح

نایت هللا  عریک گفت و سپس درمورد امارت تبخان را به حبیب هللا 

ن تاریخ امارت شما در اول رجب است واز عنایت هللا  خان،اظهارکرد که چو 

خان دوم شعبان ، پس شما مستحق امارت هستید. واگرعنایت هللا خان به شما  

 اً باغی شمرده میشود و قابل مجازات خواهد بود.کند، شرعبیعت ن

ازار را  ب: عنایت هللا خان» حضرت شور کهکاتب دراین مورد میگوید 

وعناد بود، با سردار محمدعثمان خان، ودو سه تن   که... آتش افروز کینه

مالنمایان متحرک لوای بغی وطغیان، نزد پسر سقاء و سید حسین، دزدان  

 گسیل داشت و پیام داد که : ری موتر مشهور به سوا

ابل از وضیع وشریف ک اینک امان هللا خان ازمیان رفته،عموم اهالی

ده با من که  وکشوری ولشکری حاضر فراهم آم فوقوی وضعی

مسلمانم وشما هم مرا مسلمان میدانید،دست بیعت داده به امارتم 
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ن از سبب حبس وتوقیف خود که هردو ت ، فساد وآتش افروز کینه وعناد او بود، با سردار محمدعثمان خان

کردن  برای اغواجهت رفتن حضرت با قاضی عبدالرحمن مرید خود در سمت جنوبی  از ها در ماه سنبله که

به قتل رسیدن مال عبدالرحمن با  شان ودن ایآن صوب وگرفتار آم]مردم[ برخالف دولت برانگیختن  و

نزد پسرسقاو فرستاد.غبار دراین باره توضیحات  «آزرده بودند،  زاده اش داماد برادر چهارتن از فرزندان و

 (817روشنتری میدهد.) غبار،ص
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رای ال شما بون ریختن وقتخاند. پس واقعاً اگر جنگ وجدال و برداشته

باید تیغ خالف در غالف کرده ترک سفک و دماء دین بوده]باشد[، 

. وایشان)هیئت حضرت(... به دذیرای امر امارت اسالمیت شویپ نموده،

رد وصول ]نزد پسرسقا[ پیام امیر امان هللا خان را گذارده، درخاتمه مج

گفتند که:تاریخ نصب امارت حبیب هللا در روز غرۀ رجب)اول ماه 

عنایت هللا خان در دوم شعبان است. از این رو شما  رجب( واز

انچه از رچنگ،ا17 خان برخالف حق می باشدهللامستحق]امارت[ وعنایت 

راه اطاعت پیش نیامده بیعت نکند به حکم شرعی باغی ومهدور الدم 

 .«18 خواهد بود.

ای  وحبیب هللا وسید حسین از این گفتار فرستادگان عنایت هللا خان وفتو 

مایان همرکاب خود،خویش]را[ مقضی المرام دیده، تبعۀ خود را امر مال ن

ت فیر تفنگ خودی وبیگانه  رشهر کابل نمودند. .... از کثب حرکت جان

جنوری، بزرگان   ۱5زه های آمد وشد به رویش بسته گشت.... روز بعد دروا

روند،  کابل و چهاردهی ،بجای آنکه برای تبریکی عنایت هللا خان به ارگ ب

و  د سته دسته برای تبریکی وبیعت به حبیب هللا پسرسقاو به باغ باال می ر فتند 

ورنمائی  ه فیرهای توپ وتفنگ هوائی و ز ابرمی گشتند  وشهرکابل جایگ

سقاویان شده بود. عصر همان روز حضرت شوربازار وسردار محمدعثمان  

که حبیب  رآوردند خان از نزذ پسرسقا به حضور عنایت هللا خان برگشتند و خب

ایت هللا  عنهللا خود را امیر می شمارد و بیعت شما را میخواهد. با این خبر 

 ۱۹  وس و دچار خوف وهراس گردید.یخان را از امارت ما

کاتب در مورد چگونگی خلع عنایت هللا خان از امارت و تخلیه ارگ  

 سلطنتی  برای حبیب هللا کلکانی، مینویسد:  

و وجود غدر وخیانت حضرت  الی کابل» نظر به عدم وفای اه

عفای عنایت هللا ستبازار[... وغیره جهلۀ شیطان توُسل،که در ا]شور

را تخویف وتحذیر نموده  وتخلیۀ ارگ توُعل داشتند، او تخان از امار
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سرکردۀ دزدان کلکانی ، پادشاه رسمی وقانونی افغانستان بوده است، نه حبیب هللا  1929ی جنور

 کوهدامن!
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از جمله حضرت راه میانجی گری دربین عنایت هللا خان و پسر سقاء 

ارت وتخلیۀ ارگ  ع خلع امتا که قرآن کریم را شفیوسید حسین پیموده 

لو و به مم که از ذخیرۀ نقدینه وآالت وادوات ناریه و دفاعیه سلطنت 

گ بعید از قوۀ آماده و مهیا و فتح و تصرف ار قدر کفایت مدت طویلی

اشرار نکوهیده کار بود، راضی نمود. چنانچه مستدعیاتش که سه صد  

پنجاب  پشاور و هزار روپیه با خود برداشتن و با عائلۀ خویش از راه

ب روی ناکامی و بد نامی به سوی قندهار یا دیگر دیار نهادن،نزد حبی

تعهدات خود جانبین به قرآن مجید مقررات و هللا سقاء زاده قبول افتاده،

را رقم کرده، پسر سقاء در روز چهارشنبه فرمان امان جان ومال او و  

یت اده وعناآنانی که در ارگ همراهش بودند، به ذریعۀ حضرت فرست

هللا خان اهالی حرم پدر مرحوم و برادران وخواهران خود را در ارگ 

ان خیر نموده، وبه هریک از برادرابا چشم اشکبار وداع ودیدار  ندبود

پوند گه چندی روز ذلت به سر برده از  25وخواهران ومادران ایشان 

عدم قوت هالک نشوند، داده وهم به سپاهیانی که از رسالۀ شاهی 

ارگ ومشغول مدافعه ومحاربه بودند، وجوه نقدینه بذل  وغیره در

طابق مقمری 1347نجشنبه پنجم شعبان پ وعطا فرموده، در شب

دی مقررات معاهده وخلع خود را از ( میال1929هفدهم جنوری )

 امارت نوشته، با خامۀ خود امضا ونام خویشتن را نوشت:

اراده  ست که من» برادرم حبیب هللا خان! به عموم معلوم ا

پدر مرحومم من ازاین  وشوق پادشاهی ندارم، چنانچه در موقع شهادت

بودن وسایل، دراین وقت که  رئله صرف نظرکردم با وجود میسمس

ان هللا خان خود را از پادشاهی خلع نمود، بازمن هیچ اراده و ذوق ام

من   پادشاهی نداشتم. مگر ارباب حل وعقد مرکز برداشتن این بار را به

ر تکلیف نمودند. وسعادت ملت واعتالی اسالم را در آن نشان اصرا

دم،اما اکنون که می بینم رنقطه نظر اصرار آنان قبول ک ازدادند. من هم 

ه به قتل مسلمین می انجامد از آن صرف نظر نموده خود را از مسئل

امارت افغانستان خلع نمودم. وتبع دیگر جماعۀ مسلمین که به شما  

من هم بیعت کردم. و مامورینی که امروز با من در ارگ  رده اند،بیعت ک

ند: محمدولی شبزرگان آنان اشخاص ذیل می باو و به قید بیعت من 

ن،محمد سرورخان،غالم حیدرخان، احمدعلی خان، خان، عبدالعزیزخا

غالم دستگیرخان، عبدالغیاث خان، عطاء الحق خان، محمدامان 
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دقاسم خان، عبدالوهاب خان، ق خان،سیخان،محمدامین خان، محمداسح 

، سلطان انعبدالتواب خان، شاه محمودخان، سید عبدهللا خ

ن به مثل من  میرعلی احمدخان، محمداکرم خا ،محمدخان،سید احمدخان

و پیروی من از قید بیعت با من برآمده با شما بیعت کردند بر شرایط 

 ذیل:

مورین خود وما اول: خود من با عائله وسایرمتعلقین واهل بیت

احب منصبان مذکور وسائرین آنانکه در ارگ می باشند وکلیه ص

گ از طرف خود و متعلقین رراد نظامی وعمله خدمۀ مقیم اافعسکری و

مال وهستی خود مأمون بوده از هیچ رهگذر وبه هیچ وسیله خود و

 وحیله اذیتی به آنها نرسد.

می  یا خارج دوم: خود من با عائله و متعلقین خود به قندهار

 روم وباید توسط طیاره به قندهار رسانده شوم.

زه اعلی خان را اج زیز خان واحمدلعسوم:محمدولی خان وعبدا

 با من بروند. داده شود که

چهارم:از مامورین بزرگ فوق کسانی که خواهش رفتن به 

خارج داشته باشند، ال اقل بعد از یک ماه ازاین تاریخ، به اوشان اجازۀ 

 داده شود.ا عائله رفتن ب

پنجم: تازمانی که طیاره برای مسافرت من حاضر شود، من در 

وحرکت طبیعی آن ، ارگ برای  ده، پس از سوار شدن به طیارهبوارگ 

، 1347لیل پنجشنبه پنجم شعبان المظم سنۀ  -ا تخلیه میشود. شم

 .20 عنایت هللا«

ان قلعه  غالم دستگیرخکاتب عالوه میکند که: دراین امرشوم به جز

فرزند   ن محمدزائی وعبدالعزیز خان وزیر حربیهبیگی پسر عبدالرشیدخا

ا وشریک دزد و رفیق قافله ئی که رضا بارکز  ] معاذهللا خان[ خانمحمدهللا

نبودند، دیگران همه راه انقراض سلطنت خاندان امیر عبدالرحمن خان به 

 فایق آمدند. برمرام  خصوص امان هللا خان وعنایت هللا خان همی پیمودند تا که

  ۱3۰7جدی  2۸میالدی،) ۱۹2۹ماه جنوری ۱۸فردای آنروز جمعه 

ابتدا    ل طیارۀ انگلیس وارد کابل شد،اقبل ازظهر دو ب ۱۱( به ساعت سیشم
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عنایت هللا خان با عائله و منسوبان خود و بعد عبدالعزیزخان واحمدعلی خان  

الوهاب  دند. عبد به ساعت یک بعد از ظهر به صوب پشاور پرواز کر

  وعبدالتواب پسران محمود طرزی با بعضی از پسران ودختران عنایت هللا 

  2۱  ج شدند.ه، روزبعد آنها هم از کشورخارد خان در بالون )طیاره( جا نش

 

 سوگند شکنی وقرآن خوری بچۀ سقو:         

درمیان مسلمانان، سوگند خوردن و بعد شکستن آن ، کار بسیار زشت 

یدن و روبه رو شدن باکسی که  سوگند خود را شکسته ردم از د است. وحتی م

. معنای این کار اینست  د را بنام »قرآن خور« می شناسنو باشد،اِبا میورزند و ا

یستی با او وارد معامله و داد ستد شد، زیرا که به قول و قرار او  که نبا 

 اعتباری نیست. کاتب می گوید که : 

سین را هنگام ی( سید حجنور 18» وپسر سقاء،)همان روز 

گ در شهر فرستاده ، خود عصر از راه]غرض[ تصرف ار

الیت  ۀ ایالت)و م[ که محک 22غ آقا]باغ مهمانخانبادر عمارت 

کابل( وقضات ومستوفیت مرکزی است، وارد شد. وتبعۀ  

جهلۀ َدد صفت هردو که در بازار ها و پارک نظام و 

 رت اعدادقوماندانی)کوتوالی( مشغول و سرگرم تطاول وغا

قشون قومی اقوام هزاره و وردک و وزیری و منگل و  

خانه ها بودند، شلیک توپ   ضیسواران رکاب شاهی و بع

که از کثرت فیر و شدت  نگ شادمانه نموده، اهالی شهریفوت

آواز توپ و تفنگ که برخالف عادت  وحشیانه اقدام کردند، 

ند،  در هراس و وسواس افتاده هرکدام درهر مقامی که بود

خانه والنه خویش راه دویدن پیش گرفتند . و سید   جانب

ع  نانۀ ارگ، تبعۀ جهلۀ خود را مخ حسین در زیر گنبد نقاره

کشیدند، با تفنگی که در  تفنگ زدن کرد، چون دست بازن

دست داشت، سینۀ یکی را هدف گلوله نموده، قالبش را از 

روح تهی ساخت. و دیگران از مشاهدۀ چنین حرکت 
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ا ضاللت او بال تأمل اقدام در قتل صدها نفر  لت سرا پپرجها

دادن تفنگ کشیدند. وداخل د واین یک تن کرده دست از کشا

ی و قلعه بیگی وغیره  شده مالزمان نظام و رسالۀ شاه ارگ

 به خالف عهدی که درمیان نهاده به قرآن نگار محصورین را

ده و داده بودند، به بدترین حالتی زده و کوفته وعریان کر

ی را کشته و از ارگ بیرون کشیدند. چهارتن از رسالۀ  بعض

ته و  سز بازار با دل افگار و بدن خ ا ه سرچوک کهشاهی را ب 

ب گلولۀ تفنگ از پا در آورده،  زار عبور می کردند به ضر

همچنین از نفری قومی وردک و وزیری و منگلی وهزاره را 

سالح و در هر موضع و محلی از درون و بیرون  شهرخلع 

رهنه کرده، به قتل رسانیدند. حتی از خانه ها که پناه جسته  ب

قت از قوه به  رانواع  بد ناموسی وغارت و س  دهبودند، برآور

جود اظهار دین داری آنقدر بد رفتاری کردند  فعل آورده، با و

که آئین اسالمی را مطعون بیگانگان ساخته، به بدنامی  

 . 23  کشیدند.

  به عهد وسوگند وامضاء برقرآنپسر سقو کاتب از عدم پابندی 

از رجال وابسته به خاندان  ن ت 2۰تذکرداده ، ازمصادرۀ اموال و دارائی 

ب هللا، امان جان ومال شان را خواسته بود  نتی که عنایت هللا خان از حبیطسل

 و او آن را قبول ودر قرآن مهر وامضاء کرده بود، یاد می کند و مینویسد : 

سرا و جای اه نکث عهد پیش گرفته،به بعد ر» از این روز 

را که عنایت هللا  ن ومال ومتاع وذخیره و اندوخته آن بیست ت

ع وضیاع وناموس  نامه نام برده، امان جان ومتا خان در عهد

داده شده بودند، پی هم ضبط و خود ایشان را به جز دوسه  

نفر با دیگر وزراء و مامورین بزرگ حبس و در ارگ توقیف  

رکدام مبالغی برعالوۀ آنچه در قید ضبط آورد، وده از ه فرم

ا رعین المال واغلب بیت المال  نۀبیم قتل داده بگرفت. و خزی 

کوهدامن به ذریعۀ موتر حمل   با قورخانه چند روز و شب در

و نقل داده تا که از جانب جالل آباد و قندهار و دیگر بالد 

اً..... ها[ عمومآسوده خاطر و مطمئن گشت که افاغنه ]افغان
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جرأت حمله و جنگ ندارند، دست از فرستادن ذخایر دولتی  

یده، به زن شدرتی در کوهستان و کوهدامن کصاوضبطی و م

ختران و پسران بازرگانان و سرداران و  خواستن و زنان و د

نام داران را از سپاهی تا افسر، شب به اجبار و اکراه در 

یل ماه رمضان وتا اوا اطاق های خود بردن زیاد پرداختند. 

( خانه از متمولین و وزراء  191یکصد ونود و یک) 

ملۀ جو از ه را ضبط وغارت کردند، یرومامورین وغ

فتاران محمدولی خان وکیل امیرامان هللا خان را که از  گر

پیش با پسر سقاو وسید حسین عهد درمیان داشت، و به هر  

رده ونت ها کدو تن وهمراهان و انبازان شان حمایت ها ومعا

از دستگیر نمودن  و به ُغل و زنجیر در آوردن شان 

ی اداشته بود، به خواهش واستدع از مامورین دولت را ب

ا دیگران توقیف فرموده از  خودش تا بیست وهفتم شعبان ب

دیگران جدا در حجرۀ شیراحمدخان وزیر دربار جدید 

ُمعّززانه در تحت حفاظت آورد. وخانه ومایملکش را نیز  

 .24  « ت نکرد .ضبط وغار

لطنتی  س کاتب از اعدام سه تن از بزرگان محمدزائی وابسته به خاندان

 مینویسد:  و توسط پسر سقوخبرمیدهد 

جوالی  13» درشب این روز فجیعت آموز] دوم سرطان/

[ سه تن از قبیلۀ جلیلۀ محمدزائی چون: شهزاده 1929

یل  هللا قت حیات هللا خان وشهزاده عبدالمجید پسران امیر حبیب

وسردار محمدعثمان خان پسر سردار محمدعمرخان مرحوم  

هللا  خان ملقب به سرکار، با حببیبمدبن سردار سلطان اح

رت امان هللا خان به امر ساالر معین وزارت حربیۀ اعلیحض

اشقیاء ومقتدای فسقاء حبیب هللا پسرسقا،طناب درگلو  

راز به   کشیده،هالک و در خندق به زیرخاک نهفته، ازاین

کسی نگفته، مدتی غذای نهار و شام شان را محافظ درب 

ازماندگان شان از این قضیه  ب محبس صرف همی کرد که

ز افشای آن نظر به عدم نکاه دل خراش آگاه نشوند. و ااج
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 ۱63 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

جنحه و جنایت وخطا و خیانت مقتولین مظلومین تأثیر هم  

ه وغم در قلوب ُمحبّین شان راه نیافته، باعث حدوث فتن 

  .25نشود.« 

این اشخاص نیز از جمله کسانی بودند که حیات شان از هرگونه اذیت  

بود، مضای که در قرآن مجید گذاشته ااز سوی پسرسقو بنابرسوگند و اروآز

باید در امان می بود، اما پسرسقو با اعدام آنها یک باردیگر،سوگند خود را 

 د. کاسته شوشکست و می باید از نمرۀ »خادم دین رسول هللا« او 

 

 تجاوز سقاویان به مال و ناموس کابلیان:

عصمت به زن و دختر و پسر  ک تجاوز به ناموس دیگران وهت 

گ افغانی،  از زشت ترین کارها  هرمردم نیزدرفرهنگ بشری وفرهنا وخو

شمرده میشود، و به سبب زشتی وخشونت انگیز بودن انست که متضررین به  

م راضی نمیگردند. کاتب،  از اص واعدامرتکبین آن به سزای کمتر از قص

ان و دختران و پسران  زندست درازی سپاهیان پسرسقو، به مال و ناموس 

( به شهرکابل خبرداده ۱۹2۹ی جنور۱6همان روز اول ورود شان)  مردم از

 مینویسد: 

جنوری(که  16» روز چهارشنبه )چهارم شعبان/  

  جنگ وتک وتک گشاد دادن توپ وتفنگ دربین محصورین 

نیان ، جاری و بیعت مردم به امیر حبیب هللا ساری وکوهستا

ن به خانۀ نورالدین پسرقاضی  سیبود، در این روز سید ح 

آمده، صرف چای کرد، طب الدین جوانشیر قوم قزلباش ق

دروازۀ قلعۀ چنداول نیز به به اجبار واکراه بازگشت. ومنادی  

اکین از همان غروب روز اول ابتدا به ندای باز بودن دک

ف گلوله تفنگ شدن کسی که دست به مال ومتاع دکانی وهد

ندا در داده، از عقب دزدان ش بیازد، نموده، پیش وپی 

خود به خانه در آمدن  هستان هرچه از دست اندازی وسروک

وغارت کردن از دست ایشان آمد،دریغ نکردند، بلکه تا 

دن  اواخر رمضان این فعل خود را ادامه  نهاده برعالوه از بر
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 ۱64 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

و دختران و پسران مراهق )نوباوه،نوجوان( درشب زنان 

قصانیدن، هیچ کمی و کوتاهی  ر وخفتن با ایشان وبه اجبار 

  .26  ردند.« کن

 جنوری(، مینویسد: 18کاتب به ارتباط روز اشغال ارگ) 

» تبعۀ پسر سقاء وحمیدهللا برادر وسید حسین 

نام  وزیرجنگ وپردل سپهساالر او وغیره دزدان که هرکدام

ب بزرگی را برخود نهاده بودند، به مفاسقت وغارت منص

ه شده دکه آواز تفنگ ازاین خانه شنی یناقدام کرده، به بهانۀ ا

ت، دست دسته وجوق جوق شده یا تفنگ درآن]موجود[ اس

از دست بد ناموسی به زنان ودوشیزگان و پسران و تاراج 

اطاق  مال و منال یازیدن، وپسران و زنان ودختران را در

ی خلوت برای مخالطت کشیدن وهر ده و بیست نفر یکی ها

 شا در منزل و اطاق بیتوتۀ خویر دونفر زن و پسر و دختر

ه یک شنبه بیست وهشتم  بردن دریغ نکرده، تا امروز ک 

وسنۀ میالدی  1347مارچ، سنۀ هجری 11رمضان مطابق 

 . 27هست، این فعل وعمل جاری]است[.«   1929

،  1929می  4ثور/ 14قایع ارتباط ودر جای دیگری به 

ین روز ا ینویسد:» هواداران امان هللا خان ومحمدنادرخانم

جور  برده، اهالی شهر کابل که از  ررا به  کمال یأس به س

وستم شمالیان به ستوه آمده اند، زیاده تر به هراس غارت و  

تاراج واسارت افتادند. وبعضی خانه ها را آزار واذیت کردند. 

م شهر به کمال بد روزی وخوف روز  عموم مردخالصه 

هیچ جانبی برای  بهانحصار به شب انذار رسانیده، راه نجات 

داوند تبارک  ز تهلکه خالص شدن ندارند تا خابرون رفتن و

وتعالی چه پیش آرد واین فکر واندیش هالک ودمار را به چه  

 . 28خاتمه دهد؟« 

انی را کاتب عالوه میکند که : ،سقاوی ها لیست دختر

ا گفته ه درعهد امانی به مکتب میرفتند پیدا کردند و به آنهک
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 ۱65 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

تانی ویا  سهر کدام با یکی ازدزدان کوه ندشد که مجبورا

 .29  یند.«کوهدامنی ازدواج نما

کاتب جای دیگری به نفرت شدید مردم کابل از 

سقاویان اشاره کرده میگوید:»از سوء کردار و رفتار اعیان 

بت به عامۀ خلق از زن ومرد  سقاء( نسوافراد قشون او)پسر

اء حشو دختر و پسر وغارت مال و ارتکاب به فسق و ف

دل  ومایل امان هللا خان شده، از نتمامت مردم از او رویگردا 

 .30  وجان خواهشمند وصول او یند.«

جای دیگری  گفته میشود: » ستم حبیب هللا خان 

عه  قطعه قط وقشون او بر اهالی کابل از قبیل : آدم را زنده

کردن وزنان و دختران و پسران را در اتاق های مفاسقه زنا 

ون های زیاد خو مردم را به دار آویختن  و دنو لواط  کشی

غانی از رشک قوم هزاره که با وجود ریختن، به ننگ اف

ندیدن نیکوئی از حکومت، راه معاونتش برگرفته اند، 

  م کروخیل برخاسته در تگاب سمر و مشتهر گردید. وهم قو

وهودخیل مواضع مستعده و مشرفۀ بتخاک را به قصد حمله 

یورش   در آنجا اند، متصرف و آمادۀ کهبرقشون حبیب هللا 

 .31  شدند.«

مال فیض محمدکاتب ، دربارهً فرمانروایان سقوی 

میگوید: » برای بیان وحشت وبربریت آنها کلماتی وجود 

دولت مانان و ندارد. آنهارا صرف میتوان تباه کنندگان مسل

نامید. امیر حبیب هللا هرقدر فرمانی که صادرکرده و درآنها  

باشد، صرف برای   هدم دین رسول هللا معرفی نمودخاخود را 

ت. سقویان تمام دارایی های که برای دفاع فریب مردم اس

وطن ذخیره شده بودند غارت کردند،افزون براین مردم را 

ی رژیم  سکری برا بزور وبدون دریافت حقوق به خدمت ع

سوق میکردند. درواقع اینها سپاه شیطان اند که آبادیها را  

می نمایند. باوجود  لنند و خانه ها راغارت و چپاو یکتباه م
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 ۱66 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

ن فاسد، حضرات و مالنمایان وسایر افراد بی دین، این وزیرا

این وضعیت غم آلود را که از دست همین ها برسر مردم آمده 

 .32  خیریت است.« د: خیر واست، می بینند و میگوین

فیض محمد کاتب ازشیوه کار وادارۀ سقوی یاد کرده  

ن( با عده ای از ی: هر دو تن)حبیب هللا وسیدحس د میگوی

نشان  وحشی ، به  روز دوم حرکت عنایت هللا  دزدان وبی دا

خان،نخست اعالنی به برحالی تمام مامورین سابق به کار  

اعالن قبلی را  م تردید شان به نشر رساند، و روز بعد حک

صادر نموده و وزارت تجارت را لغو کرد. و همچنان 

ز کار سبکدوش اعضی دوایر وزارت خانه ها را ب مامورین 

روز اول،هریک از سرداران واعیان که نمود. ودر دوسه 

خود را به حضور شان میرسانیدند، به اعطای یک بریک  

نیز از » وآنها ونیم چند معاش سابقش نوید ومژده مییافتند.

روی حماقت وجهالت باور کرده، خرسند میشدند. تا همه را  

پول های  هعاش ومایوس ومحروم فرمود و ب ومحبس وضبط 

ب ثروت گرفتن پرداخته، دل های عموم هنگفت از تجار واربا

را رنجیده ورمیده ساخت. وبه زن خواستن اقدام کرده، دختر 

زاده امین هللا  رحوم وشهسردار نصرهللا  خان  نایب السلطنه م

خان پسر عبدالرحمن خان را به اجبار واکراه به مزاوجت  

 .33  ف کرد.« لیتک

را که از ملک محسن خان زنی  والی سقوی کابل »

سوی افراد سقاوی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود؛  

حامله بود تا زمان تولد   دستورداد غرغره شود،چون آن زن

دک تولد یافت والی وقتی کو کودکش زن زندانی گردید و

ی امرنمود تا مادر وکودک هردو اعدام شوند، قاضی بر وال

شرعیت است. ملک محسن  اعتراض نمود که این کار خالف

: اگرخالف شریعت است یا نیست من حکم کرده ام جواب داد

 . 34  باید عملی شود.« 
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 ۱67 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

» ...ملک محسن والی ]کابل[ چهل هزار روپیه در 

آقاسی محمد سرورخان مرحوم  نۀ ایشک وقت ضبط کردن خا

ه های انخوهم اشیای مستظرفه نفیس وثمینه زیادی را از 

 ۀ ومحمدیعقوب خان وزیر دربار،جغالم صدیق خان وزیرخار 

وعبدالعزیز خان وزیر حربیه و محمودخان یاور وحیات هللا 

خان عضد الدوله وغیره که قریب دو صد خانه به بشمار می  

د برده است، مورد عتایت حمیدهللا  خانه خو  روند، گرفته و در

زده و امر کرده   ادمعین السلطنه شده، گویند او را چوب زی

او حصول له چهل هزار روپیه مسطوره از ماست که از ج

 .35  نماید.« 

میزان تنفر مردم کابل را از رژیم جهل وجنایت سقوی دراین گزارش 

 کاتب میتوان بخوبی درک نمود: 

کوهدامنیان درخود وعده ای از اعیان ، با برا» حبیب هللا خان

ل مایریدند واز عاوکوهستانیان که هریک فاعل مایشاء وف

قوه به فعل   سرانه که براهالی شهرکابل از  جور وستم خود

آورده و می آورند، عموماً از دیدار شان متنفر و بری وبیزار  

شده، شب و روزاز قادر قهار زوال آنها ومرگ خود می  

مزار خواجه صفا به سیر شگوفه ارغوان  د.... درخواهن

  36تشریف... « 

 

 :مداسلم خان بلوچ درچوک کابل مح اعالن تحریک آمیز  

قبل ازاینکه داستان ازخودگذری دو جوان غیور کابلی را شرح نمایم،  

میخواهم از دوحرکت ضد سقوی در شهر کابل یاد آورشوم که یکی مربوط  

وچ است و دیگری باال کردن بیرق امان زرگان بلبه بغاوت زیرکانۀ یکی از ب 

 کنر.  انهللا خان از سوی یک نفر سید از سید

رین م خان بلوچ]یکی از مهاجلکاتب  مینویسد:» محداس

بلوچستان انگلیس مقیم کابل[، در روزجمعه دوازدهم رمضان 

  21هجری شمسیموافق  1307مطابق چهارم حوت سنۀ 

فتار تبعۀ پسرسقو به سوء رمیالدی، نظر  1929فبروری سنۀ 
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 ۱6۸ از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

ودزدان طریق جور وستم پیمای کوهدامن وکوهستان که 

هر از وضیع وشریف  شکابل مستولی ومسلطند واهالی ر برشه 

وزن ومرد وپسر ودختر به ستوه آمده ،راه  وقوی وضعیف 

فرارنمی یابند واز خداوند خواهان امان هللا خان شده در خال 

سرسقووسید حسین ونفرین پومال ومجالس ومحافل دعای او 

ن وتبعه ولشکرستمگرایشان و مالنمایان گمراه ... وزرای خائ

لت وسلطنت وقوۀ جامعه  مکه بانی امارت اوشده مملکت و

را برباد دادند، می نمایند، اعالنی به نام اهالی کابل  اسالمیت

نوشته به سرچوک که معبر خاص وعام وممر ازدحام است 

رید فهوالمطلوب واال بخرید تفنگ دا آویخت، که ای مردم!اگر

جان خود و وحکومت جدید فشنگ به شما میدهد تا حراست مال

دت ارت طوایف وقبایلی که به معاضغرا از دستبرد حمله و

امیرامان هللا برخاسته وکمر همت به قطع واستیصال غاصبین 

سلطنت استوار بسته اند، بتوانید کنید. ووالیان امور پسر سقاء 

هزار روپیه جرم]جریمه[ کرده،بعد به حجت  حبس  ودو او را 

حق ونگار مستحق خود  ر قاصره ودلیل مؤصق که او براظها

 37 د، از حبس رها گشت....«واقامه نم

 

 : برافراشتن بیرق امان هللا خان از سوی سید کنری

فیض محمد،از یک رخداد دیگری یاد میکند، که معلوم میشود مردم  

واز کشور وبقدرت رسید پسر سقاو منزجر  هللا خانکابل ،از رفتن امان 

 وناراضی  

 اند.

  14رمضان و 21ر روزیکشنبه .دکاتب مینویسد:» ..

ادات کنرکه خود سر مطابق چهارم مارچ، سیدی از س ،حوت

خانۀ ضیاء همایون از تبعۀ دولت ایران را که خودش با عایله 

به  خویش به سواری طیارۀ حمایت انگلیس در پشاور رفته و 

رای خود قفل زده،کلید آنرا به سفارت دولت ایران  درب س

  ق متاعش را حیف ومیل کرده، بیرو سپرده بود، متصرف ومال 
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امیر امان هللا خان برافراخته در  به نشان محراب ومنبر به نام 

افواه سمر ومشتهر ساخت که جدم علی مرتضی در عالم رؤیا 

برافرازم. و    خان رابه من القا فرموده است که بیرق امان هللا

از شهرت این ادعای مزخرف اهالی شهر دسته دسته به دیدن 

ومنهیان پسر سقا نزد سید   ته،ولوله به خاص وعام افتاد.رفآن 

ر شده،او را امر برداشتن وفرود آوردن بیرق کردند و او مذکو

سر باز زده پاسخ داد که به فرمودۀ جدم افراخته ام.من نمیتوانم  

میتوانید، فرود آرید. وازاین ]ماجرا[  اگر شما فرود آورم،

نخست دوهزار روپیه به  قادرافواه اهالی شهرافتاد که پسر س

ق کرد. واو همان پاسخ ستاده استدعای فرود نمودن بیررسید ف

اول را گفته،اقدام در کندن بیرق نکرد. تا که دست سخای 

ه شرط پسرسقاء ده  الی بیست هزار روپیه به او وعدۀ اعطا ب

ود آوردن بیرق داده و او نپذیرفت، تا در روز دوم شوال  فر

چهاردهم مارچ، ملک محس   فقحوت وموا 24مطابق 

پا در آوردن سید کرد.  کابل[ امر به فرود آوردن واز ]والی

ومامورین او بیرق را به قهر وعنف فرود آورده وسیدرا از پا 

ن سید حسی آویخته، بیرق را در پهلویش بداشتند. وبود تا که

]نائب السلطنه نظر به سیادت ومجذوبیتش [به رقابت والی او 

های چندی ازنزد  هزجر وتوبیخ برهانید.وکاغذپارز را خواسته ا

ری امیرامان هللا خان نگاشته ودر شهر نشر داده او به جانبدا

 38بود، بدست آمد. « 

کاتب در مورد این سید مجذوب کنری جای دیگری ازکتابش مینویسد  

دالرزاق از متوطنین پشد کنر بود که حین شکنجه از سوی ملک  ه: سیدعبک

ر آن امضای چهارصد  داز جیبش طوماری بدست آمد که ی ومحسن والی سق

سرشناس کابل را به طرفداری از شاه امان هللا گرفته بود ودر   تن از مردم

  .39کنار امضاء ها و نشان انگشتها، نام آنها نیز نوشته شده بود 

این سید مردهوشیاری بوده است ، نه  وم میشود که معل ن جاازای

اطر بوده تا خغیرعادی میزده است، به این  ایمجذوب، واگر دست به کاره

نکند، اما او هرعملی را که برضد سقویان انجام  نظرسقویان را جلب
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میداده،از روی تعقل انجام می داده است.سرانجام او را با محمدعیسی پسر  

ئی،ناظر والی علی احمدخان که در لوگر مردم را به  ل پوپلزا محمداسماعی 

ایت از والی تشویق میکرد حممخالفت با پسرسقو وبه 

بدار آویختند ومدت سه یوم  یرکردند.محمدعیسی رادر سرچوک گدست

،ولی کاتب از سرنوشت آن چهارصد نفر امضاء  40 همچنان بدار آویخته بود

 ته است. زی  ننوش کننده در پای طومار بیعتنامه ، چی

این هردو حرکت، در شکل های مختلف نشانگرنفرت  مردم کابل  

خان  ود که مردم از رفتن امان هللابسقومیباشد وپیام هرکدام این ت ازحکوم

وآمدن پسر سقاو پشیمان اند و حسرت دوران امان هللا خان را میخوردند و 

 از حاکمیت سقویان متنفر ومنزجربودند. 

 

 : سقاو و جوان کابلی علیه بچۀسورانۀ داولین اقدام ج

حمل برابر   2۱بل،در کابعد از دستگیری سران واعیان و ثروتمندان  

« ، دو نفراز جوانان با احساس وبا وجدان کابلبه قول کاتب: » ،اپریل ۱۰

تصمیم گرفتند تا شر پسرسقا را از سر مردم کم کنند. این دو جوان، یک بم  

سجد ]عیدگاه[ جابجا ر روز جمعه در مد آن را  خواستند یدستی راساختند وم 

این راز شان  یستاده شود، منفجر کنند، اماا نمایند و وقتی که حبیب هللا به نماز

توسط قاری دوست محمد لغمانی به سقاو راپور داده شد.  قبل از عملی شدن،

هردو جوان که یکی حبیب هللا نام داشت وپسرحاجی عبداالغفار نجاربود  

ل،فرزند خانجی،خانه سامان هندی معروف عهد امیر  عبدالرسوودیگری 

نها میدانستند که  آومورد استنطاق قرارگرفتنند. ر عبدالرحمن خان بود،دستگی 

ان تنها  قاری دوست محمد مطلع بود و کسی دیگری چیزی  از این رازش

نمیدانست ، بنابرین آنها درجواب های خود،  قاری را به حیث مشوق و  

د معرفی کردند و گفتند که کسی دیگری دراین کار ن کار خورهنمای ای

د را حاضر  مو هدایت داد تا قاری دوست محقامداخله نداشته است. پسرس 

اری را که فکر میکرد او را برای گرفتن انعام نزد  کنند، حاضر باشان،ق

امیرحبیب هللا  می برند،به حضور ساالر خودحاضر کردند. پسرسقو قاری 

وی خودجای داد و بسوی چمن خواجه رواش، در موتر پهلصاحب را در 
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وسپس با   را پهلوی یکدیگرایستاده کرد  تنعقب ارگ  برد و در آنجا هرسه 

 انه گرفت و از پا در آورد. کاتب مینویسد که : تفنگ  خود هریک را نش

»در وقت برچوب بستن و ایستاده کردن شان، قاری دوست 

امیر صاحب مرا هالک کرد که  محمد به امیرحبیب هللا خان ندا

مکن که برایت خیلی خدمت کرده و می کنم. ولیکن چون 

یر مالنما رفته بود،  رتقدیر به قتل یک تن شیطان ش کمح

  41  فته به جای جاوید خود شتافت.« نجات نیا

یعنی در تاریخ اول  این درحالی بود که ده روز قبل ازاین حادثه،

سقویان، برای یک قیام   اوزغارت وتجحمل، مردم کابل از دست ۱۱اپریل/ 

 را آغازکرده بودند.ت عمومی برضد بچۀ سقو، بنای دید و بازدید ومشور 

شان«   وه آمدن مردم کابل وعزم دفع حبیب هللا کردننوان»به ستعکاتب زیر 

 مینویسد: 

»از سوء رفتار وفشار وانزجار افراد واحاد قشون وکردار  

ن شمالی که دن بزرگاناهنجار واختیار فحشاء واضرار نمو

دست در اجرای امور دوائرلشکری وکشوری دارند،عموم 

ند،زندگانی د اناث وصغار وکبار به ستوه آمو اهالی کابل

رگشت، الجرم دل به مرگ داده، وزراء  برایشان سخت ودشوا 

عهدامان هللا خان واولیای امور او وبعضی از اعیان 

ات اش در نجوصاحبان ثروتان اهالی شهر درخفا با هم کنگ

حاصل نمودن از مضائق]جمع مضیقه ،تنگ[ ومزالق]جمع 

  لار وحصول تأمین مال اهل وعیازگمزلقه،لغزاننده[ رو 

دادند که هریک عده ای به وتحفظ مال ومنال کرده، قرار 

مشاهره ومعاش مکفی نوکر گرفته،قوۀ در خور برداشتن 

بعد بی  ونیست ونابودکردن حبیب هللا خان تهیه وآماده نمایند، 

خبرشبخون آسا حمله نموده او را از میان بردارند. واو از 

ده در شب  شمتجسسین ومخبرین خفیه آگاه  عۀاین امر به ذری

شوال برابر اول اپریل  درست   20شهریور] 20شنبه  2
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شهریور[مطابق اول اپریل همه را امر حبس 20است نه 

 .42کرد.«  

دریکجا او را» اشت، که کاتب، از سقاویان وپسرسقاء، چنان نفرت د 

ا »سقو«  ر می نامد . در لهجۀ عوام مردم افغانستان، سقاء 43« پسرسگ قو 

نی ایکه از او و  ب، بخاطر اعمال زشت وغیر انساتتلفظ میکنند، اما کا

« در واقع  سگ قو زیردستانش در حق مردم کابل دیده است، با گفتن کلمۀ »

و، قو ندارد، دشنام  همی جز قمیخواهد  او را تحقیرکند و مثل حیوانی که ف

لحظه ای از  یچ.کاتب در مدت نه ماه حکومت سقاوی، هیچ روز وه44بدهد.

ن دزد وجاهل وجنایتکار او  ار شدید از حبیب هللا وهمکارا جاظهار نفرت وانز

غفلت نورزید ودعای بدش همیشه بدرقۀ راه سقاویان بوده است. اودریکجا  

 میگوید: 

اسالمی است برادعای  ه از اهل»حتی نگارندۀ این فجایع ک

،از  تههار مسلمانی ایشان هزار لعن ونفرین گفدین داری واظ

را در اسفل السافلین خواسته   [خداوند جای همه ]سقاویان

 ومیخواهد وهرلحظه که از مشاهدات کردار این گروه ضاللت 
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کالمی کاتب قابل درک است وخواننده این دفتر، چاشنی تند کالم او را درمورد مردم مشرقی وجنوبی 

مالنمایان واشخاص دیگر  ی، وزراء وعمال امیرامان هللا خان، محمدنادرخان وحضرت شوربازار ووشمال

د که کاش کاتب مهارخامه مختلف در رده های مختلف، به تفاریق، می بیند. خواننده امروزی شاید آرزو کن

عه نگار رویدادی بود را اندکی می کشید و از تیزی وتندی سخن میکاست، اما نباید از یاد برد که کاتب واق

را به زوال زودهنگام   -آغاز - اقعه ای بود که یکولکه که نه تنها برسرنوشت او تاثیر مستقیم داشت، ب

ه گزارش رویداد  اکتفا نکند ودر کنار آن احساسات بدینسان،بدیهی است که کاتب تنها ب مبتال کرد.

رات خود بر ارزش تاریخی اثر می افزاید و رخداد وتأثرات خود را نیز به ما منتقل کند و این احساسات وتأث

ضلۀ آن منتقل میکند. تنها گزارش کاتب تاریخی نیست، بلکه تأثرات واحساسات او دت فارا با تمام ژرفا وش

ش تاریخی دارد. تا جائی که به تاریخ نویسی وتاریخ نگاران جدی باز میگردد، خشونت به هماندازه ارز

در میانۀ لمثل ی واقعیت باز میگردد، نه روانشناسی یا ایدئولوژی تاریخ نگار. فی اکالمی بیشتر به باز نمائ

یرترین  تاریخ  ابوالفضل بیهقی دبیر و فیض محمد کاتب هزاره، از عطا ملک جوینی به عنوان بهترین وبص

ن امتیاز نگار  و از کتاب او)تاریخ جهانگشای جوینی( به عنوان بهترین تاریخ یاد شده است. بخشی از ای

به وضعیت روزگار خود نوشته  اشارهبه خشونت سخن وچاشنی تند کالم]او[ باز میگردد. جوینی در 

ی دستوری، وهر ُمَزّوری :»هریک از ابناء السوق، درزی اهل فسوق، امیری گشته، وهرمزدوراست

 «-4،ص1رک: جهانگشای جوینی،ج-وزیری، وهر مدبری دبیری... وهرکوِن خری سِرصدری...«

 ،پاورقی252ص
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  45  سمات،بیاد آرد جز لعن دیگر کلمۀ بر زبان نخواهد راند.«

 :جای تاسف است که برخی  میکند که نی اظهارآقای باری جها

 قاو را بچشم سر دیده اند، س بچهً   از نویسندگان ما که دورهً وحشت

 .   46  خطاب می کنند. م او را»عیار« و »جوانمرد«زهاب

هیچیک از اصول عیاری وجوانمردی، در وجود حبیب هللا کلکانی  

قویک دروغ  دن بچۀ س ویاران فاسق ومتجاوز او دیده نمی شد.پس عیارنامی

          ویک توهین بزرگ به عیاران وجوانمردان تاریخ این کشوراست.

 

 مل بقای حکومت سقوی:اتطمیع شدن سران قومی ،ع

کاتب، ازنفاق افنگی  وتطمیع شدن سران و مشران پشتون  برای 

جلوگیری از اتحاد شان علیه رژیم سقوی و از اینکه رؤسای اقوام وقبایل  

مناصب ومقام ، دست به هرکار ناصوابی میزنند، ل  وکسب بخاطر پو

بیند با   وقتی رنگ خشم می گیرد که می او افسوس میخورد، واین افسوس 

 ند وتیشه بریشۀ یک دیگرخود می زنند.  اندک پولی تطمیع میشو

کاتب، از تطمیع شدن وپیوستن برخی ازسران قبایل شنوار وخوگیانی  

  شنواری وملک قیس خوگیانی ، به حمد علم ملک محمدافضل وملک م  چون:

برای آنهای که اقوام خود  راحکومت سقوی نکوهش میکند. وعواقب این کار 

ند و رتبه وامتیاز گرفتند، نکبت بار  در خدمت یک دزد وجانی قرارداد  را

 اپریل،  ۱۱حمل/ 22میداند و مینویسد که روز 

لم از طرف بچۀ سقاو» پانزده هزار روپیه به ملک محمدع

همراهانش به نام انعام عطا شده، خود او با رتبۀ  خان و

 ه از قبل امیر حبیب هللا خانک ساالری کشور ولشکریهسپا

نیز به او داده شد. ومقارن  یافت، فرمان حکومت جالل آباد 

این حال،مردم شنواری از راه دفع بدنامی،تخریب عمارات 

کنی که  دولتی وتاراج ومهار نمودن شهر جالل آباد وعهد ش 

رده بودند، برقلعۀ ملک محمدعلم خان که بانی تمام فجایع ک
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خته مال  ری سمت مشرقی بود، 

ه اش را ع ومنالش را غارت و قل

این خبر،   خراب کردند. واز وصول 

محمدعلم خان از خوف جان که 

عموم مردم برعلیه او شده، از زمرۀ  

قومی واسالمی بیرونش شمرده  

قرین  اند،ترک مراجعت کرده درکابل 

وهراس و وسواس،مکافات ومجازات کردار خود، روز   یاس

 . 47  به سر بردن اختیار کرد.«

 

امان هللا( با   احمد خان)شوهر خواهر شاه یکاتب میدانست که والی عل 

قوای زیاد نظامی در جالل آباد حضور دارد ، پس اگر قصد سرنگونی  

قوی نجات ر های  سپسرسقو را بنماید، میتواند مردم کابل را ازچنگ دیناسو

ً کاتب مطلع گردید که بعد از رفتن عنایت هللا خا  از کابل  ن بدهد. متعاقبا

خواهش نقیب  سقو، علی احمدخان  به اصرار و واشغال ارگ توسط پسر

و با چند هزار     وبرخی  از سران آنجا، در جالل آباد اعالن پادشاهی کرده

رای نجات کشور ومومند بقوای نظامی وهمکاری اقوام خوگیانی وشنواری 

بسوی    کابل از چنگ دزدان و رهزنان مسلط برجان ومال وناموس مردم

مان داغدیده و مصیبت چشیدۀ  این خبر قلب مرد  .حرکت کرده  است   کابل ،

                         .                    وزنۀ امیدی برای آنها شمرده میشد کابل را شادمان ساخت و ر 

شدلخان، نواسه شاغاسی شیردل خان  پسر لویناب خوان حمد خعلی ا  

رزاده د به این حساب وی برا  زی بود.رکابن شاغاسی میرداد خان با

 الخواتین  و شوهر سراج البناتخواهر شاه  بود. علیاحضرت سراج 

 مادر علی احمد خان دختر امیر دوست محمد خان بود و ازاین  

ه خاندان سلطنت وابستگی  دو سوی ب جهت نیز شخصیتی نامدار و از هر 

ع وبا جرئت وبا فهم  جامگر والی علی احمدخان با وجودی که مردی شداشت. 

والی علی    د را به خوبی داشت نائی قناعت دادن طرف مقابل خوا بود و تو

 احمدخان
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و بلدیت در زبانهای پشتو وفارسی وانگلیسی واردو یکجا با اندام ستبر   

د، مگر در اعالم پادشاهی  ثیر خود قرارمیداا تحت تابیننده ر وچهره بشاش،

یر امان هللا م، زیرا کسی که ا گرفت  له کارعجخود به جای امان هللا خان از 

را از تخت به زیرکشیده بود، و بجای او یک آدم دزد و بیسواد را قرار  خان

داده بود، و بر غرور مشروطه خواهان وآزادی طلبان شاشیده بود، 

که امان هللا خان از کشور خارج نشده است، کسی برضد   تا زمانینمیخواست 

درک میکرد که نکرد و   د. علی احمد خان باید این راایپسر سقو اقدامی بنم

 -ن کار او ،همانا از هم پاشیدن قوتهای قومی در نیمه راه جالل آباد نتیجه ای

ی  دنبال م  کابل بود. چگونگی  داستان این از هم پاشیدگی را از زبان کاتب 

 کینم:  

»آنگه که علی احمد خان با عده ای در منزل جگدلگ 

نموده،   گقومی قبایل وعشایر مهمند درنر به انتظار لشک

دایش در شهر کابل،سمر ومشتهر  آوازۀ حمله امروز وفر

گشت، اهالی کابل که از جور وتعدی و بدناموسی وتاراج  

هستانی  نمودن وحشیان بعید از دین وایمان کوهدامنی وکو 

هر یک دزدانی که ساالری وسرداری شده، زنان ودختران و

اکراه وزن و خانه های شان به اجبار بروپسران را از کوی و 

طریق مخالطت ولواطت پیش   در اطاق های خویش کشیده

گرفته، و متمولین واعیان و بازرگانان را حبس وضبط و  

کری تاراج می کردند، به تنگ آمده گرفتار بی وفایی وناش

دگی که نسبت به امیرامان هللا خان به روی کار آورده،  ورمی

ه سر بشم به راه حملۀ او روز و شب وچشده بودند؛ مترصد 

ش تبعۀ علی احمدخان از اشرار  همی بردند، که درعین یور

تبعۀ پسر سقاء وسید حسین وغیره قطاع الطریقان تقاصاً 

،  خوگیانی ملک قیس نامانتقام کشند. ولیکن درعین انتظار 

نقض عهد ونکث میثاقی که با علی احمدخان در میان نهاده 

علی احمد  موثق داشته بود، نموده، عتابه به ایمان مؤّکد

چوب خستن او را بهانه قرار داده، با خان برخوگیانی و به 

سه چهار تن از جانب داران خود، نزد حبیب هللا ساالر دزدان  

مده از عطای هفده درکابل آپسرامیرهللا)یا امین هللا (سقاء 



 ۱76 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

هزار روپیه نقد و منصب نایب ساالری برعهده گرفت که  

دن وپا به زنجیرکرده  راحمدخان را دستگیر و غل به گی عل

آورد. و دو سه روز قبل از وصول او، پسر سقاء  در کابل 

محمدموسی خان محمدزائی ومحمدعلی خان عم  علی 

به  را حبس واحمدخان را که خانه اش را غارت وخودش 

زودی رها کرده بود، نزد او فرستاده پیام داد که: ترک امارت  

ر کابل آمده ربقۀ  د یق اطاعت برگرفته، متابعانه طرگفته و 

قبۀ فرمان برداری نهد. و اال تمامت اعمام و اقارب انقیاد به ر

و زنان  او که یکی خواهر امیر امان هللا خان و دیگری 

ن  وعمۀ فیض ج محمدخاخواهر گل محمد خان بن تا

محمدخان وزیرمعارف ومادر غالم محمد خان ونوراحمدخان 

  بدناموسی دچار معرض خطر هالک و دمار وم در مااست، ت

خواهند گشت. و آن دو تن نزد علی احمد خان رسیده پیام 

پسرسقاء را گذارد]ند[، هنوز پاسخ ال ونعم و رد و قبول   

ت بل رجعاز کا ینملک قیس بی دحاصل نکرده بودند که 

کرده، درتنگی خورد کابل ، واصل گشت. اعداد)افراد[ قشون  

نظام در آنجا اقامت   انی را که با عده ای از سپاهگیقومی خو

داشتند، امر به خلع سالح وغارت نظامیان کرده و واستحکام 

پس از زد وخورد جزئی برمرام فایق گردیده، راه خاک جبار  

شده( از راه اطاعت ه)چپاول برگرفتند. وسپاهیان منهوب

درکابل آمده، این معنی موجب شکست اعداد قشون لشکری 

قع سمچ های مال ووری که در موضع خاک چناری ومکشو

حمله برکابل و پسر سقاء]را[  داشتند،  عمر توقف وعزم

گردیده، اتواب وقورخانه را مهمل و به جا گذاشته، راه 

 48ند.... « اطاعت پسر سقاء به جانب کابل برداشت

 کاتب،می افزاید که» واز آنسوی دو هزار نفر لشکر

ه الحاق با علی احمدخان می راقومی مردم شنواری که 

ن طرف و آن طرف از  ردند، ودر حدود کوتل چشنگ، ایپس

نکث]شکستن عهد وپیمان[ خوگیانیان وتفنگ وقورخانه به 
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دست تصرف آوردن  ایشان آگاه شده، قلوب ضالۀ ایشان 

گردیده، چون وارد جگدلگ شدند، علی  سد وغبطهدچار ح

ردگاو داده ، ف  احمدخان برای صرف غذای شام آنها چند

ده بودند، رت و تفنگ وفشنگ در دل جای دااایشان که میل غ

عذر و بهانۀ الغری بر گاوان نهاده، نگرفتند. و ناگهان دست 

به تاراج بنه وآغروق ]احمال واثقال[ وخلع سپاهیان نظام 

علی احمدخان گشوده، همه را برهنه کردند. و  مه واثاثوخی

 غلجائی که کینۀ دیرینه  هللااز جمله عبدالرحمن پسرعصمت 

]پول[ هایی را که سه ت به دولت در سینه داشت، پوندبنس

لک روپیه به شمار می رفت، متصرف شده، درخانه ]خود[ 

.و دو سه تن ملکان لمقان علی احمدخان وهردو  49برد 

ا محمدابراهیم خان پسرمیرزا اقاجان با میرز پسرش را

پیاده با خود برده    اینگ افغانی پمکتوب نویس او، از راه ن 

بانی امارت علی نقیب رسانید. وجناب نقیب که  یو به جا

احمدخان بود از مشاهدۀ این حالت و نقض عهد قوم خوگیانی  

وشنواری عزم هجرت با عائلۀ ومنسوبان خود جانب هند  

شنواری و خوگیانی که بر سر اموال و   د. ومردم جزم کر

تل وجنگ بودند از  ق  تفنگ و قورخانه  وفشنگ با هم سرگرم

دن[ نزد او گرد  اه شده، از راه انابت]توبه کرگقصد نقیب آ

آمده، مانع از هجرتش شدند و او قبول استدعای آن ها را 

مشروط به یاری علی احمدخان دانسته، دوباره عهد وپیمان 

ند که به سرو جان ومال وناموس معاونت او را  یان نهاددرم

مد خان که از بدعهدی احدر امر امارت نمایند. وعلی 

مردم سرحدی  راموشی ]لشکریان مشرقی[ وعمومفواحسان 

معلومات ونظریات حاصل کرده بود، عهد ایشان را سست 

وپیمان ایشان را نا استوار و نادرست دانسته، چندی سر 

ان خود جنبانید و دیگر پیرامون  هت حفظ جآری و نعم ج

  50  میثاق و وفاق آن مردم نگشت.«
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انی  با پیوستن خود به  یاین گزارش آمده،ملک قیس خوگ درچنانکه 

و، کمر علی احمدخان را شکست ومصیبت وغم مردم کابل را گسترده پسر سق 

ترساخت. او براثر یک برخورد کوچک که ممکن است دست انگلیس در آن 

بجای برگشتن به خانۀ خود و یا صلح کردن با علی احمدخان،با  ل باشد، دخی

ود  و » وقار پشتولی« را با  ختسلیم شدن به پسرسقو، آبروی و رفتن به کابل

 هزار روپیه[، برزمین زد.  ۱7رفتن مبلغی ناچیزی ] گ

علی احمدخان وقتی شنید که پسر سقاو ارگ کابل  را اشغال وخود را 

، او هم دو روز بعد از او با مشورت یا اصرار و  موده است پادشاه اعالن ن

ود. و بعد از  م آنجا خود را پادشاه اعالن ن ن تقاضای نقیب صاحب وخوانی 

نماز جمعه، نام او را درخطبه ذکر نمودند، او نطقی ایراد آنکه در نخستین 

کرد و در آن عزم خود را برای گرفتن کابل از چنگ سقویان اعالن نمود. 

از این عزم او استقبال کردند و در جمله سران قومی ای که   ز گزاران نما

ی هم ملک قیس خوگیانی بود ک سقاو  آمادگی نشان دادند ، یسربرای جنگ با پ

با علی احمدخان عهد وپیمان همکاری با سوگند به قرآن بست و با قوای  که 

 خود او را تا جگدلگ همراهی کرد.

ک، درمورد علی احمدخان دویک آدمافغانستان شناس امریکایی لو

 مینویسد:  

لطنت کرد و س علی احمدخان بارکزایی به تکرار ادعای»

ولیت در برخاست و باالخره به قبول مسئ برخالف امان هللا

دستگاه حکومت او پرداخت. او یک شخص مقتدر، با نفوذ،  

صاحب سجیه عالی ، و دارای حوصله بسیار بود. او سعی 

ی امان هللا نگهدارد، اما حیني که ی را برا کرد تا سمت مشرق

دش ادعای تاج و خواز فعالیت برای امان هللا مایوس شد، 

یادی برقبایل  را نمود. علی احمدخان نفوذ ز نتخت افغانستا

والیت مشرقی داشت. بخصوص بر مومندها نفوذ او ثابت 

 بود. 

علی احمدخان قابلیت درهم شکستن اتحاد بین قبایل  

شینواری را داشت وطرفداری و پشتیبانی   وگیانی ومومند، خ

اریها را از دیگران نواو شیمردم خوگیانی را حاصل کرد. 



 ۱7۹ از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

را به جانب خود ، زیرا مومندها و خوگیانی ها دتجرید کر

کشانید. او مراسم تاج پوشی را به صورت رسمی هنگامی  

انجام داد که علیه امان هللا خان، حکم کفر صادرکردند و از 

، ادمک عالوه میکند که: پولی را  51 ن شدند.«رویگردا او

ه بود، به او قدرت آنرا  ردکه بچه سقاو از ارگ بدست آو

خود بسازد و تبلیغات تا بعضی از قبایل را طرفدار  دبخشی

اینکه علی احمدخان در حقیقت نماینده امان هللا خان است 

ط سازد، وسعی دارد تا سرانجام باز امان هللا را بر آنها مسل

 52اذهان مردم را مغشوش ساخته بود.  

 مینویسد که :  تالی ستوارت« یه»ر مؤلف کتاب »آتش درافغانستان« خانم  

الری مملو از افراد خوگیانی که از او   21علی احمد خان با »

حمایت میکردند، بعزم کابل بسوی جگده لگ حرکت نمود و  

  ه در بین جرگه ای را در آنجا دایر کرد. اما دیری نگذشت ک 

جگده لگ و جالل آباد میان افراد علی احمدخان زد و خوردی 

خیبر   زرگی متوجه کاروانهای شد که ابز درگرفته وخطر 

دخان فوراِّ به جگده لگ رفت و بی  عبور مي کردند. علی احم

اما از آن میان ملک قیس خوگیانی   نظمیها را برطرف ساخت.

سقاو  و با بچۀ بجای کمک به علی احمد خان بکابل کشید 

هزار روپیه به بچۀ سقاو  17بیعت نمود و با گرفتن مبلغ 

خان را دست  به جالل آباد رفته علی احمد کهتعهد سپرد 

خواهد نمود. ملک قیس در درۀ  بسته بحضورش حاضر 

خورد کابل، جایی که قرارگاه علی احمد خان بود وارد شده و  

حه خود  د که اسل بر افراد خوگیانی و دیگر قطعات اردو صدا ز

را گذاشته تسلیم شوند، این حادثه بر روحیات بسیاری از 

زمین گذاشتند، اما  سوء بخشیده اسلحه خود را بر  یرافراد تاث

ه مقاومت زده به مقابله پرداختند و در نتیجه  برخی دست ب 

پس ازدادن تلفاتی تسلیم شدند و افراد شینواری که  

خود پشت برتعهد  بطرفداری علی احمدخان می جنگیدند،

کردند و به غارت و چپاول مهمات و پول درخیمه علی احمد 
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ا همراهی عده قلیلی بند و بالنتیجه علی احمد خان ختخان پردا

ان خود به لغمان نزد نقیب صاحب  رفت و جریان از طرفدار

را شرح داد. نقیب صاحب علی احمدخان را به مبارزه تشویق  

و رویی قبایل آن سمت یانت و دکرد، اما علی احمد خان که خ

ه رارا دیده بود، پیشنهاد نقیب  صاحب را نپذیرفت و از 

. در پشاور علی احمد خان دمومند بسوی پشاور حرکت نمو

ل نادر خان را مالقات نمود و چون به موافقتی با نادر جنرا

خان نرسید، به قندهار رفت و با شاه امان هللا خان مالقات 

  53  کرد.«

امیر امان هللا خان، آدم خوبی نبوده   ن است به اندازۀکدخان ممعلی احم

معلومات و  رسر سقو وهر کسی دیگر، شخصی پپ باشد، ولی نسبت به

. او قصد داشت تا از نیروی نظامی دولتی بجای تسلیم  دولتمداری جسور بود 

شدن به پسر سقو، آنرا برضد پسر سقاو بکار ببرد و بخت خود را در گرفتن  

بیازماید.اما این نیات او با پالن استعمارانگلیس در تضاد واقع  خت کابل تاج وت

علی   نستان خارج نشده بود، وپیروزیاه شاه امان هللا هنوز از افغک شد، زیرا

احمدخان بر پسرسقاو، به معنی روی کار آمدن دوبارۀ امان هللا بود. بنابرین  

ورد. یس رقم خسناریوی شکست علی احمد خان برپسر سقو بدست ملک ق

ه  هزار روپی ۱7ملک قیس نیروی قومی خود را در اختیار پسر سقو در بدل 

لی  ت نمود. هرگاه ملک قیس نقشۀ عسگذاشت و علی احمد را دچار شک

احمدخان را برهم نمی زد،او  چی پادشاهی را برای خود میگرفت و یا برای 

وغارتگر  د و دزد شاه امان هللا، از هرلحاظ  بر پسرسقو که  یک آدم بیسوا

ن  نا حرفه ای بود،برتری و رجحان داشت و عزت و ناموس شهریان کابل آنچ 

 داده نمی شد.   که کاتب بیان میکند، برباد 

تنها با علی احمدخان راه نامردی نه پیموده بود ،بلکه   این ملک قیس،

در مقابل هاشم خان برادر نادرخان که  پس از والی علی احمدخان وارد جالل 

بود ومردم را به اتحاد وهمبستگی برای نجات کشور از چنگ  باد شده آ

گزارش کاتب، بارها به   ، نیز مشکل ساز بود، و بنابررد سقویان دعوت میک

وتهای قومی مشرقی که برهبری هاشم خان بسوی کابل درحرکت  مقابل ق 
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بودند، چون سدی قرارمیگرفت. وباری برمتحد خود عبدالرحمن خان غلزی   

 مله برد. نیز ح

 کاتب گزارش میدهد که : 

ب  ای/چهارم اسد،»ملک قیس خوگیانی ن1929جوالی  26در 

 ر شنوار وعبدالرحمن شنواری باساالر با محمدعلم نایب ساال

آنکه محمدهاشم خان در جالل آباد بود و کار روایی در اتحاد 

واتفاق قومی می نمود، ایشان بر خالف او به فراهم آوردن 

نفر را ملک محمدعلم  1800رده، لشکر اقدام ک

 نفر را ملک قیس به نام نظام گرد 800وعبدالرحمن، و

ت هللا خان که با آنها  موردند. وهم عبدالرحمن پسر عصآ

وده، همگنان طریق خالف افغانیت واسالمیت می متحد ب 

پیمودند به ریاست تنظیمیه مشرقی مامور گشت و از کابل  

د خاطرانه  بود، شا بدانسو راه آرزو که نفاق وشقاق

 . 54درنوشت.« 

 جوالیی،عده ای 27کاتب می افزاید که روزپنجم اسد/

غانیت داشتند با قوت های فز مردم مشرقی که حس وادراک اا

خود محمدهاشم خان را همراهی کردند  و تا  خاک  قومی

 .55  جبار پیش  آمده با قشون پسرسقا به جنگ پرداختند.

میشودکه : د متذکر کاتب در جای دیگری ازکتاب خو

رتگران قوم خوگیانی ]ظاهراً ماه اسد »غا 23اگست/  13در

سوبان ن ک قیس[برقوم جبارخیل تبعه وم ملبدستور

خان که سه لک روپیه پوند طالی  عبدالرحمن پسرعصمت هللا 

انگلیسی علی احمدخان را...چاپیده درخانۀ خود به کیسۀ  

الن ع جبارخیپردسیسه خویش نهاده] بود[، تاخته ومال ومتا

سکنۀ حصارک]غلجائی[ را تمام غارت وخانه های ایشان را 

یر سساخته، عده ای از زنان را ا متمحروق آتش خصو

 . 56  بردند.«
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کاتب ناراحت است که چرا تالش های نادرخان و برادرانش برای  

متحد کردن اقوام جنوبی و مشرقی به نتیجه ای نمی رسد. کاتب مدعی است 

تالش میورزند تا اقوام پشتون جنوبی ومشرقی را با  رادرانش که نادرخان و ب

ومت شر و فساد  کابل حمله کنند وآفت و بالی حرکهم متحد ساخته و بعد ب

مردم کم نمایند، ولی موفق به اتحاد آنها نمی شوند، زیرا که  سقاوی را از سر

ز  سران اقوام روز تعهد میکنند و شب براثر تطمیع یکی از رؤسای اقوام ا 

ود برمی گردند. به این سخنان فیض محمد کاتب در ذیل وقایع روز تعهد خ

 ( توجه کنید: ۱۹2۹ون ج  ۱3جوزا) 23

، محمدنادرخان با محمدهاشم خان این حال ل» درخال

برادر خود سعی وجد وجهد وکوشش های فوق العاده در 

اتحاد واتفاق قبایل افغان جنوبی ومشرقی وتشجیع ایشان 

اخن زنی حضرت چارباغی و ملک رده از نوحمله برکابل ک

وگیانی  خ  محمدعلم شنواری وعبدالرحمن قوم او وملک قیس

ان قوم احمدزائی وغیره رؤسا  خ وغوث الدین پسرجانداد

وسرکردگان قومی که با هردو برادر عهد و پیمان و سوگند 

درمیان می نهادند و از اعالن های وعدۀ انعام پسرسقاو]  

نمایان گمراه، عهد شکنی اغوای مالبرای سر نادرخان[ و

خان ی وعزم دستگیرکردن یا کشتن محمدنادرخان و شاه ول

 خان را می نمودند،  تاجایی به وشاه محمودخان ومحمدهاشم

عزم کابل حمله و پیش قدمی نموده، ناکام باز می گشتند، 

و]نادرخان و برادرانش[ به هوش داری وحفاظت  وحراست 

احتمال دستگیری   گوشۀ که جان خویش نموده، طریق

ت ومقتول نشدن خود را در آنجا داشتند، پیش گرفته، روز ذل

م از آوازه های گرم و سرد  دبه شب زحمت می رساندند. و مر

غنۀ]افغانها[ بد عهد هردو سو، روزی شاد و روزی  افا

غصۀ فشار سقائیان خارج از دایرۀ غمگین می شدند. و به 

می کردند. وزن و   ارت سماتامرار حیات مر دین و ایمان،

ی الصغیر و کبیر فرج و نجات از قتل وتاراج اهالی شم مرد و

ه بودند، به تضرع وگریه و  دکه عامه را قرین بدحالی کر
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ی از خداوند قاهرالعدو، میخواستند. وهمه خود را در زار

 .57  ورطۀ هالک دمار می دیدند.«

واست خوست میخ کاتب به حق میگوید که، نادرخان وبرادرانش، در 

این کار ه کند، مگر موفق ب اقوام عمده آنجا را با هم متحد کرده بر کابل حمله

ا لوگر پیش آمد و با  اقوام خوست را آماده کرد و ت رنمیشد. او چندین  با

نیروهای سقوی در گیرشد وقوتهای دولتی را از پیش برمیداشت ، مگر 

جبور به عقب نشینی  ردید و مفردای آن با مخالفت یکی از قبایل روبرو میگ

تن و دادن پول به رفمیشد، زیرا قوماندان سقوی جنرال صدیق خان  با تماس گ

قبایل میگردید و نادرخان ناکام باعث  ایجاد اختالف در میان  لرؤسای قبای

 میشد.

کاتب هدف تطمیع و نفاق افگنی را ، تضعیف قدرت افغانها در 

 حاکمیت میداند ومینویسد: 

ن  پسر سقا به ارگ؛ هر در وقت داخل  شد دولت را»خزانۀ 

ه خانه خود نقل دادند ب یک از رؤسای دزدان به موتر حمل و

ستند که بی پول ادارۀ چند روز که به خود رسیده دان زو پس ا

مملکت و پیشرفت کار حکومت  دشوار بل محال است، دست 

وده  از بردن کشیدند. قلیل وکثیری که باقی مانده بود،ضبط نم

حت حراست آوردند.  واز آن به افغانان حریص وطماع در ت

  ، ایشان را به تخریب مملکت ودهبی حس و بی... رشوت دا 

د و این شیوه را برای قتل وغارت یک دیگر می انگختن

استیصال افغان کافی شمرده، به قشون پول و معاش ماهیانه  

 58نمی دادند.« 

ن وبرادرانش، و  مدنادرخا سرانجام با تالش های خستگی ناپذیر مح

ی پاک گردید قووبی ،کابل از وجود اشرار ساتحاد وفداکاری قبایل عمدۀ جن

رنوشت کشور را بدست وهاشم خان، به حیث صدراعظم س هونادرخان، پادشا

سال، کینۀ نامردی های ملک قیس خوگیانی را در دل ۱4گرفتند. هاشم خان تا 

وع جنگ صافی،به عبدهللا  بل از شرق ۱324نگهداشت تا باالخره در زمستان 
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س وبرادرانش را  قیخان وردک نایب الحکومۀ مشرقی دستور داد تا ملک 

منقول وغیر منقول وی نیز  ه کابل بفرستد و تمام جایداد بدستگیر کرده 

مصادره گردد. این کار را نایب الحکومه در همکاری و مشورت با فرقه  

ری  ملک قیس را میتوان  ان دستگیمشر مرحوم موالیی به اجرا گذاشت. جری

بخش   -صافی ها ۱324 در مقالۀ جالب داکتر صاحب عبدالرحمن زمانی) قیام

 عه کرد.رتال افغان جرمن آنالین  مطالوهفتم( در پ

باید اذعان کرد که در مقطع معین از تاریخ، نادرخان وبرادرانش،  

وی  به برای نجات کشور از چنگ دزدان  و چپاولگران و متجاوزان سق

اموس مردم، کارنامه آفریدند و وطن پرستانه عمل کردند که مثبت  ونجات ن

، اما اینکه  آنها را ستود ونمرۀ اعلی داد  هبود  و از روی انصاف باید ک شابخ

بعد از گرفتن قدرت آنها چی روزی بر سر مردم روشنفکر و آزادیخواه  

ینه خودحفظ  را در س ومشروطه طلب افغانستان آوردند، تاریخ کارنامه هریک

ه عزت ب  کرده و بیان میکند،اما با یک تفاوت که نادرخان و برادرانش،

تک حرمت مثل سقوی ها هرگز هتک عصمت وه وناموس مردم افغانستان

 نکردند. 
 

 شاه امان هللا از مردم وردک ومیدان حمایت 

کاتب، از وفاداری مردم میدان ووردک وهزاره به امان هللا خان و از 

استقامت ونبردهای شان برهبری کریم خان وردکی با قشون های  شجاعت و 

شتند، به نیکی یاد میکند  اه جا سقویان را از پیش برمید هم سقاوی  که در 

دارد تا دربارۀ قهرمانیهای مردم وردک وعبدالکریم خان  وردکی به  وجای

 استناد این کتاب قدری مکث شود.

ون،هزاره و تاجک  قوام پشتمردم وردک و میدان که مرکب از ا

ند وبا نیروی  کن ادر وار درکنار همدیگر زندگی میمیباشند، قرنهاست که بر

وچشمه ساران آنجا بهره   مین وکوه وتپه وآب رودخانه هازبازوی خویش از 

میگیرند و مایحتاج زندگی خود را بدست می آورند ومازاد ضرورت خود را 

فتمندانه زندگی مینمایند، ولی  گونه شرابه بازارهای کابل عرضه میکنند وبدین

دم  ربل میروند، اما چشم به مال مکااگرگرسنه بمانند، برای پیدا کردن کار به 

 رند.از طریق دزدی و راهزنی ندا
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مردم وردک مردمان زحمتکش و با هوش و پرذکاوت و صبور و   

پرتحمل وخوش برخورد  وبا معاشرت اند و استعداد عجیبی در فراگرفتن 

م و بدست آوردن درجات عالی درمیان همکالسان خود در دوران رس وتعلی د 

شخصیت های علمی و  ویان مردم وردک، بهترین رجال زمتحصیل دارند.ا

ی وامنیتی واداری واجتماعی و سخنوران ونطاقان و روزنامه  نظامی وسیاس

ی  نگاران وگردانندگان رسانه های جمعی و تاریخ دانان، داکتران علوم اجتماع

طبی وزراعتی و سایرعرصه های اجتماعی واقتصادی سر برآورده  وعلوم 

وجامعه بازی کرده اند،  مش فعالی در خدمتگزاری به مرد نقاند که هریکی 

حال درمیان مردم وردک مانند هرقوم دیگر، عناصرضعیف النفس   درعین 

 ومقام پرست وابن الوقت ومحافظه کار نیز وجود داشته اند.

رد و دفع دشمنان  استقالل وآزادی و وط دفاع از مردم وردک در

ات  یمردم افغانستان ، اززندگی وحیرومتجاوزان برکشور خود، نیز مثل سا

ی و از خود گذری ها دامن وطن را از لوث  خود گذشته اند و با فداکار

دشمنان پاک ساخته اند. محمدجان خان وردکی در جنگ دوم افغان وانگلیس 

ان سیاه سقاوی ، با حماسه آفرینی های ی در دوروعبدالکریم حان وردک

ه  ن د عام وخاص اند. وحتی در ترانزماندگار از دلیری وشهامت خود، زبا

م وردک انعکاس وسیع یافته است. نام شان  فولکوریک و رزمنامه های مرد 

 جاویدان و یاد شان گرامی باد! 

د قلعه  در دوطرف جاده ایکه کابل را به غزنی وصل میکند، حد به ح 

  ر توجه ای بلند مستطیل شکلی با دیوارهای بلند واستوار و برجهای کنگره داه

ً ر دکی  محل سکونت خوانین وبزرگان ور ا بخود جلب می کنند که غالبا

میباشند. این قلعه ها که عمده ترین وسیلۀ دفاعی مردم به حساب می آید، در 

ع خطر از زمان رف  مواقع خطر اهل قریه را نیز در خود جای میدهند و تا

 جان ومال وحیات شان محافظت مینمایند. 

ای هد که در راه پاسداری از ارزشانمردم وردک نخستین مردمی 

اعی وفرهنگی اعلیحضرت امان هللا خان ،حمایت استقالل و ریفورم های اجتم

کردند وادامه آن ریفورم ها را تحت زعمات شاه امان هللا به حال مردم  

ده بودند. وبه همین خاطر وقتی شاه دست از تشخیص داافغانستان مفید 
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برای   هست یکنفر دزد مشهوری افتاد کبد سلطنت کشید و زمام ادارۀ کشور

ا را می بست وآدم میکشت ودزدی میکرد، و از سیر کردن شکم خود راه ه 

سواد بهره ای نداشت ومکاتب ومدارس را تعطیل نمود تا همه فرزندان مردم  

تعلیم بارآیند و در آینده  راه دزدی را پیشۀ خود  سواد وبیمثل خود او، بی

به یک دزد  و بیعت   لین مردمی بودند،که از اطاعت اوکنند، بازهم وردکیان 

ین کسی خود داری ورزیدند و او را فاقد مشروعیت برای  کردن به چن

پادشاهی اعالم کردند وهمه خطرات را بجان خریدند وآمادۀ پیکار با سپاه و  

 فت سقاوی شدند. ر وحشی صلشک

رهای  شکداستان این پیکارها وجانبازی های دلیرمردان وردکی با ل

از امروز  سال پیش ۸۸یض محمدکاتب هزاره فخون خوار سقاوی را مال 

درکتابی،بنام تذکر االنقالب، ثبت نموده است که الزم است فرزندان هوشیار  

ا بخوانند و خود را از بار آنر  وبا سواد افغان از هرقوم وتباری که باشند، یک

بر سازند ودر آخر به خ حال واحوال پدران ونیاکان خود در دوران سقاوی با

 د.مؤرخ بزرگ ، دعای خیری بفرستن روان آن

 

 :در شیخ آباد نخستین ضربه وردکیان به لشکر سقاوی

کاتب هزاره مینویسد:»کریم خان وردک که از اطاعت 

زده،در شیخ اباد  اء سربازورزیدن وبیعت نمودن پسر سق

ر  زیوحدود زرنی سنگر زده و به هر دو جانب راه مورچال ودر 

بود، با قشون پسر سقاء که سه  برف حفرکرده، استحکام داده

هزار از دلیران بیکار وبه ساالری عبدالوکیل خان 

]پغمانی، غیر از عبدالوکیل نائب ساالر نورستانی  سپهساالر

در قلعۀ  زنین وقندهار شده رهسپار غاز کابل  است. سیستانی[

کریم خان ه درانی و بینی بادام رسیده، درنگ کرده بودند ک

ایند، بعد به ریعه که بتواند رام وپدرام نمذوتبعۀ او را به هر 

گرایند،به مضمون»الَحرُب  ِخدَعه«  طی مسافت منزل مقصود

حیلت پیش گرفت ودر پاسخ پیام استمالت ارتقای سپهساالر  

ن به اتفاق سرکردگان مردم وزیری وهزاره که از لوکیل خاعبدا

آمده   م خان در شیخ آباد جمع وفراهراه جانبداری امیر امان هللا 

ا مسدود ومستحکم داشته بودند، پیام ، معبر لشکر پسر سقاء ر
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دادند که : مردم قوم وردک هرگز سراز جیب انقیاد برنیاورده، 

یکن از تعطیل وتعویق  انیم. ولمطیع امر وتابع امیر حبیب هللا خ

زعبور ا بیعت نامه نزد او فرستادن خائف وهراسانیم که مبادا

م که  ر گردیده، مورد قتل وغارت شویالشکر زجر وتوبیخ را دچ

چرا در امر بیعت عطالت و مماطلت)دفع الوقت کردن( ورزیده  

ایم، پس اگرعفو تقصیرما به روی کار وچهارشرط مطلوبۀ ما  

ومانع عبور عسکر منصور ومظفر نخواهیم  د، حائل پذیرفتارآی

 شد:

خان]عبداالحدخان مداینکه قلعه وکسان عبداالح-اول

قندهار رفته است که با امیر امان هللا خان در  درست است.س[

از تاراج و ایذاء و آزار مامون ومصئون بوده مزاحم آنها  

 نشوید، 

اده تفنگ های امیر امان هللا خان را که به ما د -دوم

 ند]نگیرند.سیستانی[،بگیر

عموم ما مردم وردک که تا قرب غزنین در عرض -سوم

عت نامه تا کنون یا وماوی داریم از سبب عهد وبج راه

 معرض خطر و نهب وغارت نیفتیم، نفرستادن در  

هرقدر در دو منزلی که ازبن]بین[ موطن ماعبور  -چهارم

خ قرار نر  ومرورمی کنید، علوفه وماکوالت لشکر به پول نقد

وقت گرفته، رایگان بقسم سیورسات  از کسی نگیرند. وپس از 

رفته شرف  وده حالی و فارغبالی در کابلآسعبورسپاه به 

 حاصل کرده، بیعت نامه تقدیم مینماییم. بارعز دیدار امیر را

وسپهساالر خام کارکه به جز سرقت و رهزنی به فنون  

جار به  روزناهن قشون کشی علم نداشت وهمواره در کوهسار

سر می برد، به این پیام فریفته ومطمئن خاطرگردیده، اردوی 

تصد نفر از فوج شو رأیت خود را که یک هزار وهر تحت ام

نوبی جه قطعۀ نمونه ودر قلعۀ درانی واقع گوشۀ پیاده موسوم ب 

میدان فروکش کرده بودند وچهارصد سوار رسالۀ شاهی پسر  

ده از مردم  د تن پیاسقای غاصب اریکۀ امارت وهشتص

کوهدامن وکوهستان که در قریۀ بینی بادام مقام توقف  

انب شیخ آباد جاشتند، حکم حرکت وقطع مسافت د واستحکام
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تنگی راه که به ذریعۀ خاک ریختن برفش داد و ایشان از 

برخاسته بود وخشک شده هر دو طرفش برف زیادی کوه 

نهادن  م بر برفوصحرا را فرا گرفته بود و بیرون از سرک قد

و راه پیمود، متعّسر بَل متعّذر می نمود، رهنورد شدند وشانه  

ال و یابو وتوپخانه طی  قنه ودوش به دوش با احمال واثشابه 

رده، چون از قالع زرنی واقع اخیر دشت توپ، پیش  طریق ک

آهنگ اردو گذشته و بقیه متصل وملتصق هم به محاذ قلعه ها و 

پاهیان مرغی را به تفنگ زده  یکی از سسلسله تپه ها رسیدند، 

ستگان به نش از شنیدن آواز تفنگ، کمین گزیدگان ومورچال 

ته به ان ازپنهان بودن سنگریان دانسشتصور وخیال آنکه ای

عزم رزم تفنگ گشاد دادند، بی تأمل وعجوالنه از اطراف راه  

وقلل تپه ها اتواب، شصت تیر وتفنگ های خود را رعد آسا 

به خروش آوردند که هیچیک از اهل  دت وکثرتچنان به ش

د ندیدند وخویش  خواردو توان دست به تفنگ وفشنگ بردن به 

باالی هم از ان ستان فهمیده واسپ وآدم را جراهدف گلولۀ 

ضرب تیر توپ وتفنگ درافتادن وجان دادن دیده، از زندگی به  

کلی بریدند. ودرعین استعمال نائرۀ قتال قطعۀ نمونه ومردم  

را که با ایشان دل یکی داشتند و برخالف پسر سقاء  چهاردهی 

خویش   ا از کمین گاه آوازداد]ند[کهر روز وشب میگذاشتند، آن

شیده، رهسپر امان جان شوند، واال  را ازکوهستان]یان[ کنارک 

همه هالک خواهند شد. وچون اهالی اردو با هم خلط ومزج  

دودی  کشته ومعبودند،ایشان خود را کنار نتوانسته، اکثر 

گریخته روی به سوی لهوگرد نهادند. وسنگریان این وقت از  

ریزیان افتادند وتا  گف وقلعه ها برآمده به تعاقب بر زیر زمین و 

رف بر لهوگرد ایشان را تعاقب کرده، عده ای را در سرکوتل مش 

حالت هزیمت از پا در آوردند وسلح وسلیب وتوپ های شان 

افتاده، بقیه را مردم متفقین  همه به دست دلیران وردک و

روح  مجلهوگرد عریان وقتل وجرح وبی سالح ساخته، چند تنی 

یده، پسر سقاء آنها را حبس و  سوسالم به خانه های خود ر

زجر وجرم زیاده از توان اداء فرمود و نمونۀ روز محشر را به 

خانه وعائله همگان نشان داد. واز این روزبه بعد قشون او از 
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کت جانب غزنین بازمانده از میدان  ام به حرجرئت اقد

قبت کار به امر  عاپیشتررفتن نتوانستند تا معلوم شود که 

سواران رسالۀ  ه قرارگیرد. خالصه بیست نفرازچپروردگار به 

شاهی جان بسالمت برده ودیگرهمه یا اکثر واغلب قشون پیاده 

 59  مقتول شدند.« 

 

 تکانه وجلریز:  با مردم اتحاد مردم میدان وارغنده             

وب  بصدیگر قشونی پنجصد نفری را  بار کاتب مینویسد که پسر سقو

 میدان ووردک سوق داد.

مارچ پنجصد نفر را  23یازدهم شوال،مطابق روز  »در

از قشون قومی نجراب را که جانب میدان چند روز قبل گسیل  

داشته ودر قلعۀ سردارولی محمدخان فرزند امیردوست  

عروف به مهتاب باغ که امیر حبیب هللا  اکنون م محمدخان

فرموده،این]نام[ را یر مرحوم عمارت وباغ شاهانه آنجا تعم 

 8د،... به ساعت ه است، فروکش ودرنگ کرده بودندبرآن نها

ازشب یک شنبه دوازدهم شوال با عده ای دیگر از اعداد مردم 

ر  کوهدامن وکوهستان رهنورد ارغنده ومیدان فرمود که در ه 

روکش نموده، عقبدار قشون قلعۀ درانی وپل میدان موضع ف

وی هزیمت جانب چهاردهی ر باشند وهم شکستیان را که

دستگیرکرده نزد خود   من نهند یا به قتل رسانند ویااوکوهد

نگهدارند و نگذارند که داخل چهاردهی وکوهدامن شده، موجب 

خوف وهراس وضعف و وسواس آنان ولشکریان مقیم کابل 

وصول این عده، پردلخان سپهساالر که رتبۀ  وند. وازش

دل گردیده در روز   ویوزیرجنگ یافته است، مستظهر وق 

قلعه را در میدان مارچ چند  24زدهم شوال مطابق ا یکشنبه دو

از ضرب گلوله اتواب پست و خراب ومال ومتاع قلعه گیان را 

  غارت و تاراج کرد. واین خشونت وحشیانه وکردار جاهالنه 

ر]سبب اتحاد[ مردم میدان و ارغنده وسنگالخ گردیده، زیاده ت 

تکانه  مت حبیب هللا خان نهاده ، مردلفباهم عهد وپیمان مخا
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ه قهر و فر با خود متفق ساختند. چنانچه وجلریز را که تاجکند ب

هر روز جنگ جاری  است وقشون حبیب هللا از گرفتاری  

نمی توانند   ری ایشاندرمیدان واستواری مردم وردک در راه گی 

 60  که در قوم وردک وجانب غزنین پیش قدمی نمایند.« 

نگ روی  جمارچ[ درمیدان  26دهم شوال ] ار»وهم درچه

خان روی به هزیمت نهادند وتا ارغنده   داده، وقشون حبیب هللا

وقلعۀ]قاضی[ طریق گریز پیموده در هیچ جا نتوانستند ایستاد. 

رده ضرب توپ قلعه  ا با چهاوحبیب هللا لشکر قومی پنجشیر ر

د در  خوکوب وعده ای از رسالۀ شاهی را با حمیدهللا خان برادر 

مارچ از کابل جانب میدان   27 روز پانزدهم شوال مطابق

مرحرکت نموده تاکید فرمود که با تفنگ در جنگ اقدام نکرده، ا

اتواب را برکوه به ذریعه پیل صعود داده، قالع متجاثرین خراب 

شان غارت ومردان شان را اسیر نمائید.  ل ومتاع وپست وما

ت قیام وثبات گزدیه بودند  تخوایشان که مخالفین را که در کوتل 

میدان شدند وچند قلعه را ضرب توب از پیش برداشته،داخل  به

نفر از مردان را اسیر گرفته در وقت عصر به  25خراب نموده، 

 61  کابل رسانیدند.«

، برقشون سقوی شبخون   و وزیری یک شب بعد جنگجویان ووردکی

 یسد: نوسختی به سقویان تحمیل کردند. کاتب می زدند وتلفات 

  28طابق هشتم حمل و مشوال، 16»در شب پنجشنبه 

دلیران جدران ووزیری و وردک که مواضع مستعدۀ مارچ،

سلسله کوه مشرف برمیدان وقلعۀ درانی ودشت توپ را 

،برقشون  دیده انداستحکام داده با اتواب ماشین گن جای گز

( نفر را به خاک قتل وجرح  1000حبیب هللا تاخته،هزار ) 

وشجاعت آورده   تحه واتواب شان را به دست غیرسلانداخته ا

بردند. و بقیه که از دم تیغ وضرب گلوله تفنگ  با خود در کوه 

نفر از مردم لعلندر ومیدان را که بی طرف  28بازمانده بودند 

  15ن پیمودند ودر جنگ روز هللا خا بودند و راه اطاعت جبیب

طلوع فجربه ز شوال ایشان را اسیر دست جورکرده بودند، قبل ا

 
 107 -106فیض محمدکاتب، تذکرالانقلاب، ص- 60
 110فیض محمدکاتب، تذکرالانقلاب، ص- 61



 ۱۹۱ از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

ایشان را  سپاهیان قوی گسیل کابل داشته، محافظت عده ای از

پس از نصف روز شانزدهم شوال به حالتی که الی ولجن به 

رویشان مالیده بودند با موزیک نظامی در بازارها گردش داده، 

لوب مردم کابل که همه از جور وستم  ورعب درقخوف 

ن هللا خان داده ، روی ماکوهستانیان وکوهدامنیان دل به هوای ا

. وشهرت دادند که  به وصول اونهاده اند،انداختند خواهش

وردک را فتح ومردان شان را اسیر آورده ایم که اینک می  

 62بینید. « 

(مینویسد  1929مارچ27شوال)15کاتب در مورد جنگ 

بامداد این روز، دلیران وزیری وجدرانی و وردک  که :»در 

  نامان هللا خان، برلشکر میدا انوغیره از هواخواه ومیدانی

مله کرده، بعضی را در قلعۀ  وقلعۀ درانی حبیب هللا خان ح

عبدالغنی خان، بیک سمندی در آورده،محصور و برخی  

ا ، اکثر ترامغلوب ساخته پیش براندند. ودر کوه قُُرغ صعود داده

ارغنده و قلعۀ قاضی راه هزیمت سپردند. وحبیب هللا خان قشون 

عت منصورین گسیل  فکابل به معاونت منهزمین ومداز تازه دم ا

 63  زبه جنگ به شام رسید.«داشت. این رو

 

 : دستگیری عبدالکریم خان وردک

 مارچ(   31شوال) 19فیض محمدکاتب  درذیل  حوادث روزیک شنبه  

 : مینویسد

و،پس از نصف روز،کریم خان .. به ساعت دوز .ین ر»درا

ین مدت قدم ثبات با قوم رارئیس مردم تنگی قوم وردک را که د

قاضی غالم شیخ آبادی عبدهللا برادرعبداالحدخان پسروخود 

وعده ای از مهاجرین قوم وزیری وچندی]چند تن[ از مردم  

نه  جدرانی در هواخواهی امان هللا خان فشرده، به همت مردا

بردهای دلیرانه اقدام در ممانعت ومدافعت وعبور قشون ودست 

خت با  یبیب هللا خان کرده، خون ها رح مامورغزنین وقندهار

ش آهنگ لشکر او بود، دستگیرکرده  یک نفر جوان دیگر که پی 
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به سواری موتر وچهل ودو نفر تفنگ دست که برای محافظت  

ان ویا برسه عراده موتر دیگر سوار بودند، نعره زن

هاریارگویان وارد شهر و از راه تشهیر به شهر  چ

ا دران امان هللا خان که در ابتداوبازارگرد]ش[ نمودند. وطرف

 خان می پیمودند و دزدان را برخالف او راه موالت حبیب هللا

یاری داده، رهنمونی حمله برکابل مینمودند. و از اقدام قشون 

روی  اء وفسوقوحشی صفت سرقت پیشه به جور وستم وفحش

از او برتافته، طالب و راغب امان هللا خان شده، انکار گرفتار  

ان عبدالکریم خان دیگر را گریم خان کرده، آوازه و پروپاک آمدن

افواه انداختند. واز قفای او هشت نفر دیگر را به نام قوم  در 

وردک قریب عصر تا کنار پل آرتن آورده، در آنجا سواعد شان 

بسته، گویا که مسافرین را از راه گرفته  های شان را با دستار 

اخل شهر نموده،کریم خان د بودند، چاریارگویان و تفنگ زنان

  ه زندان سیاست در آوردند.« ان را به امر حبیب هللا خان بشو ای

64  

نفر اسیر وردکی   7۰کاتب در ضمن شرح فجایع دیگرحبیب هللا کلکانی، از آوردن 

 65 رمیدهد.اپریل خبدر بعد از ظهر روز اول 

  ( گزارش میدهد:» ۱۹2۹بیستم شوال)اول اپریل  ودر ذیل وقایع روز

کریم خان مشهور ومعروف بدالکریم خان که عراین روز حبیب هللا خان ...،د 

،از حبس که روز گشته نموده بود،رها فرمود که به شجاعت قوم وردک نبود 

نند. و این امر اطاعت ک شاید قومش آگاه شده ترک قتال وجدال وعزل اقبال به

را بکشت،  تننتیجه وثمرۀ شجاعت و پاس نمک بود و گرنه او را که صدها 

 . 66  شت.«انبایست زنده می گذ 

غباردرمسیرتاریخ نیز ضمن یادکرد از پایداری مردم وردک در 

»مردم وردک از ابتدا حکومت  :برابر حکومت سقوی مینویسد

ت  سقا به سوقیابچۀ رد. رد ک  بچۀ سقا را نپذیرفت وحاکم او را

قوی پرداخت، ومردم وردک به قیادت کریم خان وعبدهللا خان  

با قوای دشمن رزم کردند   نیل)مایار( در نواحی دشت توپکر
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اسیر و زخمی وکشته آنها را عقب زدند.گرچه   700رفتن وبا گ

بعدها قوۀ بچۀ سقا وردک را با جنگ اشغال وکریم خان که قلب  

امان هللا خان بود، بکشت و قلعه   لطنت شاهوردکیان وطرفدار س

بود، وخاندان او ی اش را در تنگی وردک که مرکز مهمات جنگ

حبوس به کابل مدخان وعبدالسالم خان وغیره محرا با فتح م

 67« عبدهللا خان کرنیل فرارنموده بود. آورد،البته 

سقوی،   اشارۀ غبار به فرارکرنیل عبدهللا خان مایار از چنگ عساکر 

عبدالکریم  را خان در ذهن خواننده متبادر  سه برای دستگیری تمال دسیاح

د برادرش عبداالحدخان  راگر گفتۀ دیگر غبار را در موص میسازد. بخصو

رنظربگیریم که در بارۀ موقعیت دشوار امان هللا خان در غزنی،  مایار د 

اشخاصی که علناً شاه را درچاه می  » درجلد دوم کتاب خودگفته است :

زیرداخله(،احمدعلی  عبارت بودند ازعبداالحدخان ماهیار وردکی )و نداختند،ا

ر آینده (، محمدیعقوب خان د )والی وسفیرسابق ورئیس اردو  نخان لودی

وهمین نظر غباراز سوی محقق امریکائی خانم ریه تالی   «68ر دربار. وزی 

 6۹استوارت درکتاب »آتش در افغانستان« نیز تائید میگردد.

، ولی از نوشته اش چنان معلوم   خان،ذکرنمیکند رار عبدهللاکاتب،از ف

ر وردکی   ورها شده(، همان کریم خان مشه ) میشود که عبدالکریم خان 

ان نبوده است وگویا پسر سقاء نیرنگی بکار برده وکسی  هواخواه امان هللا خ

دیگری را بنام عبدالکریم خان از زندان رها کرده است تا مردم وردک را 

، ولی این نیرنگ او کارگر نیفتاده است. اما واقعیت اینست که  اده باشد فریب د 

دق امان هللا خان ودشمن  انست که کریم خان از دوستان صدابچۀ سقا می

سقوی میباشد، این مرد دلیر وردکی را در زندان به قتل رسانید و   حکومت 

با ن فکرکه آوازه انداخت که عبدالکریم خان را آزاد کرده است. بچۀ سقا به ای

قتل عبدالکریم خان وردکی ، مانع بزرگی را از سر راه قشون خود برای  

شت. صیت دلیر وکم نظیر وردکی را کخدن به غزنی بر میدارد، این ش سیر

اما با قتل عبدالکریم خان ، آتش انتقام وردکیان درمقابل سقاویان شعله ورتر  

راه کابل  در طول  شد وتا آخر حکومت سقاوی، حمالت شان برقشون سقاوی

 غزنی ادامه داشت. –
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 ۱۹4 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

از قتل  عبدالکریم  عد کاتب هزاره، از یک شبیخون دیگرمردم وردک ب

 ریل خبرمیدهد ومینگارد: ن اعزامی حبیب هللا در سوم اپوخان برقش 

اپریل،مردم وردک که با اهل  3شوال مطابق  22» درشب 

برلشکر  وعیال خود در جبال مخالفت حبیب هللا پناهند شده اند،

او که چند قلعه خالی را آتش زده وسوخته وراه غزنین پیموده 

تن را مقتول 700رسیده بودند، شبیخون زده  اوتا منزل شش گ

حه واتواب شان را متصرف شدند و  ومجروح ساخت، اسل

پنجصد نفراز مردم نجراب که در این اردو بودند، مفقود االثر  

خان معین  ایت هللاوخبرند.وگویندکه ساالر این شبیخون عن

السلطنه برادر بزرگ امان هللا بوده که اکنون با لشکر حاضر 

ان هللا خان بتاریخ دوم  مه کارزار است.« ]بقول کاتب ا رک مع

 70  به غزنین مواصلت کرده بود.[ اپریل

عبدالکریم خان وردکی نه تنها در میان مردم وردک شخصیت با نفوذ و  

مه هایش درنزد شاه امان هم از ت وکارنابا اعتبار بود، بلکه بخاطر شجاع

خان به تقاضای او زمین های   عزت و قدر بسیاری برخوردار بود.  امان هللا

،اسپیس، سیاه کوه،جوزار، که احتماالً در ریه جات التمور، آبچکان، بیدکق

زمان امیر عبدالرحمن خان ضبط ومصادره شده بودند و ملکیت دولت شمرده 

رت داخله به  مردم بی زمین وردک بخشش  وانی وزامیشد، طی فرمانی عن

 نمود. 

ده روردکو مشاهیر« درکتاب خود آود این فرمان را نویسندۀ کتاب»

یان اقوام وردک برسر تصرف این زمینها  ولی جنگ های که بعد ها درم

درگرفته وانسانهای زیادی در راه تصاحب سهم بیشتر آن جان باختند، مورد 

آنرا توطئه ای میداند که دشمنان رژیم امانی آن را گرفته و انتقاد نویسنده قرار

یشتر به فانتیزی میماند تا  ب ملی کرده باشند. برداشتی که ع بوسیله خود امان هللا 

 ل حقیقت. متن فرمان از همان کتاب چنین است: اص
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چنانکه از متن فرمان پیدا است،امان هللا خان به عبدالکریم وردکی از  

هد که او قریه جات مذکور را بحیث یک واحد اداری ظیفه مید روی اعتماد و

وافرادی که تازه   د آنرا معین نماید وبه اشخاص دوجدید )عالقداری( جدا وح

شوند، اطمینان بدهد که تا مدت سه سال از خدمت مکلفیت صاحب زمین می

عسکری معاف پنداشته شوند. هدف از معافیت از خدمت عسکری این بود تا  

عی بر روی زمین های خودکار کرده آن را آباد وسرسبز خاطر جم مردم با

برسر سهم بیشتر یا  ند. اینکه بعدها درمیان مردماز وقابل بهره برداری س

مینها اختالف می افتد وباهم جنگ ودعوا میکنند، این یکی از بخش بهتر ز

خصویات بارز مناسبات زمینداری در افغانستان وکشورهای منطقه  

 وکم اراضی است. طق کم آب بخصوص منا

هللا ن مردم وردک اعطای این زمین ها را عالمت سوء نیت شاه اما

ادشاه نسبت به  کرده اند بلکه آنرا لطف خاص پننسبت به خود هرگز تلقی 

خود پنداشته اند وسقوط شاه را توسط باند دزدان با همیاری یک عده از 

غانستان وقبل  برای اف وزرای خاین واشخاص خود خواه، بزرگ ترین مصیبت 

واز وعلم  ن از همه برای مردم وردک دانستند وبرای بازگشتن آن شاه رعیت 



 ۱۹6 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

شته های کاتب هزاره  دن جانهای شیرین خود شدند. نوردوست، حاضر به فداک

 دراین جهت میتواند گواه ثبوت  ادعای ما باشد.

 :حملۀ مجدد مردم وردک برقوای سقاوی

اپریل   7ق وال مطاب ش 26کاتب به ارتباط وقایع 

محاربۀ عرض راه غزنین که در  مینویسد:» دراین روز، از

ن حبیب هللا خان که وز وردک به روی روز افتاد، قشین عالقۀ ش

ین رسیده ، سرگرم طی طریق بودند، مغلوب نزدیک غزن 

ومنهزم وجمعی مقتول ومجروح گردیده به ذریعۀ تلیفون از 

رفتن از راه  ه به عزمکابل کمک خواستند. ویک هزار نفر ک

سرچشمه در هزاره جات توقف  وروی بدان سوی داشتند، 

از کابل به مردم   معاونت پیمودن منهزمین شده، اهمامور ر

یف شد که اگرچه تفنگ ندارند با تبر وکارد وزیراباد تکل

وشمشیری که دارند در سرچشمه رفته، سد راه حملۀ هزاره ها 

ارگان در قتل اینان را که هزکه هم مذهب ایشانند، شوند، زی 

.  اقدام نکرده وضرررسان جان ومال وناموس شان نمی شوند

که مردم کابل و اطراف از سوء نواز کوتاه فکری غافلند از ای

رفتار وارتکاب به فحشاء وغارت خانه ها وحبس ضعفاء 

ومخالطت به حرام شمالیان که مخالف اظهار ظاهری شان که 

خاطر شده اند، و به مجرد  و رنجه  دین داری است همه متنفر 

نمایند. به  میصدا بلند شدن از طرفی به قتل واُسر آنان قیام 

انستان را در می خواهند که تمام اهالی افغ هچنین تصورات ساد

 71  تحت اطاعت وفرمان آرند.«

دو روز بعد یعنی در روز نهم اپریل»قریب صد تن از 

ودند، به نام ر آمده ب مردان پیر وجوان قوم وردک را که گرفتا

اهالی جغتوی وردک که موطن شان درشمال شهر غزنین  

اسیر آسا در  ،لطان به متصل هزاره واقع استس ومغرب بند

ودر انظار نمایش دادند تا مردم بدانند که   شهر وبازار گردش

قشون حبیب هللا، برعالوۀ شهر دراطراف غزنین نیز قابض  
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اخواهی امان هللا دل ازهو ومتصرف گردیده اند. وازاین معنی

 72  خان برکنند.«

 د که: یسثور)اول می( مینو11کاتب در ذیل وقایع 

شته شدگان افراد قشون ک» دراین روز دو سر از 

حمدنادرخان را درحالتی که آن را به آتش سوخته بودند،  م

برسرچوک به دار نصب نموده، عبرتاالنظار ساختند. ودر شب 

شتگان عرض راه غزنین زخم بردانفرمجروح از  36این روز، 

ابل رکرا که در محاربۀ روز سه شنبه زخم برداشته بودند، د

  ب هللا خان که در سه جای هریک یآوردند. ومفرزات قشون حب

شیخ آباد وتکیه وشش گاو عالقۀ شینز سنگر افراخته ، 

استحکام کرده بودند، از قشون امان هللا خان هزیمت یافته تا  

شسته، پس پا شدند. وعده ای اد عقب ندشت توپ وشیخ آب

ن وردک از  سیچهارهزارنفر از قشون او درموقع پمبی وشیخ یا

وح واسیر  غان امان هللا خان مقتول ومجر فدست قشون هزاره وا

ومفرور ومسلوب السالح گردیده، عقب مفرزات قشون 

استحکامیه موضع تکیه وشش گاو بریده گشت، چنانچه ایشان 

ف خوردن به سر برده، نه پیش  شبدر وعلمحصورانه روز به 

 73  رفته ونه پس برگشته میتوانند.«

ه در کورمطابق دوم می،»درمحاربه ایث  12در روز 

روی داده، عده ای از قشون  دشت توپ به روز چهارشنبه

حبیب هللا خان برعالوۀ مقتول ومجروح شدند، دستگیرآمده،  

یا  ند طالییبینی های اسیران را قبل برین، به هراسیریک پو

سی وپنج روپیه داده، رها میکردند،با گوش های شان بریده،  

کردار وحشیانه   به کابل نمودند. واین امر ازت رخصت مراجع

اسیران را  انانۀ اولیای امورحبیب هللا خان کهورفتار نا مسلم

زنده زنده قطعه قطعه کرده، و رؤس کشتگان را برخالف  

آتش سوخته   مرتبت بهآئین بشریت و شریعت حضرت خاتم 

و برسرچوب زده، در بازارها گردش داده، ونیز به دار، به  

ویختند. وهم اسراء آبریده، میخ آهنین کوفته می  سرگوش 
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.] 74ن به رو مالیده ، در بازارها تشهیرمیکردندرا الی ولج

وبرای شان قرار هرواحدی نیم پاو نمک و نیم پاو آرد با هم 

رد تا بمیرند.غذای شبانه  خوردن[ کآمیخته وپخته امر دادن ]

،این  ان[ اهالی اردوی امان هللا خ75روز شان همین باشد. 

ند، اقدام در بریدن گوش وبینی کرد افعال قبیحه را شنیده،

 . 76  زیرا فهمیدند که انسان بندۀ احسان استنه حیوان.«

ودرادامه کاتب مینویسد که:»وهم درشب این روز 

خم یافتگان محاربۀ روح از ز( مج220قریب دویست وبیست)

ه،  ردشیخ اباد ودشت توپ وقلعۀ درانی به پنهانی در کابل آو

ب هللا خان،حمیدهللا برادر  یازدشوارشدن کار برقشون حب

عین السلطنه او که از چهار روز قبل به محاذ جنگ رفته  وم

بود، گریخته دراین شب به شهرآمده،از شکست قشون 

خودحبیب هللا   ونیم صبحخویش خبر آورد. وبساعت هفت 

خان با برادر وعده ای از دزدان یاورخود به سواری پنج 

ومنزهمین را که جانب  نموتر درحربگاه رفته؛ مغلوبی دهعرا

وکوهستان راه فرار از جنگ می سپردند، قهراً  کوهدامن

]و[قسراً برگردانیده، تا ساعت شش عصر در آنجا پای جد 

گویا ده ساعت  ابل گشت.ووجهد فشرده، قریب شام وارد ک

مشغول برگردانیدن منهزمین بوده، یک ساعت وکسری راه 

 77  یاب سپرد.« واذهاب 

موترالری   18ثور( ازورود 13می) 3ایع روز قدرزمرۀ وکاتب، 

 زخمی از شیخ اباد وردک خبرمیدهدکه به کابل به شفاخانه تسلیم دادند.

موتر از   را ذریعۀمی نیز تعدادی اززخمیان قشون سقوی  4وهمچنان در 

 ،78 جنگ شیخ آباد به کابل آوردند.

 گرفتاری سورجرنیل: 

 ( سور جرنیل محمد یم 4ثور/24د که دراین شب وروز) یسکاتب مینو 

عمرخان با قشون هزارنفری خود برای بازکردن راه غزنی به سوی میدان و  
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وردک لشکرکشید ،مگر توسط دلیران وردکی در شیخ یاسین شکست خورده 

الوه میکند که این سورجرنیل، با امان هللا نیز خیانت . کاتب عاسیرگشت 

ن نظامی وتواب ووتل خیرخانه واسلحه مفرزه قشرک ورزیده بود و» سنگ

ت تصرف حمیدهللا برادر حبیب هللا که با سی وسه نفرحمله  دولتی را به دس

کرده بود، داده، راه فرار جانب شهر برگرفته وپس از استیالی انقالبیون  

ود، رها شده،آخر االمربه منصب بس و ازخدمتی که کرده شهر محبوبر

فرزۀ قشون تحت رایت مارنفرمامور قتال گردیده، با هزجنرالی برحال و با 

رقشون امان هللا خان که در شیخ یاسین وردک اقامت مقتالت خود دستگی

نفرزخمی از محاربۀ وردک به کابل   ۸۰ودر همین روز ،7۹ داشتند، گشت.«

این سورجرنیل، معلوم میشود که مرد محتالی وچاالکی بوده . ۸۰ شد. آورده

و مجدداً به قواندانی   د د را از چنگ وردکیان رها ساز خواست که توانسته 

قاوی برگردد. او هنگام حمله قشون نادرخان به کابل، با حبیب هللا قشون س

خان در کلکانی نیز خیانت کرد ودر مالقاتی که با شاه ولیخان برادر نادر

وگر انجام داده به شاه ولی خان تعهدسپرد که قشون تحت امر او مانع  ل

.وبدینسان بازهم مقام  ۸۱گردید  قشون جنوبی بسوی کابل نخواهد ت پیشرف

 .  جنرالی را در دولت نادرخان برای خود حفظ نمود 

 

 :حمایت  مردم هزاره  از شاه امان هللا

دولت امانی،   اجتماعى یکى از مهمترین تحوالت مرحله اول اصالحات

دولت   سىاساسى یا نظامنامه اسابعد از استقالل، طرح و تصویب قانون 

ر لویه جرگه  ماده د 73شمسى در 1301در سال  علیه افغانستان بود که

نفرى در جالل آباد تحت ریاست شخص شاه مورد بحث و تصویب  872

ود  ارساله خقرار گرفت و براى نخستین بار افغانستان در تاریخ چند هز

 صاحب یک قانون اساسى مبنى بر مبادى عالى حقوق انسانى گردید. 

دى شخصى و لغو ا: اصول برابرى و آزقوق عمومىح در فصل 

و بردگى ، آزادى مطبوعات و شغل و پیشه و حق ملکیت شخصى و   اسارت

مصئونیت مسکن و منع مصادره دارائى و لغو بیگار و شکنجه و مجازات  

و   9برجسته و اساسى بازتاب یافته بود: ) مواد:  یره نکاتغیرقانونى و غ
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 2۰۰ از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

غانستان اصول  فنون اساسى حکم میکرد: » در اقا 11(.  ماده 24، 22، 10

تن  700الکل موقوف است.« بنابر حکم این ماده، درحدود اسارت و بردگى ب

. از این 82غالم و کنیز هزاره در شهرکابل از منازل اربابان خود برآمدند 

بیله دیگر، به دفاع از شاه امان هللا زاره بیش از هر قوم و قه مردم هاست ک

تم رژیم سقاوى قرار  شاز دیگران مورد غضب و ضرب و  یشبر خاستند و ب

 گرفتند. 

درپرتو مواد ومفاد همین قانون اساسی بود که اقلیت های دینی 

ار  ومذهبی اجازه یافتند تا مناسک مذهبی خود را بطورمناسبی بجا آورند.غب

روح این مواد قانونى ،آن بود که در عمل تطبیق میشد و از   سدکه :»مینوی

ه مراسم مذهبى و تکیه گاه هاى انکنچ .و ریا وفریبکارى مبرا بودب لوث کذ

پیروان مذهب امامیه عمالً آزاد شد. در مجالس مشوره والیات قندهار و  

خابى  دگان انتغزنى و جالل آباد و انجمن معارف کابل ، یک یک نفر نماین

از   ردهندوهاى افغانستان شامل و در امور اداره سهیم گردیدند و قید رنگ ز 

ش  1299ل اقیات پول جزیه )طبق فرمان حمبدستار و معجر هندوها با 

شاه امان هللا خان( مرفوع گردید. و اوالد هندو در مدارس ملکى و   1920=

ر تبعیض  شد و دیگنظامى )لیسه هاى حبیبه و حربیه ( و افسرى اردو قبول 

و تفریق از نظر نژاد و زبان و مذهب و قبیله وجود نداشت ، معاش 

لغو   و خوانین و امتیازات روحانیون تمرى و نسبى عشیره محمد زائىمس

  83.« گردید و ملت در حقوق با هم مساوى شد

فیض محمد کاتب، که شاهد وناظر اوضاع سیاسی واجتماعی عهد 

روزۀ امیر   6ب هللا خان و امارت امیر حبیامیر عبدالرحمن خان وعهد 

امان هللا خان وحکومت وحشت  یرنصرهللا خان ودوران رژیم عدالت پسند ام

آمدن بچۀ سقو را »انقالب فجعیت   هشت بچۀ سقو بوده است،روی کاردو

بین ملت مخالفت الینحلی را حادث ساخته، تولید  انتسابی« نامیده، میگوید:» 

بالد و تقاتل عباد نهاده، بغض و فحشاء  اس تخریبنفاق و شقاق نمود و اس

ه مشقت و قتل وغارت واسارت  رطرا پدیدار کرد وجمهور سکنه در و 

  84تاد.« فا
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 2۰۱ از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

کاتب از وفاداری صادقانۀ  مردم هزاره نسبت به امان هللا خان و 

استقبال شان از سردار امین خان برادر امان هللا خان وخواجه هدایت هللا 

اه به هزاره جات، یاد آورشده وهمچنان  از اعزامی شخان رئیس هیئت 

، به  ره در حمایت از شاه امان هللازاموضعگیری محکم واستوار مردم ه 

 ز یاد کرده است. هیئت اعزامی پسر سقاو نی 

کاتب مینویسد :» در خالل احوال مذکوره، اعالن و 

فرامین امان هللا خان که در قندهار لوای امارت به نوید تائید  

ی افراشته است، از راه گیزاب وتمزان]تمران[در  قوم دران 

  و مردم هزارۀ شیخ علی وبامیان ، هزاره جات وترکستان رسیده

و دایزنگی ودایکندی وپنجاب ترکمان ]ترکمو[ وسرخ وپارسا 

وبهسود وغیره تساهل در امر بیعت واطاعت از امیر حبیب هللا  

امان هللا  ه معاونت خان اختیار کرده، بلکه قبایل مذکوره فوق ب 

خان برخاسته از جمله مردم شیخ علی وسرخ وپارسا وترکمان 

ر کوهستان وکوهدامن  ب ن از راه غوربند آهنگ تاختن یاوبام

د را نزدیک رسانیده، آماده حمله به پای ثبات نموده وخو

ایستادند. وهزارۀ بهسود در کوتل اونی جمع آمده با ارادۀ حمله 

ماجرا حاکم غوربند وکاکا  . وازاینبرکابل استوار نشستند

ده،او به دامحسن حاکم هزاره به امیر حبیب هللا خان آگهی 

د از ان خود تجهیز یک هزار مرد نبرهاستصواب آرای هواخو

راه غوربند برسر هزاره رفتن فرموده، از انتشار این خبر 

محمدنعیم خان دایزنگی ونادرعلی جاغوری وغالم نبی خان 

خان بهسودی که در کابلند، دفع حمداسحق وسهراب خان وم

ن نموده، به  خامحاربت مردم هزاره وقشون امیر حبیب هللا 

کردن،  وقبایل هزاره را مطیع ومنقاد نادعای بیعت آورد

تعهدعریضه به حضور حبیب هللا خان کردند وهنوز جواب شان 

 85 اصدار نیافته ادعای شان پذیرفتار نیفتاده است.«

 

 بچۀ سقا: به هیئت پاسخ هزاره ها
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 2۰2 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

هیئتی مشتمل بر» سید زین العاب الدین پسر سید شاهنشاه تکانه  

رحاکم قزلباش قلعه وملکدار اونی وپد  الم حبیب فرزند غالم حسن خانوغ

میدان با چهارنفر از مردم هزارۀ سرچشمه ، که عریضۀ بیعت مردم بهسود  

.از راه بودند،..را به سقاء آورده بودند ویک یک طاقه لنگی خلعت گرفته 

وز با  ر تعهد بیعت نامه آوردن هزارۀ ]هزاره جات[ به وعدۀ ده الی پانزده

 شنیدند که :   یب هللا خان رفته بودند، پاسخبفرامین استمالت آگین ح

» مسلمان و پابند دین وایمانیم. چون بیعت به امان هللا خان 

ً کمر بسته واستوارایستاده ایم،  کرده، به معاونت اوشرعا

یم که نقص عهد کرده ، خود را مسئول خدا ورسول قرار نمیتوان

طفل   خویش طریق قتال پیش گرفته،ازت دهیم. پس نظر به بیع

تل وغارتیم وتا که جان داریم رضیع تا شیخ فانی آمادۀ ق

جنگیده، خون خود را دراین راه نثار خدمت دین ودولت 

رت وحراست ملت وحفاظت مملکت از دست برد  وقتل واسا

ۀ جهل وضاله می نمائیم. وبه یک زین سورین دو تن را َسَرقَ 

را گفته   نمخذول دنیا وآخرت نشویم. وای ا هرگز جا نمی دهیم ت

جنگی حاضر کوتل اونی وآمادۀ قتال  دوازده هزار تن مرد 

  86  شدند.«

 

 تصمیم حمله برکابل: 

پس از پاسخ محکم فوق الذکر، هزاره ها»... یک دل 

هاده قراردادند که اگر در روز  مواضعه نویک جهت با هم 

ال  چهل تن و دختر  جببرکابل حمله نمائیم از اتوابی که برفراز 

و تخت شاه که همه  مردان  وآسمائی و شیردروازه  هکافر و شا

مشرف برچهاردهی اند، تلفات جانی زیاد داده، برمرام نائل  

را بی  نخواهیم شد. پس باید درشب به کوه بیکتوت وقُــُرق خود

برانه رسانیده وروز به خفا به سر برده، در تاریکی شب  خ

ئیم. وچون  ا قلل آنها است، حمله ویورش نمبربرجبالی که اتواب 

م از اضرار تیر وبم وتوپ مامون ومصئون  در دامنه جبال برسی

گردیده وخود را برفراز کوه ها رسانیده به یاری ایزد 
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 2۰3 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

ی مشرف  باری،اتواب را متصرف و برشهر وچهارده

شته،کامروا وفتح باب خواهیم شد. وامان هللا خان این عزم گ

رکاب  مه ها را معطل به وصول قشون هارحمله و یورش هز

ردو لشکر یک جا گردیده به قوۀ  خود در میدان فرمود که ه

ذیقعده   27کامل تری حمله کنند، چنانچه تا امروز که سه شنبه 

ل اونی به دره وکوت است ،هزاره ها به فراز کوه پمقان وشکر

 87«   آراستگی تمام روز انتظار حمله برکابل را به سرمی برند.

زۀ وصول لشکرملی هزاره  اکاتب:»حبیب هللا خان  از آو ولبق

روز به کوتل سفید خاک که مشرف بر ارغنده و میدان  دراین 

است و از نزدیک گردیدن محمدنادرخان  ازجانب لهوگرد، محمد 

نگ هزاره در کوهستان ی وقوع جهاشم خان از طرف مشرق 

دی یاخیلی مضطرب گردیده دوهزار نفرگسیل بتخاک وعده ای ز

  16ثور[نیز  16. دراین روز]دبه سوی کوهستان گسیل فرمو

روح جنگ قلعۀ درانی به ذریعۀ موتر وارد کابل و داخل مج

 .88  شفاخانه شد.«

 

ۀ  ثور،نیز دوعراده موتر بزرگ آتشی مملو از مجروح محارب18در 

پ و پتی بادام* وارد شهر آمده، زخمداران به شفاخانه قلعۀ دشت تو

ثور/دهم می،  20وز ر،این درحالی بودکه در 89 ند.«شدفرود باقرخان 

الری مملو ازمجروحین محاربۀ دشت توپ  ازاثر حمله یک نفرجنرال  چهار

 . 90سقوی بر مردم میدان زخمی شده بودند در کابل رسیدند

 

 سقاء:  د به بچۀپاسخ هزارۀ غوربن

 می،آوازۀ جنگ غوربند در افواه  13ثورمطابق   23روز  
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 2۰4 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

ش زدن قالع  تکه سید حسین پس از چاپیدن وآ ادمردم شهر افت

غنیمت آوردن دواب ومواشی آنها، هزاره ترکمان وبه 

عبدالرحمن پسرملک دادمحمدکوهستانی را که یکی از مفسدین  

خان  طالب شاهوفتنه انگیزترین اهالی شمالی بود با سید 

غوربندی که شیعه مذهب وبا نجابت حسب ونسب معروف بود  

ونصیحت   ز هزاره های غوربند برای اندر  زدویک تن دیگر ن 

بعت از حبیب هللا خان فرستاده، وپیام وداللت به اطاعت ومتا

دادکه.... ازراه اطاعت پیش آمده وخویشتن را به ورطۀ خسارت 

 شته،پاسخ دادند:را نگهدانیندازید. هزاره ها فرستادۀ او 

»قرار فرمودۀ خدا ورسول کسی را که سارق وقاطع 

ها تن را خون دواموال مردم را غارت کرده، صه طریق بود

فرمودۀ خداوند و امر شریعت غرا که در  ریخته به مضمون 

ولکم فی  -قرآن مجید است: »والسارُق والسارقةَ فاقطعواأیدیهما 

مومنا متعمدا فجزاوه   ومن یقتل -القصاص حیة یا اولی االباب

هُ َعذابا َعظیما«  لَ  جهنم خالدا فیها وغضب هللا علیه ولَعنَهُ وأَعد  

ماندن وغضب  یدن دست وقصاص وجاوید در جهنم رمستوجب ب 

ولعن اوتعالی باشد، شرعا ًنمی توانیم پذیرای امارت واطاعت 

چنین شخصی شویم که فعالً نیز خون ها می ریزد ومال مردم  

مانان را غارت می کند. و دوشیزگان را به جور و  متاع مسلو

و مردان را به لواطت جلب  د.زور در آغوش مخالطت میکش

می نماید. وسرهای کشتگان  ه مسلمانان را زنده پاره پارهدکر

را به آتش سوخته در بازار می آویزد. ومسلمانان را الی ولجن 

پی در  های بلندبه رو مالیده با نواختن موزیک عسکری و ندا

پی یا چاریار شهره می نماید و بسا کسان را به دار کشیده 

اندوخته بیت المال  وج تیر تفنگ می سازد. وذخیرۀ ماوهدف وآ 

را ازنقدینه وجنسیه وناریه،که برای حراست مملکت مسلمانان 

وعرض وناموس ملت فراهم آمده،صرف قتل وغارت خود 

ارد. وبا این همه مال چ باک ندمسلمانان نموده از خداوند پاک هی

واولی االمر  ل نمایان گمراه آیۀ کریمۀ :» اطعیوهللا واطیعوالرسو

ا شرعاً سزوار کسی نسبت دادند... باری او ر نمنکم« را به چنی

امارت ندانسته، مدافعت از اتاّلف مال وجان را واجب شمرده، 



 2۰5 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

ا که خود را در صورت قاتل ومقتول بودن معفو می پنداریم. و ت

 91  ه باشیم  پای از میدان وجوب مدافعه پس نمی کشیم.«زند

اه داشته این از آن است که نگوهم عبدالرحمن را  

ز توقیف خانه کابل رها داده رآخوراحمدعلی رئیس هزاره را ایم

بفرستد تا در بدل او عبدالرحمن نیز عودت داده شود. و چون 

  ، درخصوص میرآخور احمدعلی را بدار هالک کشیده بودند

عبدالرحمن ال جواب ماندند. ونیز دراین روز آوازۀ به اسارت  

نه واسلحه حرب  ار از قشون حبیب هللا با توپخنف گرفتن نهصد 

ست جانب داران امان هللا افتادن و اسیر شدن در در غوربند به د

 92  کابل شایع شد.«

کاتب به ارتباط ممانعت عبور قشون سقوی از شش گاو 

 خبرمیدهد    اپریل 16وردک درتاریخ 

ومیگوید:»وهم دراین روز، قشون ایالتی هزارۀ بوالحسن 

او با پردلخان گوالدینی وجاغوری در منزل ششعالبهسود و

هللا خان ....جنگیده، پردلخان با سیزده تن در  سپهساالر حبیب 

قلعه محصور گردیده،پس از مدتی چنانچه بیاید گریخته درکابل 

ون و قورخانه زیادی از پ 36وهی آمد. ودراین روزاتواب ک

 93  کابل جانب غزنین فرستاده شد.«

چهارطرف نزدیک   ... وهم دراین روز، آوازۀ از» کاتب مینویسد که

کرملی ونظامی مخالفین حبیب هللا از افغان وهزاره که به  کابل رسیدن عسا

دفع انقالب ومعاونت امان هللا خان و ترفیه حالت ملت جاهل و بدبخت  

ه جنگ شده اند، شهرت یافته، موجب تشویش واضطراب و ه، آراستبرخاست 

  ۹4  خان و شمالیان گشت.« یأس و هـراس حبیب هللا

:حبیب هللا  چنان به هراس افتاده بود که از بیم هجوم  کاتب  بقول

هواداران امان هللا خان به کابل، تمام عائله خود را بجز خانم  محمدزائی که  

یده" بود ، دیگران را ر مزاوجت وضجیعت کشا بر بستاکراه او ر و "به اجبار
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 2۰6 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

عیت قخان که متصل برج شهر آراء موس از ارگ به خانۀ سردار عبدالقدو

  ۹5 داشت، فرستاد.

اقدامات نظامی مردم وردک و هزاره ،که هواخواهان امان هللا خان  

بودند، بر پسرسقاو چنان گران آمد که بال درنگ فرمان قتل عام مردم هزاره 

 کابل را صادرکرد.  و قزلباش

 

 فرمان بچۀ سقو به قتل وغارت مردم هزاره  وقزلباش: 

،  مردم قزلباش وهزاره های کابل قاتب، ازظلم وستم سقاویان درحک

حکایات دلخراشی دارد.علت آن ظاهراً این بود که هر دو قوم شیعۀ اثنی  

. یر بودند عشری ودریک نظام جاهالنه ومتعصب چون سقاوی بسیار آسیب پذ 

ً مخالف سقاویان بودند ولی عمالً کاری به نف امان  ع مردم قزلباش با آنکه قلبا

ان هللا خان حمایت مگر هزاره ها بطور عموم از ام هللا کرده نمیتوانستند.

میکردند وحاضر نبودند تابعیت پسرسقو را بپذیرند. پسرسقو برای حمله به  

 و غارت و تجاوز قرار دهد. ورد قتل ایشان، دنبال بهانه میگشت تا آنها را م

ن را به چشم سر دیده یا کاتب هزاره که این ظلم و تجاوز وچپاول  سقاو

دور فرمانهای قتل عام مردم   وجان خود لمس کرده است. از ص م و با جس

 قزلباش و هزارۀ کابل ، توسط بچۀ سقوحکایت میکند و مینویسد : 

ب حبی ردیگباراپریل،  25ش/مطابق 1308پنجم ثور روز 

 کلکانی »حکم تاراج مال ومنال عموم مردم قزلباش کابل و  هللا

و فتوای مال ها،  باشندۀ شهر کابل را به امضاءۀ قتل  هزار

]مگر[ سیدحسین خان این حکم فجعیت آور را  صادر فرمود، 

مسترد و منع فرمود. وسخنان چندی از سوء خاتمت و وخامت 

 . 96  ه کرد.« آن اقام  این کار رانده، دالیل نیکو در رد

درعین حال حضرت شوربازار گل آقا مجددی، که یک  

نفوذ روحانیت   زگ زمان خود بشمار میرفت، و ازر پیر ومرشد ب 

داختن رژیم امانی استفاده نموده بود، فتوایی  خود در ازپا ان

  مبنی برقتل عام هزاره های مقیم کابل صادر نمود. کاتب

اپریل  2۵م ثور/ اریخ پنجمینویسد:» حضرت شوربازار درت
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 2۰7 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

د  دنفتوای مبنی برقتل تمام هزاره های که درکابل زندگی میکر

 زاره ها از پنجاه شصت سال قبلهصادر نمود. بسیاری از این 

درکابل تولد یافته بودند و زندگی میکردند. مگرسیدحسین) 

وزیر حربیه رژیم( این فتوا را با قهر رد کرد وگفت: وقتی که ما 

جنگیدیم و او برتخت پادشاهی نشسته بود، با هللا می با امان 

کابل زندگی میکردند، مگر درآنکه صدها وهزاران کوهستانی 

وهستانی بودن کشته نشد  ر کوهستانی ازطرف او به جرم ک فیکن

 و زندانی نگردید. 

فیض محمدکاتب می افزاید: این حضرت که خود را 

یکات  گونه تحرمسلمان و مرشد بزرگ میگوید، همواره به این

این آیۀ کریمه :»التزر و    دست میزند. من نمیدانم که وی آیا

ه  یا نخوانده است داخری« را در قرآن شریف خوان زرازرۀ و

آیۀ مذکوراینست که  هرکس در آخرت، مسئول  ؟! ]مفهوم 

اعمال خود است وهیچ بنده بار دیگری را بدوش نمی برد.[ یک  

د که اینقدر نمیداند که  زخ اندازچنین مسلمانی را خداوند به دو

زاران ه ریخته وخون  خون هزاران مسلمان حنفی مذهب بزمین

دم هم  ته میشود و اینها تمام خون مرخدیگر اکنون به زمین ری

مذهب خودش استند، هزاران خانه چپاول میشوند و برناموس  

صدها زن ودختر نابالغ تجاوز صورت میگیرد، و اینها تمام به 

صب وی صورت گرفته ومیگیرد. من یقین همی و تععلت نا ف

جا با دشمنان دین به  یکدارم که خداوند سزای او را میدهد و 

  97  تاده خواهد شد.«س دوزخ فر

به نظر می آید که صدور قتل مردم  قزلباش وهزاره  

برای پسر سقو از نوشیدن آب هم آسان تر بوده است. چرا که 

ن تکفیر هزاره ها،  یل؛ اعالاپر 23دو روز قبل ، در سوم ثور/

برای امضا به شورای علمای حنفی مذهب سقوی سپرده شده  

فتن جنگ مذهبی  وخون ر د، اما این شورا از خوف در گبو

آن را امضا نکردند، و» متفقانه رأی دادند که فجایع   ریزی نشر

و قبائح و ذمایم افغان و اعمال امیر عبدالرحمن خان وامیر  
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 2۰۸ از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

خان را ... یک یک درج اعالن کرده ان هللا حبیب هللا خان وام

واهی و یاری و مدد  اخبرای خود مردم هزاره بفرستند تا از هو

صیر او نشوند، زیرا  هللا خان دست کشیده، معاون ون گاری امان

که از او به جز جور و اعتساف]بیداد[ عدل و انصاف ندیده اند. 

مخالفت  ولی هزاره با این ]تبلیغات فریب نخورده[ دست از

حبیب هللا ومعاونت امان هللا خان برنداشته گفتند: شیرم بدرد به  

شکر هزاره از راه ل( نه هزارنفر 9000د.... قرب)کنسگم ناز

ه فراز سلسله کوه پمقان)پغمان( وشکردره  برشده، افتادن در ب

به عزم حمله بر چاریکار و کوهدامن قرارگرفته، آماده و 

: غوربند و کوه خوردکابل  جانب چوناستوار نشستند که از چار 

بتخاک   و و وردک و میدان و چار آسیا و موسی و بینی حصار

ن روز برکابل وکوهدامن و کوهستا و کوه خوردکابل در یک 

هجوم آور شوند تا هرکه را خداوند یار باشد، اختر طالع قرین 

 . 98  اقبال و مددگار آید.«

ب هللا درنهم و  لطنه حبیکاتب مینویسد :حمیدهللا برادر ونایب الس

، که از جنگ با مردم  ش /اول ودوم  جوال1308دهم سرطان 

حیۀ جوقول مغلوب و اه به رهبری فتح محمدخان در نارهز

بود وتلفات زیادی اعم از سپاه و توپخانه و جبه  منهزم شده 

،»اهالی سرچشمه را   لخانه داده بود، در مراجعت خود به کاب

ده بودند، بدون تفکیک تاجیک  منقاد ش که قبالً به حکومت سقاو

ه های مواشی  گلردم را غارت و تمام ازهزاره، تمام دارایی م 

نه را از بیخ  د وسپاه او حتی دروازه های خاومردم راچپاول نم

کندند و ابادیها را خراب ساختند. و به ارزش یک ونیم میلیون  

تعداد   روپیه پول مال وهستی مردم را غارت نمودند. حمیدهللا به

نفر از زنان محل را اسیر کرده باخود بکابل  ۴0نفرمرد و  3۴

خادم دین  بشنه حبس و توقیف کرد. چون لق وت آورد و گرسنه 

  اده بود ، از اسراء آب ونان را قطع نمود.« رسول هللا برخود نه

99. 
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 2۰۹ از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

به قول  کاتب:حمیدهللا درشب بازگشت خودبه کابل،بار  

ود گرفت، زیرا او ز برادرخدیگر امر قتل عام قزلباش را ا

مکتوبی را به امیر سقاوی نشان داد که از بکس کرنیل  

ده بود، و آن از سوی  رحمد مقتول در سرچشمه بدست آورمخی

اردهی وپغمان وارغنده ولوگر ومیدان بنام مردم اهالی چه

هزاره نوشته شده بود که درجنگ با پسرسقو خود داری 

رکابل  ایشان  را ت حمله بواستواری وپایداری نموده، در وق

 .وهمچنان پیام نورالدین قزلباش100یار ومددگار خود دانند 

هزاره(که مطلبی بمنظور   مرئیس هیئت بیعت خواهی از مرد)

دن مردم هزاره نوشته بود، بدست آمد ، حمیدهللا »جنگ  ترسان

هزاره ها و انهزام خود را حمل بر دسیسۀ نورالدین و اتباع او 

نیز وغالم ساختن عیال واطفال قوم  عام و ک کرده،اجازت قتل

د سنگدل الیعقل  دزقزلباش وغارت مال ومتاع شان را از آن 

دزدان خون تن از  800ساعت یک پس از ظهر  حاصل کرد وبه

خوار خلق آزار را که هریکی خوک را مانست با خود برداشته، 

از راه بازار سرچوک و باغبان کوچه روی ضاللت به سوی 

ون پانهاد بازار سه دکان بیرون ومتصل به در نهاد. وچچنداول 

ومسلح خود را امر ایستادن ۀ وازۀ چنداول گشت، دزدان تبع

وده، گفت که احدی از مرد است کردن همه ابواب چنداول نم روح

و زن وطفل و رضیع وشیخ فانی را  راه  بیرون شدن ندهند تا 

دست  رد. واز همه مقتول واسیر گردیده، کسی جان به سالمت نب 

اسارت نجات نیابد و این حکم را داده، خواست داخل چنداول  

 . 101  قتل وغارت گشاید.«ه شود ودست ب 

، ناگاه خواجه تاج الدین رئیس بلدیه که نسبت به ن فرصت یدر هم

دیگرسقویان کمتر بد بود، پیدا شد وجریان را ازحمیدهللا پرسید وحمیدهللا  

ن حکم قتل عام قزلباشان گرفته شده براساس آمکتوبی را به او نشان داد، که 

  ن ی تاریخ مکتوب را دید،گفت ای قتبود.  رئیس بلدیه مکتوب را خواند و و
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 2۱۰ از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

ور ترساندن مردم هزاره ، و به نفع حکومت مکتوب دراوایل ماه ثور، بمنظ

ما از سوی یک عده نامعلوم مردم چنداول نوشته شده و برای نورالدین  

مردم هزاره  در اخیر ماه جوزا یعنی دوماه  شما با  فرستاده شده، ولی جنگ 

ر خود  کمکتوب ندارد،بهتراست  به عسان بعد رخ داده و هیچ ربطی به ای

ترک کنند،وداخل محلۀ چنداول نشوند، وبعد حمیدهللا  هدایت بدهید تا محل را 

را با خود به دفتر خود که نزدیک چنداول بود، برد. حمیدهللا برای آنکه خشم  

تن از افراد خود دستور داد تا هیئت بیعت  2۰شانده باشد، به را فرون خود 

ش، رئیس آن هیئت وفیض  اهزاره را )که نورالدین قزلب دمخواهی از مر

ب نیز عضوآن هیئت بود (، آنقدر لت وکوب کنند تا بمیرند. وبنابرین  محمدکات

ضربات مؤلف تذکراالنقالب نیز مورد ضرب و شتم قرارگرفت که از اثر آن 

   ۱۰2گر توان حرکت و راه رفتن از وی سلب گردید.دی

تغلب بچۀ   مینویسد که » چون مردم هزاره، مرحوم حبیبی دراین ارتباط 

، واین گروه )هیئت( بدون اخذ بیعت به کابل بازگشتند،  سقاو را نه پذیرفتند 

بچۀ سقاو بخشم آمد وبرای سرزنش امر لت وکوب این بیچارگان را دادکه 

موحش مریض گشت واز همین رنج درکابل جان   د از ضرب فیض محم

 ۱۰3  سپرد.«

ای خود ه، قربانی مبازرات ومخالفت ه تو آن دانشی مرد نسکاتب 

دید. تالش وتشویق او برای مقاومت قوم هزاره ، برضد حکومت سقوی  گر

حین سفرش به قصد دایزنگی  ومالقات او با فتح محمدخان ]مشهور به فرقه 

ی هزاره مقیم کوتل اونی، درکتاب تذکراالنقالب در کل قوتهامشر[ قوماندان 

 رین بخش آن کتاب را میسازد.ت دلچسپ  2۹6تا  234صفحات 

بازگشت ازاین سفر بود که مورد حملۀ وحشیانه حمیدهللا برادر  رد 

ضرب وشتم جسم استخوانی اش خورد وخمیر  اثرازحبیب هللا قرارگرفت و 

ای وضعیت جسمی وصحی کاتب   عاطفه برشد. حزن و تأثر انسان های با 

ل نداشت. کاتب یادآور پوزمانی دوچندان میگردد، که او برای تداوی خود 

را برای عروسی پسرخود ذخیره کرده  ه پس انداز اندکی داشته که آنکمیشود 

بود.اکنون که این حادثه براو پیش آمده ، به این فکر اندرشد که اگر با آن پول 

ازدواج پسر را چطور روبراه کند؟ کاتب بنا بر شدت ردازد ، به تداوی خود بپ

اوی خود مصرف  د ا پول عروسی پسر را در راه تت درد، باالخره مجبور شد 
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 2۱۱ از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

مل درد و رنج طاقت فرسا بسواری خر خود را به ایران نماید. او با تح 

رسانید، اما از آنجا که تداوی پول زیادی بکار داشت وکاتب پول نداشت، 

ی تداوی نشد و اجباراً به وطن بازگشت و بر بستر بیماری  اش بدرستبیماری 

رد ود تا آنکه از اثر آن رنج و د ب ندوه فراوان مدتی دیگر زنده وا افتاد و با درد 

ش(. روانش شاد وجایش ۱3۰۸ق، ۱34۹رمضان  ۱6فوت کرد)چهارشنبه، 

 بهشت برین باد!  

 3سرطان / 11کاتب نوشته میکند که درتاریخ 

 سقا زاده که از عقل و دانش پیاده ودین »حمیدهللاجوالی،

 داده در جهالت وضاللت آزاد بود د غرور و پنداروایمان را بر با

شاء می پیمود، آهنگ تکرار و راه تکبر و پندار وفسق وفح

جنگ با دلیران هزاره کرد. در حدود جوقول که در روز قبل 

از  بدون حائل ومانعی رسیده واز دست عده ای قلیلی 

یان هزاره زهر مغلوبیت وهزیمت چشیده در دل کینه  جنگجو

ت مال ومنال ودواب ایشان ارداشت، رسید... دست به غ

آبادیهای شان پرداخت. ه، به آتش زدن وسوختن قالع و دگشو

ناگهان جمعی از هزاره که از وصول او در آنجا آگاه گشته 

ه زیر  بودند،حمله کرده از چهارطرف حمیدهللا واردویش را ب

رباران تفنگ گرفته،عرصه را چنان بر او تنگ کردند که  تی

تن دزد   84جاده گریز را گم کرد. واز  و دست ستیز را فراموش

ته نورالدین ومیرآقا ونگارنده را از  وآنانی که در روز گذش

ضرب چوب خسته بودند، چهار نفر گریخته جان بسالمت 

د از ارات زیاکشیدند، دیگران همه کشته گشته، وتلفات وخس

مال وجان عسکر خود داده.... خود حمیدهللا هنگام شام سگ 

ا از حرب کشیده  رپای چون روباه به خزیدن خود و آسا با دست

دانی او را برپشت از بی راه برداشته درحالی که و اعظم دزد می

دست هایش تا مرفق و پاهایش تا زانو از خزیدن پرخار  

د به راه در بوغا در  اسیده بووخراشیده وخون آلود گردیده آم

ر  شه سرچشمه به موترش رسانیده از آنجا شباشب گریخته در 

زدان وپیشوای بی دینان که به دآمد. وماجری]را[ به ساالر 
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دسیسه لقب خادم دین رسول هللا نهاده ودر حقیقت ونفس االمر  

 104  هادم آن بود،بازداشت.«

 تشویق قبایل به کشتن  وتصرف امالک هزاره : 

عدم اطاعت مردم هزاره و نیز از تالش های   سر سقو ازتی که پ قو

ی ومشرقی، خیلی  بش  برای متحد کردن اقوام جنو انمحمدنادرخان و برادر

جوالی( فرامین متحدالمالی  ۹/ ۱3۰۸سرطان  ۱7در روز)مضطرب گردید، 

وعلی خیل و دفتانی و   ړ وتََرکی واند  ړبه نام طوایف مالخیل وسلیمانخیل وکاک

اض سلطنت و حکومت  دزائی که بقول کاتب: »کمر به انقرتی و احمخرو

دود الحسب بسته، ردت سقایی ... مجهول الهویت ماضافغانی ومعاونت و مع

ب وملت را دچار ذلت واضطراب کرده، به ذریعۀ عرایض مملکت را خرا

التماس قتل وغارت واسارت هزاره و تملک مواطن ومساکن ایشان را  

خود امضا وارسال وهمه را   أو به مهر امارت فاسق ...ارقامدرخواست نموده، 

ا چنین نقل  رکاتب یکی از این فرامین  ،۱۰5 .«تحریک حمله برهزاره کرد 

 میکند: 

 ی را واضح باد!ړ»عالیجاه محمدرحیم خان کاک

اسالم خواهی وخدمات شایان تحسین که از برای حکومت   

به  ان برگد اسالمی خویش ابراز داشته بودید، ذریعۀ ختک خ

حضور واال مبرهن گردید. به نسبت این رویه که برای حکومت 

عم از شما  لده اید،این خادم دین محمدی صمومتبوع خود ن 

باشم. لهذا به فرمان هذا رضامندی خود خرسند و رضامند می 

را از شما،ابالغ نموده، میخواهم که آتیاً خدمات برگزیده برای 

عالی و رسول مقبول  ت باری تدین مبین نموده، رضامندی حضر

اتفاق   بهواین خادم دین را برای خود استحصال نمایید. شمایان  

اه اسالم زاره میروید که از اطاعت پادشه قومی خود باالی مردم 

گردن کشی نموده اند. هر قریه و ده شان را که تصرف کردید  

از خود شما اقوام است که ملک ومال شان را به شما به طور 

اعطا شده تا اجر دارین نصیب تان گردد. بعد از حضور بخشش 

 به قرار لیاقت و خدمت تان بهه از اختتام جهاد و فیصله هزار
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ده میشود. مورخه غرۀ صفر هر سرکرده قوم منصب وانعام دا

 .106  .«1348المظفر 

 

 تکفیرمجدد هزاره و پایداری بیشترآنها  :

از سوی   چهارروز بعد از صدورفرامین غصب امالک هزاره 

 پسرسقو عنوانی سران قبایل، کاتب مینویسد که » دراین

ان به  ی[اعالن تکفیرهزاره که مالنمایجوال 12سرطان/ 21روز]

اء امضاء کرده و به طبع رسید، نشر  امر سرکردۀ فسقاء پسرسق

وتوزیع یافت. و این امر زیاده تر باعث قتال وجدال هزاره با  

]شان[ زیاده تر  تراض شاهساقائیان ستمکاره گردید. وزبان اع

  ون برخادم دین رسول هللا که برخالف واقع این نام را به مضم

گی کافور برخود نهاده، ناین مصرع برعکس نهند، نام ز

ت هادم دین بود،دراز شده گفتند که: شرعاً بیعت که ذاتاً درحقیق

عهد وپیمان واز عقود وشروط به ایجاب وقبول ورضایت است، 

نکرده است ازکجا حکم بغی وغوایت  ون بیعت وهزاره که تا کن 

، مال وملک وخون  دهبرایشان نموده ومالنمایان فتوای کفر دا

ینجا معلوم افتاد حالل وجایز شمرده اند؟ پساز ا ونفس شان را

که هزاره باید راه دفاع سپرده از کشتن وکشته شدن روی 

هباً برنتافته خیر عاقبت حاصل کند. باری چون هزاره دیناً و مذ

اطاعت امیر فاسق وسارق وقاتل ابا و امتناع داشتند، این از 

ل به قتل  دۀ حرب قرار داده فوق العاده صراعالن را حجت قا

 107  طریق کوشش برگرفتند.« وجرح نهادند ومردانه

 

 در مسجد پل خشتی:  ړفتوای مالی اند

جوالی»یک نفرمال نمایی  25کاتب مینویسد که در تاریخ 

را تعلیم کرده بود، در  پسر سقا او [ که زنی] غړ از قوم اند

امع پل خشتی برای ج هنگام گرد آمدن وازدحام مردم در مسجد

واحادیثی بال موقع   معه، ....به منبر برشده وآیاتجادای نماز 
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ومورد خوانده، زبان به جواز بل به وجوب قتل وغارت  

واسارت شیعه گشود. وحضار که از پسر سقاء وعدم دیانت 

.. ]تبعۀ او[ بیزار وفتح و ظفر هزاره را وفحشای .وفسق 

در زیر تشنیع]زشت گفتن[  ا خواستار بودند، آن مالی جاهل ر

دار پسر سقاء شد. ش گرفته، نطق او منتج خالف پنهونکو

وخواجه تاج الدین رئیس بلدیه حال دگرگون و مخالف خیال 

مر  ساالر اهل ضاللت و شقا دیده، فوراً نزد پسر سقاء شده، ا

 « 108او را حاصل کرد.  توقیف

س بلدیه به  ئیکاتب در ادامه موضوع یاد آورمیشود که : تاج الدین ر

در حضور بزرگان   ه سپرده بود که مالی مذکور راد بزرگان قزلباش وع

 قزلباش، تعزیر و تشهیر می نماید. 

جوالی،عده ای از مردم قزلباش درخانۀ نگارنده )  27» درتاریخ پنجم اسد/

ه پشت و پهلوی از ضربه ولتمۀ ]لطمه،سیلی خوردن[  دکاتب( کفیض محم

تند و اظهار  فمی سود، آمده از روی مشورت گی پسر سقا بر بستر ناتوان

  ۱2۰گی حکم کفر شیعه را نوشته و دیروز به امضای کردند که: به تاز

نفرمال رسانیده که عموم اهل سنت وجماعت را به نام غزا و جهاد به قتل 

برانگیزند. پس دراین صورت ممکن است که ایشان   رت هزارهوغارت واسا

یاالت وتوهمات خ و زحمتی کنند و نظر به این  جررا در ریاست بلدیه مورد ز 

خواست نمودند که چه بگویند؟ نگارنده به ایشان یاد داد  که از نگارنده  در

مسئلۀ  قرار قول ابوحنیفه که می گوید:» نحن ال تکفَراً احداً من اهل قبلة« و

 فاقیه عموم مذاهب اسالمیه که » کل من قال ال اله اال هللا محمد رسول هللاات

الشهادت که کسی که ]کلمه گو و[ مقبول  فهو مسلم باالتفاق«، بگویند 

باشد،چگونه اطالق کفر بر او توان کرد؟ وایشان گفتن این مسایل را از خوف  

ب بگوئید.«  م که جواعذر آورده و گفتند:»ترا به دولی نشانیده می بری 

نادان بی  م ونگارنده که توان حرکت نداشت به ایشان معاتبانه گفت:» ای قو

ین مملکت چرا مقام ها را برده نمیتوانید، پس درا غیرت، کتاب خود سنی

کرده امرار حیات میکنید ومرا از بی غیرتی در چنین حالت تکلیف بردن 

 ۱۰۹  وجواب گفتن می نمائید!«
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 در برابرپسرسقو:   سیرهزارهشهامت یک ا    

بنیم که با  ب پاسخ صادقانه وشجاعانۀ یک مرد اسیرهزاره را به پسرسقا

نمی هراسد. کاتب مینویسد  هللا خان دفاع میکند وازمرگ  نچی شهامتی از اما

جوالی» دوتن ازهزاره ها که یکی ازسادات سنگالخ بود  2۸اسد/ 6که در

ه مراجعت به دست سقائیان  ود،در راوبرای آوردن گاو وغله درهزاره رفته ب

ز افراد رعیت سقائی بود و  ا افتاده هردو تن را درکابل اسیر آوردند. سید که

رها گردیده،هزاره را پسرسقا از در استنطاق نزد  نگ شرکت نداشت،جدر

خود خواسته حالت جمعیت هزاره و استعداد سامان حرب وعزم ایشان را از 

راست نگفتی ... به قتلت  که ]اگر[ تحذیرکرد در مقاتلت پرسید. وتخویف و

م  ه شی یا نداشته باشی،دروغ نخوابامیرسانم. او گفت: اگر معلومات داشته 

زیرا که دروغ بدترین گناهان ومنشاء جمیع مفاسد است. و ازکشتن نیز   گفت؛

باک ندارم. اینکه کمر بسته و به جنگ برخاسته ام، هالک خود را یقین 

از اطاعت خدا و رسول  باشد، بهرۀ تبعۀ شیطان  که غیر  دانسته، زندگی را

ننگ وعار  وکه از راه حفاظت مال وعیال  رالعین می پندارم. واین مرگ 

ستحقۀ اسالمی وحراست وطن ومولد ومسکن عاید قومی وحمایت حکومت م

 حالم گردد، شرف خود میشمارم. 

ام مهام  و پسرسقاء گفت که :پس چرا با من که پادشاه اسالمم و زم 

ت نمی  مملکت اسالمی را در کف  اقتدار دارم، مخالفت ورزیده، قبول اطاع

ا مال ها به ضرت امان هللا خان است و او رح؟ او گفت: پادشاه اسالم اعلیید کن

اعتراض جاهالنه تکفیر کرده وحال آنکه هیچ یک از مسایل کفریه که به او  

د. و او که مجبور  د نمی شونسبت دادند در شریعت سید المرسلین موجب ارتدا

اری استوار  جببه خلع خود گردیده ترک امارت گفت، در دین اسالم خلع ا

کرده، او را به ذریعۀ این می جنگد که کابل را فتح  ینیست. وهزاره برا

تلگراف پس خواسته... برتخت امارتش منصوب دارند... و پسرسقا گفت: پس  

گفتی بیعت نخواهند کرد؟ اینکه توهزاره که وعدۀ بیعت داده ومیدهند، از 

ر دارند. پسر سقا از اد اوگفت: هرگز بیعت نمیکنند وچشم انتظار به محمدن 

   ۱۱۰رگذشت.«او امر توقیف کرده از قتلش د  یراستگوئ 

 نتیجه بحث حمایت هزاره از شاه امان هللا:
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برای یک رهبر سیاسی ،چه شاه وچه امیر وچه رئیس جمهور ،  

که وقتی براثر توطئه ویا دسایس داخلی یا ین نیست افتخاری بزرگتر ازا

او  ده شود، ولی مردم به دفاع ازز خارجی ویا هردو ، از قدرت کنار

یا سلطنتش،  بدون چشمداشت یک حبه  برخیزند و برای اعادۀ قدرت 

ماه تمام سر بدهند ولی سنگر ندهند. وکسی که چنین افتخاری را از 7ودینار، 

ان هللا غازی بود. او وقتی ارگ کابل را  ، شاه امجانب ملتش نصیب گردید 

کش وکابل وقندهار،و دره های هند  ایترک  گفت، مردم مسکون در وادی ه 

شندگاه کوه پایه های سلیمان)وزیرستان(، به حمایت و کوه بابا وسیاه کوه و با

از او به جنبش آمدند وجان های شیرین خود را فدا کردند تا مگر دوباره او را  

ت برگردانند، اما آن شاه مردم دوست، که نمیخواست سلطنت  ریر سلطنبرس

وخون ریزی کشور را  ت آورد، برای جلوگیری از جنگدسرا با خونریزی ب

 ۱5حالی که بیشترین مردم قدر شناس افغانستان تا روز ) ترک گفت،در

( که جنرال محمدنادر، نادرشاه اعالن شد، ۱3۰۸میزان  23= ۱۹2۹اکتوبر 

ودند که این همه جنگها وجانبازی ها برای بازگشت شاه میدوار بهمچنان ا

ر رساندن نادرخان  اگرفته است، نه برای به اقتد  رت امان هللا غازی  صو

 وبرادرانش. 

مردم شریف ودلیر هزاره مثل مردم شجاع وردک ومیدان وغوربند  

د ماه تمام به حمایت وسپاس از آزا 7وتگاب وجنوبی وقندهار وغیره ، مدت 

عدالت گستری رژیم امانی ،از قربانی دادن سر ومال خود، در راه منشی و

 ریغ نکردند. این ازجان گذشتگی د تخت سلطنت به شاه امان هللا و اعادۀ تاج

مردم بخاطر اعادۀ قدرت به شاه امان هللا، بیانگر این واقعیت است که هنوز  

ر آن شاه  ند که قد در گوشه وکنار افغانستان، مردمان قدرانی وجود داشته ا

اوز  تج ترقیخواه و معارف دوست را میدانستند و از رژیم چپاول وتاراج و

 د. فرت را هیچگاهی پنهان نمیکردننسقوی نفرت داشتند و این  

بدینسان  این باور درانسان زنده واحیا میگردد که در میان رهبران 

یت مورد حما سیاسی افغانستان،از نادرشاه تا ظاهرشاه، واز رؤسای جمهوری 

شوروی تا رؤسای جمهور تنظیمها ورئیس جمهورانتخابی مورد حمایت 

چنان    خان ،سراغ نداریم که دارایچهره ای را غیراز شاه امان هللاا غرب، م

جذبۀ ملی و مقام ارجمندی باشد که در نبودش یا سقوطش،اکثریت مردم 

ن  ر به داد افسوس او را بخورند وبخاطر بازگشت واعادۀ قدرت به او حاض

سرو جان ومال خود شوند. ما به بخاطر رهبران سیاسی دیگر ،حتی شاهد  
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ر و  م تا چی رسد به قربانی دادن سی اهرۀ خشک خیابانی هم نبوده امظیک 

مال خود. ازاین جاست که به مقام شامخ شاه امان هللا غازی میتوان  پی برد و 

 مقام ومنزلتش را گرامی خواست.            

 

 :بخاطر ایجاد رعب مخالفانیران ن اسکرد مثله

ی هایکی از بد ترین برخوردهای سقاویان ، جزا

ام و یا زنده قطعه قطعه کردن اند وحشیانه از قبیل مثله کردن

ویا زنده در آتش سوختاندن اسیران بخاطر ایجاد ترس 

ورعب در دل مخالفان شان بود. کاتب میگوید که حبیب هللا  

نده قطعه قطعه کرده، و رؤس ا زنده زپسرسقاء،» اسیران ر

م اتکشتگان را برخالف آئین بشریت و شریعت حضرت خ

وب زده، در بازارها گردش  چمرتبت به آتش سوخته و برسر

، ونیز به دار، به گوش سر بریده، میخ آهنین کوفته می  داده

آویختند. وهم اسراء را الی ولجن به رو مالیده ، در بازارها  

هرواحدی نیم پاو نمک  شان قرار ] وبرای .111تشهیرمیکردند 

]خوردن[ کرد تا  دنو نیم پاو آرد با هم آمیخته وپخته امر دا

[ اهالی اردوی 112شبانه روز شان همین باشد.  بمیرند.غذای

امان هللا خان ،این افعال قبیحه را شنیده، اقدام در بریدن  

گوش وبینی کردند، زیرا فهمیدند که انسان بندۀ احسان 

 . 113  است.«

اپریل ،گفته میشود که  30ثور/  10وقایع  ذیلدر 

سرقت وراهزنی حبیب هللا   ان»قاضی عبدالرحمن را که از زم

ودشمنی داشت،ونزد  وسید حسین خان با ایشان عناد  خان

امان هللا خان تعهد دستگیری ایشان کرده ]بود[وایشان]حبیب  

 هللا وسیدحسین،از موضوع مطلع شده[، برادر او را کشته

مالش را غارت کرده، ازاین روعداوت وخصومت  وخانه و 

یب هللا وسیدحسین از خیانت حبشان قایم ودایم گردیده تا که 

بل وچهاردهی  راء وغدر وبیعت شکنی اهالی کازو
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 2۱۸ از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

برمرکزمستولی ومسلط آمده، قاضی عبدالرحمن از خانۀ کابل  

خود گریخته ودر کوهدامن وکوهستان با عطامحمد پسرملک  

متفق شده،لوای مخالفت افراخت. تا این  ردم تگابمحمد وم

بیب هللا خان ووالی در  ح که از ده سبزگرفتار گشت. وبه امر

ول گشت. واین زنده به قطع مفاصل وجوارح مقت سرچوک

قتل بی رحمانۀ خارج از شأن بشریت او، خیلی در دلهای 

بینندگان وشنوندگان تأثیر بی دینی ووحشی گری اهالی 

 114  نداخت.«شمالی را ا

دراین ودر ادامه این حکایت، عالوه شده است که:

 رۀ شیخ علی که از جمله دو تنزااسیر از ه  19سر و  3روز 

ابل آورده ، سرها را که به  شیعه و دیگران سنی بودند،در ک

آتش سوخته بودند برسرچوک زده با اسیران در بازارها  

]وخدمت  تشهیراً گردش کرده دادند تا مردم بدانند که سیاست

 115  ه[ دین اسالم چنین است!ب

 گفته  1929ثورمطابق اول می  11و در حوادث روز 

در لهوگردجنگ با فشون  یشود :» امروز سه روز است کهم

جنوبی تحت رایت محمدنادرخان جاری ودر شب   ملی سمت

نفر از قشون مغلوب ومنهزم حبیب هللا در  600روز گذشته 

د. ودراین روز دو  یز آوردنکابل برگردیده، پنجاه تن زخمی ن

ی سر از کشته شدگان افراد قشون محمدنادر خان را در حالت

د، برسر چوک به دار نصب نکه آنها را در آتش سوخته بود

  36، عبرت االنظار ساختند. ودر شب این روز  نموده

نفرمجروح از زخم برداشتگان عرض راه غزنین را که در  

ل آوردند.  د، درکابمحاربه روز سه شنبه برداشته بودن

ومفرزات قشون حبیب هللا که در سه جا هریک در شیخ آباد 

ه استحکام کرده  تش گاو عالقۀ شینز سنگر افراخوشوتکیه 

ون امان هللا خان هزیمت یافته تا دشت توپ  بودند، از قش 

نفر از 4000وشیخ آباد عقب نشسته، پس پا شدند. وعده ای 

از دست قشون ین وردک قشون او در موقعی پمبی وشیخ یاس

 
   716فیض محمدکاتب،تذکراالنقالب ، ص - 114
   168نقالب ، صفیض محمدکاتب،تذکراال - 115



 2۱۹ از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

هزاره وافغان امان هللا خان مقتول ومجروح واسیر ومفرور 

قشون استحکامیه   ب السالح گردیده، عقب مفرزاتلوومس

گاو بریده کشت، چنانچه ایشان  موضع تکیه وشش

محصورانه روز به شبدر وعلف خوردن بسر برده نه پیش  

  116  رفته ونه پس برگشته میتوانند.«

 ان:سربریدن کودک

ثور(کوهدامنیان از 11این روز)اول می /م در» وه

کز وعائلۀ او در شهر  مرزبان زین العابدین مدیر گمرک 

م غوث خان داختند که محمدنادرخان را غالنآوازه ا

پسرجاندادخان احمدزائی از نشراعالن حبیب هللا خان که از 

پیش رقم شده، به طمع انعام، نقض عهد وگرفتار کرده، فردا 

کند. و دراین روز قریۀ خوشی واقع لهوگرد را کابل می وارد

فراد قشون قومی سر باز زده  ا که شیعه مذهب اند و از دادن

حتی قتل وغارت نموده،  دند، قشون حبیب هللا ایشان راوب

اطفال شیرخوارۀ را در حالت شیرمکیدن از پستان مادرش به  

فت سال تیر زده با مادرش یکجا کشتند. وپسران پنج ساله وه

...وهم دراین روز،خبر ورود لشکر  ا از قفا سر بریدندر

لگای جصول امان هللا خان در سه اب و هزاره در آهنگران و 

دیده ، قشون حبیب هللا در  خوات وردک سمر ومشتهر گر

 .117  دشت توپ قوای امدادی خواستند.«

 12» از محاربه ایکه در دشت توپ به روز چهارشنبه

ه ای از قشون حبیب برعالوۀ داده، عدمی روی 2ثور مطابق 

که قبل   ان مقتول ومجروح شدن دستگیرآمده. بینی های اسیر

ده و پوند طال یا سی وپنح روپیه دا برین ، به هر اسیریک

رها میکردند،]اکنون[ با گوش های بریده رخصت مراجعت 

به کابل می دهند.... اهالی اردوی امان هللا خان ،این افعال 

ن دیده[ ، اقدام در بریدن بینی وگوش  ز سقاویاقبیحه را ]ا

 .118  کردند.« 
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 22۰ از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

 

 متبوع: یرقطع اشجار مثمرمناطق غ

ار مثمر منطقۀ   سقاویان، قطع کردن اشج یکی از حربه های دیگر

موردحمله شان بود.چون مردم تگاب اکثراً از قوم صافی وپشتون میباشند، با  

عی خود، تلفات  دسته جم رویکار آمدن بچۀ سقو مخالفت ورزیدند و با حمالت 

حسین وزیر د زیادی به قشون سقوی در کوهستان وارد کردند. پسر سقا و سی

غوربند واقوام  خونی از دست مردم وردک وهزارهرحربیۀ سقوی ، دل پ

تگاب داشتند، ومیخواستتند انتقام خود را با قطع اشجار وباغات مثمر مردم  

  می ۱۹2۹اگست  ۱۱تم اسد /تگاب بگیرند. کاتب در ذیل حوادث روز بیس 

 نویسد که: 

هوگرد  ل » وهم دراین روز قورخانۀ زیادی جانب سرچشمه و

 زاره ومحمدنادرخان ومردم تگابهوکوهستان از خوف حملۀ  

از کابل  حمل و نقل داده شد. وهم اهالی شمالی را فرمان 

رفت که اَّره و تیشه و تبر برداشته، اشجار مثمر وغیر مثمر  

صرف کنند، قطع نمایند. ومردم تگاب ه تغلب تتگاب را که ب

رمایش حضرت  ف ازاین امر نا صواب پسرسقا، که برخالف

 آن حضرت لشکر اسالم واصحاب را رسول کرد، چنانچه

تاکید برعدم قطع اشجار وتلف ]نمودن[ مزارع وهالک مردان  

پیر و زنان مسنه و اطفال کفارحربیه  در غزوات می فرمود،  

عات شد، حکم نمود.]مردم تگاب[ همه ممنو و پسرسقا عامل 

واطاعت پیش  [ در خوف افتاده از راه ایابت ]نیابت داشتن

به قرآن شفیع ساختند. وشمالیان اعتنا  آمده، قرآن ها را

نکرده، به قطع اشجار پرداخته، این خسارت از پیام دروغ  

اهالی مشرقی که تگابیان را به جنگ برانگیخته وعدۀ آمدن  

  119  هالی تگاب وارد آمد.«دند، براخود را دا

 

 کیفرفراریان جنگ: 
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 22۱ از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

بجنگند و   میداد ولی ازآنها میخواست تان حبیب هللا به قشون خود معاش

غارت وچپاول مردم  تحت سلطه خویش بدست آرند.  معاش خود را از راه 

پسرسقاو به جنگجویان فراری جزای سخت میداد.وقتی  یکی یا چند تن 

ین فرار میکردند، پسرسقو، این افراد را خود با با مخالفازافراد او از جنگ 

یفه میداد تا در ظ که به چند تن از افراد خود وینتفنگ میزد ومی کشت ویا ا

   عقب جبهه جنگ

مترصد باشند وهرکس که از میدان جنگ بخواهد فرارکند، همانجا هدف تیر  

 هالک قرارداده  نابود کند.

جوالی، هزارۀ 26م اسد/کاتب گزارش میدهد:که  روز چهار

مورد تاراج  سپاهیان سقوی های سرچشمه که جندین بار 

زدند و » وارد   هه بودند، دست به قیام مسلحانفت قرارگر

ک غند که هزار وسه صد نفر در شمار بودند  جلریز شدند وی 

از قشون سقائی تاب وتوان مقاومت نیاورده، از جلریز پشت  

ه فرار به سوی ان روی ببه جنگ داده از راه بیکتوت وپمق

کوهدامن وخانه های ]خود[ نهادند. واز خوف هدف تیرتفنگ  

ر سقا وملک محسن والی سدرکابل نیامدند، زیرا عادت پن شد

روی از محاذ حرب برتافتگان را همواره آماج تیر  بود که 

هفت ماه معاش هالک می فرمود و از این رو، و هم از اینکه 

اخته، امرار معاش می  عیت را ترا نداده، ایشان ر  سپاهی

سنگری وکشوری،از حکومت ضاله و فاسقۀ سقائی  کردند،

 .120  « ستوه آمده متنفر شده بودند. به

 

 امان هللا خان :ِِ تعیین جایزه برای سر

پسر سقو در هرفرصتی که بدست می آورد از اتهام بستن کفربه  امان 

م هللا گفتن را یاد تنها بس هللا خان کوتاهی نمیکرد، درحالی که خودش از اسالم

اپریل(  ۸حمل)  ۱۹شوال/مطابق  27داشت و بس.کاتب در ذیل وقایع 

 مینویسد: 

 خان،کالن تران وریش سفیدان میر حبیب هللاا» دراین روز

واعیان شهررا در قصر دلکشاء رسماً دعوت کرده، 
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اظهاراتی در محضر دعوتیان که از مردم شنوار وبعضی از 

دند، نموده زبان به گفتارگشود که  شامل بو  مردم لهوگرد نیز

ه پرستش اصنام ب  : امان هللا از دین اسالم روی برتافته

غانستان ت که عموم ملت ورعیت وسکنه اف سپرداخته میخوا

تا که من به  ...را به اجبار وفشار وانزجار بت پرست سازد. 

که دست از جان  تحریک علمای ربانی  ورؤسای روحانی

وصحرانورد غارت بودم، اقدام بر  رد سرقت شسته ، کوه گ

نک به بیعت  ایقمع اوکرده، مظفر به مرام آمدم که قلع و

ه علما، جالس اورنگ امارت گردیدوجمعی ازمسلمانان 

و  ساعی و جاهدم که تائید دین شریف سید المرسلین نمایم.

پس ازادای اینگونه کلمات پردۀ اصنام و مجسمه های که از 

ی :جالل اباد،بگرام،کوهدامن،خواجه از نواح حفریات باستانی

« فرانسوی شه صفا، وغیره جاها، باجد وجهد مسیو »فو

وامان هللا خان آنها را  ...آمده بودند،  ومسیو »برتو« بدست

با بت های که در عهد امیر عبدالرحمن خان و امیر احبیب  

هللا خان مرحومان کشف شده بودند و در موزیم خانه نهاده 

به حضار گفت: اینست معبودهای او که به  رداشته، بود، ب 

نها را به شنواریان نیز آ چشم سرمی  بینید. ودو سه روز قبل

را بوسیده به زبان  بود وایشان دست او)بچۀ سقاو( هنمود

افغانی)پشتو( گفتند:»قربان دی سم، بیشک ته پادشاه داسالم 

علم او بت شکن یی! « واین نمایشات در قلوب عامه که از 

  121  « خ وادیان بی خبر بودند، مؤثرمی نمود. تاری

اپریل،  14حمل / 24کاتب جای دیگری مینویسد:در 

با رمه وگله   خدایان افغان کوچی را که تازهد»حبیب هللا ک

خود در اطراف کابل وارد پشته ها وپیغوله شده اند، رسماً  

دعوت ونطق کرد که ملت عزیزم! امان هللا خان کافر شده بود 

ه خود شما میدانید، کافر است. اکنون کافر معین و  وهزاره ک 

ز اشما مسلمانان خون هزاره را  همیاور کافر شده ، میخوا
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نسته، دمار از روزگارش  آن من ومالش را بهرۀ خود دا

  122برارید. « 

مریدان حضرت شوربازار بودند و   شانیت یکی ازاقوام که اکثر 

از پسرسقاء، برضد شاه امان طرفداری بدستور وتشویق پیر و مرشد خود به 

 غزنی بودند. ړاز و طایفۀ اند توهللا در غزنی می جنگیدند، اقوام سلیمانخیل ک

 ،مکتوب حضرت1308درچهارم ثور کاتب،میگوید که

]نورالمشایخ[ به بچۀ سقو رسید که در آن خواسته شده بود 

]مریدان   ړهزار نفراز مردم سلیمان خیل واند  20تا برای 

مقابل امان هللا خان در  در طرفداری حبیب هللا  ت[ که بهحضر

  نگند، مرمی بفرستد. حبیب هللا ج غزنی با تفنگ های خود می

صندوق های مرمی مختلف   به وزارت حربیه فرمان داد تا

ید، به غزنی انتقال  آالنوع  را که به تفنگ های آنها راست 

این دهند، مگر مردم وردک و مهاجر وزیری و هزاره ]از

شده  خواتمات دولت مطلع شده[ از راه کوتل مجید وارد اقدا

ودند،  بهللا را که در تکیه وشش گاو ب وعقب اردوی های حبی

را مسدود کردند تا سامان حرب بریده راه آمد وشد شان 

وعلوفه به ایشان نرسد.این اقدامات نظامی مردم وردک و  

ر ن بود، بوزیری و هزاره ،که از هواخواهان امان هللا خا

پسرسقاو چنان گران آمد که بال درنگ فرمان ترور امان هللا 

خان جایزۀ  سرامان هللاود و برای آوردن نمخان را صادر

     . 123  تعیین کرد.  هزار روپیه  016

، پسر سقو، یکی از تاجران  سفانه  برای ترور شاه امان هللا غازیأمت

اری دیگر، شاه امان  نفرقنده قندهاری را تطمیع کرده بود تا با همکاری هفت 

  ۱5مطابق  ۱3۰۸ل حم 26هللا غازی را به قتل برساند. کاتب در ذیل وقایع 

 ینویسد که سقو: م ،۱۹2۹اپریل 

» موسی خان قندهاری رئیس شرکت تجارت افغان 

وآلمان را با هفت نفر دیگر از قندهاریان به قتل امان هللا 
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 224 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

انرا یادی ایشخان  برانگیخته و به مژده و نوید عطای ز

  124  تطمیع ومامور کرد که او را هالک سازند.« 

مترین  کیِت آزادیخواه و بی تعصب که خصغازی امان هللا خان، ش

تحصیل استقالل افغانستان از کام استعمار بود،در حقش برگردن ملت افغان: 

غزنی چندین بار مورد سوء قصد جواسیس انگلیس قرارگرفت ولی همۀ آن 

خنثی گردید، تا اینکه  براثر خیانت برخی از  روریستی دسایس وحمالت ت

مریدان  نگ با نیروهای سقوی که اکثراً ج نزدیک ترین همکاران خود، از

ودند، منصرف شد  و به عقب نشست ولی بجای  حضرت صاحب شوربازار ب

از   ۱3۰۸جوزا 4رفتن به قندهار راه سپین بولدک وچمن در پیش گرفت ودر

صر اجیر یا موظف شدۀ پسرسقو، ترور  بدست عناکشور خارج گردید، و 

خی به بازماندگان شان باقی رینشد، ورنه  احساس بدی از یک جنایت تا

 ماند. یم

 مکتوب پسر سقو به امان هللا خان:

،مینویسد که :حبیب هللا با  ۱۹2۹می  5ثور/  ۱5کاتب در ذیل وقایع 

ری خود  خوانین کوهدامنی وکوهستانی ومنصبداران لشکری واعیان کشو

شورت وکنکاش کرد ومشکالت هر چهار سمت کابل یعنی مشرقی وجنوبی  م

از  بودند، به آنها تشریح نمود و هالی را که برخالف  او برخاستشمومغربی  و

آنها خواست،راه حل را نشان دهند!  در نتیجه همه به این فیصله رسیدند تا  

خان واگذارند  ان هللا کابل را ترک گویند وتاج وتخت سلطنت را دوباره به ام

دهد و از  ن ،بشرطی که امان هللا خان به مردم شمالی وهمراهان سقو، اما

نتیجه گیری، مکتوبی از  اند،بازخواست ننماید. با این هاعمالی که مرتکب شد 

جانب حبیب هللا، عنوانی امیرامان هللا خان نوشتند و آنرا  برای امان هللا خان  

 حبیب هللا به شاه امان هللا نوشته بود: ین نامه  توسط طیاره فرستادند. درا

ز کثرت خون ریزی ا »من ترا نسبت کفر میدادم، اکنون

به من کافر شدم، اگر سمت شمالی را  نمسلمانان، م

واگذاشته ، امان جان دهی؛ دیگرخونی نریخته پیرامون 

قتال وجدال نگشته، تخت امارت را فروهشته به تو 
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از ایذا و آزار انتقام  لی شمالیسیارم، به شرط آنکه اها

کردار خود مأمون ومحفوظ ومصئون باشند. واین 

ر( به ذریعۀ  و ث15به ساعت سه از این روز ) وبمکت

و طیاره شب پس نیامده،موجب  طیاره فرستاده شد

 . 125  تحویالت وسوء خیاالت بی خبران شد.«

 گرچه طیاره سه روز بعد برگشت وجواب امان هللا خان را به پسر

انید، اما جواب را هرچی که بود، سران سقوی  افشاء نکردند، معلوم سقاو رس

که  ت سقویان نبوده است. اما آنچهسواب امان هللا خان مطابق خواج که است 

باعث ارسال این مکتوب به امان هللا خان شده بود، تأثیر خبر آمد آمد غالم 

 خبر رسید ه حبیب هللانبی چرخی از مزار به عزم کابل بود. در همان زمان ب

ف قبلی خود در ایکه مزار سقوط کرده و هواداران شاه امان هللا مجدداً به وظ

ه غالم نبی خان  با کمک و  اند. در خبر عالوه شده بود ک د مزار گماشته ش

معاونت قشون ملی قوم اسحق زائی تحت ریاست غالم رسول خان پسر سیف  

از حبس مامورین سقوی، با   رکمن، پسآخندزاده و ناقلین هزاره و مهاجرین ت

ا قوتهای طوایف هزارۀ شیخ  ب کمال استعجال راه بامیان بر گرفته  و در آنجا

پارسا و یکه اولنگ یکجا شده قصد دارند تا  و و بلخاب وترکمان وسرخ یعل

برکوهستان و کوهدامن یورش آورند. این امر باعث رفتن سید حسین  

 . ۱26 ر گردید.وزیرحربیه از کابل به چاریکا

کاتب عالوه میکند که:» اینک از سه چهار روز قبل تا 

وآالت  نمی( است، پیهم ساما6ثور/ 16)ه ذیقعد 26امروز 

باری ملی که از چرخ  وخوشی  حرب با مفرزات قشون اج

وکلنگار وسرخاب لهوگرد فراهم آورده می آورند. وهم قوای 

  ل خواستهعسکری مامور سمت جنوبی را از درماندگی به کاب 

اند با سالح وبی سالح دسته دسته جانب چاریکار رهنورد می  

زنین که  غقوای عسکری مامورسمت مغربی و ه سازند. برعالو

آمده در خانه های خود وارد و پنهان  شکست یافته جوقه جوقه

میشوند، کار را برحبیب هللا خان وشمالیان بغایت دشوار کرده  

ر( نفر مقتول  )هفت هزا7000است. وقوایش را که تا کنون 
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ومجروح گردیده و دیگر توان حصول فوق ندارد و در کابل با 

برد کاسته شده تا معلوم   لی شهر محصورانه روز به سرمی هاا

ه در مقابل تمام هزاره و اکثر افغانها چه کار از پیش شود ک

خواهد برد. وکدام راه جهالت و وحشت خارج از دیانت خواهد 

 . 127  سپرد.« 

ه ترس و یأس دامنگیر پسر سقا و  و شرایطی بود کع ن اوضا در چنی

ه بود،بقول کاتب :  د تن مکتوب به امان هللا خان شوشیاران او شد و مجبور به ن 

اس افتاده بود که از بیم هجوم هواداران امان هللا خان به کابل، تمام  چنان به هر

ز ارگ  بود ، ا عائله خود را بجز خانم  محمدزائی که به زور او را عقد کرده

ت عیخارج کرده به خانۀ سردار عبدالقدوس خان که متصل برج شهر آراء موق

  ۱2۸ داشت، فرستاد.

 

 : تب ازامان هللا خاناکانتقاد 

کاتب  صرف یک جمله در توصیف امان هللا خان دارد وآن اینست که    

 میگوید : 

»خدمت بزرگی نسبت به مملکت وملت افغانستان از قبیل  

هدات با دول معظمه و تاسیس مکاتب الل ومعاحصول استق

شین ها و فابریکه  مام علوم وفنون متنوعه وحاضر آوردن اقسا

 .129  یره نمود.«فیسه واشیای مستظرفه وغیره وغنهای صنایع 

وسپس در بارۀ علل سقوط دولت او مینویسد : »سوء  

اقدامات امیر امان هللا خان و وزرای خّوان ]دغل وناراست[ او  

ر سیاسیه واقتصادیه وتنظیمیه و انضباطیه  راآت امودر اج

یه باعث تنفر طبائع عامه ائ وقضائیه واخالقیه و حقوقیه وجز

بعت به سوی سیاه چاه امتده، همه را از شاهراه اطاعت ویگرد

غوایت ]گمراهی[ وبغیوت]عصیان ونافرمانی[ کشانید.... وزراء 

صیل نزد  ومامورین کشوری ولشکری را که هیچ یک زانوی تح

معلمی خم نکرده وبه جز خصائل رذیلۀ جهالت، دیگرچیزی  
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کرد. وایشان  به اجرای امور مقننه قانونیهر نیاموخته بودند، ام 

ی وچه از خواهشات نفسی راهی بیرون  چه  از اغراض شخص

از شرع و قانون که سراپا اخذ رشوت و نسبت به دولت غدر 

امنیت[ از  نضباطیه]وخیانت می نمود، پیمودن گرفتند. و در ا

عدم درایت اولیای امور و وجود حماقت در فطرت وشعور شان 

د، مسالک صورت  نن شریک دزد و رفیق قافله بود گاکه هم

یئت مقابر به خود گرفته، قتل وغارت وسرقت مهالک ومعابر ه

امور اخالقیه از تاسیس مکاتب اناثیه  رونق یافت.....و در 

پردۀ عصمت  وسی وهتکوغیره اسباب رفع حجاب و بدنام

، که هرکدام را مؤرخ این  وعفاف ومفاسقت و مخالطت به حرام

قام خواهد کرد به روی  رعصر، نام به نام ثبت تاریخ او عهد

اده، باعث انقالب واستخراب سلطنت امیر امان هللا خان، روز افت

  130گشت. « 

 

 تبصره :

چیز را اما یک  اگر تمام انتقادات کاتب را برامان هللا خان تائید کنم،

زنان ب تاسیس مکاتب برای طبقۀ نسوان، و رفع حجانمیتوانم تائید کنم وآن 

ن میباشد. این  ابل توجه زنان دریک جامعه مدرقاست که از حقوق اساسی و

اقدامات رژیم  امانی به نظر روشنفکران آن زمان واین زمان از کار های  

صلت ، بنابرخمحمدکاتب قابل ستایش دورۀ امانی بشمارمیرود، اما فیض 

ی و  ان صوصیت مالئی خود،متاسفانه این دوکار راعیب بزرگ حکومت امخو

لقی نموده  صمتی ومخالطت زنان با مردان تعمعادل رواج بی عفتی وبی 

است که نشان میدهد مال فیض محمدکاتب،فارغ از تعصب ، درک درستی از 

نی  خواه امابرنامۀ اصالحات اجتماعی وفرهنگی حکومت مترقی وتجدد 

  یم نداشته است، زیرا برسمیت شناختن حقوق زنان، بدون دسترسی زنان به تعل

یاسی  ی وسهم گرفتن در فعالیت های سرو تربیت وآموزش در مکاتب عص

وفرهنگی جامعه بدون رفع حجاب زنان، ناممکن است. تأمین این حقوق از 
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ن  می وظایف اولی واساسی  هر حکومتی برای ساختن  یک جامعه مدر

 شد.با

متاسفانه، بیسوادی اکثریت مردم، فقرعمومی وعدم اطمینان از یک  

  شوت خوری باوجود تمام شرمساری رمرفه، همیشه سبب شده است که ه آیند 

وعذاب وجدان راشی،  تنها منبع درآمد مامورین دولت  شمرده شود. این پدیده 

قبل از آن  د، بلکه شوم نه تنها در دورۀ امانی دامنگیر اکثریت مامورین بو

ن وتا  خا درعهد امیر حبیب هللا خان وامیر عبدالرحمن خان وامیر شیرعلی 

امروز هم ادامه دارد،  پیشتر از آن هم رایج بود و تاواحمدشاه بابا و پیشتر 

ولی درهیچ مقطعی از تاریخ کشور، رشوت خوری تا سطح غارت بانک ها  

ملی بسود   ثروت هایدرعهد حامدکرزی، وتا فروش طیارات نظامی و 

 رهبرجمیعت اسالمی درعهد ربانی نرسیده بود.

ی ، وجود توطئه ن در بررسی علل سقوط  رژیم اما کروقابل ذ  نکته دوم،

ن زخم خورده ای چون انگلیس بود. علت تمام این توطئه ها ودسایس دشم

های علیه شاه،این بود که استعمار انگلیس، یک افغانستان مستقل وآباد ومرفه  

شاه امان هللا را برای حفظ  منافع سیاسی واقتصادی واستعماری   حت رهبریت

 چنین رژیم جسور که بدون دریغ  یی شمرد و بنابرین برای نابود م خود تهدید 

به قبایل آنسوی سرحد کمک میکرد،ازانواع توطئه ها ودسیسه ها تا سرحد 

ن  برانداخت ترور ونابودی فزیکی شاه امان هللا  استفاده کرد، و در صدد 

سلطنت وی شد وسعی نمود از وجود رهبران مذهبی ومخالفین دولت برای  

 به اهداف خویش استفاده کند.ن رسید 

ان هللا خان، شاهی بود که با حصول استقالل کشور نه تنها به اعتبار  ما

وقدرت انگلیس در میان مستعمرات آن کشور در آسیا وافریقا، صدمه زد، 

ات ناپسند قرون وسطایی جامعه ، دستور ا و عنعنبلکه مبارزه او باسنته

ی و د ر ازیک همسر داشتند، لغو مریشتانتخاب یک همسر به ماموراني که بی

ان مالئی از مالنماها، کشف حجاب زنان و دادن  پیری در اردو، گرفتن امتح 

حق بسیار برای شان در برابر مردان و لغو نکاح صغیر با مردان مسن و...  

ی بود که هریک میتوانست آتش دشمنی را با او دامن بزند اقدامات و... از جمله

 رت پائین بکشد. قد و او را از سریر 
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ردم شنوار و شمالی کابل، را زیرسر ز علت شورش میکاتب خودش ن 

 انگلیس وخیانت برخی از وزراء درتبانی با روحانیون متنفذ دانسته مینویسد: 

  1307رسنۀ  خان د»نخست نایرۀ انقالب وشورش ضد امان هللا

ریک الرنس انگلیس هجری شمسی توسط شینواری ها و به تح 

( مردم را اغوا کرد. ! ه اظهار اوامر ونواهی دینیه)ب  برپا شده

ر جالل آباد وعمارات عالیه دولتی را که نمونۀ عمارات  وآنان شه

اروپائی بودند وعظمت وترقی وزینت مملکت ومدنیت ملت را در 

میداد، آتش زدند وسوختند وضیاع نه نشان انظار خودی وبیگا

غارت وخراب   راومتاع اهالی شهر واثاثیه وقورخانه دولت 

هدامن تعال آتش قتال وجدال،اهالی کوشنمودند ودرعین ا

 وکوهستان به اغوای »همفریز«  

 
قصر سراج العماره در جالل آباد که در آتش شورش قبای لشنوار 

 سوخت 

ی افریدی( ازاعضای محبوب علسفیرانگلیس درکابل و»شیخ 

الف و  سته هفتۀ یک ودو روز به بهانۀ تفریح دراسفارت انگلیس ک 

وغیره  ادبیک و سرای خواجه وچاریکار رفرزه و شکردره وقلعۀ م

رفته ، مردم و بزرگان قومی را به شورش برضد امان هللا تحریک  

ا  میکرد. وهم وزراء خائن وغدار برخالف امان هللا رهسپار و درخف 

برضد او داللت میکردند و دولت جدید االستقاللی را که   ملت را

وبن برانداختند   خاندام کرده بود، چنان از بی رضدراقطار وانظار ع
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  عمیقۀ سریح )آسان وروان( التغیر همسایه شرقی که اگرسیاست 

)انگلیس( وشمالی )روسیه( ترک غرض خصوصی خود را کرده،  

نجاه سال دیگر به حالتی که رند تا پافغانستان را به حال خودش گذا

قابت هم لحظه  ر داشت نخواهد رسید. وحال آنکه هردو همسایه از

ود)افغانستان ( م ننشسته، برای حصول مدعایی خ اای ولمحه ای آر

 131  را آسوده و راحت نخواهند گذاشت.«

غبار درمورد علل ناکامی شاه وسقوط رژیم او چنین میگوید:»... تمام 

یفورمهای دولت شده نمی توانست، اگر جبهه دولت در تطبیق ر قضایا مانع

این معنی که کابینه   وتناقض ایجاد نمیکرد،... به شت داخل خود شگاف برنمیدا

کی و دسته اشخاص وعناصر متباین العقیده تشکیل شده بود که، یمرکب از د 

ع آن در سیاست داخلی  وتثبیت استقالل  یطرفدار پرگرام اصالحی بشکل سر

الحات مثبت در سیاست خارجی بود. وآن دیگری طرفدار اصوبیطرفی 

با یکی از دول  روش نرمش وسازش یک جانبه ی وخلتدریجی در سیاست دا

.لهذا این دو دسته سعی در خنثی نمودن نظریه های همدیگر   قوی همسایه

داشتند و در این میانه به شاه تلقین میشد که موجودیت دو دستۀ مخالف در 

ب اصالح امور ودر عین زمان با عث سالمت مقام شاه  حکومت سبنفس 

پرست فقط از   و دربار عناصر نا آگاه باداره است. به عالوه درکابین

اد شخصی شاه جا گرفته بودند که توانائی فکری وعملی نظرشناسایی واعتم

 رابرای مشوره دادن یا تطبیق پروگرام اصالحی دراین مرحله تاریخی 

عادی باالتر نبود.... این فساداداره با آنها از سویۀ بسیار ان بینی نداشتند وجه

ت وپشتی بانی دولت باز یل، مردم افغانستان را از حماک ضعف زمامدار

از دیگر طرف نقشه های نهانی توطئه و دسیسه عناصر ارتجاعی   داشت و

داخلی، با اقدامات وفعالیت های جاسوسی استعماری یکجا شده باردیگر 

ر آستانه یک تحول اجتماعی تاریخی واژگونه گردید.واین خود  انستان د افغ

انستان را بقدر مقدور  غد که در ظهور هرجنبش نوین افبوسنت استعماری 

 ۱32ند...« عقب برا
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  پوهاند حبیبی در کتاب خود)جنبش مشروطیت درافغانستان( مینویسد 

یٍم در جستجوکن که :»اگر ما علل سقوط رژیم امانی را بعد از مدت ده ها سال

ه ،کم دید پهلوی عواملی که درین کتاب ذکر رفت، یک علت اساسی را خواهی

ت و نتایج آن ر و محروم مستقیماً سهمی نداشبدر بوجودآوردن آن طبقۀ رنج

هم با وجود مفید بودن، برای این گروه مردم جالب ومشاهد و در خور لمس 

 ودرک نبود. 

ور در بوجود آوردن این  ژوازی من کسانی که ازطبقۀ متوسط وعالی بور

لیت محض بودند، اقم داشتند و درجامعه افغانی هم حرکت ]مشروطیت[ سه

عمل خود یکی از مراتب  نوایی رسیدند و درنتیجه سعی و  هنگامی که به

بزرگ کشور را فرا چنگ آوردند، آنرا معراج آمال خود دانستند و دیگر در 

ک حفظ چوکی و مقام ، از حلقۀ کوچفکر مملکت ومردم داری نیفتادند ودر 

ه گرفتار جلب منافع گ مردم دور شدند و میدان عمل را به کسانی گذاشتند 

خود از طبقۀ باال یا متوسط  بوده  ان برای خود واقوام و بستگان رمادی بیک

اند، که در نتیجه محرومیت عامه را بار می آورد.... چون در رژیم نه طبقات 

صال شده،شعور خاص طبقاتی را داشته اند، روه استحاستثمار کننده و نه گ

حالت بی  سته به آن رژیم ندانسته و دراببنابرین هیچ یکی منافع خود را و

اند. آنهم اقلیت محض بیش از ده، بیست هزار یعنی   تفاوتی والتعلقی بوده

عشرعشر جامعه نبوده اند. چون حکومت ها پیوسته غارتگر ومرکب از  

ش بوده اند، بنابرین همواره درمقابل یک غارتگر وبهره ک  کارمندان مستثمر

میان آمده، مردم  اگرمدعی نوی از همان طبقه به، شناخته شده وآزمایش شده 

جات آنی خود از دست غارتگر قدیم پذیرائی کرده اند، ولی او را برای ن

بمجرد آغاز بکار و دادن امتحان نخستین، چون سیستم فکر واستثمار جامعه 

 .کارمندان جدید نیز به اعمال فجیع تر از سابق دست زده اند  ق نکرده،فر

ان موجود بود و اگر  نه نفرت عمومی در مقابل حکمرااربنابرین همو

یرون یا درون مملکت خواستی که این مردم شاکی واستثمار شده را دستی از ب

با   بر خالف دستگاه حاکم استعمال کند، مشکلی نداشته است، زیرا هرحکومت 

خود ودادن آزمایش، اکثریت مردم را از خود رنجیده ساخته بود.و اگر عمل 
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 ً مت  وکاری هم بوده، آنان هم به شاکر آن دستگاه چند تن مخلص ونید  فرضا

 اعمال اکثریت کارمندان استفاده جوی منفور گرفتار بوده اند.

جامعه شناسی افغانی و تجربۀ صفات وخصایص اجتماعی مردم  

کنجکاوی های ژرف در بنیان هویت این جامعه از نظر نیازمند افغانستان 

تماعی قبایل و  جنژاد، زبان، عقاید و مواقف ا، تاریخ، جغرافیا،اقتصاد 

هریان وکوچیان آواره گرد و بقایای مسالک روحی مانند روستانشینان وش

مذاهب،طرایق وافکار صوفیه و راهبانه است، که توأم با تاثیرات مدنیت  

 آورده های عصر حاضر باید  پژوهش وکاوش گردد.دید و فرصنعتی ج

 ژئوپولیتیک[ وع جغرافیائی ] وقحبیبی می افزاید:»چون محل 

غانستان هم بسیار حساس ومهم بوده وکوهساریست که بین دو مدنیت ودو  فا

نوع فکر هندی وایرانی وسه سرزمین بزرگ هند، ایران وماوراء النهر افتاده 

یران و فاتحان هنگامی که سر و کار ایشان با این  ره جهانگاست، بنابرین هموا

ونی و طبقاتی  ن اجتماعی عدم توازن عینی وقا لت سرزمین افتاده،ازاین خص

با انداختن تفرقه وایجاد خانه جنگی ها نیروی ملی این مردم  استفاده جسته و 

 ۱33را ضعیف ساخته وخصایص اجتماعی ما را به ضرر ما  بکار برده اند. « 

م ریه تالی ستوارت،در کتاب »آتش  ریکائی،خان ندۀ امیسنو 

یک حکمرانى   ن» امان اهللا خا خان مینویسد: درافغانستان« در مورد امان هللا

ود که نه درشرق دیده شده بود و نه درغرب . هیچ پادشاهى بدون بادى  ب

گارد و کش و فش ) تشریفات خاص امنیتى( جایى نمى رفت. اما برعکس 

فامیل وى بر او   ت و بامردم ملحق میگردید.رجا میرف امان اهللا خان ه

بادى   باشد( امان هللا خان میگفت: ملت ش اعتراض میکردند که )مواظب خود 

  ۱34دیوانه وار به مردم افغانستان عشق داشت.«  گاردمن است. امان اهللا خان 

مان هللا خان وضع ادارى کشور را ا میگوید:»درجای دیگری ستوارت 

ه داد که حکومت باید در انحصار  رزى نظریسر و صورت مى داد،... ط

ان  م مایند، تنها یکى از اقرباى ان در آن شرکت سلطنت نباشد، بلکه مردم باید 

ت که همیشه با امان هللا خان برخورد میکرد و  هللا خان در کابینه عضویت داش

 
 189- 187حبیبی، جنبش مشروطیت،چاپ دوم، ص - 133
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آن على احمد خان بود و باالخره وى را از وزارت داخله سبکدوش وبجاى  

شیراحمدخان براى برتانیه کار میکرد و در  ود. تعیین نموى شیراحمد خان را 

طرز  با ىفامیل شاه  ه فعالیت مینمود.ان برانداختن امان هللا خان مخفی

حکومت امان هللا خان مخالف بودند، زیرا وى حقوق مستمرى شان را قطع 

کرده بود، فرستادن غذا را از کارخانه دولتى به سردارها قطع کرد و کاکاى 

مجبور ساخت تا در وزارت داخله کار نماید  ن( راحمدعمرخا خود )سردار م

را بدست آورند.  ننمایند تا پول مورد نیاز شا ارباید ک و میگفت سردار ها

رگز معاش خود را ازبودجه دولت نگرفت و بارى چون به او امان هللا خان ه

اما کار را ندارد. گوشزد کردند که حقوق خود را بگیرد گفت : وقت این

عاشه خانواده اش نداشت مخصوصاً ر غربت پولى براى اسید که دروزى ر

   ۱35.« بود  راى خریدن نان خشک محتاج شدهب بعد از جنگ جهانى دوم

اقای حبیب هللا رفیع درمقدمه کتاب حاکمیت قانون مینویسد که : » بلى 

! امان هللا خان انسان بود، سهو ها داشت، در جنون عشق به وطن حرکات  

ر بین دسایس روس و انگلیس ـ دو دشمن بزرگ ـ  سر زد، د افراطى از وى 

د. آرمانش  وس بود، آرزویش خدمت به وطن ب قد گیر ماند، اما هدفش پاک و م

ى با رقبا و سیالها بود و این ها را هیچ گاه تاریخ  پیشرفت کشور و همسر 

کشور فراموش نمى کند و تاریخ هم بر کسى رحم نمى کند، قضاوت تاریخ  

ه شکل مقایسوى چهره هایى را هم عیان خواهد ساخت تاریخ ب قاطع است و

که نکردند و بنام   آدمیان بودند و چه کار هایى منکه تحت شعار دوستى ، دش 

بیشتر از کافران را بر مردم خود روا داشتند و ملت مسلمان  اسالم وحشتى

افغانستان را با جنگ هاى خونین خویش به گودال نیستى و بربادی سوق  

  ۱36ند.«کرد 

ً مرد انقالبی و از خودگذری بود. او با حصول اش ه امان هللا واقعا

ظار ت واعتبار انگلیس ها را در انییاسی افغانستان، نه تنها حیث س استقالل

جهانیان خورد وخمیر نموده بود، بلکه با قطع نمودن معاش مستمری  

   منی آنها سرداران محمدزائی ،خوانین و روسای قبایل و روحانیون بزرگ، دش

 
 41، 30انستان صص آتش در افغ - 135
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 را نیز بجان خرید.

 

 تعیین جایزه سر نادرخان و برادرانش!

                   

 سردارهاشم خان برادر نادرشاه    قوی     نادرشاه ناجی کشور از چنگ س

 

وبرادرانش را تکفیر وتهدید  انکاتب، میگوید که پسر سقا بارها نادرخ

حمل   26بود.و به ارتباط وقایع  ه هتک عصمت به ناموس شان کردهب

اپریل،  کاتب مینویسد که بچۀ سقاو فرمان تکفیر وترور   ۱5/ مطابق ۱3۰۸

ً چنین نی مردم نادرخان  وبرادرانش را عنوا سمت جنوبی ومشرقی رسما

 د: بواعالن و پخش کرد که در اخیرآن فرمان آمده 

باه بسازد،غازی وخیرخواه  ت»شخصی که آنها را معدوم و

سالم شناخته شده، به قرارذیل از دربار سلطنت اسالمی ا

 سرفراز میشوند: 

 هرکه نادر را زنده بیاورد، چهل هزار روپیه انعام -1 

پیه نقد ویک میل  یاورد، سی هزار رواو را ب وهرکه کلۀ

 تفنگ جاغور دار داده میشود. 

ار روپیه زرسه برادران او فی نفری ده ه ه زنده -2

هرکه کله یا زندۀ هرکدام را بیاورد، ده جمله سی هزار روپیه 

هزار روپیه ویک میل تفنگ جاغور دار داده میشود. به قرار  

و برادران او، بت نادر فوق از امر و ارادۀ حضورم به نس

  137  شما را آگاهانیدم.«

 
   142محمدکاتب،تذکراالنقالب ، ص فیض - 137
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اء به بیست تن از دزدان سق این در حالی بود که قبل از آن پسر

رادرانش را ترور کنند  و ظیفه داده بود تا نادرخان و بوخود 

  3۰هرکه سر یکی از این برادران را نزد آو بیاورد، مبلغ 

  138 هزار روپیه جایزه  خواهد گرفت.

ومی جنوبی حاضر به  وید: دو کس از سران قیگری میگکاتب درجای د 

 ځدرانکازک خان  شدند:  یکی اوآوردن سر نادرخان به حضور پسرسق 

سرجهاندادخان پغوث الدین خان  بود ودیگری( درانځبرادرزادۀ ببرک خان )

بود که میخواستند نادر خان را در بدل گرفتن پول بیشتری از   یئاحمدزا

ۀ ایکه برای قتل نادرخان از جانب پسرسقاو،  ند. جایزپسرسقا از میان بردار

  ۱3۹بود.  یک صد هزارروپیه نخصوصی تعیین شده بود، مبلغ آ

جوال(،از پیروزی قبایل سمت جنوبی   6سرطان) ۱4وقایع  ذیل رو د 

تحت  رهبری وثبات مردانۀ نادرخان وشاه ولیخان بر قوتهای سقوی درلوگر  

 شود که : ابراز خوشنودی کرده یاد آور می 

» پسرسقا با خاطر قرین تشویش وراه اضطراب درپیش  

  ع قبایل سلیمانخیل واحمدزائیمیداشت و با اعالنهای تط

کی وعلی خیل وجدارن وجاجی وغیره را.... به رَ وتَ  ړواند

وعدۀ پول وانعام پیهم به ذریعۀ طیاره ومالنمایان تبعۀ نفس  

انش رو براد نادرخاناماره، نشر و توزیع میفرمود که محمد 

ا قتل نموده ، فالن مبلغ پول انعام از حکومت  را دستگیر ی

 .140« بگیرند 

از  ن هللا خان از کشور، نادرخان اارگفته است که پس از خروج امغب

جاجی برای حضرت شوربازار نورالمشایخ  نامه ای نوشت وکمک او را 

 برای حمله برپسرسقو  تقاضا نمود. نامه بیان میکرد: 

 قمری«  1348ر صف  20خه  »مورخه مور

 
 137ص فیض محمدکاتب،تذکراالنقالب ،  - 138
 362،  314فیض محمدکاتب،تذکراالنقالب ، ص  - 139
که در عوض  را اقوامیسامی ا ،  315صفحه درکاتب  ، 300فیض محمدکاتب،تذکراالنقالب ، ص  - 140

نادرخان  می جنگیدند، متذکر شده  و برضد امان هللا خان بچۀ سقاو پول وامتیازات مادی، به طرفداری از

 است.
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جناب معظم محترم حضرت صاحب را مخلصم. احواالت این وال 

یان است.مگر نقصان بسیار به اغالب وگاه مغلوب برای لشکرم التا ح

قویها میرسد.امید قوی داریم که آن صاحب از غیرت وحمیت که دارند س

 این ملت»جاهل« را معاونت نمایند که این کشتی طوفانی راخداوند به

 141اد برساند. زیاده چه عرض کنم. محمدنادر«ساحل مر

 نعنوانی نورالمشایخ نوشت بدی ایسردار شاه محمودخان نیز نامه 

 قمری: 1348ربیع اثانی  5مضمون:مورخه 

جناب معظم محترم مهربان حقایق آگاه حضرت صاحب 

نورالمشایخ را مخلصم،از برای خدا تا کدام وقت صاحب توجه نخواهند 

ا برادران )سپهساالر شاه ولیخان وشاه محمودخان در ما چند تفرمود؟ 

نستیم کردیم، ار ننگرهار( تا امروز هرچه تود پاکتیا، محمدهاشم خان

مائید ما هم مانده میشویم. وافغانستان وخاندان ما اگرشما کوشش نفر

 « وخاندان شما برباد میشویم.... مخلص صاحب شاه محمود.

د نورالمشایخ حمایت وکمک این ببع غبار عالوه میکند که از

یفۀ احمدزائی طاجوزا  23از پسرسقو منع کرد » ودرتاریخ  خود را

ست کشیدند میرزکه از طرفداری بچۀ سقو د لوطوطی خیل ومنگ

وحمایت خود را از نادرخان اعالم نمودند درماه سرطان نقشۀ جدید 

 142 سری نظامی ضد بچۀ سقا طرح وعملی شد.«

 

 ز نادرخان: م جاجی احمایت قاطع قو

 کاتب ازشهامت قوم جاجی ، که قاطعانه در کنار نادرخان  

درذیل  حمایت کردند، ستایش میکند و   ند و او را تا پیروزی برکابلاد ایست

 مینویسد:  ۱۹2۹اگست  ۱۹اسد/ 3۰وقایع 

خیل قوم جاجی جای احیای نام » محمدنادرخان که در بین علی

اتحاد و اتفاق آن قوم   پیمان و وننگ افغان گردیده، از عهد و

 
 13، ص2خ، جلدرتاریغبار، افغانستان درمسی- 141
 انیاز حام یروز که خینورالمشا بگفتۀ داکترکاظم :» ، 13، ص2غبار، افغانستان درمسیرتاریخ، جلد- 142

 هللا بیصادر کرد که حب یشرع ی فتوا 1929جون  14 خیشد و بتار ریمخالف ام زیبود، ن ]سقوی[میرژ

 یها یفتوا غلجائ نیدارد و با ارا ن سلطنت ۀادام یاسالم تیبوده و کفا گناهانیخون ب ختاندنیمسئول ر

در عروج وسقوط رژیم سقوی  «)نقش انگلیسها. دیمحمد نادرخان کشان تیرا به حما لیخ مانیسل

 (2016افغان جرمن آنالین جنوری و...
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 ومعاونشجیع که با او از در اخالص و صداقت معاضد 

اء را تعهد نمودند، اعالنی قشتند وفتح کابل وتبعید پسر سگ

ع و به ذریعۀ قاصد های خفیه از طرف غیرمعروف ]به طب

 . 143  کابل[ فرستاد...«

د مطابق  ازگزارش کاتب،برمی اید که قبل ازاین تاریخ، درچهاردهم اس

ن  ،نادرخان یک اعالن عنوانی مردم کابل وشمالی و پغما ۱۹2۹پنجم اگست 

در  ی ورفع گالیه [ صادرکرده بود.ص، منحیث اتمام حجت]گردن خال انومید 

این اعالن آمده بود:» عموم اهالی شمالی وکابل وچهاردهی ولهوگرد وپغمان  

او را   ومددگاریوارغنده ومیدان، دست ازیاری پسرسقا برداشته، معاونت 

ف افغانان  طرنکنند واگر بتوانند او را دستگیر واال قتیلش سازند واال ازچهار 

د، مخذول ومنکوب  آورده، او را به هرجهت که باش با غیرت وننگ حمله

خواهند کرد. زینهار اهالی مواضع معینه ]مذکور[ اقدام در جنگ نکرده، خود 

از نگارش این اعالن  مخالفت  را قرین راحت و رفاهت شناسند و در صورت 

ت به افعال ذمیمه  سبکه محض اتمام حجت نشرداده شد، قتل و تاراج خود را ن

 ۱44  خود دهند.«

کاتب در رابطه به عزم جزم قوم جاجی ودیگراقوام 

جنوبی مینویسد: » وپسرسقا که در حقیقت ونفس االمر  

شخص سر و پا برهنه از عقل و دین بیگانه و صحرا نورد  

ه و النه بود و کسب معاش به سرقت و قتل ین بیخانغارنش

گاهی گرسنه و وقتی از  و وغارت احاد افراد اسالم مینمود،

اسباب پادشاهی را م سیر به سر می برد و تجمل و دمال مر

متصرف و قرین راحت و رفاهیت شده، دل از آن بر 

ن]می[کند. و بر زبان همی راند که خدایم داده و به شمشیر  

متصرف شده ام،اگرلک ها نفس هالک  مارت را اریکۀ ا

م و فنا شود  دووهزاران خانه خراب ومملکت سراب وملت مع

فاسده مارت نکنم، پس نظر به خیاالت اتا زنده ام ترک 

وضالۀ او که تا کنون ذخیرۀ دولت وملت را بر باد غارت داده 

و مملکت را از آتش انقالب فحیعت انتساب خراب کرد، الجرم 
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جنوبی متحد و متعهد شده ، قرار دادند که ده با غیرت قبایل 

هزارکس از راه بتخاک و   دههزار کس از راه چهار آسیا، 

و میدان برکابل بتازند   هزار مرد نبرد از راه سرچشمه هدواز

و وجود نامسعود پسر سقاو ودزدانی را که با اومعاون 

وهمراهند از صفحۀ روزگار براندازند. پس نظر بدین 

یم عزم دلیران افغان جنوبی ، اهالی شمال ضعه وتصم موا

ــزد را یا گرفتار و یا از مُ  وغیره را باید که آن دزد خسارت

نمایند. واال دچارهرگونه  رکز حکومت و دار سلطنت تبعید م

مشکالت ومذالت وخسارتی که آیند، نتیجۀ کردار خود  

  145  پندارند.«

اقوام عمدۀ جنوبی    جه داد وخوشبختانه تالش های نادرخان باالخره نتی

ام کابل را از وجود نجبرادرانش ایستادند وسرامتحدانه در کنار نادرخان   و

 وی تصفیه نمودند.ادزدان سق

 

 تهدید به هتک عصمت خانوادۀ نادرخان از جانب پسرسقو: 

پسرسقاء بشمول سید حسین وهمراهان شان از فاسق ترین و فاسد ترین  

دم های رهزن و دزد و آدمکش که سرکردۀ د.  از آافراد روزگار خود بودن

 ت ده باشد، نمیتوان انتظار حرمکرنفرانسان اعتراف  4۰۰شان، به قتل 

بانه در حق ناموس و زن و دختر دیگران را وشرافت وجوانمردی ورفتار نجی

 داشت.

به قول کاتب پسرسقو،» مال ومتاع خانه محمدنادرخان را به 

ب سرایش قفل زد و مهر  رده و درنام ضبط در قید سیاهه آو

را ه اگر او از راه اطاعت پیش نیاید، هموالک فرمود که 

ولیخان و برادرش   و زوجۀ شاه ضبط و به عائله و زوجه او

وعلی احمدخان که هر دو تن خواهران امیر امان هللا خان  و 

زادۀ علیا حضرت]سراج الخواتین[ واز ناچاری در خانۀ 

دست بد نجا به سرمی برند، خوف در آ حضرت اند ... و روز 

ه نکپسرسقو، بعد از آ  146 .«ناموسی و مفاسقت بکشاید
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ری با او نیست ودر تالش افهمید نادرخان حاضر به همک

اپریل   14ردن اقوام جنوبی برضد او است، » روز)متحدک

حمل(عائله وخاندان  وفامیل نادرخان را ... تمام  25مطابق 

تک عصمت به سر برده،  ه ذلت وهگرفتار وشب با سپاهیان ب

در روز خانه وسرای شان ضبط ونسوان شان درخانۀ فتح 

 خان پسر امیر حبیب هللا مدخان جای داده شدند. واسدهللامح

مرحوم خواهر زادۀ محمدنادرخان و سایرین با دیگر  خان

متوفقین در ارگ محبوس شدند. واز جمله زوجۀ شاه ولیخان 

ینیه امان هللا خان است با خواهر ع برادر محمدنادرخان را که

ۀ  انزوجۀ شاه محمودخان که خواهر عالتی اوست از خ

نگهداشته، فردا پس  حضرت ها در شب به ارگ برده

. کاتب به ارتباط وقایع روز بعد آن مینویسد که   147 فرستاد.« 

اپریل( زوجۀ شاه ولی خان و  15حمل/ 26»در این شب)

ه اولین ادرخان ک زوجۀ شاه محمودخان و زوجۀ محمدن

خواهر عینیه امان هللا خان ودومین خواهرعالتی او وسومین  

صف خان هستند،  امدسلیمان خان بن سردار محمد محخواهر 

 ازخانه حضرت ها در ارگ به حضور او  وبه امرحبیب هللا

جلب شده ، معاملۀ ایکه در خلوت با ایشان درمیان آمد، 

گذشت یا  سر ایشانمعلوم نگشت که همان معامله شب قبل،بر

 .148  محترمانه به سر رفت.«

یرنادرخان و کف بعد از اعالن ت اپریل،  16حمل/ 27و روز 

رخان بچۀ سقاو، بار دیگر زوجات ناد برادرانش از سوی

وبرادرانش، از خانۀ حضرات شوربازار به ارگ آورده  

میشوند، »امورفوالعاده را برایشان جاری کرده ، درپایان 

وخرق حجاب عفت،رخصت دۀ عصمت کار... ،با هتک پر

  149  یافتند.«

ین احوال ا کاتب در ادامه  می افزاید:»وهم در خالل

 خان پسر سردار پیرمحمد خان بن دختر سردار محمدعلی
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سردار سلطان محمدخان برادر امیردوست محمدخان را که 

نوادۀ فاطمه سلطان، دخترامیردوست محمدخان است، وحبیب  

ه واو به عزم انتحار زهر  زاوجت شدهللا  او را خواستار م 

اجبار ه آشامیده وبه معالجه صحت یافته ]بود[، دوباره ب 

اء نموده، به درب سرای مادرش  بخواستار او شده، واو ا

سپاهیانی که از رحم به فرسنگها دورند، گماشته حکم کرده 

که به زور دختر را به بستر مخالطت می کشم. ودختر ومادر  

ز، پذیرا نشدند وآخراالمرچنانچه  ا این روتن به مرگ داده ت

 . 150  شد.« ف بیاید او را به اجبار واکراه برده، تصر 

ن دختر وسی پسر سقاو درحق آمکاتب از ظلم وبی نا

  14مظلوم درجای دیگری میگوید:»  در شب چهارشنبه 

اپریل(خواجه تاج الدین رئیس بلدیه وسید  24ثور=  4ذیقعذه)

ن، مسماة بی  هللا خا آقا قوماندان به امر حبیب

نظیردخترسردار امیرمحمدخان بن سردار محمدعلی خان .... 

زهر آشامیدن وطناب به   ازخواستگاری حبیب هللا دوباره را ک

د انداختن، اقدام به انتحارکرده بود، به قهر وغضب گلوی خو

از خانۀ پدر وجده اش دختر امیر دوست محمدخان کشیده ، 

سول هللا بردند و او آن دم دین ردر ارگ نزد حبیب هللا خا

 . 151  بیچارۀ مظلومه را به اجبار نکاح وتصرف کرد.«

 

( از ۱۹2۹اپریل  26ثور/6،) مطابق هذیقعد  ۱6کاتب در ذیل وقایع 

تاراج خیمه  واسباب نادرخان  از سوی قوتهای قومی جنوبی مثلی که اقوام  

ان به قوم  دن نادرخشنواری وخوگیانی با علی احمدخان کرده بودند، وپناه بر

ده  پرجدران خبرداده ، بار دیگر  از بی ناموسی بچۀ سقاو وهمراهانش 

 برمیدارد و میگوید: 

ین احوال،حبیب هللا خان،شبی دختر نصرهللا الل اخ» در

خان نایب السلطنه مرحوم را که با عزیزهللا خان پسر او از 

ارگ بطن دختر سردار محمدعمرخان تولد یافته، به اجبار در 
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ته،به همبستری ومزاوجت خود، تکلیفش کرد. واو خواس

 ،152را با امان هللا خان کرده  وداظهار انعقاد عقد مناکحت خ

فظ محمدحسن امام نماز امان هللا خان وگواهان عقد نکاح حا

او ، گواهی برصدق اظهار شهزاده خانم داده وحبیب هللا خان 

از جست  ایشان را تخویف وتحذیر نموده، فرمود که: پس

وجو اگر محقق شود که گواهی غلط داده بودید، باز پرس 

ت زاو را نگاه داشته، فردا اجا شبسخت خواهم نمود. و 

دیگر سیدحسین رفتن به خانه اش داد. و شب 

خان]وزیرحربیه[ او را به اجبار ونام تحقیق مناکحت وعدم 

آن را با امان هللا خان کردن،در منزل خود جلب کرده، امر 

پس خانه این سالون که من نشسته ام جای  ود که درنم

نم. وشب او را نگاه ک راحت او را ترتیب دهید تا تحقیق

یا این جلب نمودن  مداد در منزلش رجعت داد که گواداشته، ب

او وخواهرانش ودختران اهالی حرم امیر حبیب هللا خان 

مرحوم، کیفر و مکافات زنان و دختران هزاره است که امیر  

خان وفرزندش حبیب هللا چنین کردار نسبت به  دالرحمن عب

 ااال خاندان ایشان مجازات آنروحآنان از قوه به فعل آوردند. 

  153  د.« باید ببینند ومردم عبرت گیرن

 

 را اعدام کند: وه َمِحّق بود تا پسرسقنادرشا

تذکرات فوق، همگی نشانگر، بی ناموسی وهتک حرمت آشکار پسر 

نادرخان وفامیل های دیگرشهریان کابل است که  حق فامیلسقا وسیدحسین در 

 
را به قندهار فرستاده بود، با عالیه  ثریاملکه فشار اغتشاشیون  براثر هنگامى که هللا خانامان ا - 152

 31سال داشت و از زیبائى چشمگیرى برخورداربود ازدواج نمود) 19خان که  صراهللادختر سردارن

و دیگر مجبور به ترک کابل شد  1929جنورى  14ى زندکى کرد و در ( و فقط دوهفته باو1928دسامبر 

هللا خان وقتى به روم رسید، طالق نامه عالیه را برایش فرستاد وگفته بود که را ندید. امان الیه روى ع

ند با کسى دیگرى ازدواج نماید، اما عالیه تا اخیر عمر با هیچکس دیگرى ادواج ننمود، درحالى که میتوا

نده کتاب نویس ، ریه تالی ستوارتش( که  1347یالدى)م 1968هللا خان نداشت. در سال امان از  فرزندى 

را دیده بود که  »آتش در افغانستان« در جشن استقالل شرکت جسته بود، در دعوت پادشاه افغانستان عالیه

   (194آتش درافغانستان ، ص سال گذشته بود. ) 40تنهاست و از اولین عروسى اش 
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 خوب صورت شان مورد هتک عصمت  انزنان  جوان و دختران و پسر

، برمی آید که  فیض محمدکاتب چشم دید های زارش ها وگاز قرارمیگرفته اند. 

پسرسقو، و وزیر دفاع او سید حسین حرمت وپروای  ناموس هیچکسی از 

لوم تا ظالم و از مسلمان تا کافر را نداشته و از مظ وضیع]فرومایه[ تا شریف

گزاری   ت روایت وحکایتی که نشانگر حرمه اند. در سراسر کتاب، هیچگون

و یا بوی جوانمردی یعنی دستگیری از مستمندان به ناموس دیگران باشد 

ومظلومان وشفقت برستم دیدگان از آن به مشام برسد، از پسر سقاو و  

ر نزده است تا بتوان آنرا با اعمال ومتشان سسیدحسین در مدت حک

ه ومقارنه کرد، بلکه برعکس، یسجوانمردان وعیاران در تاریخ کشورمقا

ران پسرسقاو، خط بطالن کشیده شده که راین کتاب، براین ادعای هواداد 

میگویند: حبیب هللا خادم دین رسول هللا، در دورانی که نادرخان وبرادرانش با  

او در جنگ بودند، از ناموس شان نگهداری نمود و نوبی با نیروهای قومی ج

 د؟؟؟ یبی حرمتی بسوی آنها دراز نماو نگذاشت تا کسی دست تجاوز

بنابرین کسانی که پسر سقاو را مردی با ناموس و عیارمنش و  

جوانمرد می شمارند، معلوم میشود که آنها معنای عیاری وجوانمردی  

دیگران وحمایت از مظلومان،  ت ناموس وعصمت ناموس را نمیدانند.  حرم

بیب هللا، نشانه ای از ح ومستمندان، شرط اول عیاری است،در کجای اعمال

    دی دیده میشود؟رجوانم

نادرخان به حیث کسی که بیشترین خطر، وهتک حرمت متوحه  

ناموس خودش وناموس برادرانش و ناموس شهریان کابل و ناموس تمام 

 حق داشت تا آن گروه نابکار دزد و متجاوز  د، کامالً مردم افغانستان شده بو

ماید، زیرا نممکن باشد، دستگیر و اعدام  ه و چپاولگر را بهر وسیله ای ک

م ونفرت وحس انتقام گیری یک افغان  از چنین عملی که  درد و رنج وخش

را کس یا کسانی تا عمق اسخوان خویش درک و احساس کرده میتواند که  

ل خودش آمده باشد. وجز قصاص و اعدام رسر فامیچنین مصیبتی ب 

تقام  نلب های داغدار پر از نفرت واق متجاوزان ، هیچ چیز دیگری نمیتواند

 . را را اطفاء و متسلی کند
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نجات مردم کابل وسراسر افغانستان از دست دزدان مال و ناموس 

وعزت وشرف وغرور استقالل طلبی مردم افغانستان، یک کار سترگ ملی 

ظرداشت شرح انواع جنایات سقاوی از سوی کاتب هزاره، جا  د و با نبو

ادرخان را به پادشاهی ن ستان، به پاس آن خدمت بزرگ، انداشت که مردم افغ

زینند، و برای قدر شناسی از این خدمت بزرگ، میناری در  خود برگ

چارسوق شهرکابل بر پا دارند و نیز روزی را بنام روز نجات وطن بنامند و  

در پای آن مینار، گل بگذارند و دعای شکر گزاری کنند. البته آن روز  در

لی نه درچهارسوق شهر،  وبه اعمار چنین میناری زدند  ست مردم کابل د

دروازۀ الهوری،نزدیک  باالحصارکابل. اما چیزی که این فداکاری  بلکه در

از   بزرگ نادرخان را بزودی  زیر سئوال برد وبجای حرمت، دلها را مملو

بت به او کرد، اعدام و نابودی مشروطه خواهان و هواداران وکینه نس نفرت 

ای تی که نادرشاه شد، اکثریت اعضقاه امان هللا بود. نادرخان وش راستین

وطن پرست مشروطیت دوم را که هرکدام شان در راه حصول استقالل  

حمل  کشور وحفاظت از آن  جان فشانی ها کرده و سوز ودرد زندانها را ت

بودند، محکوم به اعدام و یا راهی شکنجه گاه ها و زندانها نمود. این  کرده

 در حق اهالی وطنپرست مشروطیت  نرد نادرخان و برادرش هاشم خالکعم

دوم، سبب گردید تا مردم چیز فهم بگویند که سقوط رژیم امانی و روی کار  

کار   د که رویآمدن رژیم سقوی بجای آن، کار انگلیس ها بود،وعالوه نماین

 به آمدن نادرخان بجای حبیب هللا، نیز کار انگلیس ها بود، واعدام وسر 

هان نیز پالن  انگلیس ها بود، اشروطه خومنیست کردن وبزندان انداختن 

در این کشور بودند. ونادرخان و برادرانش، عامل اجرای پالنهای انگلیس 

نواده کس ت این خاانگلیس را، تا اخیر حیا انادرخان  ب رابطهاتهام 

   ای آن  خانواده بردارد.               نتوانست، از روی شانه ه
 

 : نتیجه

            ت ـمود راسن ینه چون عیب تو بئآ

 ینه شکستن خطاستئخود شکن آ
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تاریخ،همچون آئینه ایست که در آن میتوان چهرۀ زندگی گذشته  

ان اعمال نیک آن میتو بد یک جامعه را تماشا کرد. در وکارکردهای خوب و

مالحظه  عهقدرتمندان را بر مردم فرو دست جامو زشت ویا ظلم واستبداد 

واننده بطورطبیعی از  اثر میگذارد و با مطالعه آن خ نمود. تاریخ برانسان

تجاوز برمال وناموس وشرف وعزت مردم   از ظلم و ستم ارباب قدرت و 

م واجحاف مورد ست مظلوم احساس نفرت میکند وخود را با مردمی که 

ً به این ن جه  تیوزورگوئی قرارگرفته ،همدرد وهمنوا می شمارد و اغلبا

است   ق دیگران،کاری زشت وغیرانسانیو میرسد که ظلم وتجاوز برحق

وکسی که عامل چنین ناروائی ها و بیدادگریها است، باید مورد نکوهش  

نه  ونفرت قراربگیرد. پس باید از تاریخ عبرت گرفت و بجای آئی

)نکوهش از نویسنده  یا مؤرخ(، بهتراست به اصالح جامعه خویش  شکستن

را آموخت  که ظلم وناروائی  وانان و فرزندان خود این درسج پرداخت و به

جاوز به حقوق دیگران ، کار زشت وغیر انسانی است و می باید که از  وت

ری مفتخوری و اوباشی و راهزنی وقتل و اختطاف و آدم ربائی و باج گی 

 ل این کارهار  دوری بجویند. وامثا

کشتار و زورگوئی و بی  و تذکراالنقالب، آئینۀ تمام نمایی است،از قتل

زنان و دختران وپسران کابل، از تی و چور و چپاول و تجاوز به س بازخوا

سوی گروه دزدان و آدمکشان و چپاولگران سقوی،که قلب هرانسان با عاطفه  

ن را نسبت به یک چنین گروهی برمی  فرت انساو با شرف را تکان میدهد و ن

نامدار   بار نقل قول از کتاب مؤرخ ۹۰ زبیش ابااز آنچه دراین مقاله انگیزاند.

 ن داده شد، میتوان به این نتایج دست یافت که: کشور فیض محمدکاتب نشا 

سال قبل از امروز،از سوی یک مورخ و  ۸6تذکر االنقالب  -۱

مؤلف که  دکاتب هزاره نوشته شده است.فیض محمصاحب قلم با دانش بنام مال

کابل بوده، باری به جرم ت شاهد وناظر حوادث دلخراش روزهای سخ

یم سقوی مورد خشم پسرسقاو قرارگرفت دن بیعت از اقوام هزاره به رژرنیاو

وچنان لت وکوب گردید که از حرکت افتاد وسه روز بعد خبرفوت آو شایع  

و برآمدند اما ناگهان دوباره زنده شد وتدفین اشد، ودرصدد تغسیل وتکفین 

او  ش، اما کتاب با ارز154م جان داد شتولی چون تداوی نشد ازاثر آن ضرب و

 
رفت و سه روزبعد خبرفوت او پخش گردید وبعد قرارگکاتب در روزدهم سرطان موردلت وکوب  - 154
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سال بعد از مرگ مؤلف، در شهرکلن  ۸6برجای ماند و   )تذکراالنقالب(

 (.  2۰۱3کشورآلمان به چاپ رسید) 

خان  ومحمدولی نقش  حضرات شوربازار، ، ذکراالنقالب تبنابر  -2

علی خان لودین عالوه بردسایس سفارت انگلیس در مقام سلطنت واحمد  وکیل

همچنان  امان هللا خان و سلطنت  ض انقراو جیع وتقویت بچۀ سقاو تشکابل در

حبیب هللا کلکانی  به قدرت سپردن انصراف  عنایت هللا خان  از امارت و  در

ود داعی میشدر ذهن ت تبریزی شمس این سخندراینجا  .است  برجستهخیلی 

  در از ریش من همه عالم اگرگفتنی باشد و  :»فته بود گقرنها قبل ازاین که 

سخن بدان کس رسد که من هزار سال این  زنگویم، بعد ا  آویزد که مگر

 155خواسته باشم.« 

راهزن،  دزد، جاهل،بچه سقاو،یک آدم بنابرسخنان تذکراالنقالب، -3

ر  یل ونوککسب تحص مکتب و  ضد مظاهرتمدن وفرهنگ ، ضد دانش و

افغانستان خ آله دست انگلیس بوده و بد نام ترین چهره سیاسی  تاری  ارتجاع و

هریانش جز  برای هیچ یک از هموطنان و همش است که کارکردهایش

 در بر ندارد.،افتخاری شرمساری 

حبیب هللا کلکانی، مرد پاک دامن وحفاظی هم نبود،اگر دستش  -4

غ نمی کرد. او دخترسردار محمدعلی مردم دریمیرسید از تجاوز برناموس 

  او، زهر نوشید ولی نمرد، چون سقخان را که دوبار از ترس ازدواج با پسر

خره  با زور او را تصرف نمود و بعد عقد  نجاتش دادند، اما پسرسقاو باال

 بست.

مثله  حبیب هللا کلکانی، چنان ظالم و خونخوار بود که اسیران را -5

و بعد از سوختن جسم شان، سر آنها آتش می انداخت ر زنده د زنده  میکرد ویا

مردم از وی   میکرد و درشهر می گشتاند تا صب را جدا کرده برسر چوب ن

وبستن و غارت کردن دوران اقتدار حبیب هللا کلکانی، به کشتن تمام  بترسند.

به زن ودختر وپسر دیگران بود، که  اندازی مردم و تجاوز و دست  ومنال مال

 . ست عمال همه برخالف دین و مغایر شریعت اسالم اینگونه اا

آشام بودند   نب هللا کلکانی،چنان سفاک وخو بی افراد سقاوی بدستورح  -6

ه را در بغل مادر شان با تفنگ میزدند تا با مادر خود که اطفال شیرخوار

 
چاپ داکتر ناصرالدین صاحب الزمانی  ،نویسنده افغان، ونیز، خط سوم، داکتر اکرم عثماناز قول  - 155
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یکجا هالک شوند.کاری که تاریخ مثال آنرا فقط در فتوحات چنگیز وهالکو  

 س! میدهد وب سراغ 

هیچ قوم وطایفه ای مثل قوم هزاره و مردم وردک و لوگر   -7

ان هللا نری درافغانستان از امکدرانی  و میرزمانخان وزیری وم وتگاب،واقوا

خان حمایت نکردند ومثل آنها مورد خشم وسرکوبی و قتل سقویان  

ی  انواده اقرارنگرفتند. ودر میان خانواده های وابسته به امان هللا خان، هیچ خ

وابستگانش از سوی پسر سقو مورد استهزاء  مانند خانواده نادرخان و 

 ته اند.فاء وهتاکی  وبی باکی قرارنگریذ واست 

حبیب هللا کلکانی، به عهد وپیمان وسوگند به قرآن باز و بند نبود،  -۸

چنانکه دوبار اوعهد و امضای برقرآن  را شکست و سرانجام قرآن خصم 

حمدعلیخان نمایندۀ دولت امانی،در جبل السراج پیمانی ول با  اجانش شد. بار ا

، ولی همینکه از د دولت بست و بر قرآن امضا کر بامبنی برترک مخاصمت 

کارتوس گرفت ، از اختیارات دولتی   ه ومعاش وتفنگ وسوی دولت رتب

برضد دولت استفاده کرد و این اولین نکث عهد ونقض سوگند او با قرآن  

 است.

با عنایت هللا خان عهد وسوگند و بر قرآن   هللا کلکانی،بیب وم حبارد 

سلطنتی ومامورین دولتی   نرده بود که به منسوبان خانداسپامضا کرده وتعهد 

آزاری نرساند،  اما او  وخدمۀ نظامی ارگ بد رفتاری نکند، واذیت ومشخص 

وال بستن ومصادرۀ ام در همان روزی که به ارگ وارد شد، دستور کشتن و

ه به سلطنت ومحافظین  داخل ارگ را داد. رین دولتی و اشخاص وابستمامو

 .است   هگند  به قرآن را شکستواب پسرسقاو برای دومین بار س حسبه این 

حبیب هللا کلکانی برای انتقام کشی از نادرخان و برادرانش، بارها،  -۹

 است  همود ، هتک عصمت نامان هللا خانبه مال وناموس منسوبین نادرخان و

که آن عمل در شأن هیچ کسی که ذره ای از وجدان وانسانیت و جوانمردی  

قبل از رفتن از کابل،   شاه محمودخان هکدرحالی  باشد، شایسته نیست. تهداش

فامیل خود وبرادرانش را بطورامانت به حضرت محمدصادق سپرده بود، و 

اء آنها را به  که پسرسقمی باید از آنها صیانت وحفاظت مینمود و اجازه نمیداد 

پسر سقاو ت ارگ احضار و توهین کند، اما این حضرات هیچ کاری در ممانع

س مردم شهرکابل  به خانوادۀ سلطنتی و نیز نامو از تجاوز وهتک حرمت 

 نکردند.
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حبیب هللا کلکانی، بار بار فرمان قتل عام مردم قزلباش وهزاره را   -۱۰

رگ ملی بشمار می رفت، جنایت بزصادر نمود، درحالی که این عملش یک 

قزلباش ها نیز   و ونمی بایست دست به چنین کاری میزد. زیرا هزاره ها

ل وحفاظت از آن جان باختنه اند این کشوراند و در راه استقال عجزئی از اتبا

زندگی کنند. ازمیان این دو  هوحق دارند دراین کشور مثل سایرین آبرومندان

 یبان ، بهترین انجنیران ، بهترین شخصیت  هترین طبقوم بهترین دانشمندان، ب

به   و نویسندگاه وشاعران ونظاقانن های مشروطه خواه، بهترین مؤرخا 

 ظهور رسیده اند. 

حبیب هللا کلکانی ، بمنظور بقای حکومت حود، تجاوز وفحشا   -۱۱

ونفاق وشقاق قومی وزبانی را درمیان مردم دامن زد و با صدور فرامین  

بقول کاتب  وم را علیه قوم دیگر تحریک  نمود، چنانکه  ماً یک قرسمی، رس

فاق و شقاق نمود و نینحلی را حادث ساخته، تولید ال» بین ملت مخالفت 

بالد و تقاتل عباد نهاده، بغض و فحشاء را پدیدار کرد   اساس تخریب

 .156  .«وجمهور سکنه در ورطه مشقت و قتل وغارت واسارت افتاد

ً ن بار، روریسم را برای نخستیلکانی، تحبیب هللا ک -۱2 درکشور،   رسما

گرفتن  روافراد مخالف خود، بدون درنظص ترویج داد. و برای ترور اشخا

ً اگر تروریست متعلق به قومی  عواقب وخیم آن ، جایزه  تعیین میکرد. طبعا

دیگری می بود، در واقع تمام قوم مقتول، تروریست وقوم او را به چشم  

هم در صدد برمی آمدند تا انتقام خود را از طرف ، وآنها دشمن می دیدند 

 مقابل بگیرند. 

بود، واز دین داری   یبیسواد وجاهل شخص  کلکانی، هللاحبیب  -۱3

واسالمیت  اطالعی نداشت، وبنابرین از مهمترین وملموس ترین آموزه های  

ابندی  دین اسالم از قبیل : انصاف وعدالت و پاک دامنی،وفا به عهد ومیثاق وپ

  ه سوگند قرآن، ترحم بر ضعفا و اسیران وکودکان و بیوه زنان و پیر مردان ب

دین رسول هللا بنابراین او نمیتوانست خادم  .ر جنگها، فهم و شناختی نداشت د 

باشد، بلکه اعمال و کردارش ، تماماً برخالف دین اسالم وارشادات رسول هللا 

ض بخاطر برابری قافیه  هللا« محبود. نامیدن »حبیب هللا،خادم دین رسول 

بر او چنین شهادت ب شعر بوده است، نه بخاطر واقعیت امر دین داری. کات
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زدان و پیشوای بی دینان که به دسیسه لقب خادم دین ر دالسا میدهد:»

  ۱57«  رسول هللا نهاده ودر حقیقت ونفس االمر هادم آن بود.

رقدر ک فاتح هدر تاریخ کشورهای منطقه سراغ نمیشود که ی  -۱4

ر  تومر وغیر مثمر ویا دسقهار وجبار بوده باشد، دستور قطع کردن اشجارمث

قا این عمل ردم را داده باشد ، ولی پسر سمآتش زدن خرمن یا خانه های 

زشت و نا بخشودنی را در حق مردم مسلمان  تگاب که محل سکونت 

ری از اعت اجباپشتونهای صافی میباشد، انجام داد تا مردم را وادار به اط

 سقویان نموده باشد.

ب ، حبیب هللا  قالبا در نظرداشت حقایق نقل شده از تذکراالن -۱5

  کرکتر واخالق عیاری وخصلت جوانمردی نبوده دارای   کلکانی، هرگز

است، وجای افسوس خواهد بود اگر کسی او را »عیاری از خراسان« یا کابل  

ک عیار وقابوسنامه  کتاب سم آئین عیاری،بنابر زیرا در زمین بشمارد.

اموس دیگران، وفا  ونالحکایات عوفی ، پاکدامنی وچشم نداشتن به مال وجامع 

به اسیران دست درازی  و»   ان ونمک شناسی وتحمل وشکیبائیم به عهد وپی

ن،و همچنان که راست گوید، راست شنود و انصاف از خود بدهد و بر  ردنک

  .  ۱5۸  «د.آن سفره که نان خورده باشد، بد نکن

هیچیک از اصول جوانمردی وعیاری که در متون تاریخی واخالقی  

ز  کلکانی ویاران فاسق ومتجاوما ذکر شده، در وجود حبیب هللا قۀمردمان منط

او دیده نمی شود، پس نامیدن ،حبیب هللا بحیث»عیاری ازخراسان«، توهینی  

ره ئی، ک دزد دابزرگ به عیاران وجوانمردان تاریخ کشوراست. او را باید ی

ویک رهزن سرگردنه و یک آدم خونخوار ومتجاوز به مال وناموس مردم 

وی  آینده ،از کرکتر وخوی وخصلت  ینست، تا فرزندان محل ونسل ها دا

دوری بجویند و راه و روش او را که همانا دزدی وچشم به جیب ومال و  

 یند. ناموس مردم داشتن بود،مذموم بشمارند و جداً از آن دوری نما 

در فرهنگ بشریت متمدن و آگاه ، دزدی و آدم کشی، وتجاوز به   -۱6

رین کارها شمرده شده ، و تو ناموس مردم، بدترین و زشت ی مال و دارائ

انسان هیچگونه افتخاری به همراه ندارد.  درتاریخ ها و ادیان مختلف    برای

  شاگردان  نیز از آن نکوهش شده و می شود. بنابرین باید درنصاب تعلیمی

مکاتب،نفس دزدی وآدمکشی وغارت وتجاوز به مال ومنال مردم ، به لحاظ  
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کارها  محکوم شود تا کسی درآینده اینواخالقی واجتماعی خود تقبیح  یت ماه

را تکرار نکند. متاسفانه براثرعدم توجه به این موضوع مهم حیاتی بود که  

  و ود مسع -انیی نظار در حکومت چهار سالۀ ربافراد منسوب به شورا 

همچنان در دورۀ حامدکرزی، تقریباً عین همان کارهای را بمنصۀ عمل 

به همین خاطر،   نی سقویان  انجام می دادند،اشتند که درعهد حبیب هللا کلکذاگ

 مردم آن دوره ها را، سقاوی دوم و سقاوی سوم مسمی ساخته اند. 

 مات دینیتجلیل از »حبیب هللا ،خادم دین رسوهللا« بخاطر خد  -۱7

،  زیرا حبیب هللا آدم بیسواد و در مورد دین رسول هللا  ،واسالمی او نیست 

افلی تدویر  و در تجلیل از حبیب هللا کلکانی مح دانشی نداشت. آنهایی که برای

آن سخنرانی میکنند، آیا گاهی با خود اندیشده اند که از این محافل چی نتایجی  

   وجوانان خود تقدیم میکنند؟فرزندان  بدست می آورند و چی درس های برای 

از بیسوادی ونادانی   ل بدون شک، تجلیل از حبیب هللا ،در واقع تجلی

ل وتجاوز برناموس دیگران، ز دزدی و راهگیری وغارت وچپاواوتجلیل 

تجلیل از مسدود کردن دروازه های مکاتت ومعارف و تعلیم و تدریس  

لیل از جهالت ونادانی  بجای  تجوآموزش است. امید وارم این هموطنانم ، 

نی که سرانجام  هزوظلمت و وحشت و بربریت و ادمکشی و قلدر مآبی و را

دوستی و برادری و برابری  شهریان کابل می انجامد، نهال لبه غارت وچپاو

 وعدالتخواهی و رفاه عمومی را بنشانند و بذر دانش بکارند و برای اخالف 

 اموزند. دن را بیخود درس شرافتمندانه  زندگی کر

  بجای تجلیل از یک دزد ویک آدمکش بیسواد که هیچ  بهتراست تا  -۱۸

چون: جوهرشاه غوربندی،  نیکنامی ت های یفتخاری بهمراه ندارد، از شخصا

سرشار شمالی، لیلی   و محمدعثمان خان پروانی، شجاع الدوله خان غوربندی،

داکتر ، سین یمیناستاد غالم علی آئین، پوهاند دکتورح روشنی، صراحت 

دوست محمدپروانی، استاد عبدالحق واله،انجنیرعزیز جرأت وغیره   

در  اع از استقالل وطرد بیگانگان فیت های مبارز تاریخی که در د خصش

جنگ های اول ودوم وسوم با انگیسها رزمیدند و حماسه آفریدند مانند: 

  میرمسجدی خان کوهستانی ومیردرویش خان قشقاری و میربچه خان 

پروانی( ودیگر مردان مبارز ونیکنام   -ی وعبدالقادرخان )اوپیانیکوهدامن

آنها    ب داده شود وکارنامه هاییمحافل علمی وفرهنگی ترت دامن وهپروان وک

 برحسته گردد و بطورشایسته ئی از آنها   قدردانی شود؟ 
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و جاده ها وچارسو ها   م مکاتب و لیسه هاآیا شایسته تر نیست تا نا-۱۹

استالف و میر بچه کوت    شهرهای مناطق کوهدامن وکوهستان و یابانهایو خ

نی، به  نام های شخصیت  اوغیره به جای حبیب هللا کلک انوچاریکار وپرو

هنگی وسیاسی فوق الذکر مسمی گردد، تا سرمشقی برازنده وافتخار  های فر

 انگیز برای فرزندان آن مرز و بوم باشد؟ 

از نادرشاه وظاهرشاه را به طرفداری آنهایی که امروز سنگ   -2۰

هم دوست نادرخان وظاهرشاه  د نه میکوبند، باید متوجه باشند که نمیتواننسی

ند! به کالم دیگر، کسی که در تمجید هوادار حبیب هللا پسرسقو باش  موه 

ازحبیب هللا کلکانی کتاب نوشته و او را »شاه دیندار« و »با ناموس« 

ر واقع، هتک حرمت واستهزاء درحق ه است، د و»عیاری از خراسان« نامید 

ر یواداری ازچنین کسی ، تائید غ ه ده است.کرنسوان خاندان نادرخان، تائید 

ر حق فامیل نادرخان پدر  و بی ناموسی های پسرسقو د تجاوزات مستقیم از 

              باید متوجه موضع گیری غیر سالم  خود باشند!!و می است ظاهرشاه 

 پایان
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 مقاله دوازدهم 

 

 « پالوچان وعیاران»نقدی برمقالۀ 
 

وچان اوعیاران«  ل باری جهانی را در مورد »پای رممقالۀ آقای محت

این مقاله هم انتقادی است وهم تحلیلی وهم تحقیقی،ازاین جهت  .خواندم

دلچسپ است،ولی از چند لحاظ دارای کمی وکاستی است که درک انسان را 

به نظرمیرسد که   لوچ" مغشوش میکند و ز "دزد" و"پای"عیار" ادر فرق 

در  نرد عیارا ورا در م سی مورخان نامورکشورسانویسنده پیام اصلی وا

 نیافته است.

سوادی میداند که دزد یعنی چی وکارش چیست؟ ولی  با هرآدم بیسواد و

 ؟ هرآدم بیسواد وباسوادی نمیداند که  "عیار" یعنی چی ومرامش کدامست 

مرد است، راست گو است،راست کاراست ، نمک شناس جوان عیار،

ت و با اخالق نیک ساست؛ درحالی که دزد چنین نی اناست،یار ویاور مظلوم

چشمش دنبال مال حرام   دزد ، دروغگواست،پنهان کاراست ، بیگانه است.

زدن ازجیب مردم است.  مقایسه کردن یعقوب لیث عیار با نادرافشار   وباال

کله کانی، به این دلیل که هریک شان قبل از به قدرت رسیدن  یب هللا وحب 

زده ومردم عام را کشته  یوهنگام  قدرت، دست به لشکرکشد رهزنی کرده ان

مقایسۀ دقیق تاریخی نیست. کرکترهای مختلف و متفاوت از همدیگر را اند، 

شابه که هریک در مقطعه یی از تاریخ بقدرت رسیده اند و ممکن یک کار م

به اصطالح ایرانی  با هدف مختلف انجام داده باشند، با هم مخلوط کردن،  اما

 است.  خوب وبد  قاطی کردن،ا ه

هانی مینویسد:»زموږ ځینو مورخینو عیار او کاکه او پایلوچ یو  ی جاآق

شان خلک بللي دي؛ او څرنګه چي دوی عیارانو ته یو ډول خاصه عقیده  

عیارانو لپاره ذکر سوي وه هغه یې نه چي د درلوده نو ټول هغه مثبت صفتو

په   یې د ټولني د یوه مثبت عنصر ویکاکه او پایلوچ ته ورانتقال کړي او هغ

غالم محمد غبار، وروسته له هغه چي عیاران  حیث پیژندلي دي. مرحوم میر

د ټولو اجتماعي، اخالقي او مذهبي ښیګڼو څښتنان بولي، دا هم زیاتوي چي  
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و او د مالکانو د طبقې او دولت پر ضد مبارزه ي یرغلګر عیارانو د خارج

 ( ۹۰اریخ ص ت  کوله. ) افغانستان در مسیر

نو په باب لیکي چي دغو خلکو تر د کابل د کاکه ګا همرحوم غبار وروست

شلمي پیړۍ پوري ژوند کړی دی او په کابل کي د کاکه او کندهار کي د ځوان  

په پای کي کاکه ګي هم   لیکي چي په نوم یادیدل...« مرحوم غبار وروسته

از مرحوم عبدالحی  ر خرابه سوه او ډیر بد خلک دغه صف ته ور ننوتل.دغه 

په ترڅ کي لیکي چي د دې  عیارانو د ښو صفاتو د یادولو  حبیبي هم د 

ځوانمردانو پاته شوني تر دې وروستیو وختونو پوري د افغانستان په ښارونو  

ه، په قندهار کي ښه ځوان او په ل کي کاککي موجود وه. دا کسان یې په کاب

 « ۶۱3بعد ازاسالم ص   انشمالي والیاتو کي آلوفته بلل. ) افغانست

حوم غبار ومرحوم حبیبی دیده میشود،هیچ یکی  اقوال مر آنچه در

بقایای  اشاره کرده اند که پالوچان را در زمرۀ عیاران اسم نبرده اند بلکه 

که  وانمود میکنند نام »ښه ځوان« قندهار بعیاران در کابل بنام »کاکه« ودر 

 ای ناشایستی را انجام میدهند رهصاحب اخالق واطوار عیاران استند ولی کا

برشمردن نامهای   . جهانی پس ازست که شأن عیاری و کاکگی نبوده ا

 پایلوچان قندهار ومحکوم کردن اخالق ورفتار آنان واینکه امروز دیگر از 

د:  سی سراغ نمیشود، با خوشحالی میگویراف آن کاین  طایفه در قندهار واط

ار دی. د جاهلو پایلوچانو پر ځای، چي  ښ »باید ووایم چي کندهار د افتخاراتو

کندهار کي نسته، باید په میرویس نیکه، میوند، پاني  ه زه خوشاله یم نور پ

پټ، احمد شاه بابا، شمس الدین کاکړ، میرزا حنان بارکزي، مهردل خان  

، کاکا سیداحمد، حبو اخوندزاده، عبدالواسع یبي صاحب مشرقي، حب

زلمیانو او اوسني ژوندي فرهنګ او  و اخوندزاده،محمد ګل نوري، ویښ

 ښایستو زلمیانو او پیغالنو فخر وکړو.« 

پروان وکاپیسا نیز مثل آقای جهانی از   کاش روشنفکران کوهدامن و

رهزن، دزد ویک آدم  بزرگ نمائی حبیب هللا کله کانی که نزد تاریخ بحیث 

تجاع   ار ضد تمدن وضد مکتب وتعلیم وتحصیل وسرانجام آلۀ دست انگلیس و

ثبت شده، در گذرند وبه جای آن به میربچه خان کوهدامنی وعبدالقادرخان  

پروانی( ومیرمسجدی خان کوهستانی ومیردرویش خان قشقاری   -)اوپیانی

مردان مبارز   ی  وغیرهومیرسیف الدین خان گلدره ئی وعلی خان تتمدره ئ

آنها  کنفر   یت ونیکنام پروان وکوهستان افتخار نمایند وبه یاد بود از شخص
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انس هایی علمی وفرهنگی ترتیب بدهند وکارنامه های آنها را برحسته کنند تا 

 شایسته ئی از آنها   قدردانی شود؟  بطور

ه  آقای جهانی ، بر دیدگاه مثبت مرحوم حبیبی، ومرحوم غبار وغیر

گان در موردعیاران، با این نتیجه گیری که عیاران »مالیکه« نبودند، نویسند 

از آنها این همه توصیف میشود، اعتراض کرده واخالق  راس چپ

وکردارعیاران را که دست به رهزنی میزدند وبرخی ازاین رهزنان مثل 

  یعقوب لیث، نادرافشار وحبیب هللا کله کانی به پادشاهی رسیدند نیز مورد 

 قرار داده است.انتقاد 

ر وحبیب شاچنانکه قبل ازاین اشاره شد،گرچه میان یعقوب لیث ونادراف

هللا کله کانی هم از لحاظ شرایط به قدرت رسیدن  وهم از لحاظ کرکتر 

واهداف شان هیچ شباهت وهمسانی وجود ندارد، وهیچ مؤرخی آگاه نادرشاه  

خ نکرده است، و تنها  ثبت تاری افشار وحبیب هللا کله کانی را به صفت عیار 

ز خراسان« خوانده   ا مرحوم خلیلی در یک داستان تخیلی او را بنام »عیاری

است تا انتقام اعدام  پدرخود میرزا محمدحسین خان  مستوفی الممالک را در 

نخستین هفته های رژیم امانی گرفته باشد؛ آنانی که با تاریخ سروکار دارند 

مجموعه یی از  ورگز ارزش تاریخی ندارد. خراسان«همیدانند که »عیاری از 

پرداخته نویسنده است که  ته وخود اخخیالبافی ها وپیوند زدنهای خود س

هیچگونه ارزش واعتباری ندارد.آنچه ارزش تاریخی دارد»تذکر االنقالب«  

فیض محمدکاتب است که چشم دید خود از فجایع تکاندهندۀ دوران حبیب هللا  

همراه با بگیر و ببند وبزن وبکش مشروطه خواهان  رانی که کله کانی را، دو

بل،توسط دارۀ دزدان بچۀ سقاو بود افشاء میکند. کاوتجاوز بر زنان ودختران 

بدون شک آقای جهانی با خواندن تذکرة االنقالب کاتب هزاره چنان برآشفته  

زند  شده که  تر وخشک وخوب وبد  را یکجا در تنور پایلوچان انداخته تا بسو

ستر شوند. مردم افغانستان نیک میدانند که حبیب هللا کله کانی یک دزد وخاک

عنی واقعی کلمه بود.غبار داستان دزدی های وی را از زبان خودش م به

تشریح کرده است. همین دزد بطور نا آگاهانه در خدمت انگلیس قرارگرفت 

ست  نتقام شکوچند تا جیره خوار انگلیس او را حمایت وتشویق کردند تا ا

ه انگلیس را در جنگ استقالل از ملت افغان گرفته باشد. در حالی که در ب 

قدرت رساندن یعقوب لیث  و نادر افشار، دست عوامل خارجی ویا استعمار 

انگلیس درکار نبود، بلکه طبیعت سرکش وخصلت ماجراجوئی وقدرت 
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ها تر درجنگسازماندهی و استعداد ومهارت در امور نظامی، وپیروزهای متوا 

 علیه دشمنان و اشغالگران خارجی ، آنها را به تخت پادشاهی رسانید.

نجا آقای جهانی می باید به پیام مؤرخان نامورکشور در باره ایدر

عیاران توجه میکرد. آنها با یاد کردن از اخالق وکرکتر نیکوی عیاران از  

فتن، ،دروغ نگقبیل: شجاعت، مردانگی، جوانمردی ، پای بندی به عهد وقول 

 خیانت نورزیدن ،غدر نکردن ، به زن ودختر مردم به چشم بد ندیدن ،حق 

سی را نخوردن،از مظلومان وبینوایان  دفاع کردن و برضد زورمندان  ک

ومستبدان قیام کردن واز جان گذشتن، پاس دوستی و رفاقت را نگهداشتن،  

  اروانهای کمک کردن به مستمندان وپول بدست آوردن از طریق بدرقۀ ک 

تجارتی بین شهرها از راه های دشوار گذشتن وبا قبول خطرجانی وظایف  

بدرستی انجام دادن وامثال این اعمال، که ازمهمترین ارزشهای   راخود 

فرهنگی واجتماعی جامعه ما تا همین اواخر بشمارمیرفت ، در واقع خواسته  

شخصیت انان ما اند این فرهنگ همچنان در جامعه زنده نگهداشته شود تا جو

 غلخود را با اخالق واطوار و روش پسندیده آراسته سازند واز دروغ و د 

 بازی وتجاوز به مال وناموس دیگران بپرهیزند.

اینکه این فرهنگ بعد از یورش مغول دچار نا هنجاری گردید وکسان   

دیگری بنام اهل»فتوت« سر برآوردند و صفات فتوت وجوانمردی را با  

شرط وضع کردند ومقام »فتی یا جوانمرد«   72آن د وبرای تصوف گره زدن

ند و رفته رفته عناصر اوباش وچاقو کش وچرسی  رد را تا مرتبۀ اولیا ء باالب

وبنگی و سرانجام پالوچان در آن جای گرفتند وخود را مردمان خیّر 

وخداشناس  وانمود کردند، هیچ ارتباطی به مرحوم غبار ومرحوم حبیبی، 

 تیجه توصیف برحق آنها  از عیاران عهد باستان دانست. د آنرا نندارد ونبای

کتاب تحقیقی دوجلدی آقای داکتر حیدر یقین زیرنام  ه دراین زمینه باید ب

به نشر رسیده   2۰۰6»آئین عیاری« رجوع کرد که در سایت آریائی در سال 

ته  ودر آرشیف نویسنده قابل دریافت میباشد.وی در پایان بخش سوم سلسله نوش 

کلمۀ عیار را از دید شاعران فارسی گوی چنین تعریف میکند: »عیار  جاتش 

چون: زیبایی ، خوبرویی ، شجاع ، دزد و   عران به معنا هایشادر شعر 

طرار،جلد و هوشیار ، شیرمرد ، مشهور و معروف ، جوانمرد ، چاالک ،  

ده ، شب زن مفتون و شیدا ، با مکر و حیله ، پردل ، تند رو ، شبرو و شبگرد 

  ته دار ، جانباز و فدایی ، از رنگی به رنگی درآمدن و شعبده باز بکار رف

است. دراینجا سوالی به میان می آید که چرا این کلمه در زبان ادب دری 
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دارای این همه معنا های گوناگون و در عین حال متفاوت است. در اینمورد 

کاره و از دند همه میتوان گفت که علتش درآنست که عیاران مردمی بو

ویژهً  ی اصناف و طبقات مختلف اجتماعی که دارای آداب و راه و روش زندگ

خود بودند، آنها برای بدست آوردن هدف و مقصد خود از هر راه و طریقی  

که می بود ، می کوشیدند و حتی از دستبرد به مال و ثروت ثروتمندان  

ر داشتند که یشه بخاطستمگر و ظالم دریغ نمی کردند مگر یک اصل را هم 

بود و به   انآنهم کمک و یاری به محتاجان و درماندگان و حفظ نام و ننگ ش

همین دلیل است که هر عیار باید از اوصاف و خصوصیت ویژهً که در آیین  

  ۱5۹عیاری معمول و مروج بوده است ،برخوردار باشد.« 

   مقایسه کردن دو گروه اجتماعی مختلف  بنام پایلوچان وعیاران

رکتر و اهداف خویش ازهم متفاوتند و در دو عصر متفاوت  و  لحاظ ککه از 

زیست داشته اند نیز دارای ضعف وکاستی های است  که من م دور از ه

تصورمیکنم  جوانان از آن برداشت درستی نخواهند کرد، بنابرین من چند  

 مورد را خاطرنشان میکنم: 

با عیاران هزار و   2۰قرن  اولین کاستی مقاله، مقایِسۀ پایلوچان -۱

فتار واهداف این  ر نه تنها از جهت اخالق ودوصد سال قبل است. این مقایسه، 

دو گروه باهم همخوانی ندارد، بلکه شبیه مقایسه کردن کرگس با  عقاب است. 

درست است که کرگس هم پرندۀ عظیم الجثه است و می پرد، اماخوراکش  

، ولی عقاب، خود شکارش را دیگراست  الشه های مردار و پسماندۀ حیوانات 

ر بلندترین قله کوه یا  ب  از اوج آسمانها تمیز میدهد وب عد آنرا شکار و

بلندترین شاخه درخت جابجا  و سپس نوش جان میکند. این دو پرنده از 

 هرلحاظ با هم متفاوتند و جز پرواز هیچ مشابهتی باهم ندارند.

ردو انسان اند، باهم  جهت که هپایلوچان با عیاران ، تنها ازاین  -2

ویش شبیه همدگیر  خ و اخالق واهداف و تشکیالت  مشابه اند، ولی در کرکتر

 نیستند و بسیار ازهم  

 متمایز اند. 

چرس وحشیش زیربنای زندگی پالوچ را میسازد، درحالی که  -3

عیار،از این ماده نفرت دارد و تاریح هیچگاهی  از رواج چرس در میان  

 . نمیگوید   عیاران  سخن
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پالوچان،مردان عاطل و بی اعتنا به سر و وضع لباس ونظافت خود -4

گرعیاران از لحاظ نظافت و رسیدن به سرو وضع لباس خود م بودند،

مردمان متشخصی بودند، و نیز نه تنها بار دوش جامعه نبودند، بلکه سعی 

 مند بود.شان در بر داشتن بار  از روی شانه های مردم فقیر و ناتوان  ومست

پالوچان در جاده های وخیابانها، برای مردم رهگذر وکسانی که   -5

میدیدند، مزاحمت ایجاد میکردند و باعث ترس و رعب در دل ن بطرف شا 

عابرین میشدند، درحالی که عیاران هنگام گشت وگذار،مایه ترس و رعب  

جه عابرین نمیگردیدند و با رفتار جوانمردانه و سرو وضع متشخص خود تو

ن را بخود جلب میکردند و برای اطرافیان خود نمونه های جوانمردی  دیگرا

 بردباری و شکیبائی  و غرور و سرفرازی پنداشته میشدند.و وشجاعت 

پالوچان، پایبند  کمک به مظلومان وتنگدستان نبودند، ولی عیاران ،  -6

هدف اصلی خود را طرفداری از مظلومان و دستگیری از تنگدستان   

 ستی ،  استوارکرده بودند.استی ودرور

ان سخت ترعیاران زبون گیرنبودند یعنی بر ازخود ضعیف -7

نمیگرفتند، درحالی که اگر ضعیفی بسوی پایلوچی چپ نگاه میکرد ویا  

بصورت غیر مترقبه از عقب پایلوچی سرفه مینمود، با غضب وخشم پایلوچ 

 گرفتار می آمد و حیات خود را از دست میداد.

پالوچ ، طاقت کردن وتحمل عذاب در  ن خصوصیت یککالن تری  -۸

ن دست یا پا بر روی آتش وکباب شدن خودش، شتبرابر  شداید است مثل گذا

که هیچگونه صفت نیکی نیست، بلکه نوع خود آزاری وجنون است  که از 

روی حماقت بدنیال شهرت کاذب رفتن است. به این حکایت توجه کنید :  

ند چرس بکشند، چلم را پرکردند. سرچلم به آتش میخواست  روزی چند پایلوچ

ایلوچان گفته شد که قوغ بیاورد. پایلوچ  پ قوغ ضرورت داشت، به یکی از

بجای اینکه سرچلم را برده وروی آن قوغ بگذارد،رفت ودر کف دست خود 

چند تا قوغ گرفت وآورد، درحالی که قلبش از سوزش آتش آب میشد،خطاب 

ه چگونه قوغ را با دست گرفته آوردم؟ پایلوچ دیگری  دیدید ک به دیگران گفت:

ه او از پایلوچ اولی پرطاقت تر است، رفت ک که میخواست نشان بدهد 

وسماوار پر از آب جوش را از جا بلند کرد وبرسر خود ریخت وهماندم  

گوشت وپوست ازسروصورتش فرویخت وچند دقیقه بعد جان داد. چنین است 

در حالی که در مورد عیاران  تاریخ از چنین   پالوچ ، جهالت وحماقت یک

 حماقتی سخن نمیزند. 
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،مردمی دلیر وبا وقار وصبور وجسور بودند که در انعیار -۹

ً اگر زن یا دختر   شبگردی وکمان اندازی ونقب زنی مهارت داشتند واحیانا

کسی را زورمندان به زور می بردند و در قلعه خود پنهان میکردند، برای  

از کنگرهای قلعه ها باال میرفتند و یا زمین را نقب میزدند وخود  جات شان ن

یر میرساندند وبا نشان دادن نشانی، زن یا دختر اسیر را نجات اسرا نزد 

میدادند وبه خانواده شان برمیگشتاندند، حاالنکه چنین توقعی از پایلوچان 

 .کرده اند نمیشد ونه آنها در کارنامه های خود چنین چیزی را ثبت 

چون کار عیاران، بخاطر حمایت از مظلومان و دستگیری از  -۱۰

چاالکی و چستی و شبروی و شبگردی استواربود، لذا ایشان به ر مستمندان ب

های غیر  پرداختد و فواصل بین شهرها و دهات را از راهبدرقه قوافل می

شتاب و  بور، با العهای صعب معمول وناشناخته از دل بیابانها و کوه ها و دره

از  رابدون بیم طی میکردند و ماموریت خود را انجام میدادند ومزد  خود 

کاروانیان میگرفتند وبر محتاجان ومستمندان بخش میکردند و هرگاه 

پرداخت، ضرب شست آنها را بگونه کاروانی، باج خود را به ایشان نمی 

 زن« گفته دیگر میخورد و به همین جهت است که بعضی ایشان را »ره

 ۱6۰اند.

  وجود نامها والقابی چون: استاد،پیر، پدر عهد، سرهنگ،نقیب و  -۱۱

میر،در میان بزرگان عیار، نشانگراین است که عیاران ، در دوران قرون ا

وسطی بخصوص قبل از یورش مغول، در شهرهای  چون: زرنج،  

بست،قهستان، هرات، بلخ  وغیره )بدون قندهار وکابل وغزنی(؛دارای  

منظم مثل احزاب امروزه بودند وبرمبنای مرام واهدافی که در  ازمانهایس

شتند،به جلب وجذب افراد واجد شرایط می پرداختند. عیاران  داپیشروی خود 

دارای آداب و شعارهای مخصوص بخود بودند که داوطلب عضویت، 

. سپس  ۱6۱نامه میداد وخطبه  در محضر »پدرعهد« یا»پیر« خوانده میشد عهد 

بسیار موثر مراسم تحلیف را بجای  از سرصدق با الفاظ لب عضویت داوط

وگند به یزدان دادار کردگار و به نور و نار و مهر و  س  آورد و میگفت: »می

  ۱62به نان و نمک و نصحیت جوانمردان، که غدر نکند و خیانت نیندیشد.« 
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سمک عیار گفته میشود:» مردم عیار پیشه درکتاب سمک عیاراز قول 

عیار  روی دست دارند، و دانند و جوانمرد باشند، و به شب  که عیاریباید 

تاد بُود و بسیار چاره باشد، و نکته گوی باشد و حاضر  اسباید در حیلت 

جواب، سخن نرم گوید، و پاسخ هر کس تواند داد و در نماند، و دیده نادیده  

یدان همه د رمکند، و عیب کسان نگوید، و زبان نگاه دارد و کم گوید. با این 

م اگر فتداری عاجز نبود، و اگر وقتی کاری افتاد در نماند. از این همه که گ

درچیزی نماند او را مسلم است نام عیاری بر خود نهادن و در میان  

 ۱63زدن.«  جوانمردان دم 

دانشمندافغان سید طیب جواد،  نکات دیگری را درسمک عیارسراغ  

دروازۀ جوانمرد همیشه گشاده نیم که: میدهد و مینویسد:» درسمک عیارمیخوا

جوانمردی است وبازدرهمان  ناباشد، امابی اجازت درآمدن به خانه جوانمرد،

جا میخوانیم که جوانمرد خودفروش نیست و خود را برخلق عرضه نمیکند. 

درتعصب کسی راکافر نمیخواند وبه کتاب وعلم غریب انکارنمیکند. صاحب 

شرط الزم عیاری دانسته، میگوید: دستی را قابوسنامه، خوی خوش وگشاده 

تن وپاک جامه وسه چیز را مدام  اک»جوانمرد باید متعبد وچرب زبان باشد. پ

بسته دارد: چشم و دست و زبان را، ازنادیدنی، ناکردنی، وناگفتنی و سه چیز  

را به دوست ودشمن کشاده دارد: درسرای ، سرسفره و بند کیسه.« آقای  

ق، تکبر، ترس، حسد، دروغ پراکنی، عیب جویی،  که، نفا جوادعالوه میکند 

.  درحالی که درمیان ۱64 ردی را زایل میکند نمبخل، بهتان، حرام خوری، جوا

 پای لوچان از چنین صفات وآدابی اطالعی در دست نیست.

داکتریقین، از قول "فرانتس تیشنر" به حوالۀ مقالهً " گروه فتوت کشور  

ردان و عیاران همیشه مخالف سرسخت  " جوانم های اسالمی "می آورد که:

ظلم و بی عدالتی را از میان   تاحکومت های استبدادی بوده و میکوشیدند 

بردارند ، ازاینرو با ستمگران و جباران دشمنی داشته و گاهی نیز آنها را به 

قتل می رسانیدند و تمام ثروت و دارایی آنها را در میان بیچارگان و  

د و حتی از اقلیت های غیر مسلمان نیز دفاع می  م میکردندرماندگان تقسی 

  ۱65نمودند." 
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شود که کارنامه های عیاران واخالق عیاری  میبدینسان دیده 

وجوانمردی در زمانش ، نزد عوام الناس که مثل امروز با انواع علوم وفنون  

وچال وفریب وبد رفتاری وبد اخالقی ، بلدیت نداشتند، بسیار پر ارج 

که امروز درمیان جامعه ما متاسفانه خریدارندارد وچنین  قدر بود ودرخور 

 تابها نمیتوان سراغ کرد.    رکاخالقیات را جز د 

آنچه تعجب مرا دربخش دوم مقالۀ آقای جهانی برانگیخت، این است که 

درمورد یعقوب بن لیث وبرادرش  عمرو از کتب ومنابع ضعیف وکم  

انی پنجصد ششصد سال بعد تر لحاظ زم اعتباری که درخارج از سیستان واز

ومطالبی  اقتباس شده که   ات از دوران حکومت یعقوب لیث تألیف شده اند، نک

در آنها از یعقوب لیث وبرادرش به بدی یاد کرده اند. منابع عمده آقای جهانی  

چند کتاب آلوده به افسانه مثل تاریخ گزیده)تالیف قرن هشتم هجری( وتاریخ  

خواند وتاریخ حبیب السیر ازخواند میر هروی،هردو  الیف میرروضة الصفا ت

رات )قرن نهم هجری( میباشند که بسیار دورتر ه از مؤرخین عهد تیموریان

از عصرصفاریان و در محیط های بیگانه نوشته شده و از اعتبار کمتری در 

 میان اهل تحقیق پیرامون صفاریان برخورداراند. 

داد و منابع  وکتب تاریخی  زحمت می آقای جهانی باید کمی به خود 

نهم میالدی( ویا  / ریکه درعهد صفاریان نخستین)قرن سوم هجدیگری را 

سال بعد از درگذشت رهبران نخستین صفاری درعهد سامانیان  4۰ -3۰

  -3۱۱وحکومت امیرابوجعفراحمد صفاری از نوادگان عمرواللیث ) 

ن صفاری که  کشاه حسی هجری(، نوشته شده و یا کتاب احیاء الملوک مل35۱

قه دادر قرن یازدهم هجری درعهد شاه عباس صفوی نگاشته شده ،مورد م

قرارمیداد  ویا به تاریخهای معتبر عهد غزنوی چون: تاریخ گردیزی  

وتاریخی بیهقی رجوع میکردند ویا اینکه از سفرنامه های جغرافیه نگاران  

م ابوعبدهللا  االقالی عربی )چون صورت االرض ابن حوقل والتفهیم فی معرفة

سیستان   البشاری مقدسی وغیره (را  که یک قرن بعد از یعقوب وعمرولیث،

را ازنزدیک دیده ودر سفرنامه های خود در مورد عمران وشکوفائی  

شهرهای سیستان براثر توجه شاهان نخستین صفاری نکات جالب وخواندنی  

میکرد  ،استفادهنوشته اند و هنوزتا آنزمان دراوح شکوه قرار داشتند 

 ومعلومات خود را تکمیل مینمودند. 

ا اعتبار سیستان که آیینۀ تمام نمای  آقای جهانی بدون توجه به تاریخ ب

اوضاع سیاسی واجتماعی سیستان وشهرهای بست وغزنی وکابل وبلخ  
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وهرات وغیره است ویکی از سه کتاب کهن ومعتبرتاریخی در زبان فارسی  

یقی وتاریخ گردیزی می باشد،و نیز تاریخ بهدری بشمارمیرود وهمطراز 

عدد نویسندگان معاصر داخلی  بدون اعتنا به نوشته ها وکتب ورساالت مت

وخارجی در بارۀ عیاران، صرف با مطالعه سطحی چند منبعی که در اختیار  

داشته، در یک نتیجه گیری کلی در مورد یعقوب لیث وبرادرش چنین 

عمرو بن لیث د څه کم څلویښتو   ن لیث اومینویسد:» موږ ګوروچي یعقوب ب 

ندي کولو او خزانو د لوټلو  کلونو قدرت په زمانه کي د جنګونو، ښارونو ال

پرته بل هیڅ کار نه دی کړی؛ او د قدرت په زمانه کي یوه شیبه هم، د مرحوم 

غبار د ادعا په خالف، د مالکانو څخه د غریبانو د حقوقو د اخیستلو غم 

هغوی جنګونو، د نورو لویو فاتحینو په څیر د  نه دی. د ورسره پیدا سوی 

نو د لوټلو او غالمانو او بندیانو د زیاتولو بل  قدرت د قلمرو د پراخولو، خزا

هدف نه درلود. هغوی ټول جنګونه د اسالم په قلمرو کي وکړل؛ دواړو  

خواوو ته مسلمانان، او زیاتره بیوزلي او غریب خلک، وژل کیدل.ګواکي 

نه   مالیکهرخینو او قابوس نامې د لیکوال د ادعا په خالف موږ د موعیار ز

 ده.«

می بینیم که یعقوب لیث وبرادرش در مدت چیزی کم   ترجمه: » ما

چهل سال سلطنت خود، بجز جنگ ، تخریب شهرها،غارت کردن خزانه ها  

هیچ کار دیگر نکرده اند وبرخالف ادعای مرحوم غبار، در عهد زمامداری 

غم گرفتن حقوق مظلومان ازظالمان و مالکان نبودند. آنها وقت در  خود هیچ

رگ دیگر بجز توسعۀ قلمرو قدرت و غارت خزاین و  مثل اکثرفاتحین بز

نداشتند . آنها تمام جنگها را در قلمرو اسالمی  هدفی دیگرازدیاد بردگان خود 

  گویی که  کردند که زیاد تر مردم مظلوم وناتوان دراین جنگ ها کشته میشدند.

 عیار، برخالف ادعای مورخین ما ونویسندۀ قابوسنامه،مالیکه نبودند." 

جا باید اشاره کرد که هیچ یک از مورخین ما، نگفته ویا ننوشته  دراین

اند که عیاران »مالیکه« بوده اند. مالیکه موجودات نامرئی آسمانی اند که  

)که خود  نها به هللابگفته مالها کارشان ثبت وضبط و راپوردادن اعمال انسا

ا ندارند، ولی آگاه به اعمال انسانست( میباشد. آنها کاری به خیر و شرما آدمه

عیاران، موجودات زمینی وانسان بودند وکار وهدف  شان خیر رسانی و  

دستگیری از انسانهای مظلوم بوده است ، واگر ازاین منظر به آنها نگاه شود، 

 ید تر از مالیکه بوده اند.جودات مفآنها از جهت خدمت به خلق هللا مو
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ت نشان میدهد که  به هرحال ، جمالت فوق الذکر آقای جهانی  بوضاح

سیاسی تاریخ کشور، از دقت  -ایشان، در یک موضوع بسیارمهم  اجتماعی

الزم کارنگرفته و عجوالنه حکمی صادر کرده  که نباید صادر میکرد، زیرا  

انمود کند که جز ایشان، کس دیگران وبا این حکم خود خواسته  طوری  به 

وشته نمیکند. داشتن چنین  دیگری تاریخ را نمیداند و اگرمیداند صادقانه ن

ذهنیتی در واقع  جز تخربب تاریخ کشور یا تحریف تاریخ ، تعبیردیگری 

ندارد. توقع من از نویسنده و دانشمندی مثل آقای جهانی بسیار باالتر ازچنین  

 کمی احساساتی بود.  یردقیق ونوشته های جزمی و غ 

یعقوب لیث و توجه به متون معتبر تاریخی بیانگر این حقایق اند که 

برادرش  عمرو و سایر افراد دانشمند منسوب به  خانواده صفاری در سیستان  

در حق مردم تحت قلمرو خود کارهای ماندگار بسیاری کرده اند که برای 

 یۀ شرمساری. ت  نه مافرزندان این آب وخاک مایۀ افتخار اس

"سرتیپ" از   دراینجا ، فقط میخواهم اشاره کنم که چند ماه قبل هموطنی بنام

قندهار درایمیلی از من تقاضا کرده بود تا در مورد عیاران مطلبی برای  

جوانان بنویسم وبه نشر بسپارم . برایش وعده دادم  که بزود ترین فرصت این  

، من فرصت یافتم تا  2۰۱3تمبر ر ماه سپتقاضای شان برآورده خواهد شد. د 

شهرهای سیستان و  در مورد عیاران به حیث یک قشرمهم اجتماعی در

خراسان و نقش شان در جلوگیری از ظلم واجحاف زورمندان بر مظلومان در  

دوران زمامداری صفاریان وسامانیان وغزنویان فراهم آورم که نسبت به 

ادی جامع تر و مفصلتر  تا حد زی اطالعات مرحوم غبار ومرحوم حبیبی، 

ند؟ مرام ومقصد است، و درچند بخش زیرعنوان »عیاران،کیها وازکجا بود 

شان چی بود؟کارنامهای شان کدام است؟« در پورتال معتبر افغان جرمن 

ببعد قابل دسترسی  42۱آنالین به نشر سپردم که در آرشیف مقاالتم از شماره 

ز وتاریخی یعقوب لیث به عنوان  صیت ممتااست. بعدها سه مقاله در باره شخ

و پرچم استقالل سرزمین های  کسی که از عیاری خود را به پادشاهی رساند، 

تحت قلمرو صفاری را در برابر خلیفۀ بغداد به اهتزاز در آورد، تهیه ونشر  

در آرشیف مقاالتم قابل دسترسی   426کردم. این مقاالتم نیز بعد از شماره 

این مقاالت که  ماحصل مطالعات ده های کتاب هانی بر است. کاش آقای ج

غرافیای سیستان و خراسان وماوراء النهرو ورساله وسیاحت نامه و تاریخ وج

ایران زمین است ، نظری می انداخت و نتایج زحمات چندین ساله ما را که  

در استقامت نظریات و یادداشت های استواردو مؤرخ نامور کشور، هریک  
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حبیبی،تهیه وتالیف شده است، به نظر استحسان میدید ومرحوم  مرحوم غبار

ترین فصل تاریخ افغانستان به حساب می آید،  وبحث عیاران را که جالب 

 چنین لکدکوب نمیکرد.  

آقای جهانی ظاهراً با یک نوع تجاهل عارفانه، بدون ذکر کارکردهای 

ر رزند دلیدیگران دراین زمینه، نفرت عمیق خود را نثاریعقوب ،این ف

وشجاع سیستانی ،این پیشتاز نبردهای رهائی بخش واحیاگر زبان وفرهنگ  

ی دری  کرده، با واردکردن  اتهام های چند خواسته از مقام آن قهرمان  فارس

کم نظیرتاریخ کشور درمیان مردم )ظ: پشتو زبانان( بکاهد ، درحالی که 

یث و برادرش  یعقوب ل فرزندان آگاه پشتون که خودم یکی از آنها هستم مقام

وبنام وکارنامه عمرو را کمتر از مقام میرویس نیکه و احمدشاه ابدالی نمیدانم 

 های شان همانقدر مینازم که به کارنامه های خوب احمدشاه درانی می بالم. 

من بدین باورم که کارنامه های ماندگار یعقوب لیث وعمرولیث را  

فراموش نمیکنند. همین سه  ان هرگز فرزندان آگاه سیستان و افغانستان وایر

روز بزرگداشت زبان چهار روز قبل، یعنی روز هفتم جدی، درایران بنام 

وفرهنگ فارسی دری نام گذاری گردید وبیش از یکصد ملیون باشندگان 

فالت ایران شامل) ماوراء النهر وافغانستان وبخشی از ترکیه وپاکستان( از  

اء این زبان سپاس گزاری خاطر احییعقئوب لیث رویگرزادۀ سیستانی ب

رهنگ زبان دری  کردند و این عمل شهامت آمیز  او ثبت تاریخ ادب وف

 .روان آن بزرگ مرد شجاع شاد ویادش همیشه گرامی باد! 166شد

آقای جهانی خود میداند که درجغرافیای  جهان نمیتوان کشوری را  

د  ون از خوسراغ داد که مردم آن برای بدست گرفتن سرنوشت خویش، بد 

گذری وبدون دست بردن به شمشیر وقربانی دادن وقربانی گرفتن،موفق به  

ل یک کشور مشخص شده باشد. پس برای نایل شدن به آزادی  وتعیین تشکی

سرنوشت خویش باید در هنگامه های سیاسی سهیم شد. سهیم شدن در هنگامه 

 
رفت. ایرنا )خبرگزاری رسمی دولت ایران( نوشت که هفتم دیماه)هفتم جدی( روز زبان فارسی نام گ -166

باره زبان فارسی را در ی دگرقرن ها پیش ایرانی]سیستانی[ وطن دوستی به نام یعقوب لیث صفار

تا این میراث کهن و  ایران]در قلمروحکومت صفاری[ رسمی و در راه اعتالی آن کوشش بسیاری کرد

 868وب لیث در گنجینه پرفروغ فرهنگ و ادب جهان، هماره جاوید و مانا بماند.ایرنا می افزایدکه : یعق

رسی را زبان رسمی همه ایرانیان اعالم ن، پامیالدی )قرن سوم هجری خورشیدی( پس از آزادسازی کرما

است. پارسی دری که زبان شعرهای فردوسی،  کرد. این رخداد همزمان با هفتم دی در تاریخ ایران زمین

تدریج تکامل یافته است. این رودکی، حافظ، سعدی، خیام، جامی، مولوی و نظامی محسوب می شود به 

 دسمبر( 28به شمار می رود.«)ارشیف اخبار آریائی استانزبان فرزند پارسی میانه و نوه پارسی ب
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نیست و  ها)مبارزات سیاسی(  هدفی جزمغلوب کردن دشمن وکسب پیروزی 

قتی دشمن مغلوب گردید، باید قدرت را بدست گرفت و بعد برای حفظ این و

قل وخرد خود را بکار انداخت. نگهداشتن قدرت ، ایجاب سپاه منظم  قدرت ع

و مقتدر را مینماید و طبعاً تشکیل و نگهداشت یک چنین سپاهی ، به مخارج 

م تحت ی از مرد و پول ضرورت دارد. در آن زمان که بجز مالیات های شرع

ت قلمرو، دیگر مدرکی وجود نداشت، ومثل امروز نه صنایع ماشینی وتولیدا

وجود داشت ونه صادرات و واردات ونه کمک های جامعه جهانی، فتوحات  

ولشکرکشی های برای تصرف قلمروهای بیشتر وغارت ملل مغلوبه، یگانه 

را و انجام   عامه اج منبع تأمین چنین مخارج برای سپاه پنداشته میشد. وذهنیت 

 آنرا برای ادامه زندگی ضرورت  می پنداشت.

رای تحقق اهداف نظامی  واقتصادی ویا مذهبی ،  انگیزۀ لشکرکشیها ب

از همان آغاز نشراسالم، جمع آوری غنایم از قبیل: زر و زیور و زن وبرده  

وکنیز و اموال منقول از سرزمین های مغلوب بوده است، و در صورت کشته 

فتن به بهشت . این مضمون کلی تمام فتوحات از آغاز اسالم تا ن وعدۀ رشد 

فاریان وسامانیان وغزنویان وغوریان و باالخره سلطان  لشکرکشی های ص

محمود واحمدشاه ابدالی به هند بوده است. من ازتبصره بیشتر بر مقالۀ آقای  

امه زیر  جهانی درمیگذرم و خواننده عالقمند را به خواندن این چند کارن

 معطوف میدارم. 

ص شده نخستین هدف یعقوب لیث پس از کسب قدرت، با این عبارت مشخ -1

» ما باعتقاد نیکو برخاستیم، که سیستان نیز فراکس ندهیم، و اگر خدای بود: 

   167تعالی نصرت کند، به والیت سیستان اندر فزاییم آنچه توانیم....« 

را به اتحاد ویک دلی   م سیستان با چنین هدف ونیتی است که یعقوب لیث مرد 

این نیرو،درمدت ی عظیمی جنگی میسازد وبا فرا میخواند واز آنها نیرو 

کوتاهی نه تنها سیستان،بلکه بست وقندهار، وغزنی وکابل ولغمان وبامیان  

وبلخ وهرات وسراسرخراسان )افغانستان( وفارس )ایران( را فتح و تحت  

گی تشکیل میدهد که  توری بزر فرمانروائی خود در می آورد و امپرا

تا دریای  مرزهای شمالی اش تا آمودریا میرسید ومرزهای جنوبی اش 

عمان،مرز شرقی اش تا هندوستان وغربی اش تا دجله گسترده بود. دراین 

 هجری حکم راند . 265تا    247قلمرو وسیع او از 

 
 203ص ،ر خارجیتاریخ سیستان، از پیام یعقوب لیث به عما - 167
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به سخن دیگر،توجه خاص یعقوب نسبت به استقالل ملی ،مردم سیستان 

ئی در آنها  های اجتماعی برانگیخت و روحیه شدن و همکاری کل ا به متشر

در زیر لوای یعقوب لیث عیار، اسپان خود را در کنار دجله و  هپدید آورد ک

ها یک  گشائی در ساحل خزر و حاشیه جیحون آب دادند. این فتوحات و کشور 

ی باج  هااروان اثر عظیم اقتصادی برای سیستان در برداشت.یعنی با نرفتن ک

بسیار  و خراج درهم و دینارهای سیستان و خراسان به بغداد و با آمدن اموال 

از کرمان و فارس و کابل و بلخ و خراسان به سیستان، یک تحول اقتصادی  

بزرگ در زرنج پدید آمد و کار بجای رسید که این شهر در قرنهای سوم و  

سیا در شرق میانه  شهرهای آچهارم هجری )نهم و دهم میالدی( از بزرگترین 

نام »بازار بشمار میرفت و تنها اجاره بهای یکی از بازارهای آن که ب 

. وعمرو این اجاره بها را  ۱6۸لیث« یاد میشد روزی هزار درهم بود وعمر 

 برای مصارف بیت هللا به مکه میفرستاد. 

بدین گونه باید به کارهای بزرگ یعقوب لیث وبرادرش عمرولیث ارج 

  مشقی برای سایر رهبران و زعمای کشور توصیه نمود.وآنرا سرنهاد 

لیث این بود که زبان فارسی دری  را بجای یعقوب  دومین کارمهم -2

زبان عربی در دربار وقلمرو دولت صفاری رسمیت داد و در دربار خود، 

نوشتن به زبان عربی را لغو کرد و از این طریق در جهت احیاء زبان  

ی به مردمان سیستان وخراسان وماوراء النهر دمت بزرگوفرهنگ فارسی خ

دری را از نابودی نجات داد. محمدابن  وفارس انجام داد و زبان فارسی 

وصیف سکزی ، رئیس داراالنشاء یعقوب نخستین کسی بود که بزبان فارسی  

 دری شعر سرود.

مینویسد که:" دولت صفاری)یعقوب لیث(نه تنها سلطۀ سیاسی غبار 

افغانستان برانداخت، بلکه درمقابل زبان عرب، زبان دری بکلی از عرب را 

شکل محلی مانده بود وتحت نفوذقوی عربی قرار گرفته  ب افغانستان را که 

 169بود،برکشید وآنرا بشکل زبان ملی و رسمی کشور قرار داد."

این عمل یعقوب در آن زمان با درنظرگرفتن قدرت دستگاه جبار بغداد 

یک کار سخت انقالبی بود که از توان هرکس   ت به عجموتعصب عرب نسب

 دیگر پوره نبود. 

 
 ۶7۴ص  1افغانستان بعد از اسالم، ج  - 168
 95غبار، افغانستان درمسیرتاریخ، ص  -169
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تأمین حاکمیت ملی وقطع ارسال باج  ، هم یعقوب لیثکار م سومین  -3

وخراج سیستان وشهرهای بست و قندهار وغزنی و کابل وبامیان وبلخ  

وهرات وسایر سرزمین های تحت قلمرو صفاری به خلیفۀ بغداد بود.میزان  

ا جبر وعنف ازمردم  سیستان هرساله گرفته میشد و به بغداد  های که بمالیات 

  .۱7۰میرسید یعقوبی به  ده میلیون درهم بقول ارسال میگردید،

که  . او بود لیث مخالفت با خالفت عباسییعقوب چهارمین کار -4

سرش از اندیشه های میهن پرستی  واستقالل طلبی وداستانهای رشادت و  

ل وسام نریمان پر ومشبوع بود، نخستین زعیمی رستم وزامردانگی خاندان 

قالل وحریت عجم را در برابر سلطۀ دونیم از سرزمین ما بود که پرچم است

قرنه دستگاه خالفت بغداد به اهتزاز در آورد و قصد کرد تا دست خالفت 

 عباسی را از امپراتوری صفاری کوتاه سازد.  

»یعقوب بسیار گفتی    میگوید: مؤلف تاریخ سیستان از قول یعقوب لیث

با بوسلمه و   که دولت عباسیان بر غدر و مکر بنا کرده اند، نبینی که

ابومسلم و آل برامکه و فضل بن سهل با چندان نیکوئی که ایشان را اندر آن 

 171دولت  بود، چه کردند؟ کس مباد که بر ایشان اعتماد کند.«

ب وعمرو  بری یعقوبه عقیدۀ بوسورت مستشرق انگلیسی» درسایۀ ره 

ناگزیر   اسی را گرفتار تنگنا وبن لیث، سگزیان پابرهنه و بی چیز، خلفای عب 

به دادن باج کردند و طاهریان اشرافی را از والیتداری خراسان برداشتند. 

برسراسر جنوب ایران تا اهواز و اصفهان استیال یافتند وبلند پروازی های  

خود را درآن سوی آمودریا و احاکمیت آنان تابدانجا رسید که بر آن شدند ت

شته، سالحهای مسلمانان با  از این گذ  .گسترش دهند  سرزمین ماوراءالنهر نیز

چنان شور وگرمی از راه زمینداور و زابلستان به کابل و فراسوی آن برده 

 « ۱72 می شد که تا آن زمان سابقه نداشته است.

 نمونه ای ازعدالت  یعقوب لیث:  -5

یعقوب برای  خضراء یا چمنی داشت کههرزرنج، قصر یعقوب درش

ل و شکوای خود را بوی تقدیم  بارعام در آنجا می نشست تا مردم عرض حا

کنند و او به داد دادخواهان می پرداخت . تاریخ سیستان داستان جالبی از 

عدالت و رسیدگی یعقوب را دراین خضراء بیاد می دهد که هم دلچسپ است 
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ینویسد: روزی یعقوب در خضراء قصر خود سیستان موهم کم نظیر. تاریخ 

 برای بار عام نشسته بود، 

د به سر کوی سینک نشسته و سر به زانوی اندوه نهاده، »مردی بدی

اندر وقت حاجبی بفرستاد که آن مرد را پیش من آر، بیاورد گفت: حال بر 

گفت: ای  گوی ، گفت اگرملک فرماید تا خالی کنند، فرمود تا مردمان برفتند. 

ملک حال من صعب تر از آن است که بر توانم گفت. سرهنگی از آن ملک 

هر دو شب بر دختر من فرود آید از بام بی خواست من و از   هر شب یا

دختر، و ناجوانمردی همی کند و مرا با او طاقت نیست. گفت الحول وال قوة  

به پای نجا بیا االباهلل چرا مرا نگفتی ؟ برو به خانه شو، چون او بیاید ای

انکه  خضراء مردی با سپر و شمشیر بینی باتو بیاید و انصاف تو بستاند، چن

خدای فرمودست ناحفاظان را. مرد برفت آن شب نیامد دیگر شب آمد، مردی  

با سپر و شمشیر آنجا بود با او برفت و به سرای او شد بکوی عبدهللا حفص 

شیر برتارکش بزد  ، یکی شمبدر پارس و آن سرهنگ اندر سرای آن مرد بود

ده، آب و بدونیم کرد و گفت چراغی بیفروز چون بفروخت ]گفت[: آبم 

بخورد. گفت نان آور، نان آورد،  بخورد. پدر نگاه کرد یعقوب بود خود به 

و   نفس خود. پس مرد را گفت : باهلل العظیم که تابا من این  سخن بگفتی نان

تا دل تو از این  ه هیچ نخورم دم ک ه بوکرد عهدآب نخوردم و با خدای تعالی 

   173  شغل فارغ کنم ...«

 ماعی و عمرانی  توجه به مسائل اجت– 6

باید گفت، یعقوب برخالف بسیاری از فاتحان بزرگ جهان که چون  

اند، توفیق اصالحات اجتماعی و عمران و  کشی گذراندهتمام عمر را در لشکر

است. او با اینکه شب و روز  وفق بودهاند، وی درین مورد نیز مآبادی نیافته 

رت را بر پشت اسپ یک لحظه از جنگ آسایش نداشت و تمام  دوران قد 

» به پا   گذارند و در واقع موزه از پای بیرون نکرد، اما باز هم توفیق او در

، به کمک برادرش عمرو وبرپا کردن مناره ای 174افگندن شارستان غزنین« 

عمیر مسجدی در سیرجان و امثال صفر(،و تدر مسجد آدینۀ زرنج از روی)
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به جهانداری به همراه  آنها بس عجیب و شگفت مینماید وعالقه او را 

 175  جهانگیری نشان میدهد.«

در عین حال یعقوب، هرگز از عبادت خدای غافل نبود: » از باب تعبُد  

  176اندر شبانه روز صد و هفتاد رکعت نماز زیادت کردی از فرض و سنت«

ای محال خیریه کوشا بوده است و با اینکه  عمیر مساجد و بنتجهت در از این 

دایم مصروف جنگ و جدال ومسافرت بود، از آبادانی  درمدت حکومت خود 

 و بنای مساجد غافل نبود.

 ، بارهبری رتبیل شاهان  سال اول هجری  250مردم کابل تا  -7

  ذیرش دین برهمنی در برابرلشکرهای اعراب مقاومت کردند وحاضر به پ

یشد، اسالم که دین رستگاری ودرستکاری و رسیدن به خدا وبهشت تبلیغ م

ند، تا آنکه  یعقوب لیث قدرت را در سیستان بدست گرفت و اودرزمرۀ نمیشد 

هجری دین اسالم را در کابل ولغمان تا   25۸فتواحات خود توانست در سال 

عابد یمین ازممرزهای هندوستان نشروپخش کند وتعدادی بت های زرین وس 

  بودائی  این نواحی جمع نموده به دارالخالفه فرستد.پس باید مردم کابل 

 بخاطرمشرف شدن به اسالم عزیز از یعقوب لیث ممنون ومشکور باشند؟ 
 

 توجه  به حال مردم کم درآمد:  -8

درآمد را داشت. او به همیشه رعایت حال مردم ناتوان و کم  یعقوب 

ائین اجتماع که خود از ته آن برخاسته طبقات پ وران و کشاورزان و پیشه 

ت و  کساني راکه کمتر از پنجصد  بود، بدیدۀ عطوفت و مهربانی مینگریس

درهم درآمد داشتند، از دادن مالیات معاف کرده بود وحتی به آنها صدقه هم  

ولی متمولین و مالکین بزرگ هرگز از آسیب مصادرۀ او در امان . 177 .میداد 

» از باب صدقه هر روز،  لیث سیستان، یعقوب  مؤلف تاریخ گفته به بنانبودند  

د و از باب جوانمردی و آزادگی هرگز عطا کم از هزار  هزار دینار همی دا

دینار نداد . و ده هزار و بیست هزار و پنجاه هزار دینار و درم بسیار داد و 

 178  .«آمده بودپانصد هزار دینار داد عبدهللا بن زیا درا  که نیز نزدیک او 
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ایداد مردمان متمول را  یعقوب برای تأمین زندگانی لشکریان خود ج

 ودرآمد دیوانی را از متمولین و پولداران بدست میکرد ضبط 

   آورد، نه از فقرا و ناتوانان.می
 

 : ، ادامه سیاست یعقوب لیث بودعمرو لیثسیاست -9

ا تعقیب عمرو برادر یعقوب و جانشین وی روش وسیاست برادر ر

بگفته گردیزی »عمرو شغل امارت »هرگز ضعیف را نیازردی«.  میکرد و

تر ضبط کرد و سیاستی چنان پیش گرفت هرچه نیکوتر و تمام  خراسان را

چنانکه هیچکس بر آنگونه نگرفته بود. عمرو بس هوشیار و ُگربُز و  

 «  ۱7۹رائی بود.روشن 

شد و بدان  تأمین میاقتدار عمرو مانند برادرش یعقوب باساس شمشیر  

پول پالنهای جنگی خویش  جهت بود که عمرو مجبور میگردید برای پیشرفت 

داران ها را از طریق ضبط اموال متمولین و پول داشته باشد. عمرو این پول 

»پیه اندر شکم گنجشک نباشد، اندر شکم گاو گرد   و میگفت:.تهیه میدید 

شکم »پولداران«   ا( را ازهها )پول و بنابرین وی این پیه ،  180 آید.«

نظم اقتصادی اداره ایکه باسیستم بسیارمولد، درخزینهآورد و بقول بار تدرمی

  ۱۸۱میشد،می انباشت. 

تاریخ  اشاره میکند که عمرو نخستین پادشاهی بود که  امر داد نام خلیفه 

را از خطبه براندازند و در عوض نام خودش را بر منبرها ذکر کنند، دستگاه  

یر و لعن او را صادر کرد و هدایت داد در منابر خراسان وی  حکم تکف خالفت 

  182.را نفرین کنند 

روای  خراسان از دیرباز چون عمرو فرمان »به عقیده ابن خلکان 

  « 183  .ماهر و زرنگ ندیده بود

در باره سیاست اداری عمرو گفته اند که باری سپاه عمرو از یکی از  

یکردند که شاخه های پر از سیب از  ی عبور مکوچه باغ های نیشاپور در حال
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از افراد خود دستور داد تا ببیند   دیوار باغ در کوچه خمیده بود، عمرو بیکی

کدام یک از سپاهیان او دست دراز میکند و سیبی از درخت میکند و بعد به او  

سپاهیان از کوچه باغ گذشتند اما هیچ د ستی بسوی سیبها دراز   .اطالع بدهد 

 نظم   مرو ازیننشد. ع

 لشکریان شادمان گشت. 

ون شد، گریۀ کودکی در همان نیشاپور گویند عمرو روزی به گردش بیر

از داخل یک باغ توجه او را به خود جلب کرد . عمرو پیش رفت و دید که 

کودک از مادرش میخواهد تا سیبی به او بدهد ، اما مادر زیر بار کودک نمی 

ادن سیب به کودکت دریغ میکنید؟  چرا از د رود. عمرو از مادر  پرسید  

که تا هنوز مامورین مالیات  مادرکودک که عمرو را نمی شناخت، جواب داد 

این میوه ها را ندیده و مالیاتش را تعیین ننموده اند بنابرین نمیتواند به کودکش  

سیبی بدهد. عمرو از متانت این مادر مسرور شد و دستورداد تا منبعد از باغ 

. همان روح تقوی و خداپرستی در برادر او  ۱۸4یات گرفته نشود یوه  مال های م 

اش پنجصد مناره   ت چنانکه او هم در دوره حکمروایی عمرو نیز بوده اس

مسجد و هزار رباط )کاروان سرای( کرد و از جمله مسجد جامع شیراز را 

ساخت و مسجد جیرفت را بنا کرد که معروف است هر شب هزار شمع در 

  185. خته میشده است آن افرو  شبستان

منفعه نبودند  آیا این همه کارها از نظراجتماعی  کارهای مفید وعام ال

ومردم آن را نمی پسندیدند که آقای جهانی میفرمایند که آنها هیچ کار مثبتی  

جزجنگ برای توسعه قلمروخود  وغارت خزانه ها وازدیاد برده ها نکرده 

، در بارۀ   2۱ن با معیارهای قرن ه نمیتوا اند.درعین حال،باید متوجه بود ک 

قرن قبل از امروز بدرستی  عملکرد دولتمردان ورهبران وزعمای چندین  

قضاوت کرد، زیرا ،بسیاری از اعمالی که امروز ما به آن به نظر بداخالقی  

و غیر انسانی مینگریم، وآنرا نقض صریح حقوق بشر میدانیم،در گذشته های  

مان عصر، بجا و روا  ومشروع ارزیابی  عامه وه تاریخی، بنابر ذهنیت 

 2014/   1/1پایان  میشده اند.
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 زدهم اله سیمق

 

 یاداشتها وبرداشتهایی از کابل قدیم  

 آقای آصف آهنگ  

8 /1 /2014 

 

، یکی از شخصیت جناب آصف آهنگ

های نیک نام سیاسی، فرهنگی وملی 

کشورماست که اکنون در کشورکانادا زندگی  

ایای مشروطیت سوم وسابق  او ازبق میکند.

عضو حزب وطن تحت رهبری میرغالم  

اشق وشیدای وطن خود  محمدغباربود. او ع

. وی پیوسته از زیبائی های وطن  بود  افغانستان

ومردم آن یاد میکند وحسرت وطن را میخورد ودر یاد وطن آه میکشد  

 وافسوس گذشته های خوب رامیخورد. 

ف آهنـگ یکـی هـم، یـاد داشـتها آقـای آصـ  از کارهای ماندگار فرهنگی

ـ  ل پــیش( اســت کـــه تهای او در مورد»کابــل قــدیم«)کابل  صـــد ســاوبرداـش

صفحه با عکس های جالب تاریخی از کابل قدیم ومردم وتفرجگـاه هـا 27۵در

میالدی در آلمـان بـه چـاپ رسـانده 2۰۰۰ومحالت تجمع مردم درآن در سال  

چه ها وبازارها وصـنایع ا وپس کواند و درآن عالوه برمعرفی شهر وکوچه ه

ــوم وآداب  ــف ازرسـ ــیار ظریـ ــات بسـ ــدیم، نکـ ــل قـ ــداوار کابـ ــات  وپیـ وعنعنـ

ــالت  ــاک ومح ــوراک و پوش ــل  وخ ــای تعطی ــردم در روزه ــرگرمیهای م وس

تماشائی و کاکه ها یا عیاران کابل وغیره مسایل مردم شناسی به بحـث گرفتـه 

 ست. کننده ا شده است که خواندن هرقسمت آن بسیار جالب وسرگرم
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یکی از بخش های جالب  این کتاب که نظیر آن رادر جای دیگری 

یافت، بخش کاکه ها وپرزه گویان  کابل است که واقعاً برای خواننده  نمیتوان 

تا صفحه   2۴۵غیرکابلی بسیار دلچسپ وخواندئی است واین بخش از صفحه 

 کتاب را احتوا نموده است .  2۸7

ان)کاکه ها(« اختصاص یافته  ریف عیارقسمت چهارم کتاب به »تع

سیستان ومینویسد:» واز همان آغاز بحث به سراغ سیستان میرود  است.

وباستانی ما آشیانۀ پهلوانان وجوانمردان بوده وحافظ سرزمین پهناور  بزرگ

فالت بوده، چنانکه شاعر بزرگ طوس فردوسی خراسانی نقش پهلوانان  

در شاهنامه تذکر داده  انیان راوسرداران ملی ما را مخصوصاً سیست

م را گرفت، این  است.زمانی که فارسی دری جای فارسی پهلوی وفُرس قدی

دالوران را بنام عیاران سیستان یاد کرده اند وجوانمردان نیز خوانده اند.در 

 «۱۸6تغییر نام یافت.  کاکهآخر کلمۀ عیاران وجوانمردان به 

ن شیخ عطار بزرگ چو آهنگ میگوید که دانشمندان وعارفینمرحوم 

ا به  ارسا، صفات عیاران وجوانمردان روحسین واعظ کاشفی وخواجه محمدپ

قسم ذکر کرده اند وبه آنها صفاتی را نسبت داده اند که اکثراً از   72

خصایص صوفیان بزرگ ما بوده است. دراین جای شک نیست که برخی  

در بعضی  وده، ولیصفات عیاران،جوانمردان یا کاکه ها به مانند عارفان ب

قسمت ها کامالً مغایر شیوۀ صوفی گری بوده ودارای  خصوصیت  ویژه  

 عیاران میباشد."  

آقای آهنگ، صفاتی را که شیخ عطار وحسین واعظ کاشفی به  

 جوانمردان نسبت داده اند چنین برمیشمارد: 

 -۸ورع، -7زهد،  -6حلم،  -5علم، -4عقل؛  -3ایمان، -2اسالم،  -۱

-۱5حیا، -۱4وفا،  -۱3احسان، -۱2شفقت، -۱۱رّوت،مُ -۱۰رم، ک -۹صدق، 

نصیحت، -2۰استقامت، -۱۹صبر،  -۱۸غیرت، -۱7شجاعت،-۱6توکل، 

کتمان اسرار، 24متابعت شریعت، -23علو همت، -22طهارت نفس، -2۱

حرمت والدین، -2۸نهی از منکر،  -27امر به معروف،-26صلۀ رحم،  -25

طلب  -32ن به صواب، سخ-3۱ه، حرمت همسای-3۰حرمت استاد، -2۹
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بت نیکان،  صح -35افشاء اسالم،  -34خاموشی از روی دانش،  -33حالل،

36-   

  -3۹دستگیری مظلومان،  -3۸شکر گزاری،  -37صحبت عقال، 

  -42عمل به اخالص، -4۱فکرت وعبرت،-4۰پرسش بیکسان ومریضان،

  -46، رضا به قضا -45انصاف،  -44مخالفت هوای نفس،  -43امانتداری، 

 ر سبحان هللا.  ذک

کردن،   ازغیبت  -2از مخالفت با شرع،  -۱آنچه جوانمردان را نشاید: 

-6از بسیار خندیدن،  -5از سخن چینی کردن،  -4ازمزاح کردن بسیار،  -3

از ستم کردن،  -۹از حسد بردن،  -۸از حیله ومکر، -7از خالف وعده کردن، 

  ۱۸7  از محبت به دنیا. -۱۱ازاز قمار زدن، -۱۰

صفت را در مورد  72از قول خواجه محمدپارسا ی آهنگ سپس آقا

رده میگوید که صفات خواجه محمدپارسا در مورد عیاران وجوانمردان برشم

عیاران وجوانمردان نسبت به صفات دو عارف دیگر یعنی شیخ عطار  

 وواعظ کاشفی بهتر به نظرمیرسند و آن صفات عبارتند از:

-5آزاد از بند نفس،  -4یاری،  -3ز بدی،اندیشه کردن ا -2راستی، -۱

خواستن  -۸وست و دشمن،بخشودن به د  -7وفا، -6داشتن چشم ودامن، پاک 

جان ودل بستن برای کسی که مهر  -۹برای دیگران آنچه برای خود بخواهی، 

در زور خود را از مور  -۱۱زبان را به بد گفتن نیاموختن،  -۱۰بریده باشد، 

کردن کاری را تلقین وکردن  -۱3نامردان، دن مردا برآور -۱2کمتر دانستن، 

-۱6دل آزار نبودن،  -۱5به خشم، رضا ندادن -۱4آنچه از دست  برآید، 

زبان وودل یکی داشتن -۱۹نان دادن،  -۱۸بردباری،  -۱7خودبین نبودن،

  -2۱نکردن کاری که دیدن وشنیدن را نشاید، -2۰ودرپس وپیش یکی بودن، 

درون از کین پاک   -23ارسائی ورزیدن، راه پ -22از بردباری دم نزدن، 

ه او را بخواهند اگربیم جان هم  رفتن بجای ک 25تزویر نکردن،  -24کردن، 

از تکبر دور  -2۸تواضع کردن،  -27دماغ از کبر برداشتن، -26باشد، 

راز دل به هرکس نگفتن،   -3۰سخن نرم ولطیف به اندازه گفتن،  -2۹بودن، 

بجای آوردن هرچه گویند  -33ع نداشتن، فرزند طمب -32حسد نورزیدن،-3۱
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راه مروت  -35ت کشیدن،ریاض -34اگر هم سر برسرآن کار نهند، 

-3۸بچشم شهوت بدوست ننگریستن، -37ناخوانده بجای نرفتن،  -36پیمودن،

جز  -4۱با اهل زمانه مروت کردن، -4۰خودکام نبودن،  -3۹کج بین نبودن،

با پیران وجوانان را   داراکردنم-42مردم سخی را دوست نداشتن، 

ودستگیری   داد خلق دادن-44با دوست ودشمن الف نزدن، -43بخشیدن،

-4۸خدمت کردن، -47ادب نگاهداشتن،  -46بخود مغرور نبودن،-45کردن،

نام کسی رابجز   -5۰اگرسیالب خون آیدآن را پوشاندن،-4۹به عزت بودن، 

  -53کشتن،خود را  هوای نفس-52گردعصیان نگشتن، -5۱نیکوئی  نبردن، 

نصیحت در نهان   -54پیروجوان را چنان تربیت کردن که شرمسارنشوند،

همه کس را چون فرزند  -56لباس خود را بهر ناسزا ندادن، -55کردن، 

خدای را -5۹به طاعت کوشیدن، -5۸قنالعت داشتن، -57تربیت کردن، 

  -62صبوری پیشه کردن،  -6۱قدم در راه نیستی زدن، -6۰پرستیدن، 

تکلیف ازمیان   -64با مهمان شیرین زبان بودن،-63صبرکردن، درمحنت 

دلها را به احسان وکرم بدست -66ت شکر خدا کردن،درنعم-65برداشتن، 

  -6۹در انتظار شکرانه نبودن، -6۸در راه احسان چاالک بودن،  -67آوردن، 

گفتار   -7۱با عشق صبر کردن، -7۰چون شمع درمیان جمع سوختن، 

 پاس نمک  داشتن.  -72کردن،  باکردار درست 

نیدن، از نظر خواجه محمدپارسا، صحبت نیکو، دادۀ خود را نستا

رعایت آداب درخوردن، نشست وبرخاست وسازگاری با مردم و در اجتماع  

در آمدن را از شرایط  اساسی   جوانمردی  میشمارد وبطور کل جوانمردان  

ولی کسی از صدق سیفی .ق را به دو دست تقسیم میکند : یکی  قولی ودیگری 

ز روی دالوری  دل قول میداده است که جوانمرد باشد. وسیفی کسی بوده  که ا

 . ۱۸۸ شمشیرمی زده است.

  با وضع پارسا،وخواجه محمد  شیخ عطار وموالنا واعظ کاشف هروی 

پایه واساس عیاری   درواقع خواسته اند  جوانمردان  صفت برای 72

عارفان هم   ، درحالی کهبگذارند اخالقی  وجوانمردی را بریک نوع تصوف
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یاران که مردمی بودند کمتر  عاجزند، تا چه رسد به عشرط  72از اجرای آن 

 وتقوای عارفانه. پای بند زهد 

سازمانهایی بنام »اهل  پس از دورۀ مغول در شهرهای مختلف خراسان 

یشد که  واین عقیده وباور درمیان مردم تبلیغ م  «)جوانمردان( ظهورکرد فُتّوت 

ست که تمام فضایل وخصایل  ا کسي« جوانمردیا الیق و سزاوار نام فتی »

را در خود دارد و با این همه هرگزاندیشه به خود راه نمیدهدکه به  اولیاء 

  «189. جایی رسیده است

به عقیده عطار، به داد خلق رسیدن و دستگیری از مستمندان اساس  

 : گفته است عطار.  بود فتوت و جوانمردی  

 به پای دستگیری ایستادن            ادنچیست، داد خلق د فتوت

انمردان قوم میدانستند و عقیده داشتند که  »اهل فتوت« خود را جو 

»جوانمردی تن و صورت آدمی است و راستی جان آن« و هرگاه این جان  

 شود. )راستی( در آن تن بدرستی بدمد، تبدیل به تصوف می 

وکاکه های کابل    یاران یا جوانمردانوی دراین کتاب در موردع

نیشاپوری وموالنا حسین  یادداشتهایی را از قول عرفای نامدار: شیخ عطار 

واعظ کاشفی هروی  وخواجه محمدپارسای بلخی نقل قول کرده است. چون  

آثار این سه عارف بزرگ در دسترس اکثر افغانان مهاجر نیست، بنابرین بجا 

تی را که عرفای نامدار خراسان در بارۀ عیاران   خواهد بود تا ممیزات وصفا

 ث عیاران در زیر اقتباس کنیم. وجوانمردان گفته اند،  برای تکمیل بح

 

 کاکه های کابل:

آقای آهنگ مینویسد:»صفات جوانمرد چنین است که پاس نمک 

دارند،پاس آشنائی دارند، راستگو وبی ترسند، بربی گناه ومظلوم نمی تازند، 

اطرظلمی که برمظلومان رفته است از سروجان میگذرند،به درماند بلکه به خ

ه ایکه ممکن باشد از کمک دریغ نمی کنند. وبه  گان وبیچارگان بهر وسیل

وعده خود وفا دارند واسرار کس را فاش نمیکنند، البته بعضی خواص آنها به  

 عارفین بزرگ میماند. 
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شی از قبیل جوانمردان مطابق عصر به انواع فنون جنگی و ورز

پهلوانی،اسپ سواری، تیراندازی، نشان زنی، وشمشیر بازی آشنائی کامل  

د.... جوانمردان الف وگزاف نمیگویند، اما درمقابل حریف گپ های  داشتن

نیشدار وزهرآلود میزدند که به اصطالح کاکه ها آنرا »پراک« 

شریف  میگویند.زمانی که امیر شیرعلیخان از خوف قشون انگلیس جانب مزار

حرکت میکرد، کاکه رضاء عرعری باالی امیر پرتک انداخته گفت کجا  

ربا خشونت گفت:میروم تا ازروس کمک بگیرم وزن ...)ظ:  میروی امیر! امی

زن انگلیسه(  فالن کنم. کاکه رضای عرعری با آواز کاکه ها گفت: پیش  

 بیگانه چه حاجًت شیربچه ها را رهاکو! 

و پرتک می انداختند و پراک میگفتند.  کاکه ها بی ترس سخن میگفتند 

قدم برمیداشتند وقدم   کاکه ها رفتار مخصوص داشتند، خرامان به خرامان

های شان فراختر از دیگران بود. دست های خود را در حین رفتار بصورت 

مخصوصی حرکت میدادند وبصورتی راه میرفتند که از رفتار شان یکنوع  

ری کاکه پدیدارمیگشت. کاکه های کابل  غرور وخود پسندی وجسارت و دالو

افغانان، چنداول،حلقه   درپائین چوک، شوربازار، ریکاخانه، مرادخانی، ده

های جداگانه ورؤسای جداگانه داشتند و بعضاً جنگ تن به تن میکردند واز 

 مجروح شدن خود به دوایر دولتی شکایت نمیکردند.  

  -۱جات بود: اقای آهنگ متذکر میشود که:کاکه گی دارای در

سماوات. واین آخرین درجه  -5افالک، -4فرق، -3کاکه بانکه، -2شیربچه،

گی بود. وی میگوید که  امیر عبدالرحمن خان ، با آنکه خود از زمرۀ کاکه 

کاکه ها بود وکاکه ها را دوست می داشت، ولی آهسته آهسته گلم کاکه ها را  

  ۱۹۰ جمع کرد.

ل نام می برد که کمی از نامهای  آقای آهنگ از یک عده کاکه های کاب

یز لنگر زمین،کاکه  متذکره درکتاب غبارمتفاوت است، مثالً:» کاکه عبدالعز

عبدل نعلبند، کاکه دوست بچۀ حاضرخان، کاکه محمدعلی برق)معروف به  

بچۀ بانی(، کاکه خالق ریکا، کاکه رضای عرعری،  کاکه اکبر،کاکه  غنی 

ائین قنات، کاکه سائین پیزار، کاکه نصورای، کاکه بابای برق،  کاکه س
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ششپر)شهپر(، کاکه اسلم  شیردل، کاکه زاغ، کاکه بخشو،  کاکه رمضان، کاکه 

سوته،  کاکه حسن پیس،  کاکه یوسف، کاکه اورنگ،  کاکه سید امیر قبر کن،  

کاکه طاؤوس، کاکه شلوار، کاکه زنبور، کاکه بچه دوغاب، کاکه نقره، کاکه  

کاکه خان جان   -آغا شمشم(، کاکه یاروی سنگ کش، حسین،کاکه شمشم)یا 

کاکه قلندرچتر بردار، کاکه برات بچه بیک توتی، کاکه سخیداد، کاکه اکرم،  

  ۱۹۱  گلی،کاکه سید جعفر مشهور به برقی، کاکه میرعلی مشهور به زنجیری.

عالوه برمعرفی شهر وکوچه ها وپس کوچه ها وبازارها  این کتاب در

ابل قدیم، نکات بسیار ظریف ازرسوم وآداب وعنعنات  وصنایع وپیداوار ک

وخوراک و پوشاک ومحالت   وسرگرمیهای مردم در روزهای تعطیل

تماشائی و کاکه ها یا عیاران کابل وغیره مسایل مردم شناسی به بحث گرفته  

 شده است که خواندن هرقسمت آن بسیار جالب وسرگرم کننده است. 

 

 
 کابل در روزهای تعطیل آخر هفته  صحنه ای از کبک جنگی مردم

 

پرزه که در آن  یتهای این اثر، حکایت پرجیره است از جالب ترین حکا

حواله پرانیهای مردم کابل را هنگام برخوردهای لفظی بریک دیگر خود 

وآقای آهنگ آنرا با استادی وبدون مجامله به بیان گرفته اند در اینجا میدهند 

داستان از خنده دل درد نشدید، میتوان    عه اینباز تاب میدهم، اگر با مطال

 داستان از قلم جناب آهنگ : گفت که مرد استید ، توجه کنید به این 
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 " پـــر جــــیــــره "

انسان، این معجون مرکب از:خوبیها، بدیها، ازپاکیها، پلیدیها،  

شده  ازمهربانیها،سنگدلیها، از دوستیها، دشمنیها، بوجود آمده است یا تربیت 

است، که شناخت آن عمرهامیخواهد تا به حقیقت این موجود اسرار آمیز پی  

تنها اینقدرمیدانم که انسان محصول اجتماع خویش هست و در  برده شود.

تربیه وکرکتر طفل: والدین، مدرسه وکوچه ونشست وبرخاست با اشخاص  

دارند. تاثیر فراوان دارد ودر پهلوی آن ساختمان فزیکی ووراثت هم نقشی 

 مخصوصاً شخصیت وکرکتر اشخاص را محیط اجتماعی آن میسازد. 

باتی وبی قید وبی پروا وبا هرگونه مردم نرد  دوستی دارم رند وخرا

دوستی باخته وبا هر مسلک وعقیده دمساز است. اگردر حلقه باده پرستان  

نشست، مست والیعقل میشود ودین ودنیا را به یک دومی بازد و درصف 

ا صبح یاهو میزند. روزجمعه که مصروف چیدن علف های هرزه  صوفیان ت

د وگفت: توهم مثل زنان که بیکارند خوده  از باغچه بودم، سرزده داخل ش

بیک چیز حق و ناحق مشغول میسازی. گمکو، بخیز که بیک سوبریم تاسات 

 ما تیرشود.

  گفتم: بسیارخوب ، برخاسته وبا او براه افتادم، دم دروازه بیک تاکسی 

باال شدیم وراسأ به دوراهی پغمان پیاده گشتیم. راستی تا امروز من آنجا نرفته  

دشت ودامان از پیر وبرنا پر بود. مثل میلۀ گل سرخ مزار از نفر موج  بودم.

میزد. بهرطرف جمعیتی گرد آمده بودند وصدا ها بلندبود.ستار در یک حلقه  

یم. یک میدان نسبتاً  توقف کرد. دست مرا گرفته به فشار داخل صحنه شد 

 وسیع بصورت دایره کشیده شده بود و مردم مشغول تماشا بودند.دوسگ 

ویکدیگر را چک   بسیار قوی برنگ سرخ وسیاه باهم کالویز شده بود 

   میگرفتند و بزمین میزدند. 

سرو روی آنها خون آلود بود. یک عده طرفدار سرخه وعده ای طرف 

د وبه هر حمله و بزمین زدن شرط باال وپائین سیاه را گرفته و شرط بسته بودن

احبان آن نثار میگردید. ستار از  میشد. وصدای نیشدار وپهلودار به سگها وص

جیبش پول کشیده وباالی یکنفر صدا کرد، که به دوتا سیاه بزنه. طرف مقابل  

گفت: پیسی ته به جیب کو، دعوی نچسپید. دلم از دیدن سگهای مجروح  

. از صف برآمدم چند لحظه بعد ستار دید که من نیستم  وخونین بهم ریخت 

برآمدی، میدیدی چه خوب جنگ اوهم برآمده گفت: توچه شدی! چرا 
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بود.گفتم: حالم بهم خورد، مرا ببخش که مانع تماشای توشدم. گفت: پروا 

نداره، مه همیشه می آیم. بیا که آنطرف برویم. آهسته آهسته روان بودیم که 

ردهم حلقه بسته بودند. ستار دستم راگرفت وبهمان چال  باز یک جمعیت گ

ا دو خروس باهم می جنگیدند. یکی  وفشار بداخل صف قرارگرفتیم. آنج 

برنگ سرخ تیره ودیگرش سرخ مایل بزردی بود. گردن بگردن هم بودند وبا  

نول خود از تاج زیر گلو یکدیگر میگرفتند وبا شدت بیک خیز به سینه وروی  

وبر زمین می غلتیدند وباز برمیخاستند. بیچاره خروس ها پر   همدیگرمیزدند 

له آنها خون جاری بود. بعد از چند دقیقه  و پوست شده بودند وازسروک

دونفرآنها را از هم جدا کرده و دربغل خود گرفته سر وروی آنها رابا زبان  

خود می لیسید وخون های گردآمده اطراف روی وچشم شان راپاک میکرد  

 افشار میداد که با زهم»گسو« کنند. وآنها ر

ه تا، راستی  سروصداها بلند بود، سرخه بزنه، برابر_ دوتا_ به س

نفهمیدم که کدام یک از این کلنگیها قویتر بودند. از دیدن این صحنه بازهم دلم  

بشور افتاد وخارج شدم. ستار از عقب من برآمده گفت" توعجیب آدم هستی،  

مثلیکه از خون بسیار لذت می بری؟ دو حیوان  چه خوب تماشا بود. گفتم: 

نند اگر آنها مردند ویا زخمی شدند بیچاره را بجان هم می اندازند وتماشا میک 

به بالی شما باید وقت شما خوش بگذرد. ستار گفت: تو راست میگوئی ولی  

لذت می برم، بلکه    مه نه تنها از جنگ سگ وخروس ، قچ، کبک وبودنه

هستند همه محظوظ می گردند. حتی درطفلی که بین بچه   همه مرمی که آنجا

   ا چه اشتیاقی تماشا میکردم.ها وجوانان وکاکه ها جنگ میشد، ب

از کسانیکه جنگ را خالص میکردند، متنفر بودم، حتی چقدراز قصه 

های مردم که تعریف جنگ این وآن رامیکردند لذت می بردم. اما بتو تا حال 

ه این سرگرمی ها را تماشا کنی. از آنست که دلت بهم این موقع دست نداده ک

 خوشت می آید.  میخورد، اگر چندمرتبه پیهم ببینی

گفتم: شاید، اما من نمیخواهم که چنین صحنه های جگرخراش وغیر  

انسانی را ببینم تا لذت ببرم، هرگز نمیخواهم قلب من از سنگ شود. انسان 

ز ناله مظلومان قلبش بتپد واشکش  واقعی آنست که ازسازمحزونی بسوزآید وا

 جاری شود. 

ن عارفین واولیا هللا بسیار  ستار گفت: اینطورگپها که تو میزنی از زبا 

جاری شده است، اما اجتماع پر از اضداد است که تکامل بوجود می آید.  

بهرحال مه فکر کردم که بچه ننه ره از خانه بکشم که ساتیش تیر شوه، اینکه  
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ماهم غنیمتیم وشما هم غنیمتید. بهتراست که برگردیم. بیک   نشد پروا نداره،

ه شان پایان شدیم. خواستم تا با او خدا حافظی  نشستیم ودر دهن خان  تاکسی

 کنم، دست مرا گرفته وبخانه برد.

چپن خود را به کوتگیر آویختم و برسر دوشک لمیدم وبه بالشت تکیه  

ه میگفت ومی خندیدیم که دفعتاً  کردم. ستار شروع به شیرین زبانی کرد ولطیف

انه رفت. پدرش پسرکوچکش بارنگ پریده درآمد وبدون دادن سالم به پس خ

هرقدراو را صدا کرد هیچ جواب نداد. ستار از جایش برخاست واو را از پس 

خانه کشید وگفت:چرا پت شدی، مثل ایکه مادرت سرت قارشده بگو بچیم چه  

ترس میلرزید، میخواست چیزی بگوید که گناه کدی؟ راستشه بگو! طفلک از 

یشان وخیلی عصبانی  دروازه به شدت باز شد ویک زن باموهای آشفته وپر 

داخل شد وچیغ زد که مادر غفار: اوبچه بی تربیه وکوچه گردت کجاست؟ واه 

 _ واه، شیشته وبچه تربیه کده، خاک دسرت همراه تربیت!

چه شده؟زن گفت: دگه چه  خانم ستار برآمده گفت: بفرمائید خانه چرا 

خونش  راواز کده که  شوه، بچۀ دربدر وکوچه گردت کجاست؟ که سرطفل مه

ایستاد نمیشه، تا سر اوره مثل سربچیم وازنکنم دختر سگ باشم. الهی قول  

 وبول شوه! 

خانم ستارگفت: مادر شفیع جان، شما عصبانی نشوید، آنها طفلند،  

قشه میتم، حاال بیائین خانه بشینین تا  اگربچیم سر طفل شما راشکسته باشه، ح 

 مه او نامراده پیدا کنم، الهی چشمش کورشوه! 

ادر شفیع گفت: واه واه ،چه خوب بچه تربیه کده وباز چه خوب خوش م

زبانی میکنه، اگه اونا طفلند چرا سربچه تو نشکست که نذر میدادم. تو میدانی  

ه نه مثل بچه تو بی سر وپا  که بچه مه تربیۀ دست کیست؟ او مثل مه مادر دار

و زن دیگه بس  و دربدر فامیدی یانه ؟ خانم ستار حوصله اش سرآمده گفت: ا

کن! توچی میگی هرقدر مه حوصله کدم، تو نفهمیدی. همسایه ها چه خواهند  

 گفت!

به او موقع نداده گفت: واه واه، اگه تو از همسایه ها شرم    مادر شفیع

سگ چوچیته بسته   نمیکدی، خدایا توبه، پایمیداشتی، هموطور بچه تربیت 

دگه دانته بیگی اگه نی مه از میکدی که همسایه خبر نمیشد. زن ستار گفت: 

تو کم نیستم. همین گپ را نزده بود که مادر شفیع مثل بمب منفجر شد وگفت:  

او کنچینی شوگشت تو مره میگی دانته بگی که بخدا دوچیرت میکنم. اینه  

   ر میگزه مره بقه کور. او فاحشه ُکس مشک از بس از پسمیگن همه را ما
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کدام خانه دسترخوان تو هموار نیست. الهی   وپیش دادی کوچه راگنده کدی. به

 توبیم باشه، حالی ایقه شده که ای ُکس مشک هم گپ میزنه. 

خانم ستار مانند ببر زخمی حمله کرد ودستها را بهم زده وِجرت داده 

ار بس زیرِلنگ این وآن خو کدی وحرامی زائیدی   گفت: او شلیته کس مشک

بابه بچیم نیست که لنگ خوده به کست نام شویته بابه سگها ماندن. افسوس که 

 میزد.

از صدای غالمغال آنها همسایه ها سر از دیوارکشیده وبعضی هم از 

راه کوچه به خالصی آمدند. این دوزن را که نزدیک بود از مویهای یکدیگر  

د از هم جدانمودند وپیش هریک آنها عذر وزاری میکردند که ، خود بگیرن

تو به بکش. ای گپ ها خوب نیس که باال شوه.  توخوب هستی وپدر کده هستی

مردم چه خواهند گفت: اگر یک نفر دوست است، ده نفر دشمن استند. خوده 

دشمن شاد نکنین وحوصله کنین، شیطان زنده است الحول بگوئین، خوبی  

گفتار همسایه ها تاثیرکرد و یا از شدت غضب مانده شده بودند، نداره. 

رحال آمد، باز شرار کرده میگفت: الهی بچیت پیش  همینکه مادر شفیع کمی س

چشت بترقه، الهی شماتتت خاص وعام شوی وروی خوده طرف همسایه  

هاکرده گفت: شما ای گنده ُکسه خوب نمی شناسین، اوچشمش پخته حیا نداره، 

 وپاچۀ فیل هم اوره یخ کده نمی تانه. کیرخر 

می بینن که ای   خانم ستار به همسایه ها روکرده گفت: شما خو خوب 

فاحشه هرچه به دهانش میایه که نمیگه! اگه مه خراب هستم الهی رسوای  

جهان شوم واگه تو خراب هستی الهی از گنده گیت کل کابل خبردارشوه،  

 چنانکه کوچگی ها همه میدانند.

شفیع گفت: الهی آمین، مه وتو به همه کس معلوم هستیم که  مادر 

خانم ستار گفت: معلومدار همه کوچگی ها مه  توهرجائی کیستی و مه کیستم. 

وتوره میشناسن. زنان همسایه باز مداخله کردند وبه عذر وزاری مادر شفیع 

رااز خانه کشیدند دعوا خاموش شد. راستی زن هرقدر زیبا باشد، همینکه  

ستار از شدت خنده   انی شد و پره های بینی اش شگفت، زشت می شود.عصب 

وبیده بود وناخن به ناخن خود میزد ومیگفت: جنگ، در اتاق برروی شکم خ

جنگ ناخنگ، چه بگویم که ازآمدنم به خانه ستار چقدر پشیمان شدم، نمیدانم 

امروز روی که را دیده ام که صبح تا حال فقط جنگ است وجنگ. با  

بانیت به ستار گفتم: چرا میخندی! خجالت بکش، ببین که همسایه ها ازدر عص

 ه اند وتوعوض اینکه گریه کنی میخندی! ودروازه سرکشید 
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ستار گفت: درکدام خانه نیست که چند زن باشد وجنگ نکنند، درکدام 

خانه نیست که بین عروس وخشووعروس وننو وزن ایور با زن ایور جنگ  

درست، اما با این رسوائی ندیده بودم.ستار گفت: مثلیکه تو  نکرده باشند؟ گفتم 

اشی. راستی مه همینطورکه از جنگ سگ  از کدام دنیای دیگر آمده ب

وخروس لذت می برم، ار جنگ زنان بیشتر محظوظ میگردم. چه حیوانات  

ودشنام نمیدهند، اما زنان گپ های میزنند که بشنوی وکیف کنی وبینی    دو

شود. جنگ آنها جنگ سرد اس. گفتم: ال حول وهللا. دراین  شان هم خون نمی

م شاید مادر شفیع سرحال آمده وقوایش بجا آمده اثنا صدای دروازه بلندشد. گفت

میخواهد صحنه دوم رابازی کند، ستار خواست برخیزد من پیش دستی کردم 

 وخود رابه پشت در رساندم وصدا کردم کیست؟  

ستی ؟ او مرده گاوه بگو که اگه کون  آواز یک مرد بلندشد که تو کی

ان چند چند فطیر میشه؟ ندادی، خو برای تا مالوم کنیم که مرد کیست ویک ن 

دروازه رابازکردم واز او عذر خواستم که خوبی نداره، هرچه بود گذشت 

کارزنان به مردها چی. صدای بلندشما بین همسایه داری خوب نیست. مرد از 

برو اول کس وکونه بگو برای. ستار بایک سوته  شدت غیظ فریاد زده گفت" 

له کرد. مرد چون چیزی  چوب مثل توپ پرید وبه سروروی همسایه حوا

بدستش نبود، سرو رویش پرخون شدو پس به پس عقب نشست. چند نفر که 

از کوچه میگذشتند، ستار رابغل زدند ویکی دونفر دیگر همسایه را گرفتند 

را پاک کند. مرد فریادمیزد: او کسته زن  ودستمال دادند تا خون دماغش 

ستم. ستار باز حمله کرده گفت :  مرده گاو، اگه زنته پیش چشمت نه کدم آدم نی 

او کسته زن تا دیروز به قسط کون میدادی ، حالی مردشدی! تو خو مرد 

او کس مشک نزدم راستی نام خوده    نیستی، اما مه اگه سرخوده به فالن

 فالنش دروازه الهوری ساختن توخبر نداری! میگردانم ، مردم از 

، دگه نام خود نمیگیرم.  همسایه گفت: اگه از کونت موزه توبچی نساختم

چوب ستارباز به شانه اش خورد. مردم ستار را قایم گرفتند. ستار از مردم 

خواهش میکرد که رهایش کنند. وصدا میزد: ایال کنین که زن ومرد مالوم  

خور هنوز صابون مه ده جانت کار نکده، بخدا ایقه  شوه وداد میزد او لت 

ه چابکی به خانه رفت وبا یک دسته بزنمت که کونت سیاه سرفه کنه. مرد ب

 بیل بیرون شد وحمله کرده گفت: حالی اقه بخوری که خایایت مثل توت بتکد. 

ستار گفت: ایال بتین کیرم به االشه روی به خاک پدرت، کیرم به سنگ  

بابیت، بعد روی خود را بطرف مردم کرده گفت: کاری های دان 
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نوز بچه جیجق زنده است. وقتی  شمشیرکونی برش ندارد. برین پرسان کنین ه

که دامنش باال زده بود خایه اش از پشت مثل تازی مالوم میشد، او کونی  

 خوده چارخایه نمی دیدی ؟ 

مردم ستار رابه طرف خانه اش بردند وهمسایه راهم به طرف خانه  

بردند، اما هردو گردنهای خود رامانند خروس کج کرده صدا میکردند.   اش

: خیر باشه آش مردا دیر پخته میشه ، مه کتت کار دارم. مرد همسایه گفت 

ستار گفت: برو او سگ پوز که به حلقت کیر میشکنانم. کیریم به االشه روی  

 بخاک بابیت .

د ومن دروازه را بستم  مردم به جبر وزورآنها رابه خانه های شان بردن

. به تمام و کمی آب به سر و رویش ریختم. اما خدا میداند که چه حال داشتم

عمرم از این گپ ها نشنیده بودم، حتی از بدترین بچه های کوچه همچنین  

 سخنان زشت ورکیک نشنیده ام.

ستار از بس حمله کرده بود وبد وبیراه گفته بود، بکلی از حال رفته بود 

ابمن کرده گفت: به هیچ جنگ اقه مانده نشده بودم. نفسک میزد ورویش ر

فسوس که مردم خالص کدن اگه نی اطور سبقش  ورنگش پریده بود. گفت: ا

میدادم که تا زنده میبود، یادش نمیرفت. نه فهمیده بود که با نرگو قلبه میره ، 

 افسوس افسوس. 

ی همه همسایه  گفتم: ستار جان کار خوب نشد. مردم چه میگویند. دید  

 وکسانی که از کوچه میگذشتند صحنه را با چشم سر دیدند، اگریکی او را بد 

بگوید ده تا ترا مالمت میکنند. آدم با آب یخن خود رابدست کس نمیدهد. 

میگذاشتی یک چند دو ودشنام داده بود ، مردم او را مالمت میکردند. از 

 کوزه همان تراود که دراوست.

توبچه ننه هستی، اما نشنیدی که جواب کسته زنه بی   ستار خندیده گفت:

چپ گرفتی سرت راه مییافند، باز مثل ای  پیر میته. مقابل ایتور آدمها اگه 

کونیها سرش اگه پائین کنی، یک مشک منی از حلقش میریزه، چپ گرفتن  

خوب نیس افسوس که نماندند اگه نی به حلقش کیر خوده تخته میکدم. راستی  

گفتم: امروز از تو گپ های شنیدم که به عمرم از بچه های گوچه  تعجب کرده 

شد که یاد گرفتی وبه مالوماتت افزوده شد. گفتم:  نشنیده بودم. گفت: خوب 

راست بگو نام این جنگ راچه میگذاری؟ ستار خندیده گفت: این جنگ سرد 

وگرم بود. مزه اش از همه جنگها بهتراست. چراکه حیوانات پرت و پوست  

شوند، اما حرف نمیزنند وزنان که بدوبیراه میگویند دست ویخن نمیشوند، می
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از رامردها دارند که از دو اسلحه کار میگیرند، هم از تیغ زبان این امتی  تنها

 وهم قوت بازو. 

گفتم:راستی پرپرت جنگ است. ستار وارخطا از جیبش یک پر کشیده  

مدم، بچه ُجلُجل ای ره داد گفت: خوب شد یادم آمد، امروز که خانه شما می آ

قدیم،ص  وگفت: پر جیره است، آنرا بوسه کرد وبه جیبش گذاشت.«)گابل

25۰_25۸ ) 

خواندم، زیرا پرزه    ظرف دوساعت   من این حکایت کوتاه رابار اول

پرانیهای دوخانم کابلی را من تاکنون بجز دراین کتاب از زبان هیچ کسی  

آنها چنان خنده ام میگرفت که اشک از   ینشنیده بودم وبا هردشنام وپرزه گوئ

این بار که بعد    یخندیدم ، حتیدقیقه پیوسته م    چشمانم سرازیر میشد وچندین

داد و یاد جناب آهنگ    از پنج سال آن را میخواندم ومینوشتم بازهم خنده ام

 صاحب را با این نوشته واین سوژه گرامی خواستم. 

رای آنهایی که کتاب خوان وکتاب  داشتن ومطالعه این کتاب مفیدرا ب

 خرند، توصیه میکنم.  

 2006/  2/ 9  پایان

 سوئد شهر گوتنبرگ 
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 مقاله چهاردهم 

 

 تونستانښپکتاب نگاهی بر 
 

 مرحوم  ژواکپعبدالرحمن  استاداثر 

 هاشمیانسید خلیل هللا ترجمه داکتر

(۵ /2  /2014 ) 

 

 
 اش  پژواک در آخرین روزهای زندگی

 

لطف یک  از روی یشپ ،دوهفتهای داکتر سید خلیل هللا هاشمیانآق

اثرنویسنده   تونستان«،ښ »پ یا «ت »پختونستان نسخه از ترجمه کتاب ذیقیم

وسیاستمدار نامدار افغانستان، مرحوم عبدالرحمن پژواک را برای من از  

امریکا فرستادند تا ضمن بهره مندی از محتوای کتاب، چند سطری هم به نام 

   ریظ برآن بنگارم.تق

پیش از همه شایسته وبجا میدانم تا از زحمات وتالش های فرهنگی  

 گی ناپذیر آقای داکتر هاشمیان  با حرمت فراوان قدر دانی وتشکر نمایم. خست

خبردارم که جناب استاد هاشمیان درسال های اخیر، از ناحیه زانوها  

های طاقت فرسا، بازهم  ومفاصل پاها دچار درد شدید اند ،ولی با وجود درد 
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مورد ، در  2۰۱3تا  2۰۱۱دست ازکارهای فرهنگی برنداشته است و ازسال 

سوابق تاریخی پشتونستان وخط دیورند،دو کتاب بسیار ارزشمند تألیف ویا  

ترجمه کرده اند. این درحالی است که پیوسته در بحث های زبان وادبیات در 

جامع ومفیدی ارائه میدهند ومجلۀ انترنت نیز فعاالنه شرکت کرده ومقاالت 

ر ماه یک باربه ادرس آئینۀ افغانستان را نیز بشکل یک بولتن خبری تهیه وه

تعداد کثیری از افغانها درامریکا واروپا ارسال میکند،بنابرین جا دارد تا 

بخاطراین همه کار وزحمات فرهنگی به ایشان آرزوی صحت وتوفبق مزید  

 نمایم. 

کتاب»پختونستان«)پشتونستان(، مرحوم  واما در مورد مؤلف 

 پژواک،چه عرض کنم؟ 

ترین شخصیت های سیاسی، فرهنگی  مرحوم پژواک،یکی از نیک نام

واجتماعی افغانستان در قرن بیستم است، که نظیرش را تا کنون 

نداریم.او مردی به کمال رسیده ودارای مناعت نفس و با  کشورسراغدر

ش عمرش را در کسوت یک سیاستمدار  وقارافغان بود که بیشترین بخ

یرکبیر ونماینده فوق  ورزیده وبی بدیل ، در مجامع دپلوماتیک  به عنوان سف

العاده افغانستان درحل و فصل منازعات منطقه ئی و فرامنطقه ئی وظایفش  

در عین  را با کمال صداقت و وطن پرستی وسرفرازی بسر رسانده است.

بر زبان وادبیات دری وپشتو و انگلیسی  حال او در مسایل فرهنگی وتسلط 

استان نویسی از  نیز درسرودن شعر  و د ونگاشتن در هرسه زبان و

 سرآمدان روزگار خویش یود.

او یک شهکار منظوم است ودر آن بیت ذیل  چکامۀ مردان پاروپامیزاد

 کافی است تا او را بحیث یک عنصروطن پرست بشناسیم: 

         پرستان را      هــزار خـم نکند مست می   

 که ذرۀ خاکی وطن پرستان را چــنان

 آنجا که میگوید:  تا

 ی گر ز دستم کار سرافشان نمی آید       به پیر

 رهین طبع خویشم، خامه را شمشیر میسازم  

 کمان گر شد به پیری قامتم، با تکیه برهمت      

 بجان دشمن میهن، عصار را تیر می سازم  

پادشاه را نمی بوسید وبه هیچ زعیمی سرخم نمیکردو  گویند پژواک دست 

 ومیگفت:   دید کسی را الیق مدح وستایش شعرخود نمی



 2۸6 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

 در آرزوی یکـــی رهنـــمــای پــاک نهـاد           

 نهـادم عـــمر و نــشد آرزوی مـن تا ســر 

 که هرچه کرسی وعرشست برزمین بنهم           

 ای یک رهــبر یکی به فـــرق دگـــر زیر پــ

 گذشت عــــمر من انـــدر سراغ ممــدوحی           

 ــزاز ومدح را درخور که باشد این همه اع

          ؟چگــونه طبع گــــــهر بار من شــود زایا      

 ادر میهـن چو یک خجسته پسر ــاد منـــز 

 دو قرن بیش که"بابا"نگفته شــه را کس         

 ا خطاب"زوی" و پـسر نکـرده شـه برعای 

 چسان چکامه بـــرون آورم زژرف خــیال         

 ـر؟وشاعران دگـایم چـــیده سرچسان قصـ 

 نگـــویدا کــه سخن نــو بیافــرین و بــیار         

 ز خـــاک خــویــش اگــرفــرخی برارد سـر  

 ـرگـویند          ـدرین دیار خـــود افسانه ایست گ

 ت و کهــن شد حـدیث اسکندر" "فــسانه گش

 زمان چـــو نـو نشود،مــرد نونیاید،چون           

 کس در آن کشور یث تــازه تـوان کرد حــد

 برب کعبه که کس درخوِر ستایش نیست          

 وگــرنه نیست به طبعِ چون من ستایشگـر 

 

برای نشان دادن قدرت سخنوری مرحوم پژواک درسرودن شعر،چند  

ز قصیده ای که بمناسبت تجاوز قشون سرخ سروده، اینجا بازتاب می بیت ا

وی تا چه حد در شعر دسترسی داشته و از تجاوزشوروی  یابد تا دیده شود که 

 برکشورچقدر متأثر ورنج می برده است:

 قشون سرخ 

 قسم بماه کــه از شام تـیره تــیره تــرم         

 م قسم به مهــرکه از هــور روز بی خـبر

 ب ســحـری         ـقسم به دیــدۀ بــیدار کـــوک

 شمرم ستاره می  کــه شام تا به سحرگه

 ایم نه شب بچشـم بلند         ـنه روز دیده گش
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 خـجــل ز اخـــتر شام و ستــارۀ سحـــرم

 قسم به آدم وحـوا که بیگنه به بهــشت        

 زحـادثـــات زمیــن و زمـــانــه رنجـــبرم  

 عبه که چون من کسی سراغنداد       ـقسم بک

 کــبوتری کــــه شود صید در فضای حرم 

 رم آنچنان که گـر داؤد         ـسته بال و پـشک

 زبـــورخــواند ،از شاخ به سوی او نپرم 

 ده چـون  یعــقوب        ـنیایدم به چشم نوردی

 اگـــــرسپــید کــنم چــشم  و پـیرهن بدرم  

 ــظار امیدی که ُمـــرد،می سـوزم         درانتـ

 از آتـشی که فتـــادست در دو چــشم ترم

..... 

 زبندگی بخــودم ننگ بود قــیــد حیات          

 کنـــون غــالم اسیری و بــنــده ای دگرم

شهزادۀ بست،و رودا به وزال و دختر  در نثرنویسی نیز داستان های: 

از  که پنجاه شصت سال قبل نوشته شده اند،تا هنوز از قلم ایشان  کوچی وغیره

 می آیند. شهکارهای نثر دری افغانستان به حساب 

که با ایشان  هم همکار نزدیک بوده  سیدخلیل هللا هاشمیان جناب داکتر

اند وهم به اصطالح وطندار گفته میشدند، در پایان ترجمه کتاب، شرحی  

مرحوم پژواک  ونظریات دوستان   مفصل ومفیدی در بارۀ عقاید وجهان بینی

ظ خواندن آن واخالصمندان آن مرحومی را ضمیمه کرده اند که از هرلحا

 برای جوانان آموزنده است. 

از نظرشکل، فقط یگانه نقیصه ایکه دراین بخش به نظرم رسید، اقتباس  

اشعار مرحوم پژواک به شکل نثر است. روش معمول ثبت اشعار درکتابها  

ر دو مصرع مقداری سفیدی گذاشته میشود تا شعراز نثر  آنست که وسط ه

نیز همین روش رعایت میشود، ولی  فرق شود ودر کتاب های چاپی شعرا 

ندانستم که چرا آقای هاشیمان این روش را درنظرنگرفته اند ومیان مصراعها  

 با گذاشتن چند عالمت جمع ، به زیبائی  شعر شکالً صدمه رسانده اند.

صفحه( همراه   ۱23بخش ) ۱2سانتی در  2۹در2۱زرگ کتاب با قطع ب

صفحه ئی در معرفی   25ضمیمه با تبصره ها و یاد داشتهای مترجم بایک 

صفحه میشود. متن   ۱5۸شخصیت مرحوم پژواک نوشته شده که بالغ بر
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موجود یک دست نیست، بخش های عمده متن  با حروف درشت، وبرخی 

ه گذاری صفحات از جهت رعایت  قسمتها با حروف نازکتر وعالوتاً شمار

نقدرهم که از  جفت وطاق،نیز بدون دقت ترتیب یافته است. به هر حال، همی 

ساله درحالت مریضی برآمده است،زحمات ایشان جای   ۸6دست یک مرد 

 قدردانی است.

 

ً مرحوم عبدالرحمن پژواک  سال قبل،هنگامی که در سفارت  6۰،تقریبا

کرد، رساله ای در بارۀ پشتونستان بزبان  کارمی ۱۹5۱افغانستان در لندن در

سال بعد   6۰ل هللا هاشمیان انگلیسی نوشته بودکه اینک توسط داکتر سیدخلی

 ازنشرش به دری ترجمه شده است. 

مرحوم پژواک نام پشتونستان را بگونه ایکه درمیان مردمان آنسوی  

  خط تلفظ میشود، بشکل پختونستان ضبط کرده وبعد به شرح مختصری از 

تاریخ قوم پشتون ونقش شان درتاریخ  وسیاست واقتصاد منطقه پرداخته  

 است.

اول رساله، به معرفی مناطق قبایلی ودر بخش دوم به   مولف در بخش

معرفی اقوام مختلف پشتون پرداخته واز بسترزیست و مبارزات شان در 

(   26تا  ۱4برابر مهاجمان بیگانه از عهد مغل تا دوران انگلیس ) صفحات 

 بطورفشرده  یادکرده است.

ه تقسیم  اقوام پشتون به دوقوم عمد بنابر تحقیقات  مرحوم پژواک:" 

شده اند:قوم غلزی وقوم درانی. وهریک ازاین دوقوم به شعبات کوچکتر  

تقسیم شده است. مهمترین قوم پختونستان غلزائیها میباشند، اما دوقوم 

قبیلۀ درانی تعلق دارند. اقوام بسیار وسیع پختون، مهمندها وشورانی ها به 

عبه درویش خیل  عمده دیگر پختون عبارتند از : افریدی،وزیری)که بدو ش

ومسعود تقسیم شده است( ویوسفزی. از جمله اینها،قوم افریدی درناحیۀ 

سرزمین قوم وزیری، وزیرستان نام دارد ودر  -تیرا ودرۀ خیبرزندگی میکنند

اکثر قوم یوسفزی  -افغانستان قرار دارند وادی ای بین معبرهای ُکرم وگومل

، باجور زیست دارند وقوم  در سوات زندگی میکنند.مومندها در بونیر،دیر

شورانی در وادی های مجاورتخت سلیمان زندگی میکنند.اقوام مهم دیگر  

 192 پختون چمبانی وزیمخت میباشند.

 
، ترجمه  1951عبدلرحمن پژواک، پختونستان)درۀ خیبرکانونی برای دولت جدید پختونستان(لندن - 192

 14،ص 2013داکترسیدخلیل هللا هاشمیان، 
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ل نق،  General Sir MacMunسرمکمون از زبان جنرال انگلیسی  پژواک

تمام قلمرو پشتونها یک واحد غیر قابل تقسیم می   قول میکند که گفته است 

ود مرتبط است به وزیر،وزیر با زیمخت، زیمخت با ورکزی، محس باشد: " 

ورکزی با افریدی، افریدی با مومند، مومند با اقوام باجور،باجور بادیر، دیر  

 "  193 وه سیاه.باصوات،صوات با بابنیر، بنیر بادرۀ سند، ودرۀ سند با ک

در جواب آنهای که معتقد اند پشتونستان از لحاظ اقتصادی   پژواک

بیعی  فقیراست ونمیتواند به حیث یک کشورمستقل به پای خود ومنابع ط 

کسانی که معتقد اند پختونستان ازنظراقتصادی بحیث  ایستاده شود میگوید :" 

 بخطا رفته اند. یک کشور مستقل به پای خود ایستاده شده نمیتواند، کامالً 

ن  پختونها مستشعراند که هنگامی که موانع به مقابل آزادی واستقالل شا

درحالی که تمام انرجی شان درگذشته دراین راه صرف شده   -برداشته شود

  آنها میتوانند یک زندگی مرفه برای خود در وطن خود تأمین نمایند.  -است

194 " 

تصادی درمی یابیم که  مرحوم پژواک، می افزاید:" از نقطه نظر اق

یا از پختونستان از جانب غرب به دریای سند محاط میباشد وسواحل این در

سرحدات کشمیرگرفته تا بحیرۀ عرب همیشه بحیث یکی ازحاصلخیزترین  

مناطق جهان شناخته شده است. همین علت حاصلخیزی این منطقه بود که  

آمودریا ومدنیت بلخ   نژاد آرین را هزاران سال قبل از میالد،ازکناره های

دریای   وباکتریا)باختر( بخود جلب کرد واینها از طریق افغانستان بسواحل

سند مهاجرت کردند. واین سواحل سرحد طبیعی بین آسیای مرکزی ونیم قاره 

هندوستان را تشکیل میدهد. بعضی نقاط این سرزمین، مثل درۀ پشاور، که از 

اصلخیزترین نقاط قاره آسیا شناخته شده قدیم االیام محل زیست پختونها بوده ح

سلسله کوه های افغانستان   است. زمین پربار و آب وهوای این منطقه که بین

وجلگۀ وسیع هندوستان قراردارد، نه تنها برای زرع وتولید انواع نباتات  

منطقه حاره وغیر حاره مساعد میباشد، بلکه واجد این مزیت و برتری میباشد 

 سردسیر نیز دراینجا زرع شده میتواند. که نباتات منطقۀ

دوستان وپاکستان  مزیت دیگرسرزمین پختونستان اینست که مانند هن

بمشکل کثرت نفوس مبتال نیست وبنابرین در زمینه تولید مواد غذائی نه تنها  

میتواند خود کفا باشد، بلکه تولیدات اضافی خود را به همسایگان خود که 
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ه میباشند، نیز صادرنماید. مردم این سرزمین نه بعضاً به مشکل قحطی مواج

لیمی بهتری زیست کرده  سرسخت و هندی و نه پاکستانی اند، در شرایط اق

زحمتکش میباشند. براساس این خصویات آینده وانکشاف بهتری برای این  

اما باید تاکید شود که پختونستان   مردم واین سرزمین پیش بینی شده میتواند.

ع طبیعی زراعتی خود، منابع دیگر نیز دارد که به ارتباط  عالوه برمناب 

د درنظرگرفته شود: بطورمثال امکانات زیادی انکشاف آینده اقتصادی آن بای

برای استفاده از دریاهای این سرزمین بمنظور پروژه های تولید برق وجود  

که دارد. از این دریا ها تنها برای انتقال چوب تعمیراتی کارگرفته شده است 

البته یک منبع خوب عایدات مردم از مدرک تجارت چوب میباشد  

 از مردم منطقه را تکافو میکند.   وضروریات زندگی یک قسمت 

عالوه برآن، پختونستان مزیت دسترسی به بحر را از طریق بلوچستان  

نیز دارا است که واضحاً یک عامل بسیارمهم برای انکشاف تجارت درآینده 

میشود. بنابرین مالحظه است که می باید توجه الزم به این سرزمین محسوب 

اف اقتصادی پختونستان معطوف امکانات وسیع موجود بمنظور انکش

 ۱۹5گردد."

  مرحوم پژواک برخی ظرفیت های مناطق پشتونستان را از نظر 

 اقتصادی چنین  معرفی میکند: 

 

 پختونستان شمالی:

است. کوهستانها، دراین قسمت، چترال از لحاظ جنگالت نهایت غنی 

ً از درختان کاج وصنوبر مملواست. و این غنا میتواند مواد خام    مخصوصا

برای محصوالت پختونستان را فراهم کند. چوب این منطقه ازطریق دریای  

کنربه پاکستان صادرشده میتواند. بمنظور پیشبرد اقتصادی ازچوب منطقه  

رات استفاده میشود.قبل برای رفع احتیاجات داخلی پختونستان وهم برای صاد 

ورت  از تهاجم برتانیه باالی چترال، تجارت چوب ازطریق دریای کنر ص

میگرفت، اما با ورود سپاه انگلیس، پختونهای افغانستان ازاین مجرا محروم  

 ساخته شدند. 

تاجایی که تحقیقات نشان داده،چترال دارای دومنبع دست نخورده 

دریائی که ازغربال کردن  ریگ میباشد:یکی زرنیخ زرد ودیگری طالی 
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یاه شیشه گران(  دریا بدست می اید. مقدار زیاد منگنیز)مننیسیا یا سنگ س

ازچترال به امریکا صادرمیشود. کاله های پشمی موسوم به پکول،قالین  

وگلیم،جراب، دستکش پشمی وچپن ازصنایع عمده دستی چترال بوده  ویکنوع  

مشمش( -چیت موصلی -رده میسازند پارچه که از آن جامه های زنانه و پ

 نیزدر بعضی نواحی چترال بافته میشود. 

  (:196سوات)سواد 

یداوار زراعتی عمدۀ سوات عبارتند از:گندم،جو، برنج، ذرت، پنبه،  پ

تمباکو، وکوکنار. اقسام مختلف برنج در صوات زرع وتولید میشود. 

اشد. نوع دیگر بطورمثال یکی نوع آن بانگی نام دارد که نبات آن خوشبو میب

آن باسمتی نام دارد که بسیار شیرین) خوش طعم( میباشد.]عین این برنج  

رکنر نیزتولید میشود و دارای عین خصوصیات است.سیستانی[ انواع میوه  د 

ها از قبیل انگور،انار،انواع توت، ناک، میوه های خسته دار،آلو، زردآلو، 

 خر، بز، یل گاو،گوسفند،وغیره درسوات وجود دارند. حیوانات اهلی از قب

 ، اسپ، وشتر در سوات پرورش می یابند. پوست باب، کمپل های پشمی

برنج،چوب تعمیراتی،چارمغز وپشم ازجمله صادرات سوات میباشد. دباغی و  

چرمگری صنعتگری مردم سوات است. خصوصاً چرم آهو رامثل یک پارچۀ  

سوات شهرت دارند. ابریشمی نرم ونفیس میسازند. بوت، چپلی وسلیپر ساخت 

ه  بهترین نوع تفنگ های ساخت پختونستان نیز درسوات تولید میشوند.اگرچ

مقدار تولید تفنگ درحال حاضر محدود است، اما مهارت تولیدی تفنگسازان  

 قابل وصف است.

 پختونستان مرکزی:

پختونستان مرکزی دارای منابع سرشارمعدنی میباشد.معادن عمده  

زغال، سلفر، سرب، سنگ سرمه، سنگ مرمر منطقه عبارتند: نمک، 

بنو ونایکند، کوه های  ،پطرول، تیل خاک، در منطقه کوهات وبهادرخیل و 

 هزاره جات، ودیرۀ اسماعیل خان وجود دارد.

میوه جات از قبیل:انگور، انار، شفتالو،وسایر میوه جات در پختونستان  

،کاله  مرکزی وجود دارد. همچنان مصنوعاتی از قبیل شال، چپلی
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پکول،درهمه نواحی پختونستان مرکزی وسامان آالت چوبی بخصوص در 

ن شهرت فراوان دارد.صادرات منطقه عبارتند از دیرۀ اسماعیل خا

 نمک،تمباکو، ُگر)قندسیاه( و پوست باب. 

 پختونستان جنوبی: 

مولف دراین بخش بلوچستان را پختونستان جنوبی نامیده  است، چون  

قالۀ علیحده ای مدنظرمیابشد، بنابرین منابع اقتصادی  در بارۀ بلوچستان م

 ود.وطبیعی آن در آنجا شرح داده میش

 : کوهستان

صادرات عمدۀ کوهستان را چوب تعمیراتی تشکیل میدهد که انتقال آن 

ازطریق دریا صورت میگیرد.روغن وپوست باب وچارمغز نیز ازاینجا  

باب وشال های پشمی نیز صادر میشود. پارچه های نفیس برای لباس،قالین 

تولید   تولید وصادرمیکند.هکذا سامان آالت چوبی ونجاری وآهنی دراینجا

میگردند.چرم باب نهایت اعلی در اینجا تولید میشود.خصوصاً چرم آهو را  

آنقدر نفیس میسازند که مانند ابریشم نرم ونفیس است. صنعت چوب 

وس های بسیار ظریف درکوهستان خوب انکشاف کرده است. کاسه ها و پطن 

از چوب عادی و چوب چارمغز میسازند. درشهرک متی  وچنگی)مومند(  

اع  تفنگ ساخته میشود. شال بافی ونمد بافی دراینجا رواج دارد. شالهای انو

 جندال در ظرافت، نرمی، رنگ و گرمی و مرغوبیت شهرت دارند.

 :  باجور

د.از آنجائی که جو وگندم،عسل و فندق به وفرت در باجور یافت میشو

 این منطقه بقلت آب دچاراست، اکثرحاصالت آن منوط به باران میباشد.

 : مندمو 

بهترین اسلحه،در مومند تولید میشود. بشمول تفنگ های ده تیره  و  

تفنگ های شکاری. چپلی وکاله کاهی ساخت این منطقه بسیارشهرت دارد. 

بزرگ طبیعی منطقۀ   جوال وخیمه در جمله مصنوعات مومند میباشد. سرمایه

طریق  دَیرهمانا جنگالت است که منبع مهم عایدات مردم آن میباشد. چوب از

دریای پنجگوره به پشاور برای فروش ارسال میشود. اقالم صادراتی دیگر  

آن عبارتنداز عسل، پشم،ُکرک،وپوست حیوانات. صنعت چوب کاری در 

دراینجا ساخته میشود.   مومند شهرت دارد. کاسه ها و سایراشیای نفیس چوبی

پوشاکه   تفنگ، کارتوس، نیز دراینجا ساخته میشود.شال پشمی،کاله پشمی و

باب پشمی دراینجا ساخته میشود.در شهر تیرا فابریکات برای تولید انواع  
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تفنگها وجود دارد. در وزیرستان نیز فابریکات تفنگ سازی مصروف تولید 

ش وعدس،ارزن وحبوبات دیگر اسلحه میباشند. گندم وجو،ذرت، برنج،ما

، چوب  دراینجا زرع وتولید میشوند. روغن، عسل، پشم باب، پوست باب 

تعمیراتی زمینه تجارت را بحیث یکی از مناطق پرمنفعت فراهم ساخته است. 

با کمی توجه میتوان این منطقه را بحیث یکی از مناطق پرمنفعت اقتصادی  

سنگ سرمه، وتلک درکرم   پختونستان انکشاف داد. معادن سنگ مرمر،

 197 است. وجود دارند. این منطقه برای تولید انواع میوه ها خیلی مساعد 

مرحوم پژواک دراین رساله، به ارتباط پشتونستان سعی ورزیده است 

تاثابت نماید که سرزمین های قبایل پشتون هرگزجزو هندوستان نبوده وآنها  

ستان یکی بوده اند وفقط دراخیر از لحاظ فرهنگ، زبان وتاریخ با مردم افغان

جدا گردیده اند  در تحت شرایط وکیفیایت خاص از پیکر افغانستان ۱۹قرن 

وبه هند برتانوی داده شده اند،ولی هرگز تن به اطاعت ازحکومت انگلیس  

نداده اند وپیوسته این عدم اطاعت وعدم رضایت خود را با قیامها وشورش ها  

شته اند. وحال که انگلیس مصمم به بیرون رفتن علیه حاکمت انگلیس ابراز دا

افغانستان را دوباره به صاحب از منطقه شده است، می باید سرزمین های 

اصلی آن افغانستان واگذار نماید ویا اینکه برای قبایل نیز ریفراندوم)همه 

پرسی( عملی گردد تا آنها خود تصمیم بگیرند که آیا میخوهند از خود دولت  

ته باشند، یا میخواهندکه با پاکستان یکجا باشندویا اینکه میخواهند مستقلی داش

 ی افغانستان یکجا گردند؟  با کشور مادر یعن

درمکاتبات رسمی حکومت افغانستان عنوانی وزارت خارجه بریتانیای  

کبیر،متاسفانه  موضع گیری رسمی افغانستان به ارتباط داعیه پشتونستان،  

حق خود ارادیت بلکه بصورت حمایت از بصورت یک داعیه ارضی نه، 

اک هم برخالف  مطرح شده است و مرحوم پژو برای پشتونها وبلوچها،

خواست قلبی خود،حمایت وپشتی بانی دولت افغانستان را از قبایل پشتون  

وبلوچ آنسوی خط دیورند که با مردم افغانستان، مشترکات تاریخی  

حق خود  در پرتو اصل» وجغرافیائی وفرهنگی وربانی ودینی دارند،،

او   « ، که خودش مبتکر این اصل بود و براثر پافشاری واستداللارادیت

درجمله اصول منشور جهانی حقوق بشرسازمان ملل متحد قبول گردید، 

توضیح وتشریح مینماید و میخواهد به اولیای انگلیس بفهماند که این حق از 
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یم هند به دو دومینیون   مردم پشتون وبلوچ آنسوی خط دیورند، هنگام تقس 

انستان  گرفته شده است وآنها خواهان حق تعیین سرنوشت خود استند وافغ

،ازاین حق حمایت میکند تا آنها بتوانند خود تصمیم بگیرند که آیا با پاکستان 

 باشند، یا از خود دولت مستقلی داشته باشند ویا اینکه با افغانستان ملحق شوند. 

ک یک نکته بحیث نظرشخص خود او درمورد  دریادداشت مرحوم پژوا

م پشتونستان جلب شوند،  :" برای آنکه مردپشتونستان درج است که میگوید 

صرف پول کشور فقیری مانند افغانستان درست نیست . بعقیدۀ من باید  

قوانین و تطبیق قوانین درافغانستان بطورفوری وضع وموردعمل قرارگیرد 

بیک کشورقانونی براساس مساوات وعدالت که مردم پشتونستان درپیوستن 

اخیر و تعلل نکنند. اجتماعی، مراعات آزادیهای اساسی  وحقوق بشری ت

بدون اینگونه قوانین ، دیگر طوایف افغان )غیرپشتون( از پشتونستان به 

بیم وهراس بیشتری مواجه خواهند شد، زیرا نفوس پشتون درافغانستان 

ه از قرنها باینسو داشته است ، پشتونها  دوچند خواهد شد و با اکثریتی ک

هند آورد، و ازاینرو  اقوام دیگر مملکت را بیشتر تحت نفوذ خود خوا

افغانستانی وجود نخواهد داشت، وافغانستان عزیزپشتونستان غیر قابل  

   تحمل خواهد گردید."

کسانیکه مرحوم پژواک را می شناسند، او جرأت بیان همین مطالب را  

پادشاه وقت هم داشت ، بلکه عین نظر خود را درمواقعش  به صدراعظم و

که او را درکابینه راه نمی دادند، درحالیکه  بیان کرده و از همین بابت بود 

 وزیرخارجه بهتری از او نداشتیم .

 پایان  
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 مقاله پانزدهم 
 

 داؤد خان و روابط با پاکستان ،مکثی برمعضلۀ پشتونستان 

 کاظم بدهللا سید عبقلم داکتر

 ( پشتونستانمشی داودخان در مورد ازتصحیح یک غلط فهمی )

 

)مکثی برمعضلۀ   ممتع داکترصاحب کاظم ضمن مقالتی دانشمند افغان

متن   سه سند مهم: یکی، با نشر پشتونستان  داؤد خان و روابط با پاکستان(

در فیصله آن لویه جرگه دومی و ،۱334بیانیه داودخان در لویه جرگه 

وسومی ارسال نامه ای درحمایت  پشتونستان، حق تعیین سرنوشت مردمورد م

 سرمنشی سازمان ملل متحد، یلوچستان پاکستان، عنواناز آزادی خواهان ب

  یک در هیچ رااسناد  آن ،خدمتی بزرگی انجام داده اند که من تا نشر این مقاله

   نخوانده بودم.  ازتاریخ های معتبرکشور

اله داکتر صاحب کاظم، من فکر میکردم که مشی تا پیش از نشراین مق

  ۱۹۴۹درسال  م است کههفت شورای دوره  فیصلههمانا حکومت داودخان، 

ادعای اراضی  حکومت راموظف به و را ملغا اعالم کرد معاهده خط دیورند 

 .نمود  آنسوی خط

متاسفانه بعلت عدم موجودیت متن بیانیه داودخان در لویه جرگه   

جرگه، بسیاری ها مثل من به اشتباه رفته اند  وفیصلۀ لویه1334

نی این پشتونستان از  «) یع داپشتونستان زمونگ! شعار:»  .بخصوص

تونستان از ماست ښپنمود که تلقین می ما وش گدرطوری هرشب  ماست(،

باید برای دوباره بدست آوردن  و مییافته است )بوده( که پاکستان برآن غلبه 

بقول داکترصاحب کاظم داستان   درحالی که !آن حکومت را تحت فشارگذاشت 

نهم سنبله   روز» که:  د بونجا آغاز شده ازآ»داپشتونستان زمونگ!« شعار

  ل یو مهم قبا یجرگه عموم نیاول ( 1948آگست  30مطابق )  1327

  نوار، ی ش ،یاورکزائ ،ی دیافر ،یچارسنگ، شموزائ آزاد،ی مومند، صاف

و آنها   دی"چهار سده" دائر گرد در (سودیم)مسعود  ر،یشلمان، وز ،یلوارگ
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 جلسه  نینمودند. دراپشتونستان را اعالم  لیو تشک یمعاهده مهم اتحاد مل

 یانتخاب شد که مش سی رئ ثیبه ح یبیا ری خان مشهور به فق یعل رزایم

 کرد:  انیب  نیچن سه ماده یخود را ط

و استقالل   تیکه تمام میکنیازحکومت پاکستان مطالبه م - 1 »

صالح و امن اعتراف کند و از   راه افغان را از ونیتان خاک هفت ملپشتونس 

به   کند خود را امر یو لشکر  یملک یها جنتی و ا نیامروز تمام مامور

نکنند،  نیروند. اگر چن رونیاز تمام نقاط پشتونستان ب یصورت فور

 ی لجاجت حکومت پاکستان واقع شدن نیدراثر ا کهی می عواقب وخ تیمسئول

حکومت پاکستان  بدوش زد خدا و هم نزد مؤسسه ملل متحداست، هم ن

 خواهد بود. 

ما ناقص است از دولت برادر خود افغانستان  ینشرات  لیچون وسا - 2

اطالعات و  میدارند، خواهشمند  یمی صم یهمدرد که همواره با پشتونستان

افغغانستان نشر  یویراد و دیپروگرام ما را مربوط به پشتونستان درجرا

 کنند.

کابل   وی راد ق ی" از طرږاساس پروگرام "دا پشتونستان زمون  ن یبه ا] 

که شعار "دا   کنندیها فکر م  ی به نشرات آغاز کرد. بعض تانوافغانسیراد بعداً 

نبود   نیچن کهیدرحال دهد، یمی افغانستان را معن ی" ادعاږپشتونستان زمون 

 [ کاظم . کردیم انیمردم پشتونستان را ب یبلکه آواز و ندا

  م یخواهشمند ایاز موسسه ملل متحد و مراکز عدالت پسند دن - 3

عضو حساس خود بشناسد و  کی  و کت آزادممل کی ثیپشتونستان را بح

خاک پشتونستان  یو آزاد تی حکومت پاکستان را مجبور سازند تا به تمام

 198.« اعتراف کند

در  ۱۹۹" یگ"ُمغل ۀو متعاقب بمبارد منطق ه یاعالم نی استقبال از ا به 

  ۱32۸سرطان  لیگرفت ، در اوا صورت ی پاکستان  ارات یط ۀلیکه بوس  ای کتپ

 
قسمت  (د خان و روابط با پاکستانپشتونستان  داؤ ۀبرمعضل یمکث،مقاله )کاظم  دعبدهللایداکتر س  - 198

 2017دوم، افغان جرمن آنالین فبروری 
که تا آنوقت در  یس یدولت پاکستان به کمک مشاوران انگل نیکبود: ارا نقراریاز ا یمغلک انیجر - 199

فکر  نیپشتونستان مشاهده کردند، به ا هیموقف افغانستان را در قض تیجد یوقت کردند، یم خدمتپاکستان 

پشتونستان وادار سازند.  ی نظر کردن از ادعا به صرف میرژ رییتغ دیبا تهد را تا حکومت افغانستانافتادند 
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دولت، مردم  ندگانیاز نما یبا شرکت تعداد  یبزرگ جرگهدر شهر جالل آباد 

خود پا فراتر  یشعارهادرپشتونستان و مردم افغانستان دائر شد و اما آنها 

از  یبه تأس قبول ندارند. را« ورندی د ۀخط مرد »گذاشتند و اعالم کردند که 

  3۰مطابق ) ۱32۸سرطان  ۱۰ خی بتار (هفتم ۀدور)  یمل یشورا ه،یاعالم  نیا

را فاقد اعتبار  ورند یادعا گذاشت و معاهده د  نیا بر  د یمهر تائ (۱۹4۹ن جو

 «دانست. 

 است که بعدها در اذهان ۀصلیهمان ف نیاداکترکاظم عالوه میکندکه :»

دان افغان تا امروز درارتباط و دولتمر ونیاسیاز س یاریبس  یو حت عامه

  ن یا کهیحالدر رد،یگیاستناد قرار م  مورد ورندی نشناختن خط د تیبرسم 

  ده یدائر گرد پشتونستان که مشخص بر موضوع 1334جرگه  هیدرلو هیداع

  صله یو فقط در ف دیآن نگرد ۀنام  صلهیو ف بیبود، مطرح نشد و شامل تصو

 .  افتیضمنا تذکر همان سال  زانی م 23مورخ  یمل یشورا نامه

  ی ازطرف شورا ورند ی معاهده د  یوجود همچو مصوبه و اعالم الغا  با

  ی ادعا  کی ث یتا موضوع را به ح  نخواست  بازهم دولت افغانستان ،یمل

دولت در مطرح  بلکه ببرد، شیپ  ورند ی بطالن خط د  گریو به عبارت د  یارض

  خط  نی ب کهیائ آنه یعنیآزاد  لیقبا یسرنوشت و خود مختار نیی ساختن حق تع 

 200  «.کرد ی" مسکون بودند، تالش م یو "سرحد ادار ورند ید 

فوق و متن بیانیه داودخان وپیشنهادات او به لویه   با مطالعه توضیحات 

جرگه وبالنتیجه فیصله آن لویه جرگه، بروشنی فهمیده میشود که ما پیام این  

لویه جرگه  ، زیرا داودخان در آن شعار ومشی داودخان را غلط فهمیده بودیم

 دو پیشنهاد ارایه کرده بود: 

 
 یبود و در آنجا م آمده امان هللا را که از رنگون به پاکستان شاه جان برادر نیصد سردار اممق نیبه هم

 یدر صدد جمع آورسرحد آمد و  یبه حواش  پاکستان کیمورد نظر قرار دادند. موصوف به تحر ست، یز

ان بطرف افغانست ی ده هزار نفر لشکر کیبرآمد و درظرف چند روز با  (سودیم)لشکر از قوم مسعود 

را که در آن  یمغلک هیقر و ادندفرست خود را اراتیاو ط هیها جهت تقو یموقع پاکستان نیحرکت کرد. در ا

 نیشدند. ا مجروح مقتول و ی ثر آن عده اتمرکز داشتند، بمبارد کردند که درا یقوم ی و قوا یعساکر افغان

 ).گرفت صورت ی خان غاز در زمان صدارت شاه محمود (  1328مصادف با خزان ) 1947واقعه در سال 

 ()داکترکاظم(67و  66"، صفحه ایرشت قاسمدیس  یاس یشود کتاب: "خاطرات س  دهید دیشرح مز ی برا
قسمت دوم، افغان  (ؤد خان و روابط با پاکستانپشتونستان  دا ۀبرمعضل یمکث،مقاله )کاظم  هداکتر - 200

 2017جرمن آنالین فبروری 
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مردم پشتونستان را  ۀرانمص یتظلم و ندا یحکومت افغانستان صدا ایآ-۱»

و  دیبگو کیخود لب کیبرادران خون شر آن حقوق مسلم یۀمربوط حما

 نه؟  ایکند،  هیحقوق مشروع و مسلم شانرا حما

 شود، یشده و مکه با پاکستان کرده  یحاتیچون موازنه قوا با کمک تسل-2

 ۀبقا و محافظ یحکومت افغانستان برا ایآ خورده،منطقه کامالً بهم نیدرا

 201« ر؟ یخ ای د،ینما  مملکت اقدام یدفاع یۀخود بغرض تقو یشرافت مل

و لویه جرگه پس از غور و بحث  چندین روزه به حکومت افغانستان  

 توصیه وصالحیت داد: 

تان که برادران  سرنوشت مردم پشتونس  نییحق تع تیحما - ۱»

مردم پشتونستان  ۀتود ۀعام درخواست  بنا بر ، و همنژاد ما هستند شیهمک

 بحکومت  جرگه هیلو هذایبناًء عل  ملت و حکومت افغانستان است ۀفیوظ

و عرق و  خی و اشتراک تار یاوامر شرع  جابات ی که مطابق ا کند یم هیتوص 

آنها  سرنوشت  نییحق تع یعامه مردم پشتنونستان برا درخواست  کلتور از

 . ند ینما  ت یحما

ن  موجوده حکومت پاکستان مخصوصا بهم خورد  است ینظر به س  - 2

از  ینظام  یها [کمک]گرفتن کهمک  اثر منطقه که در نیتوازن قوا در

و اقدامات  سوء ۀممالک بزرگ ازطرف پاکستان بوجود امده، اضرار اراد 

موقع   نیس در چنپاست،  دهیمتوجه گرد  زیخطرناک پاکستان به افغانستان ن

حفاظت استقالل و  ۀضی حکومت است مملکت را نظر بفر ۀف یوظ پرخطر

 کند.  هی تقو یمل تی تمام

و ضرورت وقت حکومت را  جابات یا ۀجرگه بمالحظ هیلو  هیعل بناءً 

 کهیکه ممکن باشد و بهر قسم لیوسا و تا بهر گونه طرق کند یم هیتوص 

  ه ی و تقو مجهز غرض دفاعشود، مملکت را ب سری بصورت شرافتمندانه که م

 . د ینما

  چ یکه به دارد یاز ملت افغانستان اعالم م یندگ یجرگه به نما  هی لو - 3

خود ملت   یو آرزو لی برخالف مرا  پشتونستان یوجه صورت عالقه ها 

  72نمبر  ب یتصو مورد  نیو در پشتونستان جزء خاک پاکستان ندانسته

 
 7201ن جرمن آنالین فبروری مقاله ، افغاهمان ، کاظم  هداکتر - 201
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 ق ی و تصد  د یرا تائ  نای و اع  یمل ی شورا نیمجلس ۱334 زان یم  23 یخ یتار

 .د ینما یم

لت را م یهرسه مقصد فوق آمادگ یبان ی جرگه به پشت هی لو درخاتمه

متن  انیپا)التکالن. هیو عل قی هللا التوف من. ودهد یم نانیبحکومت وعده و اطم 

 2۰2  «( ۱334جرگه سال  هیلو ۀصلیو ف بیتصو

-که بانشر مقالت ممتع تحقیقی مینمایم از داکترصاحب کاظم امتنان 

سیاسی   -تاریخی وتحلیلی خود، مرا وامثال مرا از یک غلط فهمی تاریخی

ابر آگاهی تازه بجا والزم میدانم تا از انتقاد های خود به نجات دادند و بن

آدرس مشی داودخان در باره پشتونستان ، از روح آن مردبزرگ تاریخ  

یت  وشهید وطن داودخان معذرت بخواهم و یاد شان وتالش شان را درحما

 ازحق تعیین سرنوشت مردم پشتونستان گرامی بخواهم .
 

صدراعظم کشور مجبور ومکلف بود  مسلم است که داودخان به عنوان

برایش مجازکرده   ۱۹55ش/ ۱334تا مشی را که لویه جرگۀ افغانستان در

درهمان چوکات با پشتونستان،بود،یعنی دفاع از حق تعیین سرنوشت مردم 

بعد از فیصله شوری ملی  ۱334فیصله لویه جرگه  پاکستان برخورد نماید.

ر داده بود و ادعای ارضی را  )که معاهده خط دیورند را ملغا قرا۱32۸

ش  ۱334مطرح کرده بود( تدویر یافته بود و چنانکه دیده میشود لویه جرگه

را تائید نکرده است. زیرا لویه جرگه   ۱۹4۹/ ۱32۸فیصله شورای ملی سال 

یت اقتصادی و نظامی افغانستان،وتجارب بدست آمده  با در نظر داشت وضع 

، درک میکرد که ۱334 -۱32۸ از برخورد با پاکستان در طول سالهای

افغانستان نمیتواند جغرافیای منطقه را تغییر بدهد وادعای الحاق سرزمین  

  عارهای وشهای از دست رفته رامطرح کند. آنهای که ادعای ارضی دارند 

جز ابراز احساسات خشک وبیهوده راه حل دهند، سرمی)ازآمو تا اتک( 

گماشته شده باشند تا افغانستان را که  معقولی پیشنهاد کرده نمیتوانند ویا شاید 

 بشدت آسیب پذیر شده است متحمل جنگ و تجزیه نمایند.

 

 از دید امیر عبدالرحمن خان :تونستان شپ

 
قسمت  (پشتونستان  داؤد خان و روابط با پاکستان ۀضلبرمع یمکثمقاله )،کاظم  دعبدهللایداکتر س  - 2۰2

 2017سوم، افغان جرمن آنالین فبروری 
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خود عنوانی  امیر عبدالرحمن خان، در تاج التواریخ ونیز درنامه های

وبلند خیل و ُکرم و افریدی و ویسرای هندوستان مناطق قبایلی وزیرستان 

اجور و سوات و بُونیر ودیر و چپالس و چترال تا درۀ کافرستان)نورستان( ب

مردمان مناطق سکونتګاه  عنی که آنیرا بنام "یاغیستان" یاد کرده است. 

 .  حکومتی نیستندد که حاضر به اطاعت از هیچ میباشیاغی وسرکشی  

بر اثر توطئه ها وفشارهای سیاسی ونظامی انگلیس  این مناطق 

  از پیکر  ۱۸۹3دالرحمن خان، توسط  معاهده دیورند در سال برامیرعب

در سالهای پس از جنگ جهانی  وافغانستان جدا وبه هند برتانوی تعلق گرفت. 

عنوان  ه ب این مناطق ، ۱۹47دوم و بطور خاص بعد از ایجاد پاکستان در 

 »پشتونستان« مورد ادعای افغانستان با پاکستان واقع گردید.

" قبایل سلحشور  یاغیستانصعب العبور کهساران"دردره های تنگ و

وجنگجو وشجاعی بود وباش دارند که به آزادی وخود مختاری خود سخت 

عالقمند اند وبه هیچ صورتی حاضر نمیگردند ازقدرت های  بیگانه اطاعت 

نان به علت وجود کوه های بلند وقلت زمین های زراعتی اغلب از کنند. ای

دولت های افغانستان سرباز میزدند وخود از  پرداخت مالیات وخراج به 

کاروانهای تجارتی ایکه از هند از طریق پشاور وخیبر به کابل  ویا برعکس  

یات رفت وآمد میکردند، باج میگرفتند و با همین باج گرفتن ها قسماً امرار ح

میکردند. امیر عبدالرحمن خان درمکاتبات خود با حکومت هند برتانوی 

"  نامیده وادعا میکرد که آنها از نظر دین یاغیستانمناطق را " باشندگان این 

وتبار وزبان وقومیت به افغانستان تعلق دارند، اگرچه از دولت افغانستان 

آنها کدام منفعتی بدست  اطاعت چندانی ندارند و دولت افغانستان هم از وجود 

 نمی آورد. 

لی مذکور،  اما هدف انگلیس از تحت سیطره در آوردن مناطق قبای

ایجاد  دومین کمربند حفاظتی هند برتانوی درمقابل روسیۀ تزاری بود. 

کمربند حفاظتی اولی بین متصرفات روسیه وهند برتانوی  کشور افغانستان 

یرهند برتانوی میتوانست بود که در صورت حملۀ روسیه به قصد تسخ

فرصت  دشمن متجاوز را تا مدتهای زیادی زمین گیر کند و برای انگلیس

فراهم آورد تا برای مقابله با روسیه شرایط بهتر ودست باالتری داشته  

 باشد. 

تصرف برای درک کرده بودند که ممکن است روسها انگلیس ها 

ا فتح کنند وبسوی هند به افغانستان حمله کنند، ودز هندوکش رهندوستان 
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ر نمایند،  عبو (یاغیستان«) دژجهالتسرازیر شودند، اما نخواهند توانست از» 

سال بعد از قرارداد  ۹۰چنانکه برمبنای این پیش بینی انگلیس، روسها 

برافغانستان هجوم آوردند، هندوکش را در همان   ۱۹۸۰دیورند،درآغازسال 

اق نمودند، اما ده سال تمام برفرق شروع تهاجم خود فتح نمودند ودرکابل اتر

یبر عبورکنند وچکمه در قبایل پشتون کوبیدند، مگر موفق نشدند تا از درۀ خ

تا   ی می پنداشتند ضروربنابرین انگلیس ها بسیارآبهای گرم باز نمایند.

بحیث دژی  یاغیستان)یا پشتونستان( را از تصرف افغانستان خارج کنند واز

هم از  استفاده کند وبرای این مقصود ،از آن وسها تسخیر ناپذیردر برابر ر 

جتماعی ونظامی فراوانی برای امیر  داخل وهم از خارج فشارهای سیاسی وا

عبدالرحمن خان واردکردند تا امیر مجبورگردد  کهمناطق یاغیسان را به 

  انگلیسها واگذار کند.

رافغانستان  البته انگلیس زمانی به این فیصله رسید که قبل از آن دوبار ب

حمله کرده بود تا مرزهای هندوستان خود را به دریای آمو ودرصورت غیر  

بودن این نقشه،تا هندوکش باال بکشد، اما در هردو نوبت، با مقاومت  عملی

شدید مردم افغانستان روبرو شدند ومجبور به ترک افغانستان گردیدند. 

ام ترک این  انگلیس ها در هر دونوبت تجاوز خود برافغانستان هنگ 

 کشوردوپس لگدی مهلک برافغانستان زدند: 

های افغانستان را که شاه شجاع   پسلگدی اول،آن بودکه  تمام سرزمین

به   ۱۸3۸قبل از رسیدن به تخت سلطنت کابل ، بموجب معاهده اتحادمثلث در 

سیکها واگذار شده بود، مانند:کشمیر، پشاور، ودیره جات بشمول سند وغیره 

ز افغانستان جدا و درتصرف انگلیس در آمد. و درپس لگدی دوم، برای دایم ا

سرزمین هایی چون : سیبی، دارو  حمیلی گندمک بر طبق معاهده ت ۱۸7۹در 

وچاگی ، کویته ، چمن ، پشین،کرم ، وزیرستان ، پارا چنار، سوات، باجور، 

به  جدا و بنیر ، دیر ، چپالس ، چترال، باشگل و غیره را از پیکر افغانستان

برامیر ۱۸۹3که با تحمیل معاهدۀ دیورند در  پیوند گردید  هندبرتانوی

 برآن مهر تائید زده شد.عبدالرحمن خان  

یکی از محققان و پژوهشگران جوان افغان است،که  آقای رحمت آریا،

در سالهای اخیر مقاالت استوار و پرقوتی از وی در عرصۀ تاریخ و جامعه  

مه های بسیارارزشمند وی ، مقاله ای است  افغانستان خوانده ایم. ازترج

که حاوی نکات مهم تاریخی  زیرعنوان» امیرعبدالرحمن خان، امیر آهنین«، 

و تازه  در مورد »بازی بزرگ« واوضاع سیاسی افغانستان درعهد 
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را که بازی  ای هساح »  امیرعبدالرحمن خان میباشد.دراین مقاله آمده است:

در  گرفت، از کوه های پربرف قفقازبزرگ غرض تسلط سیاسی در بر می

 یانه، افغانستان،غرب شروع، دشتها، صحرا ها و سلسله کوه های آسیای م 

ترکستان چینی و تبت را در شرق احتوا مینمود. طول مجموعی این ساحه  

میرسید. باید یادآورشد که ساحۀ این   ۱۰۰۰عرض آن به  و کیلومتر 3۰۰۰

ی محراق آن افغانستان بود و افغانستان  بازی بهر انداره ایکه بزرگ بود ول

رتانوی را تشکیل میداد. البته میانه، شرق میانه و هند ب معبر تاریخی آسیایی

، هنگامی که روسیه ۱۹این فعالیت ها در اوایل قرن  قابل ذکر است تمام

راه به جانب جنوب و جنگ قفقاز آغازکرد، اتفاق  تزاری شروع به باز نمودن 

قفقازی، روسها نگاه های حریصانه ای بسوی  بی اقوام مسکونافتاد. با سرکو

اراضی و توپوگرافی مشتمل بر صحرا   تمانشرق نمودند، که از لحاظ ساخ

دریا ها و جلگه های   ، برف های پهناور و سلسله کوه های بلند و پُر از

ن قرار آخوقند در  ، بخارا وهسرسبز بوده که خان نشین های مسلمان خیو

را  نانچه پیشروی روسها به سوی این سرزمین ها زنگ خطری، چند داشت

بنابرین افغانستان آنوقت از دو زاویه  «.ورد برای لندن و کلکته به صدا درآ

مورد تهدید بود. بعد از اثرات دو جنگ افغانها با انگلیس و نبود یک دولت 

مستحکم، کشور را به خان نشین های محلی چنان منقسم ساخته بود که هر  

ن در منطقۀ خویش در واقع پادشاه بالقوه و مطلق العنان منطقۀ خود بود، خا

نواهی از طریق قدرت مطلق العنان وی به منصـۀ اجرا در می  تمام اوامر و 

آمد. درست مثل خان نشین های کشورهای آسیای میانۀ آنوقت که سرانجام  

 دراثر نبود دولت های مرکزی طعمۀ حرص امپراتوری در حال پیشرفت 

روس شدند. افغانستان آنروز در حقیقت پارچه های کنفدریشن های قومی  

چه پارچه یی بود که به بسیار آسانی میتوانست در محور  درهم شکسته و پار

دو قطب متضاد در حال پیشرفت و مترصد جذب شود، لذا کشور به زعیمی  

و   چون امیرعبدالرحمن خان نیاز داشت تا همۀ این اجزا را ازطریق ریفرم

  2۰3 اعمال فشار با هم متصل سازد."

دید وادار به  امیرعبدالرحمن خان تحت فشار خیلی ش ۱۸۹3در سال 

 Sir Mortimerپذیرش هیأت هند برتانوی برهبری سر مارتیمر دیورند 

Durand  شد تا خط سرحدی میان هند برتانوی و افغانستان را در بین ساحات

خط سرحدی مذکور  ۱۸۹3ن سال پښتون نشین مشخص گرداند. قبل از پایا
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رند عالیم و بین هیأت برتانوی و امیر پذیرفته شد. در رابطه با خط دیو

مشخصاتی وجود دارد که آنرا به نام ساحات مسوؤلیت سیاسی قلمداد کرده اند 

نه منحیت یک سرحد رسمی بین المللی، و به امیر هرگز اجازه کنترول  

نشد زیرا این ساحات قبأل در اثر  ساحات مشخص چون )کرم و چترال( داده

 معاهدۀ گندمک در استیالی انگلیس قرار گرفته بود. 

خط دیورند از قلب قراء و قصبات قومی گذشت ولی هرگز قادر به 

تغییر دایمی و حقیقی توپوگرافی، دیموگرافی و حتی ستراتیژی نظامی این  

قه بجا نگذاشت منطقه نشد. این خط نه اینکه اساس صلح و امنیت را در منط

نستان و  بلکه اساس منازعات میان دولتین افغانستان و هند برتانوی و بعداً افغا

 .2۰4 پاکستان را نهادینه ساخت.« 
زعمای افغانستان از امیردوست محمدخان تا  امیر شیرعلی خان و 

ازغازی امان هللا خان تا  سردار داودخان،همگی به آرزوی الحاق مجدد )  

فغانستان سرهای خود را دراین راه از دست داده اند.  پشتونستان( به ا

ر چهاردهه اخیر نیز زیر سر داعیه  مشکالت امنیتی وسیاسی واقتصادی د

پشتونستان نهفته است. باید کوشید تا مردم خود را با راه اندازی یک  

 رفراندم عمومی از مصیبت های وارده از جانب پاکستان نجات داد. 

ستان، بلکه شبیه ادعای مالکیت الماس کوه نور ادعای مالکیت برپشتون

سال زیب تاج   ۹۰هم برای مدت در تاج ملکه انگلیس است. الماس کوه نور 

پادشاهان افغانستان  بود ولی بعدها  رنجیت سینگ زعیم پنجاب ، آنرا ازشاه 

فراری افغان ، شاه شجاع ، بزور یا به خدعه گرفت وسپس از رنجیت سینگ  

افتاد و امروز برتارک تاج ملکه انگلیس می درخشد، اما زور بدست انگلیسها 

 آن از ابرقدرت انگلیس، نمیرسد.افغانستان برای باز ستانی 

به نظر من، سیاستی که داودخان در رابطه با پشتونستان مطرح، و  

تائید یا تردید آنرا به لویه جرگه واگذار کرده بود، در چارچوب امکانات و  

و اقتصادی کشور یک سیاست معقول بود.  و بمنظور    توانایی های نظامی

ی خط برهبری احزاب سیاسی قبایل  تقویت  جنبش  آزادی طلبی مردم آنسو 

پشتون وبلوچ، حامی بزرگ بشمار می آمد.  انتظارمی رفت که خود قبایل  

آنسوی خط دیورند نیز از خود حرکتی نشان بدهند تا جهانیان بدانند که آیا آنها 

صاحب کشورمستقلی  بنام پشتونستان باشند یا میخواهند با کشور  د میخواهن

 پاکستان را بر هردوی دیگر ترجیح میدهند؟  مادر ملحق گردند و یا
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دولت افغانستان بادرک توانائی های نظامی طرف مقابل ومقایسۀ آن با  

امکانات وظرفیت های نظامی واقتصادی خویش وشرایط و اوضاع بین  

حمایت از  ادعای ارضی« را کنارگذاشت و درعوض سیاست المللی مسئله » 

را در برخورد با پاکستان سیاست مردمان آنسوی خط حق تعیین سرنوشت 

ملی خود مشخص نمود.اما برای دفاع تمامیت ارضی کشور مجبور بود  

بنابرین دو موضوع مهم را  اردوی ملی را از هرطریق ممکن تقویت کند. 

، بعد از غور  1334درمیان گذاشت. لویه جرگهصاف و شفاف با لویه جرگه 

از حق تعیین سرنوشت   وبحث ، به حکومت اجازه وصالحیت داد تا اول

مردمان آنسوی خط دیورند که با مردم افغانستان مشترکات زبانی وتاریخی  

ً اردوی افغانستان را از  وجغرافیائی ودینی دارند،حمایت نماید. وثانیا

 یک معاصر مجهز وتقویت کند.هرطریق ممکن با سالح وتخن

د، به درچنین شرایط واوضاعی بود که افغانستان خود را ناچار دی 

اتحاد شوروی رجوع کند وبه خریداری سالح های مدرن و اعزام محصالن  

نظامی برای آموزش کدرهای نظامی در اتحاد شوروی اقدام کند. با خریداری 

نظامی اتحاد شوروی  سالحهای ساخت شوروی، حضوراستادان ومشاوران 

 به کشور نیز الزمی مینمود، زیرا محصالن جوانی که برای آموزش شیوۀ 

،پنج شش  سال  ند بکارگیری این سالح ها به اتحاد شوروی اعزام شده بود 

که کدر های تربیت شده در اتحاد شوروی به وطن برگردند  ند زمان بکار داشت

 خود بگیرند.و سمت های استادی این سالح های جدید را بدست 

از دست دادن مرض مبتال به بعضی از اشخاص صاحب غرض و 

مفتی میزنند وحکومت افغانستان را مالمت میکنند  حرف هایمنافع شخصی،

که چرا در فالن تاریخ و فالن زمان سرزمین های آنسوی خط دیورند را 

دوباره متصرف نشد؟ این اشخاص هنوز درخواب های خرگوشی فتوحات  

ود غزنوی ویا فتوحات احمدشاه درانی فرو رفته اند! در سلطان محم

شرق وغرب تقسیم شده بود، امکان   روزگاری که جهان بدو قطب نظامی

چنین فتوحاتی برای افغانستان فقیرنیمه مجهزبا سالح های کهنه باقیمانده از 

جنگ اول و دوم وسوم افغان وانگلیس، برای افغانستان محاط بخشکه ومحتاج 

انزیت پاکستان،کار آسانی نبود و بعد ازاین هم تا زمانی که از لحاظ  براه تر

 علمی درحد باالتر ازپاکستان نرسد، ممکن نیست.  نظامی واقتصادی و 

افغانستان  نه در آن وقت و نه در حال حاضر توان مقابله نظامی با  

پاکستان را بخاطر پشتونستان ندارد، مگر اینکه اول خود مردم پشتونستان، 
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رای رهائی واستقالل خود از زیرسلطۀ پاکستان دست به قیام بزنند و بعد  ب

امع بین المللی از حق تعیین سرنوشت شان حتی االمکانات افغانستان درمج

 حمایت کند. 
 

 1334جرگه  هیمحمد داؤد صدراعظم درلو یۀانیب متن

 چیبطور مکمل بعد از نشر بار اول در همان سال در ه هیان ی ب نیا» 

با نشر دو پراگراف  فقط گرانیو از آن به بعد د  دهیبه نشر نرس گرید  یجا

به متن مکمل بوده باشد.   یآنهم عدم دسترس  لیدل د یه اند و شا آن اکتفا کرد  ریاخ

 ی خ یسند مهم تار کی ث یآنرا به ح خواهم یسال م 63 گذشت  بعد از نکیا

 )دارم  می خدمت عالقمندان تقد 

 م یهللا الرحمن الرح بسم

 !محترم مردم ندگانیجرگه و نما  هیلو سیحترم رئ م یشاغل

است، ازهمان وقت  یدنهند آزاد ش ۀقار مین  د یحس گرد  کهیزمان

امور حکومت  یا یو دقت اول توجه حکومت افغانستان در مذاکرات خود 

جلب و  شیپ از شیخود پ یسرنوشت برادران پشتونستان نیی را درتع هیبرطان 

حکومت  د،یگرد یهند آغاز م ی ا زعماب  هی مذاکرات وفد برطان کهیهنگام 

  ی ادآور ی ی طانومردم را باز بحکومت بر نیسرنوشت ا موضوع افغانستان

شدن از هند   رونیب یخود را برا میتصم  حکومت انگلستان کهینمود و در وقت

خارجه   بوزارت  که یهائ ادداشت ی افغانستان توسط  ۀ اعالن کرد، وزارت خارج

سپرد،  یهند در دهل یخارجه حکومت مؤقت امور  ۀانگلستان در لندن و ادر

 .د یت رسانمردم پشتونستان را بسمع هر دو حکوم  حقوق موضوع

  ۱334جرگه  هیدر لو  هیان یب راد یا نی داؤد صدراعظم افغانستان ح  محمد 

ها از   سیپس از خارج شدن انگل  متأسفانه  ش منعقده قصر "ستور"  شهر کابل

و   لیم  برخالف بلکه امد،یبعمل ن ینائسرنوشت آنها اعت نیی هند نه تنها در تع 

  ا ی شانیکه ا د ید گر لی شان تحم  یباال یعیرطب یمردم دو شرط غ  یآرزو

  ی کیبا پاکستان ملحق شوند. حاالنکه ملت پشتونستان ب ایو  هندوستان بکشور

  از آنها ملحق شدن را آرزو

 .خواست یم یو آزاد  ت ی خود مختار یو برا نداشت 
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 شود،یم دهیکمتر د  یکنون یایتأسفانه در دنآنجا که حق و عدالت م از

در مقابل   ینشد و بصورت تصنع  داده موقع آنها ۀآرزو و حقوق حق  نی طبعا با 

 .آمد  بعمل یریگ یبا پاکستان از آنها رأ  ایدو سؤال الحاق به هند 

هم که   گریسؤال د  کیآنها  یپشتونستان مطالبه نمودند که برا  مردم

مطالبه   نیا یشود، ول دهیشان باشد، گنجان خود  عبارت از انتخاب کشور آزاد 

خود را اعالن   مقاطعه شده زیتجو  دمفرانیبا ر شانینشد. ا رفتهیپذ  زیآنها ن

 هند  ریمسلح آمپ یاردو یقوا  سیحاکم انگل ۀوقت در تحت ادار نینمودند. در

به اصطالح خود شان   ا ی و  یقطع فراندمی ر نیآنها ا یاشغال سیو پول  یبرطانو

معلوم بود،  شیاز پ شی آنرا هم که طبعا پ  ۀجینت  و  عادالنه بعمل امد  آزاد و

  دند، یانکار ورز آن ظم مردم پشتونستان از شمول بهقسمت اع کهیدرحال

پاکستان   یعنیبنفع خلف خود  یفیضع  اریبس  یصد ی را] با ف جهینت  سهای[انگل

ستان  قسمت پشتون کیوانمود ساختند که سرنوشت  ب یترت  نی و با  کردند  اعالن

 .شد  مربوط سرحد به پاکستان ۀصوب  یعنی

را قطعا  صلهیف نیا وقت حکومت افغانستان اعالن کرد که درهمان

  ی قبائل یآن که عبارت از عالقه ها گرید  قسمت  شناسد. راجع به ینم ت یبرسم

پاکستان اعالن   حکومت  و هیحکومت برطان زیپشتونستان آزاد باشد، ن یعنی

 سابقه را معتبر خواهند شمرد. اعتبار آن یاد هانمودند که با آنها قرارد 

آنرا در پشتونستان آزاد  یعمل ۀجیکه امروز بچشم نت  ست یزیچ قراردادها

 .میکن یمشاهده م

  ۀ صوب ی پشتونستان و الحاق جبر یعالقه ها یافغانستان جدائ حکومت 

ملت پشتون و هم از نظر  یپشتون هم برا مردم یسرحد را برخالف آرزو

ناگوار آنرا   عواقب  دانسته می جهان مضر و وخ ۀ گوش نیمت ا صلح و سال

 .د یرسان یپاکستان مامور  یا ی[متواتر] بتوجه اول

پاکستان نوابزاده  د یجناح گورنرجنرال فق یمرحوم محمدعل  کهیوقت در

خود بکابل فرستاد، حکومت افغانستان   یخصوص  ۀند ینما  ث یرا به ح  دهللایسع

به نامبرده   پشتونستان سرنوشت مردم  ۀصلیخود را نسبت به عدم ف شیتشو 

معاهده مؤدت در  یامضا یاو برا شنهادات یاظهار و عالوه نمود که پ

. شود ی شناخته نم ینشود، عمل نی مردم پشتونستان مع سرنوشت  کهیصورت 
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مذاکرات مربوط به سرنوشت   ۀبار درخود را ت یموصوف عدم صالح ندهی نما

 .مردم پشتون وانمود کرد 

  ی عبارت از شاغل کهیمخصوص  ۀند ی مطلب نما نی ا یبرا  حکومت 

امور   یای اول کهی. در مذاکرتفرستاد  یکراچ هللا خان باشد، به ب یدکتور نج 

مسئله را  نیا حل آن نشر شده است. آنها ۀپاکستان با نامبرده نمودند، خالص

  س یکشور نو تأس کی ث ی خود را بح  ۀوعده داده و مشکالت موجود  ندهی آ یبرا

 .آوردند  یو امثال آن عذر ها  نانی پناه گز ۀمسئل لیقب از

از راه مذاکره  ایمتماد  پشتونستان را یۀحکومت افغانستان حل قض چون

  ث یبارز خود را به ح ت یشخص  کیبنابرآن  داشت، می و مفاهمه دوستانه تصم

موضوع را   نیتا ا نمود  فوق العاده به پاکستان اعزام ۀند ی و نما ریکب ریسف

 .د یامور پاکستان مطرح نما یای با اول  یپلوماسید  ۀمذاکرات معمول یدرط

  ۀ صلیاز ف زین  خانی اه ولپاکستان به واالحضرت مارشال ش حکومت 

جناح قائد اعظم   یمرحوم محمد عل نکهیا تا دادند؛یم  ییموضوع وعده ها 

  ز یاو را ن یها و وعده افت یبود، وفات  یپاکستان که مرد مدبر و کار آگاه

پاکستان   د یجنرال جد  گورنر که یموش کردند، تاجائزمامداران پاکستان فرا

 .جزء پاکستان اعالن کرد  زیآزاد را نقبائل  یعالقه ها [نی الد  خواجه ناظم]

به   یخالف ورز نی خود را نسبت با د یافغانستان اعتراض شد  حکومت 

  ی عالقه ها  ۀگورنرجنرال را دربار یۀانیب  و د یاطالع حکومت پاکستان رسان

احضار   بکابل خود را ریکب رید و بصورت پروتست سفنمو د یترد  یقبائل

 .داشت 

حکومت پاکستان و اقدامات  یه ها مردم پشتونستان وعد  نوقت ی ا تا

ندارد، به  یکه انتظار سود  دند یو چون د  بردند یم حکومت افغانستان را انتظار

  ی مل یها  یشورا پشتونستان آزاد  یخود پرداختند، در عالقه ها یمل الت یتشک

 نمودند و حکومات  می هم ارتباط قا نی شوراها ب نی. اد یگرد  لیتشک  یالتیو ا

اغاز نمودند. در  یمل الت یو تشک د یبه نشر جرا دادند و لیتشک یمؤقت

خدمتگار که قبالً ارتباط   یو حزب خدائ خواهان یآزاد  زیپشتونستان محکوم ن

ز  خود آغا  یمل ۀمطالب خود را با احزاب سابق هند قطع نموده بودند، به
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 خواهان صوبه سرحد  یبا با آزاد  زینمودند، حزب انجمن وطن بلوچستان ن

 .خود را اعالن کرد  ۀطالب هدف و م اشتراک

 د یو شد  فینهضت به اقدامات عن نیپاکستان در مقابل ا حکومت 

و   یو اقتصاد  یت یمشکالت ترانز د یتول پرداخت؛ اوالً در مقابل افغانستان به

،  [مهرخان نشر برنامه معروف قیازطر ]مود آغاز ن یمطبوعات یپروپاگندها

 د یجرا  ،یگند، مؤسسات ملپشتونستان محکوم را در محابس اف خواهانیآزاد 

  ۀ خواهان  یبرد، درمقابل حرکات آزاد  نیآنها را از ب یمل یو زعما  یمل

  ی بمبار نی ا ۀدامن یحت پرداخت، و تجاوز مسلحانه یپشتونستان آزاد به بمبار 

  محترم  ندگانی " نماگی" مغل ۀچنانچه از واقع د،یرس زین ها تاخاک افغانستان 

 .اطالع دارند 

 زیحکومت افغانستان ن  هیو اقدامات عل یبدگوئ  پاکستان از حکومت 

مقصد احتماال از پوهاند ] یمل نیمطرود از یو بعض  د ینورز یخوددار

 است که در آنوقت از کشور فرار و به پاکستان پناهنده شده یب یحب  یعبدالح

افغانستان استعمال   هیپروپاگند برعل ۀرا در سرحدات مملکت بصورت آل [بود 

 .د یبخشنه   ۀج ینمود که نت

اوضاع را حکومت افغانستان آرزو نداشت و چون عواقب  یدگیکش نیا

دول متحابه و دوست هردو کشور   اطالعآن ناگوار بود، وخامت آنرا به

ملل متحد  امؤسسهی هنگام مسافرت به خارج و یافغان یها  ت یشخص رساند،یم

را خاطر  عی وقا نیناگوار ا جی امور پاکستان و هم دول متحابه نتا یایهم به اول 

 .ساختند یم  نشان

دوستانه نمود که   شنهاد یبه هردو حکومت پ کایحکومت امر نوقت یدرا

در سرحد و  یآرام یو اعمال نفوذ برا مخالفانه سفرا و توقف نشرات  ۀبه تبادل

را با  شنهاد یپ نی ا افغانستان نمود. حکومت  یم ه ی وصآن ت ۀمذاکره در بار

 .ا رد کرد پاکستان آن ر یفبول ول لیتعد  یجزئ

خود را مطالبه نمود،  یکنون ریکب  ریسف مان یپاکستان اگر کهیهنگام 

آمدن مذکور اظهار  یخود را برا یآمادگ ت ین حکومت افغانستان توأم با حسن

  چگونه یدر آن ه باالخره نمود کهآغاز  یسلسله مذاکرات کیکرد. نامبرده ب

  د و چون حکومت نش ده یسرنوشت مردم پشتونستان د  ۀ صلیف ۀدربار  نانیاطم
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شد، حکومت افغانستان از   یمسئله حاضر نم نیمذاکره در یبرا پاکستان

اقدام را  نینمود، چونکه ا یم یخوددار یکراچ به ریکب  ریفرستادن سف

 .دانست  یلزوم] م  ی[ب ضرورت یب

  ک ی یبرا  کایحکومت امر اریرس یرکب یجسپ" سف پ ی"فل کهیهنگام 

امور شرق در  نی " معی "جارج مک که یهنگام زیبکابل آمد و ن یمسافرت مؤقت

افغانستان   حکومت  به افغانستان نمود، یمسافرت کایوزارت خارجه امر

 .د یگردان یشان کامالً حال یگذارشات [گزارشات] موضوع را برا 

معالجه   یردار محمدهاشم خان برا واالحضرت مرحوم س کهیهنگام 

که در  دند یرد ازطرف حکومت مامور گ مرتبه دو نمودند،ی م مت یبخارج عز

 .ند ی بنما  یامور پاکستان مذاکرات یایبا اول  یکراچ

  ن ی سردار شاه محمود خان ح یواالحضرت سپه ساالر غاز همچنان

که  یو با اشخاص مهم دند یرس که یجائ مسافرت شان بخارج در هر

در حل  شانرا نفرمودند و توجه یخوددار قت یحق نیدند، از اظهار ابرخور

 .مهم جلب نمودند  یۀقض  نیا ۀمسالمت کاران

خود آغاز   یائ یبه مسافرات آس کایخارجه امر ریوز  یشاغل کهیهنگام 

که   د یمامور گرد  یدر دهل حضرت ی اعل ریرکب ینمود، ازطرف افغنستان سف

 .ند اوضاع را به اطالع او برسا  نیعواقب ا

سردار شاه  یاز آنکه عم محترم من واالحضرت سپه ساالرغاز پس

امور حکومت   یدادند و بنده متصد  استعفا ارت صد  ۀمحمود خان از عهد 

آورده شود.  بعمل یممکنه از راه دپلوماس یکوشش نمودم که مساع دم،یگرد 

اقدام نمودم و منتظر بودم که  یبه کراچ ریشارژداف کنفریچنانچه با اعزام 

. رد یآغاز مذاکره صورت عمل بگ  ی حکومت پاکستان برا ی ها وعده

بکابل آمد، با  کایامر یجمهور  است یر  ن معاوننکس چارد یر  یآقا کهیهنگام 

  ی ول ساختم، حکومت افغانستان را واضح ت ینظر و حسن ن ۀاو هم نقط

پشتونستان را هنوز مشکل تر   ۀبعمل آمد که حل مسئل ی متعاقب آن واقعات

 .ساخت 

 نیرا رسما به پاکستان امضا کرد. ا یکمک نظام ۀوعد  کایامر مت حکو

 گریبرهم زد و ازطرف د  ایقسمت آس نیدر را قوا ۀطرف موازن کیاقدام از
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تر ساخت و هکذا  یجد  پشتونستان دفاعیحکومت پاکستان را به مقابل مردم ب

 کومت . درهمان وقت حد یگردان تری افغانستان قو یپاکستان را برا د یتهد  ۀشیاند 

امور   ری. وزد یرسان کای خود را به اطالع حکومت امر ۀشیاند  نی ا افغانستان

دراثر دعوت  کایخود از مسافرت امر مراجعت  نی ح [افغانستان]خارجه 

امور   یا یخود با اول توقف کرد و در موعد  دنید  ی حکومت پاکستان از کراچ

  د و بعمل آور یپاکستان و مخصوصا صدراعظم سابق آن مملکت مذاکرات

مسئول   یها ئت ی ه نیی که مشکالت خود را با تع دند یبه مفاهمه رس  نیطرف

حکومت پاکستان   دنیمفاهمه بنابر ابا ورز نی ا متأسفانه.دهند  تحت بحث قرار

 .ماند  میساختن آن عق  یاز عمل

امور خارجه در مسافرت فوق و مسافرت مابعد خود در  ریوز  همچنان

مورد به اطالع ذوات مسئول   نی را درا نافغانستا  حکومت  یها  شه یاند  کایامر

ادغام   یاز اوضاع برا  تفادهاس است. حکومت پاکستان با دهیرسان کایدولت امر

 را [2۰5] "ونتی کیپشتونستان کمر بست و پالن " یعالقه ها  یو نهائ یقطع

بود.   د یشد  اریاقدام در مردم افغانستان بس  نیبوجود آورد و عکس العمل ا

حکومت  ت یالرغم اظهار حسن ن یآمد. عل ان یا" بمپرچمه" ۀچنانچه واقع

 
کرد تا در موضوع پشتونستان با پاکستان به   یافغانستان سعکومت ح 1954در سال  - 205

موضوع بزرگتر   کی ریآنها درگ رای نبود، ز لی م یاول بهم در  پاکستان موافقه برسد و حکومت

عمل شانرا   یبود که آزاد یتان طور پاکس یداخل  با هند بودند. اما اوضاع ریکشم ۀمعضل یعنی

شرق منقسم شده بود   و  یبه دو قسمت غرب سی تآسنگام ساخت، چون پاکستان در ه یمحدود م

  نفوس پاکستان در بنگال  شتری تند. قسمت بقرار داش  ومتریکل  1600از  شی ب ۀکه از هم در فاصل

  داند، ی م ل یتشک انیبنگال که همه شان را  کردند یم یزندگ  یدرپاکستان شرق ی[امروز ش یبنگله د[

بلوچ و پشتون   ،یپنجاب ،یاز اقوام سند  متشکلنفوس کمتر و  یدارا یغرب  پاکستان کهیدرحال

  میشده بودند واما حکومت مق میتقسو پنجاب  سند صوبه سرحد، بلوچستان، اتی بودند و به وال

موضوع   نیو لذا اباشند  داشته در آنجا در دست شتریدرنظر داشت تا قدرت ب  یدر پاکستان غرب

هر   تا گرفتند میپاکستان تصم یا. زعم بار آورده بود یو شرق یپاکستان غرب نیمشکالت را ب

" در آورند تا تعادل  ونتی" ک ی یعنی یواحد ادار کینام  ریرا به ز یچهار قسمت پاکستان غرب

د، در واقع  اعالم ش  1955که در اغاز  رییتغ نیحفظ کنند. ا یتا حد  یو غرب یشرق  نیرا ب ینسب

گرفت و پشتون   دهی ناد ی بکل د،کر ی م تیافغانستان از آن حما  که سرنوشت پشتون ها را  نییحق تع

  ن ی ب یجد یها یدگی شموجب بروز ک نکاریا .ساخت یواحد پاکستان غرب ونتی ها را مدغم در 

 .دیافغانستان و پاکستان گرد
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  ش ی عنودانه را پ است یس  کستانپا حادثه حکومت  نی حل ا یافغانستان برا

ماه   پنج شتر ازیبه افغانستان سپرد، بلکه ب  یرسم د یتهد  کی گرفت و نه تنها 

است، تلف نمود  شت یملت را که حق تجارت و کسب مع نیحق ا نی تر یع یطب

 .مسدود ساخت  یدولت افغانستان را بکل  یع یطب ت یو راه ترانز

  ت یرا باحسن ن 2۰6"پرچمها"  یۀآنکه حکومت افغانستان قض باوجود 

که   ونت ی  کی نمودن پالن  یعمل اعالن حکومت پاکستان با یخاتمه داد، ول

بهبود   امکان داخل بود، دوباره هرگونه زیپشتونستان ن یدرآن شمول جبر 

  ن ی ا می از عواقب وخ یر یجلوگ  یبرا  من.مختل ساخت  نیمملکت  نی را ب قیعال

نامبرده   چون کردم ورا از صدراعظم پاکستان خواهش  میامر مالقات مستق

 .نداد  جهیکوشش هم نت  نیا د،یگردان یموضوع پشتونستان را مستثن

سرنوشت برادران پشتون   نیی تع  طپشتونستان مربو یۀآنجا که قض از

است، برعالوه حاالت   لیان دخافغانست ملت  ماست و در آن احساسات هر فرد 

جرگه   هی لو ۀواسط بهملت را شتریب  ندگانیدانست نما  یحکومت ضرور  یعاد 

  خود را صادر کنند. پس  م یمورد تصم  نی تا درا [ سازد ]آگاه  قیاز حقا  زین

معروض داشته و   ی ونی معظم هما  حضرت یرا حکومت بحضور اعل  موضوع

 .استدعا نمود  را جرگه بزرگ نیاحضار ا

خواهند بود که   ده یجرگه فهم هیمحترم لو یرشات فوق، وکالگذا از

 جاد یاز ا]ریظرف هشت سال اخ نی او مخصوصا در یمدت طوالن  نیدر

  افغانستان  ازطرف حکومت  [جرگه  هیلو  ریتدو  ۱۹55تا  ۱۹47پاکستان در 
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که در نوع خود قبالً در  [حکومت میرمستقیغی البته به رهنمائ] افتاددر کابل براه  یبزرگ مظاهره یغرب

به مظاهره  زیکابل را ن ی ها سهیصنوف متوسطه و باالتر ل نیبود که متعلم شدهنداشت. امر ریافغانستان نظ

 وندیقرار داشتم و مظاهره از شروع جاده م هیبیحب سهیهفتم ل نفصدر آن سال در نجانبیسازند. ا میسه

مسدود  ی شد که راه ها ادیجمع و جوش مردم ز د،آنقدریرس  یبه مسجد پل خشت یو تا وقت دیگرد آغاز

 شتریوزارت خارجه قرار داشت، ب مقابلدر برابر سفارت پاکستان که در ی ریبهرحال تعداد کث. دندیگرد

 یها شهیش از شکستاندن  پسسفارت باال رفته و وارینشد که چگونه چند جوان از دتجمع کرده و معلوم 

شد  یم یتلق ی جد بسعمل کیکردند که در آن زمان  نیپاکستان را فرود آورده و توه (پرچم) رقیسفارت ب

 یپاکستان راعمل نیصورت گرفت. سپس ع زیپاکستان در جالل آباد و قندهار ن ی هایدر قنسولگر نکاریو ا

 افغانستان رقیجام دادند و به بان انآن در پاکست ی و قونسلگر ها یبالمثل در سفارت افغان هیرو ثیها به ح

 تیآن به شمول بستن راه ترانز ی ب بعددو کشور منقطع شد و عواق نینمودند که دراثر آن روابط ب نیتوه

 )داکترکاظم(.آور بود افغانستان درد ی رهبرایو غ



 3۱2 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

  ت یدوستانه اهم ۀبعمل آمده و تاحد ممکن کوشش شده از راه مفاهم یاقدامات

حل مسالمت   ی سازند و برا ی مسئول پاکستان حال مداران زما موضوع را به

حکومات مختلف  یمساع تمام انه کهبرسند. متأسف  صلهی آن به ف ۀانی جو

در  پشتونستان مردم یآن ادغام جبر نی آخر ۀجی بلکه نت د،ینرس  یافغانستان بجا 

ها برادر   ونیمل د یام نیصورت آخر نیو به ا د ی پاکستان گرد  یغرب ونت ی

 .د یمبدل گرد  أسی به ما یپشتونستان

رفته اند گ م یاقدام خود زمامداران پاکستان ثابت ساختند که تصم نی ا با

آن قوم را  یو حقوق یمل ت یشخص  پشتونستان ملت  یو آرزو  لیبرخالف م

آن   لیرا برخالف م آن یبرده و عالقه ها نیاز ب ش یهم یناخوسته برا یخدا

 .پاکستان بسازند  یتجزایمردم جزء ال

که به پاکستان بعمل آمده  یو اقتصاد  ینظام یبا کمکها گرید  ازطرف

 یبرهم زده و خطرات مدهش ایقسمت آس نیدر ا راقو ۀموازن یبکل د،یآ یو م

  ی نظام  یۀتقو نی هم چنانچهکرده است، د یافغانستان تول ندهی امروز و آ یرا برا

 حقوق مردم  یشتر یبه پاکستان موقع داده است تا از راه جبر و ظلم ب

درشت و  یآنها قدم ها یو امحا  ینابود  یساخته و برا  مالیرا پا پشتونستان

 .د بردارن نی سنگ

خود را  یو مل  یوجدان  ۀفی صدراعظم و خدمتگار قوم وظ ث یبه ح  بنده

فوق   حات یرا که نظر به توض  یو خطرات قیحقا کرده نخواهم بود، اگر فایا

  ندگان یبه اطالع نما  شی پ از شیاست، پ یبه آن مواجه شدن ندهیافغانستان در آ

 .]نرسانم ]باشم  ینم دهی محترم ملت افغانستان رسان 

محترم ملت با کمال  یفوق بهتر است خدمت وکال ت حایتوض  با

  ی بارز برا ۀدو نقط  ی خ یو تار مهم موقع نیوضاحت روشن سازم که در

 :کند ینزد حکومت و ملت افغانستان عرض وجود م صلهیف

مردم   ۀمصران  یتظلم و ندا یاحکومت افغانستان صد ایآ-۱

خود   کیبرادران خون شر آن حقوق مسلم یۀپشتونستان را مربوط حما 

 نه؟  ایکند،  هیو حقوق مشروع و مسلم شانرا حما  دیبگو کیلب
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که با پاکستان کرده شده و  یحاتیچون موازنه قوا با کمک تسل-2

بقا و  یراحکومت افغانستان ب ایآ خورده،منطقه کامالً بهم نیدرا شود،یم

 ر؟ یخ ای د،ینما مملکت اقدام  یدفاع یۀخود بغرض تقو  یشرافت مل ۀمحافظ

موقع   نیجرگه در هی محترم لو یکه وکال یمات یگفت: تصم  د یبا  مهدرخات

ملت  ندهیدرحالت و سرنوشت آ یو بزرگ رمهمیهستند، تأث  یگرفتن یخ یتار

ملت آن  ندگانینما  میتصم خود تمنا دارم یبزرگ و توانا  یدارد و من از خدا

  و  نی و سعادت، شرافت و ناموس ملت افغان تأم ریباشد که در آن خ یزیچ

  .شده باشد  افظهمح

 باد افغانستان ندهیپا
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 1334جرگه سال  هیلو ۀصلیو ف بیتصو متن

 م یهللا الرحمن الرح بسم

ه و  خلقه محمد و آل  ریخ یو الصلوة و السالم عل نیرب العلم الحمدهلل

 نیاصحابه اجمع

هللا   یطول عمر المتوکل عل  یدانا و توانا و به دعا  یخدا قیتوف به

جرگه  هیافغانستان، لو  ی ار یو بخت  سعادت  محمد ظاهر شاه و به حضرت یاعل

داؤد صدراعظم و   محمد  سردار یشاغل  شنهاد یکه به پ  یمجلس بزرگ مل یعنی

 هللا محمد ظاهر شاه در یالمتوکل عل یون ی معظم هما حضرت یاعل یۀسن ۀاراد 

 مملکت اجتماع نمود. مرکز

بعد از ظهر در تاالر  قهیدق 3۰و  2ساعت  ۱334عقرب  22 خیبتار 

  ی مجلس بزرگ مل سی نطق شاهانه که رئ و میقصر استور به تالوت قرآن کر

جرگه   هی لو جلسات  ذات ملوکانه درتمام کهیو به سبب  د یباشند، افتتاح گرد  یم

نهم   ۀدور سیمحمد نوروز رئ یتوانستند، به شاغل ینم دهیحضور بهمرسان

دعوت   سینائب رئ  کنفریه انتخاب امر فرمودند که مجلس را ب یمل یشورا

 . د ینما

 
سمت ق (انپشتونستان  داؤد خان و روابط با پاکست ۀبرمعضل یمکث)،مقاله کاظم  دعبدهللایداکتر س  - 2۰7

 2017دوم، افغان جرمن آنالین فبروری 
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جرگه  هیاز سالون اجتماع لو یونیمعظم هما  حضرت یاعل  کهیهنگام 

معظم مجلس به انتخاب نائب  اواالمر حسب االمر دند،یفرما گرد  فیتشر

  ل یباد  و نرنگ لیمحمد گل مهمند وک یشاغل جهی تدعوت شد و در ن سیرئ

 .د یجرگه منتخب گرد  هیمجلس لو است یر ابت یبه ن  یمشرق ت یوال 

مفصل   انات یصدراعظم ب  ی شاغل سینائب رئ ی شاغل ۀبه اجاز سپس

بحضور مجلس قرائت نمود و  پشتونستان خود را در موضوع حقوق مردم

و کوشش  یسع سال ت خاطر نشان ساخت که حکومت افغانستان در مدت هش

 یان حالموضوع را به زمامداران پاکست  ت ینمود تا از راه مفاهمه دوستانه اهم

برسد. متأسفانه که تماما   صلهیآن به ف ۀانیحل مسالمت جو یو برا  سازد 

  ی آن ادغام جبر ۀجینت  ن یبلکه آخر  د،ینرس یبجائ  حکومت افغانستان یمساع

 .د ید پاکستان گر  یغرب  ونت ی خاک پشتونستان در 

[اتخاذ]   میاقدام خود زمامدارن پاکستان ثابت ساختند که تصم  نی ا با

آن   یو حقوق  یمل ت یپشتونستان شخص ملت  یو آرزو لیخالف م نموده اند بر

آن مردم  ل یم برخالف آن را یبرده و عالقه ها  ن ی از ب  شی هم یقوم را برا

 ه بهک یو اقتصاد  ینظام یبا کمکها گریجزء پاکستان بسازند. ازطرف د 

قوا   ۀموازن  یبکل د،یآ یممالک بزرگ بعمل آمده و م  یازطرف بعض پاکستان

 ندهیامروز و آ یرا برا یزده و خطرات مدهش برهم  ایسمت آسق نیرا در

به پاکستان موقع داده  ی نظام یۀتقو  نی کرده است، چنانچه هم د یافغانستان تول

و  ساخته مالیرا پا حقوق مردم پشتونستان  یشتر یاست تا از راه جبر و ظلم ب

 بردارند.  نیدرشت و سنگ  یآنها قدم ها یو امحا  ینابود  یبرا

مفصل اظهار نمود که بنده  حات یدراعظم بعد از دادن توض ص یشاغل

را  یو خطرات قی: حقادانمیخود م یو مل یوجدان ۀف یخدمتگار قوم وظ  ث یبه ح

رم ملت برسانم  محت ندگانی نما است، به اطالع یکه افغانستان به آن مواجه شدن

  بارز  ۀدو نقط یخ یموقع مهم و تار نی و با کمال وضاحت روشن بسازم که در

 : کند ینزد حکومت و ملت افغانستان عرض وجود م  صلهیف یبرا

مردم   ۀمصران  یتظلم و ندا یحکومت افغانستان صدا ایآ  1

خود   کیبرادران خون شر آن حقوق مسلم یۀپشتونستان را مربوط حما 

 نه؟  ایکند،  هیحقوق مشروع و مسلم شانرا حما و  دیبگو کیلب
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با پاکستان کرده شده و  که  یحاتیچون موازنه قوا با کمک تسل  2

بقا و  یحکومت افغانستان برا ایآ خورده، منطقه کامالً بهم نیدرا  شود،یم

 ر؟ یخ ای د،ینما مملکت اقدام  یدفاع یۀخود بغرض تقو  یشرافت مل ۀمحافظ

جرکه با اجازه   ه یلو یصدراعظم اعضا یاغل ش انات یب  دنیاز شن بعد 

اختند و از روز اول انعقاد نظر پرد  اظهار به مذاکرات و سینائب رئ  یشاغل

نفر  27۱ حضور با یعقرب است، سه روز متوال  24مجلس تا روز سوم که 

 از یحکومت بحث و مداقه بعمل آمد و بعض  شنهاد یوکالء ملت در اطراف پ

نمودند و جوابات قناعت  یصدراعظم سؤاالت  یلملت از نزد شاغ  ندگان ی نما

 بخش گرفتند.

 افت یانعقاد  سینائب رئ است یز تحت رجرگه با هیعقرب لو  26 خیبتار 

صدراعظم   یشاغل حات یوکال و توض  پرسشات  و انات یو بعد از مذاکرات و ب

  صله یتا ف د یگرد  ن ییتع جرگه  هی ازطرف لو یونیو سائر اعضاء حکومت کمس

 27 خی حاضر دارند و به تار یو به مجلس عموم د یرا تسو جرگه هیلو یآخر

جلسه داد و به اتفاق  لی ق معمول تشک جرگه مکرراً طب هی مجلس لو عقرب 

 : د یرس جهینت   نیآراء با

  ش یسرنوشت مردم پشتونستان که برادران همک نییحق تع تیحما - ۱

ملت  ۀف یمردم پشتونستان وظ ۀتود  ۀ عام درخواست  ، بنا برو همنژاد ما هستند

که   کند یم هیتوص بحکومت  جرگه هیلو  هذایو حکومت افغانستان است بناًء عل

 درخواست  و عرق و کلتور از خیو اشتراک تار  یاوامر شرع  جابات ی امطابق 

 . ند ینما  ت یآنها حماسرنوشت  نییحق تع یعامه مردم پشتنونستان برا

موجوده حکومت پاکستان مخصوصا بهم خوردن   است ینظر به س  - 2

از  ینظام  یها [کمک]گرفتن کهمک  اثر منطقه که در نیوازن قوا درت

و اقدامات  سوء ۀتان بوجود امده، اضرار اراد ممالک بزرگ ازطرف پاکس

موقع   نیاست، پس در چن دهیمتوجه گرد  زیخطرناک پاکستان به افغانستان ن 

حفاظت استقالل و   ۀضیحکومت است مملکت را نظر بفر ۀفیوظ  پرخطر

 کند. هیتقو  یمل ت یتمام

و ضرورت وقت حکومت را  جابات یا ۀجرگه بمالحظ هیلو  هیعل بناءً 

 کهیکه ممکن باشد و بهر قسم لیوسا و تا بهر گونه طرق د کنیم هیتوص 



 3۱6 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

  ه ی و تقو مجهز شود، مملکت را بغرض دفاع سری بصورت شرافتمندانه که م

 . د ینما

  چ یکه به د داریاز ملت افغانستان اعالم م یندگ یجرگه به نما  هی لو - 3

خود ملت  یو آرزو ل یرا برخالف م پشتونستان یوجه صورت عالقه ها

  72نمبر  ب یتصو مورد  نیزء خاک پاکستان ندانسته و درپشتونستان ج

 ق ی و تصد  د یرا تائ  انی و اع  یمل ی شورا نیمجلس ۱334 زان یم  23 یخ یتار

 .د ینما یم

را ملت  یهرسه مقصد فوق آمادگ یبان ی جرگه به پشت هی لو درخاتمه

متن  انیپا)التکالن.  هیو عل قیهللا التوف  من. ودهد یم نانیبحکومت وعده و اطم

 (  ۱334جرگه سال  هیلو ۀصلیو ف بیتصو

  3فقره شماره  یمالحظه محتوا بهداکتر کاظم عالوه میکندکه : 

  ب ی تصو کی جرگه" که در فوق ذکر شد، موضوع به هیلو ۀصلی و ف ب ی"تصو

و   یمل یشورا نیمجلس ۱334 زانیم 23 یخیتار  72تحت شماره  گرید 

خود  فیند را در آرشس نی شده است که خوشبختانه بازهم ا داده ت یرو انیاع

در  ) یمحمد محسن صابر هرو فیتأل شورا" نهیکردم، آنهم درکتاب "آئ  دایپ

در  جرگهی اطالعات عامه ولس است یر ۀلیبوس  ۱3۸6که درسال  (دو جلد 

  ی مختصر شورا یدادهایرو یکه حاو کابل چاپ شده است. جلد اول کتاب 

به   رد،یگیدربرم را ( ۱336تا  ۱3۱۰از )نهم  ۀ دور تا اول ۀاز دور یمل

متن مندرج   نیع)است  آمده نی مورد نظرچن  ب یدرتصو ۱334استناد سالنامه 

 : (کتاب مذکور 262تا   26۰صفحه  

  ۀ در مورد مسئل انیو اع یمل یشورا نیجلسه فوق العاده مجلس اجمال

 ی شورا یوکال کهیدرحال 1334 زانی م 23روز دوشنبه  خیبتار ستانپشتون

شورا و فضل احمد  سینوروز خان رئ محمد نیجلسم یبا روسا انیو اع یمل

شب قبل از   کی ه یحضور داشتند، دراثر اعالم انیاع س یرئ یخان مجدد

 دادند. لیفوق العاده تشک ۀدر قصر سالمخانه جلس یمل یشورا یداراالنشا

 أت ی سردار محمد داؤد صدراعظم با ه یقبل ازظهر شاغل ۱۱ بساعت 

  ی شورا  سیرئ یبه اجازه شاغل دهیگرد  لسمج داخل نی به اجازه مجلس نهی کاب

 است یو س  یدپلوماس پشتونستان را با تمام اجراآت  یخیتار  یا یقضا یمل



 3۱7 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

  ن یی حقوق مردم پشتونستان و تع  نیدر راه تدم راً ی حکومت افغانستان که اخ

ها اتخاذ نموده بود، با اقدامات  یعام خود پشتونستان یا طبق آراآنه سرنوشت 

آن که  ریپاکستان مخصوصا اقدامات اخ حکومت  انهتجاوز کار یرقانونیغ

مردم پشتونستان   ت یرضا عامه و یخاک پشتونستان را بدون مراجعه به آرا

  ه ینظر پاکستان مدغم کرده است، به مجلس مفصالً گزارش و  یغرب  ونت یدر 

 ۀ افغانستان در مسئل ندهیآ است یس ب یو تعق یرا نسبت به خط مش نیسمجل

صدراعظم مجلس به   یکه بعد از استماع راپور شاغل  د ش پشتونستان خواستار

 کرد: ب یتصو  نی اتفاق آراء چن

در مورد مسئله  انیو اع یمل یمختلط شورا نیمجلس ۀصلیف

 1334 زانیم 23 مورخ پشتونستان

فغانستان تا امروز در مسئله پشتونستان به  که حکومت ا یاقدامات  ۱

سرطان   ۱۰ خیه قبالً به تار است ک یب یتصو ی عمل آورده کامالً موافق برو

و آمال ملت  آرزو و به  دهیافغانستان اعالن گرد  یمل  یازطرف شورا  ۱32۸

 توافق کامل دارد.

منشور ملل   ریو مغا یامروز حکومت پاکستان خالف عدالت بشر  2

دراز کرده و بدون   یدست تخط پشتونستان ها مردم ونیل یق ممتحد به حقو

پاکستان  ونت ی با  جبراً  پشتونستان را یاهالعامه سرنوشت  ی مراجعت به آرا

 گر یبار د  کیو  کند یم حیدانسته، تقب  عیتجاوز سر گرداند،یمربوط م یغرب

  ی صورت خاک پشتونستان را بدون رأ چی که ملت افغانستان به ه کند یم اعالم

 شناسد.  یخاک پاکستان نشناخته و نم  جزء آنجا یاد خود اهالآز

  خ، یتار ن،یا مردم پشتونستان از نقطه نظر د ارتباط ملت افغانستان ب  3

خداوند  یاریبه  یقدرت چیبوده و ه یوناگسستنی رشته قو  کیکلتور، نژاد و 

که   نست یا تواند،ی برده نم نی را از ب نقطعی ال قی و عال یعیطب  الن یم  نیا

 کند. یم د یتائ  گرید  کباریخود را از حقوق حقه آنها   یبانیپشت 

عموم طبقات  ات یاز تمن یندگی به نما  انیو اع یمل یشورا نیمجلس لهذا

سردار محمد داؤد صدراعظم   یشاغل حکومت  است یملت افغانستان س 

را نسبت   خود ی و پشتبان  د یافغانستان را در مورد پشتونستان با اعتماد کامل تائ
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 ده ید  ی ازطرف حکومت مقتض یهدف مل نی به ا دنیرس  یاقدام که برا به هر 

  2۰۸  « .دارند یم اظهار شود،

نباید با احساسات خشک، تصمیم بزرگ  سیاسی آن لویه جرگه را 

 مردود دانست .

با مطالعه متن بیانیه داودخان در لویه جرگه وفیصله لویه جرگه  

درمقابل پاکستان،  ،دانسته میشود که سیاست حکومت افغانستان 1334

سیاست ادعای ارضی نبوده بلکه براساس برآورد ومحاسبه برهمخوردن  

ازن قوا بسود پاکستان که حمایت نظامی امریکا را با شامل شدن در پکت تو

نظامی سیتو کسب کرده بود، درمحدودۀ  امکانات مقدور طوری مطرح شده  

حق خود ارادیت   بود که به پشتونهای آنسوی خط دیورند وعده حمایت از

 وتعیین سرنوشت شان را توسط خود شان انعکاس میداد! 
 

 !«ږزمون پشتونستانداپیام وپیامد» 

 1327نهم سنبله  روز: » داستان این شعار ازاینجا آغاز میشودکه

ی  مومند، صاف لیو مهم قبا یجرگه عموم نیاول ( 1948آگست  30مطابق )

شلمان،  ،یلوارگ نوار،یش ،یائاورکز ،یدیافر ،ی چارسنگ، شموزائ آزاد،

معاهده مهم  و آنها  دی"چهار سده" دائر گرد  در (سودیم) مسعود  ر،ی وز

 یعل رزای م جلسه نیپشتونستان را اعالم نمودند. درا  لی و تشک یاتحاد مل

سه   یخود را ط یانتخاب شد که مش سیرئ  ثیبه ح یبیا ری خان مشهور به فق

 کرد:  انیب نیچن ماده

و استقالل   تیکه تمام میکنیپاکستان مطالبه مازحکومت  - 1 »

صالح و امن اعتراف کند و از   هرا افغان را از ونیپشتونستان خاک هفت مل

به   کند خود را امر یو لشکر  یملک یها جنتی و ا نیامروز تمام مامور

نکنند،  نیروند. اگر چن رونیاز تمام نقاط پشتونستان ب یصورت فور

 ی لجاجت حکومت پاکستان واقع شدن نیراثر اد کهی می عواقب وخ تیمسئول

حکومت پاکستان  دوشب است، هم نزد خدا و هم نزد مؤسسه ملل متحد

 خواهد بود. 

 
قسمت  (ونستان  داؤد خان و روابط با پاکستانپشت ۀبرمعضل یمکثمقاله )،کاظم  دعبدهللایداکتر س  - 2۰۸

 2017سوم، افغان جرمن آنالین فبروری 
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ما ناقص است از دولت برادر خود افغانستان  ینشرات  لیچون وسا - 2

اطالعات و  میدارند، خواهشمند  یمی صم یهمدرد که همواره با پشتونستان

افغغانستان نشر  یویراد و دیپشتونستان درجرا پروگرام ما را مربوط به

 کنند.

کابل   وی راد ق ی" از طرږستان زمون اساس پروگرام "دا پشتون ن یبه ا] 

که شعار "دا   کنندیها فکر م  ی به نشرات آغاز کرد. بعض وافغانستانیراد بعداً 

نبود   نیچن کهیدرحال دهد، یمی افغانستان را معن ی" ادعاږپشتونستان زمون 

 [ کاظم . کردیم انیمردم پشتونستان را ب یاز و ندابلکه آو

  م یخواهشمند ایلت پسند دناز موسسه ملل متحد و مراکز عدا - 3

عضو حساس خود بشناسد و  کی  و مملکت آزاد کی ثیپشتونستان را بح

خاک پشتونستان  یو آزاد تی حکومت پاکستان را مجبور سازند تا به تمام

209.« اعتراف کند
 

و متعاقب  ه یاعالم نیاستقبال از ا  به » ادامه میدهند: داکتر صاحب کاظم

گرفت  صورت ی پاکستان  ارات ی ط ۀ لیکه بوس ای " در پکتی گ"ُمغل ۀ بمبارد منطق

  ی با شرکت تعداد  یبزرگ در شهر جالل آباد جرگه ۱32۸سرطان  لی، در اوا

دولت، مردم پشتونستان و مردم افغانستان دائر شد و اما آنها   ندگانی از نما

 را « ورند ید  ۀخط مرد » خود پا فراتر گذاشتند و اعالم کردند که  یعارهاشدر

 ۱۰ خی بتار (هفتم ۀدور) یمل یشورا ه،یاعالم نیااز  یتأس قبول ندارند. به

ادعا گذاشت و   نی ا بر د یمهر تائ (۱۹4۹جون  3۰مطابق ) ۱32۸سرطان 

ها در  است که بعد  ۀصلیهمان ف نیارا فاقد اعتبار دانست.  ورند یمعاهده د 

و دولتمردان افغان تا امروز  ونیاسیاز س یاریبس یو حت عامه اذهان

  که یدرحال رد،یگ یاستناد قرار م مورد ورندینشناختن خط د تیم درارتباط برس

دائر   پشتونستان که مشخص بر موضوع 1334جرگه  هی درلو هیداع نیا

 
 یهدداکتر م ازاست؟"،  هیداع کیپشتونستان هنوزهم  ای"آ شود: دهیباره د نیدرا دیشرح مز ی برا - 209

 حوت 20، مورخ  68"  سال پنجم شماره زانی"م هیو بعد در نشر "ی"همبستگ هیه نخست درنشرک
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ط در  و فق دیآن نگرد ۀنام  صلهیو ف  بیبود، مطرح نشد و شامل تصو دهیگرد

  2۱۰. افتیهمان سال ضمنا تذکر  زانیم  23مورخ  یمل یشورا نامه صلهیف

معاهده  یوجود همچو مصوبه و اعالم الغا بازاید نویسنده می اف

تا موضوع را  نخواست بازهم دولت افغانستان ،یمل یازطرف شورا ورندید

  ببرد،  شیپ  ورندیبطالن خط د گریو به عبارت د ی ارض یادعا کی  ثی به ح

آزاد  لیقبا یسرنوشت و خود مختار نییدولت در مطرح ساختن حق تع بلکه

" مسکون بودند، تالش  یو "سرحد ادار ورندی د خط نیب کهیآنهائ  یعنی

سرعت جرگه بزرگ  به اما حکومت پاکستان از اوضاع استفاده کرده .کردیم

 را به زندان افگند و تمام فشار  یاسیو رهبران س د ی " را درهم کوبچهار سده"

" ی"شرق سرحد ادار یعنیپشتونستان محکوم  ت یحذف هو یرا برا خود 

 است ی باال تا ر یبه پاکستان را به مقامها وفاداری وارد نمود و پشتونها 

  ، یجمهور است یتا ر را و غالم اسحق خان وب یمارشال ا)ارتقا داد  یجمهور

  آصف احمد  وب،یگوهر ا ،یاس آ یآ است یبابر را تا ر رهللایو نص دگلیحم

بلند   یرا به مقامها گری را تا وزارت خارجه و تعداد د  زیو سرتاج عز یعل

هند استفاده  هیپشتونها در جنگ عل  یذات ازشجاعت  زیو ن (د یرسان  ینظام

تصرف پاکستان است،  در را که اکنون ریاز کشم ی فراوان کرد، چنانکه بخش 

  که نی بلوچ از ا مردم خاک خود ساخت. ۀمیداوطلب پشتون ضم یبا قوا 

سرنوشت مردم  نیی به حق تع شتریخود را ب د یحکومت افغانستان تأک

 کرد،یم  یادآور یده بود و از حقوق بلوچ ها کمتر کر معطوف پشتونستان

 وب یها کسب شدت ومارشال ا بلوچ امیق کهیداشتند، بخصوص زمان هیگال

که  بود  شد. همان شتری ها ب  ه یگال ن یسرکوب نمود، ا ی رحمیخان آنرا با ب 

 ۱۹6۰ یخارجه را در ماه جنور ریوز  میمت افغانستان سردار محمد نعحکو

برسد،  جهیمذاکرات به نت نی چن نکهی ا یاما بجا  د،کر به پاکستان اعزام

با   کرد یپشتو صحبت م  به جمهور پاکستان که سی رئ  وب ی برعکس مارشال ا
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ماده  37از کی چیآن شورا بوده و در ه تیخارج از صالح یمل ی رف شورااز ط همچو موضوع بیتصو

سال  یاساس  مندرج قانون یمل ی شورا ی ها تیو صالح فیمربوط به وظا ( 66تا ماده  40از ماده )

ممالک خارج  افغانستان با دول و ۀگذشت ی دات دولت هامعاه ی نافذ بود، الغا 1343که تا سال  1309

 (  175تا  172، صفحه  2009ما و پاکستان، چاپ دوم، کابل، ) .ستا افتهیتذکار ن
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 چند قدرت را دارد که درظرف نی پاکستان ا یاردو ایمطلب که گو  نیابراز ا

 2۱۱فضای مذاکره را به بن بست کشانید. « اعت کابل را اشغال کند، س

 داعیه پشتونستان :سازی  اپاکستان  و خنث

خود را با دشمنی  افغانستان  پاکستان از همان آغاز ایجادش که 

مواجه دید، در راستای خنثی کردن داعیه پشتونستان  مسئلۀ پشتونستان برسر

مذهبی در میان قبایل  س و توسعۀ مدارس وناسیونالیزم پشتون، دست به تاسی

داخت تا ذهن آنها را سرحدی زد و به ترویج ایدیولوژی بنیادگرائی پر 

پافشاری  ازهرگونه داعیۀ حق تعیین سرنوشت خویش منحرف سازد و فقط با 

براسالم و اسالمیت به پاکستان هویت بدهند، و از مبارزه برضد استبداد و بی 

 و سیاسی غافل بمانند.  عدالتی های اجتماعی

سه پاکستان برای انحراف ذهنیت ناسیونالیزم قبایل پشتون روی مدر

کرد و برای مدرسین این مدرسه ها که وظیفۀ  های مذهبی سرمایه گذاری 

معاشات بلند منظور کرد. روحانیون تبلیغ اسالم و جهاد را به پیش می بردند، 

طرف دولت خریداری و  ئی شان از و مال امامان که دیدند متاع دینی و مال

و خطبه  مساجد  حمایت میشود، در سرتا سر مناطق قبایلی و بلوچستان در

های دینی در پنج وقت نماز، و خارج از اوقات نماز، بجز از اسالم  و جهاد 

کفار، بحث و سخنی دیگری شنیده و گفته نمیشد. پابندی مردم به اجرای  با 

رول مال امامان مساجد و مولوی های مدرسه های زیر کنت مناسک دینی چنان 

ازگزاران اهل قریه یک وقت به نماز  یکی از نممذهبی قرارداده شد که هرگاه 

بازخواست مال امام قرار میگرفت و  جماعت حاضر نمیشد، مورد سوال و 

جزاهای سختی نیز محکوم  اگرعذرش نزد مال امام موجه نمی بود، حتی به 

 میگردید.

ین روحانیون، برای اولین بار درمیان قبایل سرحدی پاکستان از بنابر

برخوردار شدند  و چون این مقام و امتیازات را از  ای موقف ممتاز و ویژه 

حمایت سازمان استخبارات نظامی پاکستان  اثر تبلیغ و ترویج اسالم سیاسی با 

در مکاتب  میخواستند  و تحصیلبدست آورده بودند، آنها بقای این وضع را 

 عصری را نوعی بی دینی  وکفرتلقی میکردند. 
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مذهبی در مناطق قبایلی و بلوچستان   اهداف آی اس ای از ایجاد مدارس

جهادگران برای جنگ با هندوستان برسر کشمیر، خنثی کردن در کنار تربیت 

پشتونها نیزمی باشد. تابدین وسیله مردم قبایل را احساسات ناسیونالیستی 

آورده  از تعلیمات  و آموزش های  از اندیشه های بنیادگرائی بار مشبوع 

فرزندان قبایل پشتون و نگهدارد. زیرا در اینصورت مدرن و عصری به دور 

بار می  بلوچ  با دسترسی به علوم عصری، مجهز با دانش وعلوم معاصر 

حقاق  آمدند و آنگاه احساسات ملی گرایانه پیدا میکردند و توجه خود را به ا

ملت پشتون و بلوچ، معطوف و برای خود حقوق و امتیازات بیشتری  حقوق 

تقاضا میکردند. مثالً تقاضای ایجاد یک ایالت خود مختار  کستان از حکومت پا

پوهنتون هایی در مناطق قبایلی مینمودند و  به نام پشتونخوا را با تاسیس 

ا با ایجاد نهادهای را، یکجتقاضای آموزش به زبان مادری خود ) پشتو( 

تو را پشمطبوعاتی و نشر روزنامه ها و رادیوها و تلویزیونهای به زبان 

میکردند و در تمام عرصه های فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی  

حقوقی را از دولت مطالبه میکردند که برای مردم الهور و پنجاب و  همان 

 داده شده است.اسالم آباد پاکستان 

ن پیوسته میکوشد داعیۀ ملی پشتونخوا را به داعیۀ بنیاد گرائی پاکستا

از طرف جامعۀ جهانی حمایت نشود  و به همین منظور  مذهبی تبدیل کند تا 

حمایت از گروه های مذهبی در افغانستان  سال اخیر به در طول بیست سی 

ریق  حاشیه براند و از طپشتونخوا را به پرداخت تا گروه های ملی گرای 

نجات یابد  جدایی طلبی پشتونها حمایت از گروه هایی چون طالبان از کابوس 

هرگز مائل نیست انستان را خانۀ امن برای خود بسازد. پاکستان و افغ

آنطرف سرحد از قالب عنعنات قبایلی بیرون شوند و به سیستم  پشتونهای 

پیداکنند. بنا براین  ارتباط با جهان خارج آشنائیدولت مداری و نحوۀ تأمین 

قوت و  ساکن افغانستان  دارای پشتونهای پاکستان هرگز راضی نیست تا 

ساکن ایجنسی های آنطرف  پشتونهای نظامی باشند که در آینده الگوئی برای 

 خط دیورند گردند؟  

اکنون هرکس بخوبی میداند که بنیادگرائی اسالمی در مناطق قبایلی  

٪ مردم قبایل پیرو شش   ۹۰تا  ۸۰است که امروز از  آنقدر رشد و نمو یافته

فضل الرحمن(، جمعیت  –اي اسالمی علمحزب بنیادگرای اسالمی )جمعیت 

جمعیت علماي اسالم )سمیع الحق(، جماعت اسالمي)قاضی حسین احمد(، 

اهل حدیث، حزب اسالمي و حزب تنظیم اسالمي( یعني دنبال احزاب )متحده 
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در میان این احزاب ششگانه،  دو حزب )جمیعت   مجلس عمل( روانند.

نفوذ بسیار زیاد اند.  در وزیرستان   جمات اسالمی( دارایالعلمای اسالمی، و 

فضل الرحمن  و در ایجنسی های  مهمند و خیبر  شمالي و جنوبي نفوذ مولوي 

باشد. مگر در پهلوی این رهبران در نفوذ قاضي حسین احمد بسیار زیاد می 

مرگش نفوذ برادرش تان جنوبي نفوذ مولوي بیت هللا محسود )بعد از وزیرس 

قابل یاد در ایجنسی باجوړ و سوات نفوذ موالنا فضل هللا  حکیم هللا محسود( و

آوری است. این چهار رهبر افراطی پشتون هستند و با یک صدای شان تمام 

 پشتونهای منطقه سرمیدهند. 

تبار، ذره یی از احساس ملیگرائی   ایکاش در وجود این احزاب پشتون

ن وجود میداشت تا حال  برای احقاق حقوق  از دست رفتۀ شا و اتحاد پشتونها 

مرکزی دست و پنجه نرم میکنند  و برای تحقق  که سالح گرفته  و با حکومت 

به جای آن برای ایجاد پشتونستان و  شریعت اسالمی در پاکستان می رزمند، 

زیربنائی اقتصادی و  سیاسی خود و ایجاد تاسیسات یا برای خود مختاری 

خود را  اقل  تدریس به فرزندان فرهنگی و سیاسی خود می رزمیدند  و ال 

 بزبان مادری شان از حکومت پاکستان تقاضا میکردند.

 

 در دورۀ جمهوریت: پشتونستان  هیداع        

 ویاد کودتا، محمد داؤد به ر ت یسرطان پس از موفق 26روز  صبح»

کرد. او ضمن مطالب  راد یبطور زنده ا را خود  هی انیب نیافغانستان رفت و اول

به نکات عمده آن اشاره کرد و اما  د یجد  میخارجه رژ است یدر مورد س گرید 

است  یکشور گانهیبا پاکستان که  ما :»گفت  نی در مورد روابط با پاکستان چن

و تاکنون بحل آن   میارد  یاس یاختالف س کیپشاونستان با آن  هیقض  یروکه 

نستان دوام  پشتو یۀراه حل قض افتنی یما برا یدائم  ی. سعمیا دهیموفق نگرد 

 .« خواهد کرد 

حکومت پاکستان که به مجرد   یتذکر مختصر برا  نی است که ا واضح

موقف را از طرف محمد داؤد  همچو انیکودتا ب ت یاطالع از موفق

آن گردد  صدد  تا خاموشانه دراول موجب شد  یانتظارداشت، از همان روزها

از  یر یوگدر افغانستان و جل د یجد  میممکن دربرابر رژ یکه به هرنحو 

  ه یان یمحمد داؤد در ب ۱352بکار شود. در روز اول سنبله  دست  استحکام آن
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مورد  در :»گفت  نی چن نهی در زم گری" بار د خطاب به مردممبسوط خود "

 یکه رو است   یکشور گانهی نی فانه اگفت که متأس د یمناسبات ما با پاکستان با 

خود با آن اختالف نظر   برادران پشتون و بلوچ  ۀمسئله پشتونستان و حقوق حق

 .میدار

کامل در راه  یافغانستان با حوصله و خون سرد  یجمهور دولت 

پشتونستان مجدانه   یمل ۀمسئل ۀشرافتمندان و زیراه حل مسالمت آم داکردنیپ

با منافع دو   پاکستان که مناسبات افغانستان و میدار دهیخواهد کرد. ما عق  یسع

سر  میدواریح در منطقه مطابقت دارد و امصل میو تحک یکشور و با منافع ترق

 .« افت ی می خواه قیامر توف  نی انجام به ا

فوق   هی انیب راد یماه ازا ک یپس از گذشت کمتر از  یجمهور  د یجد  میرژ 

و   و یراد  ق یازطر یپشتو و دررا به  هی ابالغ دو ۱352سنبله  3۱ خ یبتار 

 به نشر سپرد:   لیبا متن ذ  یدولت د یجرا

و   رعادالنهیغ حکومت پاکستان  نطرفیبه ا یازمدت :اول ه یابالغ»

. کند یپاکستان مداخله م یداخل امورکه افغانستان در  کند یادعا م کجانبهی

  کات یتحر یقو  لیکه نظر به دال گردد یدر افغانستان کشف م ۀسیحاالنکه دس

 ریمملکت صلح دوست که غ  کی حکومت  ث یاست. بح لیستان در آن دخپاک

جداً  خواهد،ی نم یزیمنطقه و در جهان چو در  شیخو  وطن ازصلح در

منجر به  کهیگونه اعمال نی به ا  تا حکومت پاکستان بار دوم کند یخواهش م 

 .« د یاقدام ننما  گردد،یم  یبرهم خوردن صلح منطقه وباالخره صلح جهان

 : ومد  هیابالغ»

برهم  یبرا یبه ضد نظام جمهور ونی ارتجاع ۀدست نطرفی با یاز چند  

. دادند یجلسه م لیوطن پرستان تشک یبردن نهضت انقالب نیب و از ت یزدن امن

بودند.   نی خائن  نی متوجه اوضاع ا حوصله و یدوستان انقالب با تمام برده بار

  نکه ینمودند. با ا ریدستگ خوشبختانه و موفقانه اوشان را با تمام اسناد و شواهد 

  ی چهره ها  د،شویارتجاع نام برده م انینا از حام  که یتمام مردم افغانستان وقت

خوبتر   نکهیا ی. اما براگردد یشان نمودار م یاشخاص در مقابل چشم ها نیا

خان محمد  وندوال،یعبارت اند از: محمد هاشم م نهایا واقف گردند، قت یاز حق

 گریاشخاص د  کتعداد یمتقاعدعبدالرزاق با  اسبق ننگرهار، دگرجنرال یوال
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روزنامه  از  برگرفته) .«شدند که روز پنجشنبه گذشته به امر حکومت گرفتار 

 ( ش ۱352سنبله  3۱، مورخ شنبه  4۱سال اول ، شماره  ت،یجمهور

  رهیمناسبات افغانستان با پاکستان روبه ت  گری به بعد بار د  خی تار نیا از

تر در برابر مظالم حکومت  یلحن جد  گرید  ارشدن گذاشت و محمد داؤد ب

  ه ی بوتو عل حکومت  نکهیاز اپاکستان برمردم بلوچ و پشتون اتخاذ کرد و 

ساخاتن سران   یو زندان رحمانهیطلب بلوچ با حمالت ب  یجدائ یجنبش ها 

 ی افغانستان صدا یجمهور میو رژ کرد یبه شدت اقدام م پشتون بلوچ و

روابط  داشت،یبلند م  یعنعنو  است یس  کی ث یآن به ح هیاعتراض خود را عل 

سنبله   ۱6 خیداؤد بتار گذاشت که دراثر آن محمد  یبه سرعت رو به خراب

  ی سرمنش  میبه دکتور کورت والدها ۀسال بعد از کودتا نام کی  یعنی ۱353

حکومت پاکستان بر   رحمانهیب ات یو توجه آن مؤسسه درعمل نوشت  ملل متحد 

الحن خود را به   د یشد  هیجواب  ۀنام بالمقابل ومردم بلوچ تقاضا نمود. بوت 

در امور آن   مداخله غانستان را بهملل متحد ارسال کرد که در آن اف یسرمنش

  ی دولت افغانستان نامه مفصل دوم  سیکشور متهم ساخته بود. محمد داؤد رئ

محتوای ذیل را در که نوشت  می قوس همان سال به کورت والدها 6 خی بتار را

 :بر داشت 

 

 محمد داؤد رئیس دولت و صدراعظم افغانستان دوم امه ن

 از حقوق مردم بلوچ عنوانی سرمنشی ملل متحد در دفاع 

 

 جاللتمآبا! »

خود عنوانی جاللتمآب شما   1974سپتمبر  7من توسط نامۀ مورخه 

توجه کشورهای عضو ملل متحد را به حالت اضطرار آور صلح و امنیت را  

به آن تعلق دارد، سخت به خطر انداخته است،  در منطقه ای که افغانستان 

  24ده بود، طی سند رسمی پ   جلب نمودم. نامه مذکور طوریکه تقاضا گردی

ازطرف داراالنشای ملل متحد به کشورهای   1974سپتمبر  25، مورخ 

 عضو آن سازمان توزیع شد.
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افغانستان به حیث یکی از کشورهای عضو ملل متحد وظیفۀ خود  

لتمآب شما و توسط شما کشورهای عضو ملل متحد و تمام  دانست تا جال

به صلح و امنیت مستحضر گرداند.  جامعۀ بین المللی را ازین تهدید 

افغانستان عقیده دارد که تمام دول عضو مکلف اند که سازمان ملل متحد را  

از همه حاالت مطلع سازند و از وقوع حوادثیکه منجر به اخالل صلح  

 مایند. میگردد، جلوگیری ن

اندیشۀ افغانستان که طی نامۀ فوق الذکر به اطالع رسانیده شده، نسبت  

ی وخیمی میباشد که شاید در نتیجۀ سیاست حکومت پاکستان علیه  به عواقب

آزادیخواهان بلوچ بروز نماید. این نگرانی بعد از استعمال سیستماتیک قوه،  

واهان بلوچ که علیه  بشمول بمباردمان هوائی ازطرف پاکستان بمقابل آزادیخ

مت  پامال گردیدن تقاضاهای مشروع سیاسی و آرزو های حقه خویش به مقاو

 خود دوام میدهند، اظهار گردید.

بعد از آنکه پاکستان قوۀ نظامی را استعمال کرد و مرتکب عمل مردم  

کشی و امحای دسته جمعی هزاران نفر بشمول اطفال، زنان و سالخوردگان  

ن بلوچ به مواضع غیرمسکون در کوه ها پناه بردند، تا از  گردید، آزادیخواها

قه خویش مجادله نمایند. این وضع ازطرف  آنجا برای بدست آوردن حقوق ح

احزاب مخالف پاکستان و رهبران سیاسی بلوچ به توجه موسسات بین المللی  

مانند کمسیون حقوق بشر ملل متحد، داراالنشای کنفرانس اسالمی، موسسه  

لی صلیب سرخ و هالل احمر و موسسه بخشش ]عفو[ عمومی بین  بین المل

رسانیده شد که توسط وسایط نشراتی و اطالعاتی  المللی )امنستی انتر نیشنل( 

بین المللی، با وجود سانسور شدیدی که ازطرف حکومت پاکستان وضع شده  

بود، جهان از آن آگاه گردیدند. درین وقت بود که صدراعظم پاکستان اولین  

ولتیماتوم خود را برای آزادیخواهان بلوچ صادر کرده و اعالم داشت که:  ا

تسلیم نگردند، علیه ایشان عملیات شدید   1974اکتوبر  15ی هرگاه ایشان ال

 و وسیع نظامی اتخاد خواهد گردید. 

دراثر این بود که حکوکت افغانستان که از عواقب وخیم سیاست تهدید  

مجبور شد این تخلف آشکار را از اصول   و استعمال مزید قوه آگاه است،

 اق های قوق بشر به توجه  منشور ملل متحد، اعالمیه جهانی حقوق بشر و میث
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 جاللتمآب شما و کشورهای عضو ملل متحد برساند. 

خویش که   1974حکومت پاکستان توسط نامۀ مورخه اول اکتوبر 

نظریات  ازطرف صدراعظم پاکستان نوانی جاللتمآب شما صادر گردیده، 

خود را اظهار کرده است. حکومت افغانستان بار دیگر ظیفۀ خود میداند تا  

 د را در مورد وضع موجود تقدیم نماید. نظر خو

حکومت پاکستان پیشنهاد مبنی برتحقیقات بین المللی را برای دریافت  

حقایق، مداخله در امور داخلی اکستان قلمداد نموده است. اگر طلب تحقیقات  

لی به منظور جستجوی حقایق بحیث مداخله در مور داخلی یک  بین المل

برابر به تسلیم بال شرط به سیاست   کشور محسوب گردد، پس این امر

بعضی کوماتی خواهد بود که حقوق بشر را نقض مینمایند. درخواست تحقیق  

حقایق توسط جامعۀ بین المللی ر آغاز ازطرف آزادیخواهان بلوچ و رهبران  

صورت گرفته است که این تقاضا از شتیبانی کامل حکومت  سیاسی آنها 

مضحک است طوریکه در نامه پاکستان   افغانستان برخوردار میباشد. لذا

ظهار گردیده که حمایت مردم بلوچ ازطرف حکومت افغانستان یک طرح  

 علیه تمامیت ارضی و ستقالل سیاسی پاکستان میباشد. 

حکومت افغانستان باالی  در مکتوب شاغلی بوتو ادعا گردیده که 

ر  عوای ارضی پیش نموده است. این طود قسمت های بزرگ خاک پاکستان 

اعالم هرگز و به هیچ سویه توسط حکومت افغغانستان ورت نگرفته و  

 توسط هیچ منبعی ثابت شده نمیتواند. 

حکومت پاکستان افغانستان را متهم براین می سازد که: بصورت  

ی و هشت افگنی را در داخل پاکستان ترتیب،  سیستماتیک عملیات خرابکار

ارد که زادیخواهان توسط همه  مساعد و تشویق مینماید. این البته حقیقت د 

وسایلی که بدسترس شان است با حکومت پاکستان جنگیده اند، ولی این قیقت  

ندارد که حکومت افغانستان درآن کدام سهمی داشته است. اگر اجازه داده  

واهان بلوچ بحیث دهشت افگنی تعبیر گردد، پس همچنان  شود مجادلۀ زادیخ 

در نقاط مختلف جهان دهشت افگنان   اهانگفته شده میتواند که همه آزادیخو

میباشند. به همین منوال درست نیست که به رهبران سیاسی یک اعیۀ ملی،  

روسای فیودال خطاب گردند. تنها تحقیقات بین المللی به منظور دریافت  
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اند قیقت را واضح سازد. تقاضا از جامعۀ بین المللی برای اینکه  حقایق میتو

هیچ وجه یک رز العمل فیودالی محسوب شده نمیتواند.  حقایق بمیان آید، به 

 رهبری مردم بلوچ بدست منورین و جوانان بلوچ میباشد.

طی نامۀ خود حکومت پاکستان تذکر میدهد که حقوق و آزادیهای  

ان توسط انون اساسی که بصورت دموکراتیک  سیاسی همه مردمان پاکست 

یاالت پاکستان ستقیما انتخاب  ترتیب و از جانب نمایندگانی که از طرف همه ا

شده اند، به اتفاق آراء تصویب گردیده، تضمین شده است و بلوچستان دارای  

یک کومت منتخب از مردم نمایندگی میکند، میباشد و مردمان آنجا مانند  

ت از تمام قوق اساسی که قانون اساسی آنرا تضمین نموده ،  مردم دیگر ایاال

یک حقیقت غیرقابل نکار را باید متذکر شد و آن  برخوردار اند. ولی دراینجا 

اینست که نمایندگان منتخب بلوچ ها و پشتون ها بصورت غیرقانونی رطرف  

 گردیدند و اکثریت انها فعالً در زندان بسر می برند. 

انی » : درنامۀ پاکستان به افغانستان بحیث یک  در آنجا امحای جسم 

سیاسی یک قاعده است، نه یک   اشاره شده که خالفین  ( دولت قرون وسطی)

نوشت مبتال  سراستثناء. درسال گذشته یک تعداد افغانهای برجسته به این 

گردیدند و بسیاری ازین ها در سیاه چال ها بدون محاکمه در درد و رنج  

ریف فاحش حقایق است. من یقیین دارم که جاللتمآب  بسر می ین گفتار تح

قالب جمهوریت در افغانستان کوشش  شما آگاه هستید که بعد از «. برند ن 

های به تحریک پاکستان برای از بین بردن رژیم مترقی مهوریت بعمل آمد  

که خائنین گرفتار و مجازات گردیدند، ولی مجازات بدون محاکمه صورت  

ستان در مقابل مداخله پاکستان در امور داخلی کشور  نگرفته است. افغان

. مداخالت پاکستان در امور داخلی  همیشه از صبر و تحمل کار گرفته ست 

افغانستان توسط اسنادی که در دست حکومت افغانستان موجود است، به  

 اثبات رسانیده شده میتواند. 

اره  درنامه پاکستان به افغانستان بحیث یک )دولت قرون وسطی[ اش 

شده است خوانده است. این حقیقتا مضحک میباشد. ن فکر میکنم هیچ  

تر از خود پاکستان واجد شرایط خوبتر برای همچو لقبی  کشوری در آسیا به 

نباشد، ائیکه حکومت به صورت سیستماتیک حقوق بشر و آزادی های فردی  
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د و  مردم را پامال کرده، جائیکه وسسات دموکراتیک تنها به نام موجود ان

جائیکه بیرحمی عسکر و پولیس یک حقیقت وحشتناک یات روزمره گردیده  

کننده که فعالً بمقابل مردم بی دفاع بلوچ جریان دارد، گواه   است. جنگ نابود 

افی رویۀ اهانت آمیز حکومت پاکستان در برابر کرامت بشری و حقوق  

مت به  اساسی مردم بوده و صورت واضح ثابت میسازد که اقدامات آن حکو

 هیچ وجه اعمال یک حکومت عصری و موکراتیک محسوب شده نمیتواند. 

ار اتباع » : در پیام صدراعظم پاکستان عنوانی  یکصد و پنجاه هز

جاللتمآب شما همچنان تذکر رفته که ین هم تحریف حقایق است، حقیقت  

موضوع این است .« افغانی درسال گذشته به پاکستان پناه برده اند ه این  

اع افغانی کوچیهای افغان هستند که هرسال هنگام فرا رسیدن موسم سرما  اتب

واحل رود سند مهاجرت مینمایند. ایشان این رسم و عنعنه  به وادیهای گرم 

را از زمانیکه این مناطق جزء افغانستان ود، تعقیب کرده اند. هنگامیکه  

ح رتفع  بادهای گرم تابستان شروع به وزیدن میکند، این کوچیها به سطو

برمیگردند. طرز زندگی کوچیها کامالً به زمامداران پاکستان معلوم است،  

به اسالف ان و مقامات برتانوی در دهه های گذشته معلوم بود. لهذا   طوریکه 

حکومت پاکستان بخوبی میداند که اگر حدودیت های ازطرف مقامات  

مردم   مربوطه پاکستان وضع نمی شد و مزاحمت های ازطرف شان برای ن

تولید نمیگردید، تعداد کوچیها بصورت عادی خیلی بیشتر از آنچه در  

 م اکستان نشان داده شده است، می بود.مکتوب صدراعظ 

گرچه حکومت پاکستان اخیراً کتاب سفیدی نشر کرده و درآن ادعا  

نموده است که اوضاع بلوچستان رام شده و مردمی که علیه حکومت  

تسلیم گردیده اند. میخواهم دو انکشاف مده ای که  پاکستان مبارزه میکردند، 

یکند، به توجه شما برسانم: اوالً   این ادعای کتاب سفید را کامالً رد م

اکتوبر تعیین کرده بود،   15حکومات پاکستان وعد قبلی اولتیماتوم را که 

برای دوماه تمدید کرده است که تمدید این وعد به خوبی نشان میدهد که تهدید  

عملیات نظامی و بمباردمان هوائی هیچ گونه تغییری را ر مقاومت   توسیع 

ل حقوق حقه شان وارد ننموده و حکومت پاکستان  آزادیخواهان برای حصو

که در داخل یعاد آن اولتیماتوم موفق به پیشبرد مرام خود شده نتوانست،  
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مجبور گردید برای نیل به اهداف نظامی ود در بلوچستان موعد جدیدی را  

نفر مردم لوچ شامل   344رای اولتیماتوم خود تعیین کند. ثانیا  به تعداد ب

دراین هفته های اخیر به خاک افغانستان پناه آورده اند. رجوع   زنان و اطفال 

این مردم به فغانستان شدت و وسعت ظلم و تشدد حکومت پاکستان  

ند،  مخصوصا قوای نظامی آنکشور را بر مردم لوچ که مجبور ساخته شده ا 

 مزارع و خانمان خویش را ترک بگویند، نشان میدهد. 

می را برای مجاهدین بلوچ  ازیکطرف حکومت پاکستان عفو عمو

اعالن کرده و با توزیع کتاب سفید ویش اوضاع را در بلوچستان بکلی عادی  

وانمود میکند و ازطرف دیگر میعاد اولتیماتوم خود را رای دو ماه تمدید  

واضح در ابالغیه های حکومت پاکستان، این امر را تائید  مینماید. این تضاد 

در مقاومت مجاهدین بلوچ علیه نظامیان   میکند ه برخالف ادعای پاکستان 

پاکستان هیچگونه تقلیلی رخ نداده ست. تمدید اولتیماتوم و مهاجرت پناه  

گزینان بلوچ به افغانستان کامالً درست بودن ادعای افغانستان ا دراین مورد  

ابت ساخته و اندیشۀ افغانستان را دربارۀ دوام جنگ بین مردم بلوچ و  ث

یق مینماید. همچنین بصورت آشکار این حقیقت را تائید  حکومت اکستان تصد 

مینماید که تطبیق سیاست خشن و یرحمانه، مردم کشی و امحای دست جمعی  

آن حکومت علیه مردم بیگناه بلوچ منجر به آشفتگی روز فزون اوضاع  

ردیده، حقوق بشری و سیاسی مردم بلوچ را پامال و خطری را برای صلح  گ

 ا به وجود آورده است. و امنیت ر منطقه م

این واقعات نشان میدهد که افغانستان باید وضعیت وخیم را در  

بلوچستان به اطالع شما و از طریق ما به کشورهای عضو ملل متحد و  

پرده ضخیم پروپاگند وء پاکستان،   جامعه بین المللی میرسانید و نمی گذاشت 

سپتمبر خود   7شته مورخ حقایق را از انظار بپوشاند. بناًء مندرجات نامه گذ 

را بار یگر تائید مینمایم و امیدوارم که حکومت پاکستان از استعمال قوه علیه  

آزادیخواهان بلوچ که توسط ولتیماتوم تهدید گردیده اند، خودداری نماید.  

 212« محمد داؤد تمآب شما احترامات فایقه مرا بپذیرید.»امیدورام جالل

 
م، افغان چهارقسمت  (پاکستان بط باپشتونستان  داؤد خان و روا ۀبرمعضل یمکثاکتر کاظم، مقاله د- 212

 یو مصاحبه ها امهایانات،پیب افغانستان تیبرگرفته از کتاب "جمهور ) 2017جرمن آنالین فبروری 
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 عد ازداودخان :تجاوزات پاکستان برافغانستان ب

سخت ترین ومرگبارترین ضربات  سال اخیر افغانستان 4۰در 

وفرهنگی را بخاطرعدم برسمیت شناختن خط دیورند از  عمرانیو  اقتصادی

را هم ببیند. صدها مکتب سوی پاکستان دیده و معلوم نیست تا چقدرهای دیگر 

عشی به  برای تولید وصدور افراد انتحاری ودا  ی ومدرسه در مناطق قبایل 

زیرنام    را داخل افغانستان وهند فعال است. و پیوسته  لشکرهای جهادی

طالب و داعش و مجاهد وانتحاری به افغانستان وکشورهای منطقه صادر 

   میکند!

 بجا بود، که با تقویت وتجهیز  تشویش داودخان ازناحیه پاکستان کامالً 

ند توقف دهد،اما پاکستان را در آنسوی خط دیور ه بود اردوی ملی توانست 

اتحاد شوروی برافغانستان یک چانس ویک   وبدنبال آن تجاوز ثور7کودتای 

به   دنیرس  یبرا ت یموقع نی تا از افرصت طالیی برای پاکستان فراهم کرد 

  خود سود ببرد.  کیاهداف استراتژ

وجذب  چند انسان  ،افغان نیمهاجر پذیرفتن طرف با  کیاز پاکستان 

(به ISIالنفس در سازمان استخبارات نظامی آنکشور)منفعت پرست و ضعیف 

 ندهینفوذ و مداخالت خود را در آ نهیزمعنوان رهبران گروه های جهادی ،

و   یاقتصاد  یکمک ها با گرفتن  گرید  یو از سو ،فراهم کرد افغانستان 

راه رشد امریکا وکشورهای عربی وشیخهای خلیج، همه جانبه  یها  ت یحما

 یبه سالح هسته اپاکستان  یابیدستد.  نموخود را هموار  یو نظام یاقتصاد 

  جهاد افغانستان آن کشور از  ت یحما جه ینت  د،یگرد  سر یم امریکا اغماض  که با 

 .  است 

به افغانستان  د را گاه خودید پاکستان،  یها ست یاستراتژ در همین دوره 

.  ند بکار بستبه افغانستان را نسبت  کیعمق استراتژ است یو س کردند  عوض 

  ل یتربیت وتجهیز وگس و سپس برحکومت کابل  نیمجاهد  یروز یپس از پ 

  ی بر مبنا به افغانستان وراندن مجاهدین از تمام جبهات جنگ گروه طالبان 

 استوار بود.    است یهمان س 

نه حکومت افغانستان توانست مناسبات  اخیر،  سالشانزده پانزده  در

توانست  ینه جامعه جهان.کند  میبل تنظ احترام متقا  ی مبناخود را با پاکستان بر 

 
 هیشر، ن 1354سرطان  26 تا 1353سرطان  26دولت و صدراعظم" از  سیرئ یشاغل یمطبوعات

  18تا  12اطالعات عامه وزارت اطالعات و کلتور، صفحه 
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نماید صادقانه عمل  سمی ترورمبارزه با  یپاکستان را وا دارد تا در راستا

 را نسبت به افغانستان عوض کند.   ود خ  سیاست و

بین المللی، افغانستان را در تنگنای  پاکستان دردوران حضورنیروهای 

لبان، تنگنای جنگ با  بسیار خطرناکی قرار داده است: تنگنای جنگ با طا 

داعش، تنگنای جنگ با تروریستان اجیراز سوی استخبارات منطقه، تنگنای  

جنگ بافساد وارتشای مقامات دولتی، تنگنای  فقر وبیکاری مردم جنگ زده  

وبیکار، تنگنای خواسته های ناروای سران  و فرار جوانان تحصیل کرده

ود کردن مرزهای پاکستان  جمعیت اسالمی وسران شورای نظار، تنگنای مسد 

بروی صف های طوالنی خانواده های مهاجر ومریض افغان که در پشت 

دروازه های تورخم وسپین بولدک چمن ایستاده اند، تنگنای عدم ترانزیت مال  

ع شدن اموال تجارتی وباال رفتن هر روزه  التجاره تجار افغانی و ضای

وشکایت وداد وفریاد مالکان  دیمرج)ته جائی( اموال تجارتی در بندر کراچی 

 آن.

  ان یتوسط نظام راکت و مرمی توپ  انهزار به اینطرف 2۰۱۱سال  از

  ولسوالی ننگرهار و  ت یوال پور لعل  ولسوالی های گوشته،به مناطق  یپاکستان

است که عالوه بر تلفات اصابت کرده  و نورستانکنر ت یسرکانو و دانگام وال

 مدت شده است. نیاران خانواده در اموجب آواره شدن هز یو مال  یجان

پاکستان با توپخانه سنگین خود مردم افغانستان را در حواشی سرحدات 

شرقی آماج حمالت راکتی خود قرار داده وبندریج بداخل افغانستان پیش آمده 

وه برپشت پا زدن به  خط دیورند، از آب رودخانه کنر ومعادن   است تا عال 

 نیز سهم بیشتری داشته باشد. روی زمین وزیرزمین کشور 

کیلومتر   45رسانه های داخلی از پیشروی نیروهای نظامی پاکستان تا 

به داخل خاک افغانستان خبر میدهند، درحالی که  تا وقتی داودخان زنده بود، 

نیروهای پاکستانی میگذاشتی ،جرئت نمیکردند تا یک قدم   دل شیر اگردر دل

 بسوی خاک ما جلو بگذارند.

 قلندردر سند، بعد از حادثۀ زیارت شهباز2۰۱7هفته سوم فبروی در 

افغانستان مستقر سرحدی مناطق خود را در  نی کشور توپخانه سنگآن  دویار

وسالح   هدف توپخانه  نظامیان پاکستان علناً خاک ومردم افغانستان را  وکرده 

به ترک مردم را مجبور های ثقیله خود قرار داده که عالوه برتلفات جانی 

 خانه وکاشانه شان نموده است.
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 روزیافغانستان در سازمان ملل، د  یمیدا ندهیو نما  ریسف قل،یص محمود 

افغانستان   ت یسازمان ملل درباره وضع  ت یامن  یمارس در جلسه شورا  ۱۰

از  شتریب  کیشل ،ییهوا میض شامل سه مورد نقض حرگفت که موارد نق

ها نفر و  تان که منجر به کشته شدن دهتوپ از خاک پاکستان به افغانس  ۱37۵

 است.افغانستان شده یشرق ات یخانوار در زمستان سرد در وال  ۴۵۰شدن  جایب

به حکومت پاکستان   یاعتراض ادداشت ی 2۵افزوده که کابل تاکنون  او

آن کشور در کابل را احضار  ریگذشته سه بار سف یهاو در هفته  کرده می تسل

 ی آموزشمرکز  32" شناخته شده و ست یترور " ۸۶از  یکرده است. فهرست

را به حکومت آن کشور سپرده و  ،یطالبان، به شمول مراکز شبکه حقان

/بخش افغانستان   bbc)است.مراکز شده  نی ا یبستن فور  ستار خوا

،۱۱/3 /2۰۱7 ) 

پاکستان ازشدت حمالت توپخانه یی برمناطق سرحدی وهمچنان  هدف

بستر سردار محمد  400از جمله شفاخانه شدت حمالت انتحاری برکابل و

ماه   21در  وسپس حمله تکاندهنده برقول اردوی شاهین دربلخداود، 

 چیز است:  ،چنداپریل
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 مقاله شانزدهم 

 

  

 مبانی زیبائی شناسی یا استتیک، 

 یک اثر بکروستودنی 
(3 /4  /2016 ) 

 

های   زیبائی وزیبائی شناختی یکی از دلچسپ ترین وجذاب ترین بحث 

فرهنگی در جامعه شناسی است.درکشورما با آنکه شاعران وادیبان   -هنری 

های مادی   وش ذوق وبا استعداد ما در آفرینش زیبائیوهنرمندان خ 

در عرصۀ   دارند،مگر ومعنوی،دیداری وشنیداری نقش برجسته داشته و

ش بخ  یا زیبائی شناختی در هنرو ادبیات و یا فن معماری و زیبائی  شناسی و

زیبائی شناختی کدام اثر مستقلی ننوشته اند. اینک   های دیگر زیبائی آفرینی و 

با ارزش، باالخره استاد بشیر   جای یک چنین کار سترگ و د کمبود با وجو

مؤمن که ذوق وشوق فوق العاده ای  به مسئله هنر وجامعه شناسی دارد، 

علمی واجتماعی  با دستیابی ده ها و صدها اثرمعتبر ادبی و آستین برزده و

به   وفلسفی که از سوی نویسندگان و فرهنگیان ایرانی تالیف ویا ترجمه شده و

چاپ رسیده اند،هریک را مطالعه کرده وبه استناد آنها  یک اثر پژوهشی  

دلچسپ وجالب بنام »مبانی زیبائی شناسی یا استتیک «، تالیف کرده و به 

نیز فرستاده اند.از آنجایی که   چاپ رسانده است که نسخه ای از آنرا برای من

ورکردم و موضوع کتاب برایم دلچسپ بود، من آنرا دریکی دو شب مر

 سطور ذیل را در رابطه به آن  می نویسم.

قبل از هرچیز دیگر، تالیف این اثرمهم وتازه را برای دوست محترم  

خود آقای مومن صمیمانه تبریک میگویم وخواندن آنرا به جوانان و اهالی 

 اب توصیه مینمایم. کت

 کتاب از لحاظ شکل ومحتوای خود بسیار گیرا و دلپذیر است. از نگاه

با کیفیت عالی در کاغذ درجه اول وقطع  فیصلشکل، کتاب درچاپخانۀ 

صفحه با پشتی کاغذی ویک تصویرهنری  به چاپ  225مرغوب )آ پنج( در
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قلم نامدار  رسیده است. کتاب با چهار تقریظ سودمند از سوی چهار صاحب 

  افغان: آقایان داکتر زیار، استاد نگارگر ، داکتر ببرک ارغند وغفورلیوال 

( صفحه کتاب را احتوا کرده اند. وسپس کتاب با  ۱۱آغاز شده، که مجموعاً )

ادامه یافته   225( آغاز و تا صفحه  ۱6پیشگفتار مؤلف از صفحه ) 

رد های مورد  ( را مآخذ و رویک225 -2۱4صفحه اخیرکتاب )از۱2است.

 استفاده مولف در برگرفته است.

ر دلم ازعشق وعالقمندی  هنگامی که منابع کتاب را بر میشمردم، و د 

مولف به مطالعه کتاب وتپ وتالش او برای گردآوری مطالب این اثر افرین  

میگفتم، چیزی که مایۀ تعجب وحتی تأثرمن گردید، این بود که  درمیان  

وهنری ]که اگر صد تای آنرا تکراری بشمارم[، ماخذ معتبرعلمی وادبی 2۰6

کشور ما  خیلی اندک بود و بجز  در بقیه منابع،سهم  اهالی شعرو هنر وادب 

پنج شش منبع )در هردو زبان دری وپشتو( بیشتربه نظر نرسید، وبقیه همه  

منابع مورد استفادۀ، کتابهایی اند که از سوی نویسندگان وشاعران ومترجمان  

یف ویا ترجمه شده ودر ایران به چاپ رسیده اند. البته در بخش  ایرانی تال

ستانی، ازآثار داکتر اکرم عثمان و داکتر ببرک بحث بر زیبائی شناسی دا

ارغند وحبیب قدیر وکسانی دیگری نام برده شده و فرازهایی هم درکتاب  

 انعکاس یافته است، مگردرجملۀ  رویکردها نامی از آنها دیده نشد. به نظرم

این نویسندگان حق داشتند تا نام شان  درسلسلۀ رویکردها می آمد، امید است 

 ی بعدی این کاستی رفع گردد.در چاپ ها

در هرحال چون این عرصه فرهنگی درکشور ما دست نخورده  است 

و تا هنوز کسی بخود زحمت گام نهادن ونگاشتن اثری مستقل ادبی،هنری  

برین میتوان گفت، که استاد مومن گام  وجامعه شناختی را نداده است، بنا

ر معرفی مبانی زیبائی آغازین را دراین استقامت برداشته واثری مستقل د 

شناسی به جامعه افغانی تقدیم کرده است که جایش درعرصۀ هنر و فرهنگ 

 کشور کامالً خالی بود. 

از لحاظ محتوا، میتوان گفت که این اثر، بیشتر به شرح مقوالت زیبائی 

از قبیل: زیبائی، زشتی، تراژیدی، کمیدی،زیبائی شناسی هنر،   تیشناخ 

وسیقی، تیاتر، نقاشی، معماری، مجسمه سازی، ادبیات، سینما، رقص، م

عکاسی، اخالق، غرور، فکاهی، و یک تعداد مفاهیم واصطالحات جامعه  

 شناسی پرداخته است.
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تحقیقات استاد بشیرمومن، در بحث زیبائی شناسی ادبیات میگوید:» در 

ده استتیکی به دوپدیده بنام ادبیات وهنربرمیخوریم که بسیاریها  بین این دو پدی

فرق قایل نمیشوند وشاید همین درست باشد، چون دراصل بین پدیده های ادبی 

وهنری تمیز بنیادی وجود ندارد، اما در جریان مطالعات به شکل های  

ت. هنرها در آغاز به شش  ساختاریی مقابل میشویم که نمایانگر تفاوت هاس

مسما   بخش وبعد از خلق سینما به هفت بخش وامروز به هنرهای نه گانه

 گردیده اند که درمجموع به سه کتگوری تقسیم میشوند: 

 هنرهای تجسمی،که شامل نقاشی،مجسمه سازی ومعماری میشوند. -۱

 هنرهای نمایشی،شامل رقص،تیاتر، عکاسی وسینما، -2

 مانند موسیقی،ادبیات  هنرهای گوشکردنی، -3

 )شعر،نمایشنامه،داستان( است.... 

 یشود که ادبیات،»جلوه گاه اندیشه، وبعد در توصیف ادبیات گفته م

آرمان،فرهنگ وتجارب روحیات یک جامعه است. انسانها در گذر زمان از 

زبان برای انتقال پیامها، عواطف واندیشه های خویش بهره جسته اند و از 

ن برتراست به عنوان ابزاری در انتقال بهتر،بایسته تر ومؤثر  ادبیات که زبا

رده اند. ادبیات در تلطیف احساسات،پرورش ذوق تر اندیشۀ خود استفاده ک

وماندگارکردن ارزش ها واندیشه ها، سهمی بزرگ وعمده بردوش داشته 

است. مولف عالوه میکند: شاعران با لطف طبع واحساسات دقیق، و  

دست با قدرت اندیشه و نیروی تخیل و به کارگیری بدیع   نویسندگان چیره

بخشیده اند و با نفوذ در فکر و جان  زبان،جلوه ومعنای خاصی به کالم

خواننده ، آنان را در غم ها وشادیهای خود شریک کرده اند. وگاه با ارائه آثار 

وه  ادبی متنوع چون: شعر وترانه، فیلم نامه، داستان، رمان و نمایشنامه، عال

برعاطفه واحساس، آگاهی ها و افکار وتجربیات خود را نیزمنتقل کرده 

ل ومتحد ساخته و موجب پیشرفت های بزرگ مادی ومعنوی  وجامعه را همد 

شده اند.بدین طریق گاه چنان تاثیر ماندگاری به جا گذاشته اند که موجب 

 ( ۸۹،۹3-۸۸دگرگونی وتعالی اخالق و فرهنگ نسل ها شده اند.«)ص 

  ائی چیست؟زیب

زیبائی از جمله مقوالتی است که فالسفه از  مولف مینویسد که:»

سطو گرفته تا فروید براین نکته تاکید دارند که زیبائی امری افالطون وار

نسبی است. به قول ویلدورانت"در نظرارسطو، زیبائی عبارت است از 

ژاک   همآهنگی وتناسب ونظم عالی اجزاء درکل بهم پیوسته.« به نظر ژان
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روسو، زیبائی عبارت است از تصور انتزاعی ذهن از تناسب ونظم در یک  

 (  4۸شی.« )ص 

زیبائی در فطرت آدمی سرشته شده است. انسانها باید یاد آورشد که 

حتی زمانی که درمغاره های کوه  زندگی می کردند، درنقوشی که بر روی  

ه های زیبائی پسندی به  دیواره های سکونتگاه ها از خود برجا گذاشته اند،نشان

وجه داشته مشاهده میرسد. انسانها در همه اعصار وازمنه، به زیبائی خود ت

اند، حلقه برگردن یا بینی ویا گوشهای خود آویخته اند،موهای خود را تراشیده  

یا می بافته اند، از گلها وشاخه درختان حمایل ساخته وبرگردن خود انداخته  

لفی تزئین داده اند.امروزه مسئلۀ زیبا جلوه نمودن  اند وخود را به الوان محت

کی از مشغله های اصلی خانواده ها  وتوجه دیگران را بخود جلب کردن، ی

درجوامع متمدن است.در همین کتاب گفته میشود که » در امریکا پولی که  

خرج زیبائی میشود،بیشتر از پولی است که صرف خدمات اجتماعی  

 (46وتحصیل میشود.«)ص  

ون تردید زیبائی در جوامع متخلف ، معیارها و تعریف های مختلفی بد 

 دارد ، اما 

آنکه ازتفاوت معیارهای زیبائی شناسی جوامع دیگرمثال  بدون  من

. به نظرمن هرچیزی که  بزنم، میخواهم برداشت خودم را از زیبائی بیان کنم

یک   .است از دیدن یا شنیدن آن به انسان لذت و شادمانی دست دهد، زیبائی

تابلوی نقاشی، یک شعرهیجان آور ویا یک پارچه موسیقی یا یک رقص  

مشاهده یک پرنده رنگین در یک جنگل دور افتاده ، یا دیدن یک  دالنگیز، یا

، میتواند درانسان لذتی را پدید نقره فامیک  آبشار  باباغ پراز گل وسبزه 

دیده های طبیعی یا  آورد، که روح و روان آدمی را محظوظ کند، به چنین پ

 بشری، چه نام دیگری جز زیبائی میتوان داد؟

  
 طبیعت ، نشان میدهد.  کردنتصاویر فوق سمبل زیبائی اند که نقش انسان را در زیبا
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 از گلهای تازه ساختۀ یک باغبان طاؤوسی ابلوی کودکی در آغوش مادرش    ت

ند، ولی از برخی زیبائی را پرداختۀ تصورات انسان وانمود کرده ا

نقش طبیعت ونقش انسان در آفرینش زیبائی نمیتوان انکار کرد.زیبائی  

انعکاس واقعیت های خارج از ذهن، در مغز انسان است. یک آهنگ خوب 

شنونده نفوذ میکند و بعد از  ودلکش یک هنرمند ، از راه حس شنوائی در مغز

یکوبی وامیدارد.  شنیدن آن در مغز است که انسان را به وجد ونشاط وحتی پا

معلومدار چنین آهنگی از زبان و دهان موجودی بنام انسان خارج شده است 

که در بیرون از ذهن ما قراردارد و فعالیت مغز را بصورت آواز بیرون داده 

یبا یا تماشای یک تابلوی نقاشی نیزمیتواند در است.همچنان دیدن یک عکس ز

 انسان احساس لذت بخشی ایجاد کند.

 زیبائی ها معموالً به دوگونه تبلور می یابند: 

یکی طبیعی ودیگری تصنعی. هر زیبائی که بدون مداخلۀ دست بشر،  

در طبیعت و یا درعالم زنده جانها بمالحظه میرسد، مانند :غروب طالئی  

تاب وانعکاس اشعۀ آن در روی دریا،شرشر آبشاران، دشت ها و  اف

ها و شقایق وحشی ، رودهای مواج ، از پای   مرغزارهای پراز گلهای الله

کوه های سربفلک کشیده یا ازمیان دره های شیب دار وگز وبته های وحشی،   

چمن های سبزبا گل بته های پرشگوفه ودلکش،جنگل های انبوه  وپر پشت با  

کان خوش الحان و خوش خط وخال )مثل:طاؤوس  و دیگرپرندگان  مرغ

حیوانات و نباتات محتلف النوع   قعر دریاها، خوش آوا (، ماهیان رنگین در

که حس زیبا پسندی را در انسان تحریک میکند، و باالتر از همه، درخشش  

چشمان زیبای یک دوشیزۀ جوان، با لبخندی که در پشت آن دندانهای صدف 

میدرخشند وانسان را بسوی خود میکشاند، همگی زیبائی های طبیعی اند گونه 
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انسانها تاثیر میکنند وهر یک از آدمها به تناسب درک  که براحساس وادراک

 واحساس خود از آن لذت می برند. 

، نیز به این نوع زیبائی اشاره کرده  مولف کتاب مبانی زیبائی شناسی

ت ظریف بدن انسان، شگوفه های تازه  :»زیبائی طبیعی مانندحرکا میگوید 

گونه یی از حالت گیاه شگفته، قلۀ بزرگ پوشیده از برف، موج مالیم دریا، 

وحیوان، گرمای دلپذیر آفتاب، تابش مرموز ماه،افسون رنگین کمان، شکل  

  ابر، تازه گی نسیم،سکون صخره، جنبش ذرات، جریان ابشار وغیره« 

 ( 44)ص 

. بدین معنا که در آفرینش  تصنعی و هنری اند نوع دوم زیبائیها، زیبائی

د، و بشکلی که ذوق هنری   این بخش از زیبائی ها دست بشر دخالت دار

خواسته ، آفریده  آفریشنگر می

شده اند. این نوع زیبائی نیز  

بر روح  و روان آدمی اثر 

داشته وانسان را به وجد ولذت 

دعوت می کند، مثالً: اعمار 

ز مانند یک شهکار حیرت انگی

، ممثل عشق درهند تاج محل 

امپراطور شاه جهان به زنش 

ممتازمحل، چنان پرشکوه 

ساالنه   است کهپرجالل و

میلونها انسان را از سراسر 

 جهان به تماشای خود فرا می خواند. 

اما مولف کتاب ، نوع دوم زیبائی را زیبائی فرهنگی، نامیده ودر باره  

های هنری  گی در هنرجلوه میکند: شاهکارآن نوشته میکند:»اما زیبائی فرهن

بی،زیبائی وزشتی در فرم در هر رشته یی. درشاهکارهای ادبی بویژه هنراد 

یا متضاد یک دیگرجان میگیرند: کمیک،تراژیک،شادیآور،غم   متناقض و

انگیز، واز همین قبیل زیبائی های هنری را میتوان در هم آهنگی رنگها  

 )همانجا(  اکوردهای موسیقی دید. « در وفرمها در نقاشی، معماری ویا

آنرا مشخص  دانشی که زیبائی را مطالعه میکند وقواعد واصول

مینماید، زیبائی شناسی نامیده میشود. مولف زیبائی شناسی را معادل لفظ 

استتیک دانسته واستتیک را چنین توضیح میکند:»استتیک در پی آنست که 
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یقت ومشخصات آنرا تعیین کند زیبائی وامر زیبا را خوب بشناسد وحق

وجای  ( 4۱«)ص  .واصول وقواعد  زیبائی را دراختیار همگان قرار دهد 

» زیبائی دراستتیک به عنوان همآهنگی بخش های یک   ،دیگری مینویسد 

مجموعه فهمیده میشود وبیانگر خواست ها ومنظورهای ظاهری از یک پدیده 

 ( 44است که آنرا»زیبائی عینی«نیز مینامند.«)ص 

از اشارات وتوضیحات مولف، میتوان به این نتیجه رسید که هرقدر 

ری )نقاشی، مجسمه سازی، معماری، موسیقی،رقص، دریک جامعه آثار هن

سینما، تیاتر، شعر، داستان نویسی ،کارتون کاری، وفکاهی گوئی های خنده 

توان  دار و طنز گونه( عالی تر و جذابتر وپرشکوه ترباشد، به همان اندازه می

به ارتقای سطح رشد فرهنگی آن جامعه پی برد و درجۀ ذوق و استعداد 

را شناخت و ستود.ظریف ترین ونفیس ترین وعالی ترین   هنری آن جامعه

عبادتگاه های ملل ونحل جهان دید و    مکانهای مقدس وزیبائی ها را میتوان در

انگشت   آفرین گفت وآنها،از آن لذت برد و برکلک هنر آفرین آفریدگان 

 حیرت بدندان گزید ونام  ویاد شان را گرامی خواست.

  
 مسجدی مدرن در ایران          مسجدی دربحر احمرعربستان 

   
 کلیسای معروف درمسکو              کلیسای واتیکان در روم 
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ریک ازاین بنای با شکوه،دارای زیبائی خاص خود  درحالی که ه

جامعه درخالقیت و زیبائی آنها  اند،بمالحظه میرسد که دست بشر وفرهنگ 

نقش بسیار موثری داشته است وانسان هنگام دیدن و تماشای هریک آنها غرق  

 حیرت ولذت میشود. 

زها  وقتی که پای هنر و زیبائی درمعماری به میان آید، نمیتوانم از"

" منحیث یک زن نابغه ونمونه کار های خارق العاده اش ، در هنر حدید 

 کنم. معماری مدرن یاد ن

    زیرتوجه نمائید: معماری اودر  به  نمونه های

 
 

 
 مرکزفرهنگی حیدر علی اف درباکو، معماری زهاحدید



 342 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

زنی بود که براثر کارهای معماری خارالعاده خود،به دریافت   زها حدید

جایزه معماری از انگلستان مفتخر شد. آثار او درانگلستان عالی ترین 

نوبی وآلمان و آذربائیجان برجای ایستاده است وایتالیا و روسیه وکوریای ج

 که بیدریغ حیرت بینندگان را برمی انگیزاند. 

ف درباکو یکی از ده بنای زیباترین در  اُ مجتمع فرهنگی حیدر علی 

  زهاحدید آن،  افتتاح شد. معمار 1220جهان شمرده شده است که در سال 

 ،زن عراقی بود. 

های روز، مجموعه آثاری غیر  او با استفاده از پیشروترین تکنولوژی 

ه زها حدید زنی بود ک منتظره و مبتکرانه را از خود به جا گذاشته است.

براثر کارهای معماری خارالعاده خود،به دریافت عالی ترین جایزه معماری  

تا   ۱۸۴۸موسسه سلطنتی معماران بریتانیا از سال  مفتخر شد. از انگلستان

امروز، هر سال "مدال سلطنتی معماری" را به یک معمار برجسته معاصر، 

است، اهدا که دستاوردهایش در ترویج پیشرفت معماری تاثیر عمده گذاشته 

تا امروز ، این اولین بار است که یک زن، مفتخر به   ۱۸47می کند. از 

 این مدال می شود.  دریافت 

یکی از داوران این مسابقه، پیتر کوک، معمار برجسته بریتانیایی و  

، دربارۀ معیارهای انتخاب زاها حدید به  2۰۰۴برنده همین مدال در سال 

ه نفس و شهامتی که در طراحی شمار قابل  عنوان برنده می گوید: "اعتماد ب

ئوری بلکه در معماری توجهی از آثار زها دیده می شود، نه تنها در ت

کاربردی نیز تاثیر عمده ای داشته است."پیتر کوک که آثار این خانم معمار  

تبار را منحصر به فرد و خیره کننده می خواند، خصوصیات طرحهای  عراقی 

ده از نظم فرم، سلیقه و سبک خاص" توصیف میکند او را "ترکیبی فوق العا

 دن" را منعکس میکنند.پروا تصویری از حرکت و جاری بوکه "بی 

او درانگلستان وایتالیا و روسیه وکوریای جنوبی وآلمان و  زها حدید آثار  

 آذربائیجان برجای ایستاده است که بیدریغ حیرت بینندگان را برمی انگیزاند.

گذشت.زاها حدید در سال امریکا در2۰۱6مارچ  3۱فانه روز متاس زهاحدید 

. پس از تحصیل در رشته ریاضیات در ه بود در عراق متولد شد  ۱۹۵۰

برای تحصیل در "ای ای"،  ۱۹72دانشگاه آمریکایی بیروت، در سال 

معماری لندن، راهی بریتانیا شد. پس از فراغت از تحصیل، زها در مدرسه 

،  ۱۹7۹بق خود شروع به کار کرد تا اینکه در سال شرکت معماری استاد سا 

دفتر مستقل معماری خود را در لندن راه اندازی کرد.آثار زها حدید ترکیبی  

http://www.bbc.com/persian/arts/2016/03/160331_l41_zaha_hadid_dies
http://www.bbc.com/persian/arts/2016/03/160331_l41_zaha_hadid_dies
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سازی را در خود منعکس می  شناسی، مناظر اطراف و ساختمان از زمین 

( برای درک توانائی های  معماری خانم  2۰۱5نومبر  ۱2کنند.) بی بی سی 

 نکهای ذیل کلیک کنید: زها حدید ،به لی 

http://www.bbc.com/persian/arts/2016/03/160331_l41_zaha_hadid_dies 

http://www.bbc.com/persian/arts/2015/11/151112_l41_visual_arts_zaha_hadid_aw

ard 

        ر همه هنرمندان خالق و مبتکر وجسور جهان شاد باد!یاد وخاط

 پایان
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 دهممقاله شانز

 

 نگاهی بر ناول تاریخی: 

 " شهزادۀ افغان ودوست امریکائی اش"

 پوهاند زکریا نوشتۀ

 

 

شهزادۀ افغان ودوست امریکائی اش،یک ناول 

د که نویسندۀ آن آقای پوهان ،است جذاب  تاریخی

زکریا، یک حادثۀ مهم تاریخی کشوررا احمد بشیر

لپذیر وجذاب درقالب داستان با ادبیات عالی وشیوۀ د 

فصل برشتۀ تحریر در آورده  ۱7یک مقدمه و با

 وهاند زکریا پ                                                                است.

ر رشتۀ طب در امریکا پوهاند زکریا با آنکه تحصیالت عالی خود را د 

تاد،وهم  به پایان رسانده و در پوهنتون کولمبیای امریکا هم داکتر وهم اس 

است، در تاریخ وادبیات کشور   2۱3صاحب اختراعات مهمی درعرصه طبابت 

نیز مطالعات عمیقی  دارد واینک نتایج مطالعات شان در عرصۀ تاریخ  

فغان ودوست امریکائی  شهزادۀ اونیزادبیات کشور، یک ناول تاریخی بنام »

ث می که خواننده راهنگام مطالعه  به صحنه های مختلف حواد  میباشد « اش

برد ونشان میدهد که درمیان دره ها وکوهپایه های افغانستان، چه مردمان با  

وقار و با صفا وبا وفایی زندگی میکنند که تا از کسی بد نبینند، ضررشان به  

مالی وتنگدستی از مهمانان خود با جبین   کس نمیرسد و با وجود فقدان توان

 کشاده ودل باز استقبال میکنند.

، متن اصلی این داستان تاریخی را به زبان انگلیسی در پوهاند زکریا

فصل نوشته است وسپس آقای رحمت آریا مترجم چیره دست افغان آنرا  ۱7

بیات به دری برگردان نموده است.من این داستان را که با زبان روان و اد 
 

  Reperfusion Injury and)ریا متجاوز از هفتاد مقالۀ علمی و کتابی بنامتر زکداک - 2۱3

Clinical Capillary Leak Syndrome” ) و در بدل کشفیات خویش یازده جایزه  را نوشته

 رک:سوانحش.ورده اندرا بدست آ ثبت اختراعات ایاالت متحده امریکا
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شیوا وشفاف دری توسط آقای آریا، ترجمه شده ودر پورتال افغان جرمن  

 ر رسیده است، مطالعه کرده ام.آنالین به نش

  بدون مجامله باید هم به نویسندۀ آن )آقای زکریا( از لحاظ شیوۀ بیان و 

پرداخت داستان وهم  به مترجم آن )آقای آریا( بخاطر ترجمۀ روان وارائه  

 تبریک وتهنیت گفت. بدون ابهام آن

ر  اکثریت رویداد های مندرج د  نویسنده خود در مقدمۀ کتابش میگوید:» 

این ناوِل تاریخی انعکاس مالحظات شخصِی من است که طی بررسی و  

تحقیق دریافته ام و هم دربرگیرندۀ مشاهدات شهـود عینی و انعکاس  

های  خاطرات اشخاصیست که شرح رویداد های مذکور را در یادداشت 

شخصی خود درج کرده اند. سائـر رویداد های این ناول در واقع بازپرداخت  

ت که تأریخ نویسان بعد از تدوین و ترجمه آنرا بر مبنای  حوادثی اس

سپس نویسنده از مقتضیات فرهنگی و تمایالت ملی خویش بازتاب داده اند.« 

را از زبان که حوادث جنگ افغان وانگلیس  یک عده کتب وآثاری نام می برد 

شاهدان عینی انعکاس داده اند ویا خود دراین حوادث شریک بوده وبطور  

آسائی جان بسالمت برده اند وبعد چشم دیدهای خود را با نوشتن کتب  معجزه

خاطرات با دیگران شریک ساخته اند. بخش بیشتراین آثار تاهنوز هم برای ما 

به همت نویسندگان ودانشمندان  افغانها نامعلوم ونامکشوف استند وتعداد اندکی 

ته بر زوایای تاریک  افغانی ترجمه ودر اختیار مردم ما قرارگرفته اند که الب

تاریخ کشور روشنی می اندازند. مثالً: موهن الل کشمیری منشی الکزاندر 

برنس، ازچشم دیدهای خود درجنگ اول افغان وانگلیس کتابی بنام )زندگی  

در لندن نوشته وبنام ملکۀ   ۱۸46در سال  امیردوست محمدخان( در دوجلد 

سال بعد از تالیفش، در سال   ۱6۰انگلستان اهدا کرده است.این کتاب بعد از از

توسط داکترسیدخلیل هللا هاشمیان ترجمه ودر امریکا به نشر رسید.  2۰۰2

خاطرات "الدردپاتینجر"افسرسیاسی  سپاه انگلیس درکابل که بعد از مرگ  

ج قشون انگلیسی را با طرف افغانی مورد موافقه  مکناتن پروسۀ خرو

یک   )خانم جنرال سیل( وخاطرات قرارداد. ونیز خاطرات روزمرۀ لیدی سیل

  که توسط جیورج مکدونالد فریزر  فلشمن پیپرز( ماجراجوی انگلیسی بنام ) 

 بصورت یک کتاب به نشر رسیده است. ۱۹65در 

اح دل به دریا زِن  »از همه جالبـتر اینکه سی مولف می افزاید که: 

ابی را از  امریکایی از ایالت پنسلوانیای امریکا بنام »جوسیا هرالن« نیـز کت

خود به جا گذاشته است که مشاهدات عینی قابل اعتماد را ارائـه می کند، این  
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یادداشتها بوسیلـۀ یک نویسنده بنام »بن مکنـتایـر« ترتیب و طی یک کتاب  

ن درین ناول نه تنها نوشته های تأریخی  به نشر رسیده است. مزید بر آ

بلکه داستان ها و افسانه   ،نویسنده های افغان، کشمیری، پاکستانی و هندی

های شفاهی منوط به این شهزادۀ افغان که در بین خانواده های افغان شایع  

 اند بازتاب داده شده اند.« 

  بدینسان دیده میشود که نویسندۀ داستان » شهزاده افغان ودوست 

امریکائی اش«، محتویات کتابش را برمبنای روایت شاهدان عینی ومنابع  

اخته است ، منتها آنرا با ادبیات داستانی طوری آرایش داده  تاریخی استوار س

است تا خواندنش برای جوانان امروز که حوصلۀ خواندن مضامین طوالنی  

همانند یک آدم   را ندارند،گوارا ودلپذیر شده باشد. وحقا که از عهدۀ این کار 

 پروفشنل ومسلکی  بخوبی بدر آمده است. 

یخی، بشکل رومان تاریخی رواج  درکشور ما ،نوشتن رخدادهای تار 

نداشته ویک کار تازه است و من تا کنون رومان تاریخی دیگری بجز رومان  

" اثر داستان نویس معروف کشور، داکتر اکرم عثمان که حوادث  "کوچه ما

ن اخیرکشور را با زبان وادبیات داستانی به تصویرکشیده ورخداد های نیم قر

دارم وبنابرین میتوانم بگویم که پوهاند داکتر است، بخوبی این داستان سراغ ن

زکریا، با آنکه این نخستین کارشان در زمینه داستان تاریخی است، تاحد  

تحسین برانگیزی از عهده کارش بدر آمده است ، زیرا که موضوع داستان  

ازی با واقعیت های تاریخی همساز وهمگام است وبه ندرت انسان با نامها  مو

خورد که برای اهل مطالعه نا آشنا باشد وآنهم بنابر ایجابات  ورخدادهای برمی

داستان است تا ازخستگی خواننده بکاهد واو را وادارد که کتاب را برزمین  

 نگذارد. 

اب" انتقام در جگدلک" در میان داستانهای تاریخی مشابه میتوان ازکت

پژوهشگران   اثِرنفتوال خالفین، محقق شوروی نام برد.نفتوال خالفین، یکی از

  -۱۸4۱اتحادشوری سابق است که به مسئله جنگ افغان وانگلیس درسال های

، عالقه گرفته و دراین عرصه مطالعات عمیق وگسترده انجام داده بود  ۱۸42

به شیوه دلپذیری به نام " انتقام در  وسپس نتایج مطالعات وتحقیقات خود را

ً  .جگدلک"بازتاب داده است  از عهده کارش به نحوستایش   نفتوال خالفین، واقعا

 آمیزی به در آمده است.

به عقیده من اگر قرار باشد، روزی فیلمی از رخدادهای جنگ اول  

شهزادۀ افغان ودوست افغان وانگلیس تهیه گردد، اثریا آثاربهتری ازداستان » 
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اثر پوهاند داکترزکریا، وهمچنان رومان تاریخی "انتقام در  امریکائی اش«

تۀ خالفین را نمیتوان سراغ داد. میتوان گفت که تقریباً  جگد لک"  نوش 

سناریوی چنین یک فیلمی قبالً توسط این دونویسنده توانا به نگارش آمده وفقط  

آورد وبه صحنه   کارگردان ماهری در کار است تا آن را از قوه به فعل در

یس های برخورد ها و پیروزیها و ناکامیهای قهرمانان جنگ اول افغان وانگل

 نفس بدماند.

من این داستان جالب تاریخی را سراپا از نظرگذشتاندم ودر مواردی 

که برایم سوال برانگیز بود، برای بهبود آن نظریاتم را به حضور  

بازآنرا پذیرفتند ودر متن انگلیسی  پوهاندصاحب ارائه دادم وایشان با پیشنانی 

 د.نرد ک وارد را و ترجمه دری  آن اصالحات  

که نویسنده نگفته   ست ، این به نظرمن کمبود می آید مقدمه کتاب  در آنچه

هدفش از نگارش این داستان چی بوده است؟ آیامیخواسته  برای تحکیم روابط  

اید وآنرا در اختیار  دوستی وهمکاری امریکا با افغانستان،سوابقی جستجو نم

را به کمک  مردم امریکا قرار بدهد، یا اینکه میخواسته توجه مردم افغانستان

نیز از   سال قبل۱75وهمکاری مردم امریکا جلب نماید که افغانها حتی در

کمک ورهنمائی امریکائی ها برخوردار بوده اند ویا شاید اهداف دیگری را 

ورنویسنده از نوشتن این ناول درنظرداشته است؟ در هرحال، اگر منظ

 میشد، کار بدی نبود. تر بیانروشن 

 بشیرزکریا در زندگی توفیق مزید آرزو میکنم. ترداکبرای آقای پوهاند 

 کاندید اکادمیسین سیستانی 

 2۰۱4/  2/  22گوتنبرگ سویدن 
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 مقاله هجدهم  

 

 نگاهی برکتاب "برخی مسایل جامعه شناسی اافغانی"

 هنیار بشیرمؤمن()نوشته پو 

20 /9  /2012 

 

 

" نام  برخی مسایل جامعه شناسی  وافغانی"

الۀ جامعه شناسی ویک مقالۀ در  مق 25مجموعۀ 

مورد هنر ورسالت هنرمند ویک مقاله پیرامون  

فلسفی است که از جانب  -اصطالحات سیاسی 

محترم پوهنیار بشیرمؤمن، به  زبان دری تحریر  

این    2۰۰۸رسال وتنظیم یافته  است. باری د 

مجموعه در کابل به زیورطبع آراسته شده بود  

ت تجدید نظر شده وپس واینک بار دیگر این مقاال 

از اصالح کاستی ها وافزایش مطالب جدید دوباره  

 برای چاپ آماده شده است.

مقاله( به جامعه شناسی ارتباط  25دراین مجموعه بیشترین مقاالت )

به این بخش ازمسایل جامعه بشری بیشتر   دارند وبه نظرمیرسد که مؤلف 

 وعمیق تر توجه کرده است.

ی از دلچسپ ترین ومهم ترین فصل های تاریخ  دانش جامعه شناسی یک 

یک جامعه یا یک کشوراست. اگرچه این رشته از علوم اجتماعی عمر  

چندانی ندارد و در کشور ما نویسندگان وتاریخ نگاران بسیار اندک به آن  

د، اما باید گفت که بررسی پدیده های مختلف سیاسی واجتماعی  پرداخته ان

ه بدون توجه به شرایط  اجتماعی ومحیط  وفرهنگی واقتصادی یک جامع

پیدایش آن پدیده، کارکاملی نخواهد بود.هیچ دولت وهیچ رهبر سیاسی، قادر  

به تطبیق هیچ برنامه ای اجتماعی واقتصادی وفرهنگی نخواهد شد، اگر  

د را نشاسد و برنامه های خود را مطابق ظرفیت وتوان وجاغور آن جامعه خو

 جامعه عیار نسازد.
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ل های زندۀ این ادعا، عکس العمل جامعه در برابرریفورم های شاه  مثا

قرن بیستم وناکامی برنامه های روشنفکرانه رهبران   2۰امان هللا در دهه 

»این انقالب   حزب دموکراتیک خلق بود پس ازکودتای ثور مدعی بودند:

جامعه فیودالی وماقبل فیودالی افغانستان را بدون طی کردن مرحلۀ  

اری وارد مرحلۀ سوسیالیزم نمود.«، اما در عمل دیده شد که جامعۀ  سرماید 

وابسته با هزار ویک رشته  سنتها و رسوم وعنعنات فیودالی در برابر 

جان سختی  ریفورمهای رژیم حزب دموکراتیک چنان از خودعکس العمل و

نشان داد که هم سرکودتاچیان را خورد وسررهبران کودتاراهم. وبالنتیجه  

را به دوران ماقبل فیودالی عقب راند که امروز بازار تبهکاران وجنگ  کشور 

ساالرن وقاچاقچیان مواد مخدر وتروریسم وآدم ربائی ، گرم تراز کورۀ 

حکومتداری  کشور بزرگ جهان با همه تجارب  46آهنگران شده است و

وامکانات اقتصادی وعلمی وتحنیکی ونظامی درکار هدایت کردن افغانستان  

 هرا ترقی وتمدن درمانده اند.در شا

این همه نا بسامانی ها وعقب رفتنها نتیجۀ عدم شناخت جامعه افغانی 

واهمیت ندادن به ارزشها وخصلت ها وخصوصیات مردم ماست که رهبران 

و مردم و کشور را بسوی ذلت و بدبختی رهنمون  سیاسی به آن توجه نکردند 

 شدند.

اهمیت موضوع جامعه شناسی  در  آقای پوهنیار بشیرمؤمن با توجه به

جوامع بشری بطور عام وجامعه  افغانی بطور خاص از چنیدن سال بدنیسو  

مطالعات خود را روی این موضوع دلچسپ متمرکز ساخته ومقاالت مهم  

شناسی ومشکالت جامعه افغانی نوشته ودر سایت  وسودمندی درزمینۀ جامعه 

ه است واینک براثر پیشنهاد های مختلف افغانی در برونمرز انتشار داد 

دوستان واهل نظر دست به گرد آوری وتالیف آن مقاالت زده تا برای رفع 

سرگردانی مطالعه کنندگان در یک کتاب پیش کش خوانندگان کند که کار  

 شایسته وبایسته ئی است.

تبصره وبحث وفحص در مورد محتوای هریک از مقاالت حاضر،کار 

توان برهریک از مقاالت  بحث وآنرا ارزیابی  آسانی نیست، وبنابرین نمی 

کرد، واگرچنین کاری ضروری هم باشد، وقت زیاد وفرصت بسیاری می  

اما بطور کلی میتوانم بگویم که نویسنده ،با    طلبد که فعالًدراختیار من نیست.

ارش هریک از این مقاالت زحمات فراوانی کشیده و تاحد ممکن تواسته  نگ



 35۰ از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

واننده را به بیخ و بنمایۀ مشکالت جامعه افغانی روشنگری کند وذهن خ

 متوجه نماید.

درهرحال، به نظرمیرسد که هدف نویسنده از ارائه این مجموعه  

ها تحلیل  روشنگری های روشنفکرانه برای جامعه افغانی بوده  که درارائه  آن

ها وبرداشت خود ازقضایا را با احساس انسان دوستی همراه باوطندوستی  

 اشته است.ابراز د 

من بسیاری ازاین مقاالت را قبالً درسایتهای انترنتی چون: فردا، 

گفتمان ،ژواک وسپرغی و آریائی،  دیده  وخوانده ام وبرخی را تازه دراین 

جامعه شناسی   فیض بردم.مقاالت :مجموعه دیدم وخواندم واز محتویات آنها 

ی دین از  خودمانی،جامعه شناسی شخصیت وشخصیت پرستی، مسئله جدائ

دولت یا سیکوالریزم، درباب روشنفکر وروشنفکری، اندیشه های سیدجمال  

الدین افغان، جامعه شناسی تروروتروریزم ،جامعه شناسی جشن نوروز،  

اسی سنگسار واعدام زنان جامعه شناسی تاریخ وتاریخ نویسی ، جامعه شن

ی  وجامعه شناسی خشونت علیه زنان  وبرخی اصطالحات ومقوالت سیاس

 دراخیر کتاب برایم بسیاردلچسپ و آموزنده بود. وجامعه شناسی 

اکثراین مقاالت  مستند به اسناد ومدارک نگارش یافته است  که  

نشان   عالقمندی نویسنده را به مطالعه ودسترسی  به کتب  مفید در غربت 

میدهد، و شیوه بهره گیری از منابع بطوربایسته یی رعایت شده  وتنها به  

منبع بسنده نکرده است ،بلکه مدارک ومنابع  مورداستفاده خود را  ذکرنام

 روشمندانه به خواننده معرفی کرده است. بطوردقیقتر و

زحمتکشی جناب استاد بشیر مؤمن را در آفرینش این اثر تقدیرکرده و 

 ی تخلیق دیگراثار ارزشمند از این دست جداً آرزومیکنم.            برا

تاکید شما  آن واز مقدمه تان مکث نمایم یک نکته بر میخواهمدر پایان 

  جشن نوروز باید خاطرنشان نمایم که   ت.جهانی بودن  جشن نوروز اسبر

جشن همه مردمان جهان نیست، نوروز نه نزد اعراب ونه نزد ملل افریقای  

ونه جنوب شرق آسیا شناخته شده نیست. این جشن صرف جشن ملل آریائی   

شمسی دو کشور افغانستان وایران است. حتی   وروز اول سال هجری

تاجکستان هم که دارای زبان وفرهنگ مشترک با کشورما وایران است ، 

روز اول سالش تقویم عیسائی است، ولو این روز را مثل ازبکستان  

بائیجان وقزاقستان جشن میگیرند، ولی روز اول سال شان  وترکمنستان وآذر

 شان نیست.
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روز بین المللی   ک طرف ملل متحد به عنوان یبا آنکه این روز از 

اعالم شده است، ولی مثل روز اول جنوری برای همه مردم ملل روز  

رخصتی نیست، صرف برای تخمین سیصد ملیون مردمی که خود را شریک  

ان ایرانی میدانند وروزگاری دراز تحت تسلط دولت در فرهنگ فارسی وزب

وصفوی ونادرافشار بودند وهمه   های هخامنشی وساسانی وسامانی وغزنوی

ساله ازاین جشن واین روز تجلیل بعمل می آوردند، اکنون هم این روز را 

 گرامی میدارند وجشن خود میدانند. 

از واقعیت  بنابرین جشن نوروز را متعلق به همه ملل دانستن دور

است.شما میدانید که هنگامی که روز اول حمل را ما وایرانی ها ومردمان  

میانه بعنوان روز اول سال شمسی جشن میگرند، مردمان منگولیا وچین   آسیا

وکوریا واندونیزیا ویا کشورهای عربی و امریکای اللتین وافریقا از آن حتی 

  نظرخود  این رب کنم تامی  برای تان خاطرنشانخبرهم نمیشوند. به اینصورت 

 تجدید نظرکنید.

 ۹/2۰۱2/ 2۰ختم   سیستانی   
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 م نزده مقاله

 

 نگاهی برکتاب"جنگ های کابل" 

 تالیف جنرال سید عبدالقدوس سید

 

،  ازمطالعه کتابی  2۰۱۰جون  6امروز

فارغ شدم که بقلم یکی از نظامیان تحصیل کرده 

ناموس وطن، جنگ  ومتعهد به سوگند دفاع از 

های ویرانگر وتباهکن کابل را از سوی تنظیمهای  

با توانائی   ۱۹۹6تا  ۱۹۹2جهادی طی سالهای 

 قابل وصفی  به تصویر کشیده است.

کتاب در کاغذ درجه اول با قطع وصحافت 

 ۸صفحه ،شامل  3۹۰مرغوب وحروف خوانا، در

ازسوی    ش آمدهفصل، بایک پیشگفتار ویک پسگفتار، به زبان دری به نگار

 انتشارات آیدا درآلمان به نشر رسیده است. 

ونبارتنظیمهای جهادی را در حکومت جلد اول این کتاب حوادث خ

دوماهه حضرت مجددی بازتاب داده است و کارنامه های جنایتبار چهارساله  

مسعود را درجلد دوم کتاب دردست تهیه دارد، چشم براه  -حکومت ربانی

 آن هستیم. نشرهرچه زود تر

چون مولف فرزند بدخشان است ومردم 

ً اهل شعر و ادبیات و نویسند  گی  بدخشان ذاتا

اند، بنابرین کتاب، با زبان روان وادبیات 

جذاب وگیرا با تحلیل های دقیق از اوضاع  

سیاسی نوشته شده وبا آنکه مضمون   -نظامی 

جنگ، خود بخود یک مضمون حوصله فرسا  

او این مضمون را  وناراحت کننده است، اما

چنان با ادبیات روان وپیش زمینه های ظریفانه  

خواننده هرقدر در  ادبی بنگارش آورده که
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مطالعه کم حوصله و بی رمق باشد، نمیگذارد دامن مطالعه را رها وکتاب را 

 بسوی پرتاب کند.

مؤلف،مؤرخ نیست، ولی شیوه کارش ، در بوجود آوردن یک تاریخ   

شم دیدهای خود مولف وروایات دوستان حاضر وناظر  خونبار، مستند برچ

زارشات سازمانهای بین المللی درصحنه های جنگ وجنایت علیه بشریت وگ

  -دفاع از حقوق بشرو رسانه های معتبر جمعی درباره جنگ های چریکی

جهادی در داخل یک شهر دو میلیون نفری، پایتخت تاریخی افغانستان 

فرت برانگیز از جهادی که بنام دفاع از دین است.این کتاب، تاریخی است ن

غارت ودست اندازی به مال  وناموس اسالم آغاز شد وبخاطرکسب قدرت، با

وناموس مردم وبی عفت شدن ده ها هزار زن ودخترمسلمان پایتخت پایان  

 گرفت.

مولف آنجا که جنگ های کابل را شرح میدهد،چون خود یکی از  

گ های متعارف است، بدرستی میداند افسران مجرب نظامی در عرصه جن

الح های سبک  که بی بندوباری ودرنده خوئی مجاهدین در بکاربستن س

وسنگین در داخل محالت مسکونی شهر برای غلبه برحریف بخاطر توسعه 

ساحه نفوذ واشغال مناطق پردرآمد غنایم جنگی وکسب قدرت در دولت 

ست. تصویرصحنه های  اسالمی چقدر سهمگین و خطرناک وتباه کن بوده ا

جنگ، نام بردن سالح های مخرب سبک وسنگین دراین جنگ ها وساحه  

تخریب وغارت بی دریغ دارائی های دولتی وشخصی توسط دزدان  های 

جهادی و بی و بندباری آنها در به آتش کشیدن ثروت های ملی وتخریب  

زیربنای های اقتصادی وخدماتی وحمایت کشورهای ذینفع در پشت سر  

هریکی ازاین گروه های جنگی ، فقط قلمی توانای چون قلم اقای  سید را 

 بکار دارد. 

ف، یکی ازکدرهای نظامی تحصیل کرده درپوهنتون حربی مول

کابل،پوهنتون نظامی هندوستان وپوهنتون نظامی اتحاد شوروی، صاحب 

تجارب کاری در قطعات مختلف اردو، و متخصص درمسک نظامی ومتعهد  

به ابنای وطنش، آگاه از سیاست ورقابت های جنگ سرد میان دو  به خدمت 

نظامی ونویسنده  زیبا بیان در  -مسایل سیاسیابرقدرت وقت، صاحب نظر در

 قرن بیستم است.  ۹۰و  ۸۰نظامی در دهه های  -تشریح رخدادهای تاریخی 

گفته میتوانم که من در سالهای پس از مهاجرت به اروپا کتابی با چنین  

ت زیبا و روان وتحلیل های استوار ومتطقی  از رخدادهای تباهکن ادبیا
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می تنظیمهای جهادی نخوانده ام. این جذاب ترین وخانمانسوز حکومت اسال

تاریخی از قلم یک جنرال اردوی افغانستان منسوب به جناح پرچم   -اثرسیاسی

حزب دموکراتیک خلق)حزب وطن( است که اوضاع واحوال رقت بار 

برمبنای چشمدیدهای خود و ۱۹۹6تا  -۱۹۹2را در سالهای  افغانستان

ورساالت ومقاالت نشرشده به بررسی  دوستان خود ومنسوبین اردو وکتب 

وتحلیل گرفته است که ازاین لحاظ براهمیت  ومستندبودن اثرش کمک کرده 

 است. 

این کتاب ، شاید برای آن عده ازمنسوبین )ح د.خ.ا( که در ناکام کردن  

ح ملل متحد نقشی برعهده  داشتند و با آنکه در دورۀ حاکمیت حزب  پالن صل 

العاده حزبی ودولتی  برخوردا بودند و در آخربا  سر  خود، از امتیازات فوق

براه کردن شورشها و بغاوتهای قومی درشمال کشور، بازهم میخواستند در 

آنانی که رژیم اسالمی جهادی به جاه و جالل برسند، آنرا نسپندند، مگربرای 

به آن حزب وگروه ها وتنظیمهای اسالمی کدام وابستگی ندارند، اثری است 

 الب وخواندنی وداشتنی. سخت ج

من بدین نظرم که در هرسازمان حزبی و هرگروه سیاسی، همانگونه  

که عناصر وطن پرست، صادق وخدمتگار به مردم وخواهان ترقی وتعالی  

لوقت، اپرچونست، خاین بوطن،  کشورحضور دارند، همانسان عناصر ابن ا

طرخیانت وخباثت  منفعت جو وتوطئه گر نیز پیدا میشوند، بنابرین نباید بخا

چند نفرخاین که خود را تاسطح رهبری دریک جریان سیاسی رسانده اند، 

 همه اعضا وافراد آن جریان را خاین شمرد ومحکوم کرد.

ی جهادی،  به نظرمن ،هم در حزب دموکراتیک خلق وهم درتنظیم ها 

افراد وعناصر صادق به وطن فراوان بوده اندکه از وجودشان نباید 

نطور که از مطالعه کتاب جنرال سیدعبدالقدوس دریافته ام، به  انکارکرد.آ

نظرمن یکی از اشخاص صادق بوطن ومردم ومشتاق ترقی وتعالی  

ا  کشور،همین آقای جنرال سید است. من تا زمانی که کتاب جنگ های کابل  ر 

نخوانده بودم، چیزی در باره جنرال سید نمیدانستم، ولی با مطالعه اثرش 

این انسان، چه احساس شریفانه وطن دوستی وخدمت گزاری   درک کردم که

 نسبت به مردمش داشته ودارد.

از ورای سطوراین کتاب درک میگردد که مؤلف، یک نظامی وطن  

به استقالل افغانستان  پرست ومخالف حضور نظامی بیگانه درکشور ومتعهد 

لح ملل  وطرفدار مشی مصالحه ملی دکتورنجیب هللا و آرزومند تحقق پالن ص
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متحد برای نجات کشور از بحران بوده است. وی درکتابش یاد آورمیشود که 

اگرپالن پنج فقره یی ملل متحد عملی میگردید، افغانستان وبخصوص کابل  

یان  تنظیمی نجات می یافت. او باجمعیت دوملیونی آن از فاجعه جنگ های م 

تی کشورهای  ابراز عقیده میکند که اگرتالش های سازمانهای استخبارا

همسایه و بخصوص سازمان جاسوسی کا.جی. بی اتحادشوروی در تبانی با  

عناصر قدرت طلب از داخل رهبری حزب، در جهت ناکامی طرح صلح ملل 

تالف شمال برهبری  متحد ، سبب برانگیختن شورش در شمال وایجاد ائ

احمدشاه مسعود وجنرال مومن وجنرال دوستم وسید منصورنادری)رهبر  

ۀ اسماعیلیه( مطابق دستورکا.جی. بی. در مزارشریف نمیگردید، کشور  فرق

دچار فاجعه خانمان برانداز جنگ نمیشد. نویسنده در ضمن شرح وتحلیل  

قدرت طلب ،نشان میدهد که چگونه نطفه های این شورش از طرف عناصر

در رهبری حزب، درنهاد افراد بی دانش وعقده مندی چون :جنرال دوستم  

ومن وجنرال خان آقای )خادی( وجنرال نبی عظیمی،گذاشته شد وجنرال م 

وتحت نظر سازمان جاسوسی کاجی بی،بمنظور ناکام ساختن طرح سازمان  

ک  ملل متحد و سقوط دولت نجیب هللا بسرعت رشد یافت وبه شورش در شهر

حیرتان انجامید. بدبختانه آتشی که توسط این افراد دریگ گوشه دور افتاده 

اده شد، بسرعت به قلب کشور یعنی کابل زبانه کشید و در مدت کشور در د 

چهارسال راکتباری وخونریزی در شهر کابل، پایتخت افغانستان را با صدها  

ه دیاران بیگانه   هزار انسان شریف وبیگناه آن بخاک و خون نشاند و یا آوار

 ساخت.

یم که بهتراست از متن کتاب، فرازهایی را بگونه شاهد بیاوریم وببین 

نظامی چگونه است،زیرا  -سبک نگارش وشیوه بیان مولف از مسایل سیاسی

از قدیم گفته اند: مشک آنست که خود ببوید، نه انکه عطار بگوید.مولف ،در 

، در وابستگی خارجی جناح  کتابش مینویسد:"علت جنگ های کابل 26صفحه 

به اجانب  ها وگروه های جنگی وملعبه قرارداشتن سران وفرماندهان آنها 

مثال میدهد: " ....یکی از مثالهای   27وبیگانه نهفته است." و در صفحه 

  ۱۹۸2برجسته دراین باره، احمدشاه مسعود، فرمانده چریکی است. درسال 

ن روسی مقیم افغانستان پروتوکول ]او[با سازمان استخبارات شوروی ونظامیا

اسنادعقد شده میان   همکاری فوق العاده پایدار وموثری راعقد کرد.بطوریکه

او وروسها بنیاد محکم دوستی را پی ریزی کرد. مسعود رابحیث یکی از  
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چهره های الترنتیف قدرت درافغانستان در چشم انداز سیاستهای آینده روس  

 ها مطرح ساخت." 

مینویسد: " تبلیغات اغراق آمیزی که  در بارۀ جهاد  6۸درصفحه باز

وسی بویژه بعد از امضای قرارداد وجنگ ها در پنجشیر برعلیه قوای ر 

مسعود با روسها و وارد آوردن تلفات وضایعات به شورویها عنوان داده 

میشود، صرف نظراز جوانب عوامفریبانه وخودستائی آن، سپردن جعلیات و  

اریخ است. مثالً گفته میشود در جریان جنگها در پنجشیرتا  اکاذیب به اوراق ت

نفر تلفات رسیده است، هرگاه این   ۱575۰خورشیدی به روسها  ۱363سال 

نفر(جمع نلفات ده ساله روسها  ۱3۸33رقم با ارقام رسمی منتشر شده )

نفر   ۱۹۱7درافغانستان که شامل مرگ ومیرعمومی نیز است،مقایسه شود، 

ا بیشتر از سراسر افغانستان  نشان میدهد که اغراق  در تلفات روس ها ر

ا زیرچتر تبلیغات وجعلیات عوام فریبانه سعی  مسئله را اثبات میکند. دراینج

صورت گرفته که مسئله روابط استخباراتی ودوستی پایدارگروه مسعود  

باروسهای کتمان نگهداشته شده و از سوی دیگرجنگ های واقع ناشده، 

جلوه داده شود، با یک نوع خودبزرگ بینی، اسطوره سازی ،  کاذبانه بزرگ

زده شده است. دراین باب همه نظامیان  قهرمان تراسی تهوع آور دست 

حاضر در صحنه جنگ ها برضد گروه "مسعود" در پنجشیر شاهد اند که بعد 

از عقد قرارداد مسعود با روسها وروند درگیری های  میان جانبین قطع 

را به دوستی و وابستگی داده بود که مسعود را تازمان   گردیده و جایش

 مرگش همراهی کرد." 

ای دیگری مینویسد: " در گرماگرم جنگ ها که تبلیغات  نویسنده درج

غرب وبنیادگرائی به افسانه سازی در باره احمدشاه مسعود وجهادش پرداخته 

ش کشتی بودند، ...وقتی حادثۀ قتل پهلوان احمدجان پنجشیری، قهرمان ورز 

گیری به دست او، دستگیری وزندانی نمودن یک جمع هزار نفری از  

ری  تحت رهبری پاکروان عبدالحفیظ پویا،که در موضع روشنفکران پنجشی

مخالف ومبارزه با رژیم کابل وحضور نظامی شوروی در افغانستان نیز قرار 

ترورهای داشتند، وقتل دسته جمعی سی نفر از فعاالن آن به وسیله "مسعود"، 

پی در پی درکابل، راکت باری به شهرها،راهزنی درمسیرسالنگها، دیگر 

رحمی، آدمکشی، تروریسم واعتیاد او به خونریزی شک وشبهه یی  کسی به بی

نداشت. انتقام جوئی وقتل مخالفان واسیران، زورگوئی وخود برتربینی،  
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 بود.") صفحه  تعصب قومی وقبیله گرائی، واقعیت هایی بود که او به آن مبتال

76 ) 

، بازهم در باره احمد شاه مسعودمیخوانیم: »مسعود  77ودر صفحه 

ه اش، در عقب شعار های تند مذهبی، پنهان گردیده بنام جهاد و  وگرو

مقاومت،که خواست بیگانه ها بود، مردم خود را می کشتند و هر قدر که به 

غانستان  سال های بعد ، تداوم حضور نظامی شوروی وخروج آن از اف

وسالهای جنگ کابل، جنگهای او با طالبان، گریز او از کابل نزدیکتر شویم، 

همان اندازه او را خوبتر، می شناسیم.مولف میگوید:" مسعود در دوره به 

جنگ ها باگروه طالبان، پنج بار زیرچتر تدابیرویژه استخباراتی با  

ات کرد. به قول والدیمیرپوتین صدراعظم، بعد از رئیس جمهور روسیه مالق

"  یکی از شاهدان عینی که از افشای اسمش دراینجا معذورم، گفت که "مسعود 

دریکی از مالقاتهایش در مسکو با رئیس جمهور روسیه یک عدد زمرد 

پنجشیررا به بزرگی یک عدد چهارمغز به عنوان تحفه به "پوتین " اهدا کرد 

،پولی ونظامی یک عدد ومتعاقبا ًبرعالوه وعده های عاجل کمک های تخنیکی

، از هزاردالر تخمین زده میشد پنجصد تفنگچۀ مطال که قیمیت آن در حدود 

 ( 7۸"پوتین" دریافت کرد.")ص 

کتاب ، ازرهبر حزب اسالمی "گلبدین حکمتیار"  ۱46مولف در صفحه 

نیز چهره ای زشت وسفاک ، جنایتکار، ودست پروردۀ سازمان استخبارات  

  ۹۰تا ۸۰ه و مینویسد:» در طول دهه های نظامی پاکستان تصویر کرد 

ن گروههای  میالدی دوران جنگ سرد،یکی از مورد پر لطف تری 

جنگ،حزب اسالمی، به رهبری گلب الدین حکمتیار بود. مردی که او  

وهمفکرانش به زن ستیزی، وپاشیدن تیز آب به ]روی[ زنان که از پوشیدن  

غم تظاهر به امریکا ستیزی، حجاب اجتناب میکردند،شناخته شده بود.علی الر

ببعد که ۱64پنجاه در صد کمکهای امریکا را بدست می آورد.« از صفحات 

اولین جنگ کابل شرح داده میشود، از هریک ازمدعیان قدرت 

ودرگیردرجنگ های کابل ، سیمای بس وحشتناک وخونریز وسنگ دل و  

سات  متجاوز به مال وناموس مردم  ودارائی های عامه وشخصی وتاسی

اجتماعی کشور بدست میدهد که هرسطر وهرپراگراف  -زیربنائی اقتصادی

ل اقتباس وانعکاس است ولی بجای آن خواننده را به مطالعه وهرصفحه آن قاب

 کتاب توصیه میکنم . 



 35۸ از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

خالصه کتاب درضمن شرح وقایع و رخدادهای دلخراش 

جنگی،شناخت ومعرفت خواننده را نسبت به رهبران حزب.د.خ.ا. 

زرهبران تنظیمها و قوماندان مشهورجهادی، چون:ربانی، احمدشاه ونی

، گلبدین، محقق ،محسنی وصبغت هللا مجددی  مسعود،دوستم، رسول سیاف

وغیره بسیار دقیق میسازد تا بخوبی پی ببرد که انسانهای ضعیف النفس  

چگونه بخاطرکسب قدرت ویا کسب ثروت، دست به خیانت به مادر وطن  

تکاب جنایات ضد بشری وغیر قابل تصور در حق مردم بیگناه میزنند و با ار

را درخدمت بیگانه ودشمنان وطن  وشهروندان دوست داشتنی، خود 

قرارمیدهند و به تخریب وتباهی وطن، شهر وعمرانات وتمام بود ونبود یک 

کشور ویک تاریخ می پردازند، تا حامیان خارجی  خود را  راضی ساخته 

رتی کاذب دست یابند.درپایان به محترم جناب جنرال سید باشند وبه ثروت وقد 

تعداد اردوی افغانستان، تالیف این  عبدالقدوس سید،صاحب منصب با اس

اثرمهم را صمیمانه تبریک میگویم  وموفقیت شان را در انجام کارهای 

    فرهنگی پربارتر آرزو میکنم. 

 2۰۱۰/  6/  6پایان  
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 م مقالۀ بیست

 

 ، "اطلس تاریخی افغانستان"

 " مرور کوتاهی برقضیۀ پشتونستان"

 ل عتیق پاڅون جنرا مهم از تالیفدو 

 

این بار دوم است که کتابی ارزشمند در 

زمینۀ تاریخ افغانستان ازیک شخصیت نظامی  

عالی رتبه وبا سویه وتحصیل کرده ودرعین حال  

ل نویسندۀ  افغان بدسترس من قرار میگیرد. بار او 

 .  دوباز جنرال سید عبدالقدوس سید 

جنرال عتیق پاڅون یکی ازصاحب منصبان  

، صاحب قلم وصاحب  دانش  تحصیل کرده

وصاحب روحیۀ قوی وطن پرستی افغانستان است که در مهاجرت و دور  از  

وطن وقت خود را به هدر نداده و با پشت کار وعالقمندی شدید به آینده کشور  

گرانبهای تاریخی  زده است که دراین اواخردو نسخۀ   دست به تالیف دو اثر

انی بدسترسم قرارگرفتند ومن  از آن  بوسیلۀ دوست ارجمندم مسعودفار

خواندن ومطالعه آنها فروان لذت وفیض  بردم. ازاین جهت برای مولف 

 محترم تبریک وتهنیت میگویم. 

این دو اثر یکی » اطلس تاریخی افغانستان« ودیگری » مروری  

وتاهی برتاریخ افغانستان وقضیۀ پشتونستان« نام دارد. هر دو اثر در ک

اغذ درجه اول  با قطع وصحافت مرغوب هریک به تیراژ کشوربلغارپا در ک

 به چاپ رسیده اند. 2۰۰۹هزار نسخه  در سال 

در صفحه چهارم پشتی کتاب، خلص سوانح مولف چنین آمده است :  

ر والیت وردك  تولد یافته، تعلیمات ( د ۱33۰) ۱۹5۱عتیق پاڅون در سال 
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حربي شوونحی ، ابتدائي را در  مكتب نرخ و تعلیمات متوسط را در 

نظامي را در حربي   پوهنتون كابل  و تحصیالت عالي   -تحصیالت مسلكي 

نظامي را در جمهوري عربي مصر و روسیه  به اتمام  رسانده است. 

من الي جنرال در قواي  از رتبۀ برید  ۱۹۹2الي  ۱۹72موصوف از سال 

 مي برد.مسلح افغان خدمت نموده  و فعالً در خارج از كشور)آلمان(  بسر 

سانتی   23اطلس تاریخی افغانستان، بصورت رنگه  در قطع بزرگ 

صفحه، حاوی عکس های رنگه از شخصیت های   ۱72سانتی متر در 3۰در

ار جنگی وحتی  ملی و آثار وآبدات باستانی ومسکوکات و انواع اسلحه و ابز

نشانهای دولتی  همراه  باکرونولوژی مختصر وقایعی ورخدادهای تاریخی و  

قشه های رنگه از دوره های مختلف تاریخی افغانستان از قدیمترین ازمنۀ  ن

میالدی تنظیم شده است. صفحه اول وچهارم پشتی   2۰۰۸تاریخی تاسال 

امیران  تاریخی وشاهان و -کتاب با عکس هایی ازچهره های ملی 

وامپراطوران ورئیس جمهوران ورهبران خوشنام وبدنام افغانستان از عهد 

بیر تا کرزی حقیر همراه با آبدات مهم تاریخی مربوط به کنشکای ک 

 عصربودائی و اسالمی  آرایش یافته است.

این کتاب به پنج زبان : پشتو، دری، انگلیسی، روسی  وآلمانی از سوی  

 صرف شخصی  وی به نشر رسیده است. مولف نگارش یافته و به م 

کردم ،خود را  وقتی نسخه یی ازاین کتاب بدستم رسید ومن آنرا مرور 

مکلف دیدم تا به مولف زنگ بزنم و ازو تشکر نمایم واز زحماتی که وی 

براین کتاب برخود متحمل شده است قدرانی نمایم. بعد از صحبت با مولف 

سال کار خسته گی ناپذیر تکمیل کرده  ۹معلوم شد که وی این اثر را در مدت 

نقشه کشی وآموختن   است. آموختن کمپیوتر  وآموختن برنامه های ویژه 

تکنیک صفحه آرائی  در کمپیوتر و آموختن چند زبان معتبر بین المللی در 

سطح تالیف به آن زبانها ،هرکدام ارزش هایی اند که استعداد قابل قدر و 

 خصیت نظامی را نشان میدهد.زحمت کشی و پشت کار این ش

ن  به نظرمن کار وتحقیق روی این پروژه از حوصلۀ یک شخص بیرو 

است و اگر بیرون هم نباشد سالها وقت و انرژی فراوان بکار دارد والحق که  

جناب جنرال عتیق پاڅون از عهدۀ این کاربزرگ بدرستی بدر آمده است. من 

دمی علوم افغانستان و  فکرمیکنم که جای این شخصیت اکادمیک،  اکا

 موسسات عالی تحصیلی نظامی است نه آلمان و یا هیچ جای دیگر. 
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اسفانه من امکان سکن کردن نقشه های رنگه تاریخی را ندارم و از مت

مولف محترم تقاضا کردم که چند نقشه را برایم ارسال کنند تا با این مطلب 

تر شان بهم خورده بود   یکجا در انترنت انعکاس بدهم، ولی چون سیستم کمپیو 

 نتوانستند آنچه من میخواستم در دسترسم قرار بدهند.

ن هدف  از تالیف این اثر را در مقدمه مختصر خود چنین آقای پاڅو 

 بیان کرده است : 

"  افغانستان یك كشور باستاني است، مسكون شدن انسانها در سرزمین  

وادث آن قادر نیست آغاز  به ضبط ح افغانستان از قدیمترین زماني كه تاریخ 

ستان )قره كمر، آثار تاریخي بدست آمده از بعضي از نقاط افغانگردیده است . 

آنست كه جامعۀ افغاني در حدود بامیان، آق كپرك و مندي گك( نشاندهندۀ 

آن از بیست هزار سال قبل از میالد موجود بوده و الي دورۀ حجر جدید )آغاز 

( و بعداً در دورۀ فلزات مراحل مختلف تكامل خود هزار سال قبل از میالد  ۹

 را پیموده است. 

( سال قبل از  3۰۰۰ة آنست كه مردم افغانستان از ) آثار فوق نشاندهند 

هاي رهایشي اعمار نموده، به زراعت و میالد ساكن و ده نشین بوده، خانه 

در . اند مالداري پرداخته، اسلحه، زیورات، ظروف فلزي و سفالین ساخته 

نتیجۀ رشد جامعۀ افغاني و لزوم ایجاد دستگاه نظم و امنیت عامه، اولین دولت  

مستلزم وظیفۀ تأمین امنیت و حاكمیت در داخل و دفاع در در افغانستان كه  ها

سال قبل از میالد در باختر  ( ۱5۰۰برابر خطر خارجي بوده اند، در حدود )

ود هاي جغرافیائي مختلف و حتي  )بلخ( بوجود آمده كه با خم و پیچ ها، حد 

 ً مقطع هاي با معدوم شدن كامل دولت هاي مركزي در بعضي از بعضا

موجود بوده و تا به امروز هم به  مشخص زماني، در تمام طول تاریخ 

 موجودیت خود ادامه داده اند. 

 ضرورت تهیه و ترتیب این اثر بر عوامل ذیل بنا بوده است: 

جهان نسبت اهداف استعماري خویش تاریخ  . بعضى از كشورهاي ۱

را تحریف نموده و افغانستان  جامعۀ افغاني افغانستان و واقعیت هاي تاریخي 

متجانس و ده  را یك كشور جدید و جامعۀ افغاني را مركب ازصدها عشیرة نا 

 ندارد.  ۱۸ها زبان و مذهب متباین دانسته اند كه گویا تاریخ بیشتر از قرن 

ً هم هند و  . یكتعد 2 ً ایران و بعضا اد از كشورهاي همسایه مخصوصا

تاریخي مردم و كشور ما را به خود نسبت  ات كشور هاي آسیاي میانه، افتخار

تاریخي تاریخ  داده اند كه ایران درین امر بسیار پیشقدم است و زمانیكه كتب 
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حت دیده ایران و یا آثار تاریخي نویسندگان ایراني مطالعه مي گردند، به وضا

آنها تمام امپراطوري ها و دولت هاي اصیل افغاني، شخصیت مي شود كه 

تاریخي كشور ما را بخود نسبت  ي، علمي و ادبي و حتي آثار هاي سیاس

بلخي و  میدهند، طور مثال ایرانیان سید جمال الدین افغاني، موالنا جالل الدین 

موه و دولت هاي افغاني  ابوعلي ابن سینای بلخي را ایراني االصل قلمداد ن

 ي دانند.  غزنویان ..........را دولت هاي ایراني مپیشدادیان، غوریان، 

. نویسندگان كشورهاي غربي و دیگر كشور هاي جهان كه د رمورد 3

تحقیق نموده از آثار كشورهاي متخاصم به  تاریخ افغانستان و یا جامعۀ افغاني 

خطا رفته و اده مي كنند، اینست كه به افغانستان و یا مؤخذات ایراني استف

ما تكرار و تكرار شده  معلومات غلط و تحریف شده در مورد تاریخ كشور 

 میرود. 

طور مثال در بعضي از آثار غربي مي خوانیم كه افغانستان در تمام  

بوده  و....و یا اینكه افغانستان یك طول تاریخ خود جزء ساحۀ نفو ایران 

تمام تاریخ قبل  م. عرض اندام كرده است و ۱۸ه در قرن كشور جدیدي است ك

 میدهند. ما را به ایران نسبت ۱۸از قرن 

این همه غلط و ناقص است و اصل واقعیت آنست كه افغانستان  

شمال غربي هندوستان تاریخ مشتركي  امروزي، ایران، آسیاى میانه و قسمت 

سالها و شترك داشتند و سپري نموده اند، این مردم فرهنگ، كلتور و زبان م

رده و به  قرن ها قبل از پراگنده شدن و مهاجرت شان در یك منطقه زیست ك

اند، كانون قدرت این منطقۀ وسیع گاهي درین و گاهي در  یك زبان سخن گفته 

ساحۀ نفوذ ایران بوده  آن سرزمین بوده است . اگر گاهي هم افغانستان 

ساحه های نفوذ افغانها بوده اند . مثالً در باشد،مگر اغلباً هندوستان و ایران 

م.(   65۱ - 226م ( و ساسانیان )  ق. 33۰ - 7۰۰) سلطنت هخامنشیان زمان 

قسمت هائی از سرزمین افغانستان جزء در فاصله هاي مختلف زماني 

اسالم و  امپراطوري هاي فوق الذكر ایراني بوده، اما در دولت های بعد از 

 -۱۱4۸م.( و غوریان ) ۱۱۸6 - ۹62سلطنت غزنویان )مخصوصاً در زمان 

شامل دولتهای افغاني بوده، در اواخر قسمت اعظم ایران م.( تمام و یا ۱2۱4

یك امپراطوري آسیاي میانه  م.( كه ۱2۱۹ - ۱۱4۰سلطنت خوارزمشاهیان ) 

بود هر دو ]کشور[افغانستان و ایران شامل آن امپراطوري بودند . اصالً بعد 

اسالم درین خطه و تشکیل اولین دولت مستقل افغانی در دورۀ بعد از  از پخش 
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) آغاز   ۱2۱4م، و بعداً الی سال 746ساللم خراسانی در اسالم توسط ابو مس

 های افغانی بود.تسلط خوارزمشاهیان( قلمرو ایران همواره جزء امپراطوری  

شترکی را  بهتر است همه با هم این واقعیت را بپذیریم كه ما تاریخ م

 پشت سر گذاشته ایم.  

رج سفر كرده و . یكعده از جوانان افغانستان در سنین طفولیت به خا 4

شده و به مدرسه رفته اند كه بزبان هاي  مهاجر شده اند و یا در خارج متولد 

اصالً بلدیت پشتو و یا دري خوانده و نوشته نمي توانند و با تاریخ كشورشان 

 ندارند. 

توسط   ۱۹هاي مسكون در آن قسمت افغانستان كه در قرن  . افغان5

) پشتون ها و بلوچ هاي  شده اند ان جدا استعمار انگلیس از پیكر افغانست

پشتونستان( نیز از حق خواندن و نوشتن بزبان هاي مادري شان محروم شده  

 اند. 

:"  در روشني عوامل فوق من اقدام به تحریر دو اثر تحت عناوین 

تاریخي افغانستان " و" مرور كوتاهي بر تاریخ افغانستان و قضیۀ اطلس 

ه » اطلس تاریخي افغانستان « به پنج زبان جهان ) پشتو پشتونستان " نمودم ك

فارسي ، انگلیسي ، روسي و الماني ( آماده شده تا باشد از یكطرف جهانیان  ، 

جانب دیگر  و مردم ما پي ببرند و ازبه واقعیت تاریخي تاریخ كشور 

خود تحریر  افغانهاي كه در خارج كشور زندگي مي كنند و بزبان هاي مادري 

خوانده نمي توانند با تاریخ كشور آبائي خود معرفت پیدا كنند، عالوتاً این اثر  و

و مؤثق برای محققین به ارتباط تاریخ افغانستان نیز خواهد  یک مأخذ خوب 

 بود. 

ب چنین یك اطلس تاریخی با این حجم و  باید تذكر داد كه از یک جان

میشود و از جانب دیگر   تهیه و ترتیب محتوی برای بار اول در افغانستان 

ابتدائی و تهیۀ اینگونه یک اثر توسط یک نفر، با وسایل و امکانات بسیار 

ساده و در عین زمان به پنج زبان كار بس مشكلي است ، زیرا آثارگرافیك 

تاریخ كشور ما كه جوابگوي تمام سواالت باشند ،  كافي و مكمل در مورد 

آثار موجوده مكمل شكل است ، هم چنان وجود ندارند و یا دسترسی به آنها م

نیستند و نقشه هاي تمام دولت هاي گذشتۀ افغاني در آن ها وجود ندارند و یا  

عین دولت در آثار مختلف با حدود مختلفي ترسیم گردیده است .  مثالً نقشۀ 

از آن برداشت داریم و مي فهمیم،  عالوتاً سرحدات با آن شكلي كه ما امروز 

یك بلي بین دولت ها و امپراطوري ها وجود نداشت و اغلباً حدود در ازمنۀ ق
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دولت در طول مدت زمامداري عین دود مان یا سلسله چندین بار تغیر مي  

( كه درین اطلس مي شد و یا ازان كاسته مي شد كرد ) به وسعت آن افزوده 

شده اند. اكثراً حدود دولت ها دریك مقطع مشخص زماني اساس گرفته 

ش بعمل آمده كه نواقص و كمبود هاي آثار گرافیك با استفاده از آثار  كوش

 "گردند. تحریري تكمیل 

از دیدگاه من که بیش از پنجاه سال است با کار تحقیق و پژوهش های  

همیت این کار بخوبی واقفم،  طاقت وحوصله  تاریخی سر و کاردارم و به ا

نویس کردن وفشرده ساختن مندی و دقت  مؤلف در تدوین وتالیف و بیرون 

رخدادهای تاریخی دوهزار ساله کشوربه هیچ روی کار آسانی نیست، عالوتاً 

ترتیب نقشه های رنگه از موقعیت سیاسی کشور در ادوار مختلفۀ پیش  وپس  

حرکت لشکرکشیها ومحاذات جنگ های معروف از اسالم و ترسیم خط 

فاتحان افغان به خارج از  افغانان با یورشگران خارجی و یا لشکرکشی های 

مرزهای سیاسی افغانستان  در طول این دوره ، در خور قدردانی وگفتن  

هزاران شادباش واحسنت است. بسرآوردن یک چنین کارخیلی طاقت فرسا و 

ن ودانش مسلکی ودقت فراوان وحوصلۀ فراخ در عین حال مهم، عشق به میه

 می طلبد.  

ستان در کشور ما نه تنها یک اثر تدارک و ارائه اطلس تاریخی افغان

بی نظیر و بی بدیل است، بلکه کاریست اکادمیک و موسسات تحصیالت  

عالی نظامی افغانستان می باید این اثر را در نصاب تعلیمی وتحصیلی  

 برای شاگردان ومحصلین  حربی تدریس کنند.   پوهنتونهای حربی شامل و

عالی افغانستان می باید اکادمی علوم افغانستان  وموسسات تحصیالت 

پژوهشی آقای پاڅون ، وی را به درجه علمی  –در بدل تنها همین کارعلمی 

پروفیسری یا پوهاندی مفتخر سازند و از وی تقاضا کنند تا به حیث یک  

هنتونهای نظامی ویا اکادمی علوم افغانستان  نظامی درپو –شخصیت علمی 

در شناسی از شخصیتهای  جای مناسب خود را دریابد. چنین کاری هم ق

اکادمیک افغان در هرکجای جهان که باشند  خواهد بود و هم سبب جلب 

 همکاری این شخصیتها با موسسات تحصیلی و اکادمیک افغانستان خواهد شد.

برای خانواده های افغانی در خارج توصیه  در پایان داشتن این کتاب را 

تاب گرانبها ده یورو معادل یک  میکنم وباید عالوه کنم که قیمت هر جلد این ک

 ( است.  ۰۰4۹ 35۹56۸۱7۱6گیالس قهوه  است . تلفن تماس با  مؤلف :)  
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 مرور کوتاهی برتاریخ افغانستان وقضیۀ پشتونستان

اول حاوی فشرده کتاب دارای سه بخش عمده است : بخش این 

ط رویدادهای تاریخی افغانستان از قدیم ترین ازمنه قبل از میالد تا سقو 

صفحه کتاب را در برگرفته  2۹۰حکومت طالبان در افغانستان است که 

است. بخش دوم بررسی قضیه خط دیورند وسرزمین های آنسوی خط است و  

مین بخش بحث است. در ادامه هاحتواگرده را  23۸تا صفحه  2۹۱از صفحه 

جالب حکومتهای افغانی درخارج از افغانستان مورد مطالعه قرار گرفته که 

را در   372تا صفحه  33۹ه نظرم بسیار جالب وخواندنی است واز صفحه ب

برگرفته است. ناگفته نماند که مولف در پایان همین بحث دیدگاه ونظرات خود 

صفحه را ده  است کهرا برای ختم بحران کنونی کشور نیز ارائه کرده 

ن  یک نقد مفصل بر  کتاب »افغانستا وقف  احتواکرده است.بخش سوم کتاب 

را شامل  4۱6تا صفحه   3۸4است که از صفحه شده در پنج قرن اخیر« 

   میشود.  

د:" غرض  دهتوضیح می تاریخ را دریک جمله کوتاه چنینمولف هدف 

و دروس الزم از گذشته  عمده و مهم از نوشتن تاریخ یک کشور گرفتن نتایج

تباهاتی  وتفهیم آن به نسل های جوان وآیندۀ کشور بمنظور تکرار نشدن اش 

است که قبالً درتاریخ کشور ویا مشابه آن درتاریخ کشورهای دیگر رخ داده 

 باشد میباشد. این مهم ترین وظیفۀ تاریخ است.

دی  شامل تحلیل وتحزیۀ مختصر وانتقا ،بخش اول مولف عالوه میکند:

که مضمون   میباشد حوادث تاریخی مربوط به تاریخ کشور عزیز ما افغانستان 

برمال ساختن جهات مثبت ومنفی در عملکرد نیروهای محرکه  اساسی آنرا

بخش دوم  کتاب بررسی  تاریخ وتحوالت تاریخی کشور تشکیل میدهند.

واقعیت تاریخی ، علل وعوامل ظهور و راه های حل یک موضوع  

است که قلب هرافغان را تکان داده وزمانیکه افغانها به   دیورند[ ]خطتاریخی

و مخصوصاً متوجه خط دیورند میشوند احساس حقارت نقشه جهان می نگرند 

مختصری  درونی کرده و برای مدت ها رنج میکشند. بخش سوم کتاب نقد 

است برکتاب "افغانستان در پنج قرن اخیر" از صدیق فرهنگ. موصوف  

خود بسیار کوشش نموده وحدت ملی را درکشور برهم بزند   دراین کتاب 

 علیه یک دیگر تحریک نماید." وملیت های باهم برادر کشور را 

برداشتها ویاد داشتهای جنرال پاڅون از رخدادهای تاریخی بگونه  

ایست که خواننده را بسمت افتخارات تاریخی  وداشتن احساس وطن خواهی  
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او برای جوانان ومحصالن وشاگردان مکاتب   سوق میدهد ، پس مطالعۀ کتاب 

این استواراست که ابتدا متون  ولیسه ها خیلی مفید است .  میتود کار وی بر

تاریخی را مطالعه کرده وسپس آنچه را خود از این مطالعه دریافته است 

بزبان ساده و روان دری یا پشتو برروی کاغذ آورده است. وعالوتاً در پایان 

خی موضوع  را تحلیل وتجزیه نموده ونتیجه گیری  خود را هر مرحلۀ تاری

این یکی از برازندگی های کاروی است.   از بحث پیشکش خواننده میکند و

بنابرین نوشته های جنرال پاڅون از مسیرتاریخ عبور میکند نه از مسیر  

روایتهای کم اعتبار وخاطرات مبالغه آمیز دیگران و اگرکدام کاستی دراین 

خ داده باشد،  از کتبی نشائت کرده است که در اختیار وی قرار داشته کتاب  ر

 اند. 

ترین بخش های این کتاب ، بحث حکومت های افغانی  یکی از به 

درخارج از افغانستان  وبخصوص چگونگی به قدرت رسیدن خاندانهای  

پشتون تبار  لودیان وسوریان در هندوستان است. اطالعاتی که مؤلف در بارۀ  

دوخاندان افغان ارائه کرده اند من در هیچیک از منابع تاریخی  که توسط   این

ومرحوم غبار نگاشته شده اند ندیده ام. مؤلف نکات بسیار  مرحوم حبیبی 

ظریف وآموزنده یی از اخالق وکرکتر سلطان بهلول لودی و پسرش سلطان  

ی ازاین سکندر لودی بازگو میکند که ارزش مطالعۀ مکرردارد، مثالً  مطالی

 دست که دراین کتاب میخوانیم : 

ر دور اندیش و صادق  " سلطان بهلول لودی این مرد ُمدبر، وسیاستمدا

میالدی به تخت سلطنت هندوستان رسید.... او انسان  ۱45۱به تاریخ 

متواضع ، با انصاف و عادل ، یک دوست مهربان و یک دشمن برده بار و 

و بر زمین می نشست. به اندازه یی  متحمل بود . بر تخت سلطنت نمی نشست 

ئی داشت که اگر با خصوصیت روان  وباریکی های زندگی مردم خود آشنا

خود را  بعد شمشیر میرفت و یا امیری از او می رنجید به خانۀ او سردار و

او میگذاشت و میگفت : اگربه نظرخودت من  از کمر بازمینمود و پیش روی

بینوا   به وظیفۀ دیگری بگمارید. برمردم فقیر و ندارم ، مرا را لیاقت پادشاهی

هرکس    بسیار قدر دانی میکرد  و دانشمندان سخت مهربان بود. از علما و

خواهی کند. دراکثر صفات خود  داد میتوانست بدون کدام مشکل به او برسد و

 ( 34۹شباهت زیادی به میرویس خان هوتک داشت." )ص 

میخوانیم: " سلطان بهلول لودی  ودر جای دیگری در بارۀ این سلطان

از افغانان عالقۀ روه   نمایندگانی به عالقۀ "روه") افغانستان(اعزام داشت تا 
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غرض مهاجرت به هندوستان دعوت بعمل آورند. او پیغام فرستاد که :  

"خداوند پاک بمن سلطنت هندوستان را اعطا فرموده ولی درهند کسی  

داشته باشد، بناًء بر تمام پشتونها الزم  حکومت کرده میتواند که قوم وقبیله 

ر کنند،ازیک طرف جاگیر  است  که به هند بیایند. مالزمت نظامی اختیا

بگیرند و زندگی آرام و راحت بگذرانند و از جانب دیگر بمنظور حفظ  

حکومت قومی خود شان در مقابل دشمنان قوی ، دیوار قوی شوند." براثر  

انها از افغانستان به هند مهاجرت کردند و او این پیغام "یک تعداد زیاد افغ

ود. بعداً عالقه جات جونپور و  سلطنت دهلی را به همت افغانها تحکیم نم

  3۸دهولپور و سند را ضمیمۀ دولت خود ساخت. سلطان بهلول لودی بعد از 

 (  34۸سالگی وفات کرد." ) ص  ۸۰به عمر   ۱4۸۹سال سلطنت در سال 

از وفات سلطان بهلول لودی ، پسرش شهزاده لف می افزاید که: بعد ؤم

بخش اعظم هندوستان شد. او نظام خان ملقب به سلطان سکندر لودی، سلطان 

نیز اکثر صفات پدر را به ارث برده بود، اما نسبت به پدر سختگیرتر بود. 

در سال   پتنه را ضمیمه]قلمرو خود[ ساخت  و   ۱4۹5موصوف در سال 

عالقۀ   ۱5۰۱و  ۱5۰۰را درمالوه و  درسالهای قلعۀ مستحکم نرولی   ۱4۹۹

ر وبهار را نیز در سلطنت خود شامل سنبل و بعدا ً گوالیار، تمام عالقه دهولپو

ساخت. سپس نتهمبور رابگرفت وسلطنت او از دریای جهلم تابه بنگال بسیار 

وسعت پیدا نمود. سلطان سکندر از احوال رعیت و لشکر خود بسیار باخبری  

مردم و رعایا بسیار مهربان بود، روز مره نرخنامۀ های اشیای   میکرد و بر

قه به منطقه می طلبید و شخصا ً کنترول میکرد. مورد ضرورت مردم را منط

سلطان سکندر رسم الخط دری )فارسی( را درهند ترویج تمود وماهین بهرا،  

یک عالم هندو در علم طب یک کتاب را از سانسکریت به فارسی ترجمه  

.  (35۰ه نام  او اهدا نمود[ که بنام طب سکندری مشهور است." ) ص کرد]ب

وک نامطلوب وخشن سلطان ابراهیم لودی مؤلف از خوی زشت وسل

پسروجانشین سلطان سکندر بشدت  انتقاد میکند وآنرا عامل فروپاشی سلطنت  

 لودیان بدست بابر در هند میشمارد.

 

  سوری نیز قابل توجه تذکرات مولف در باره کارنامه های شیرشاه  

از  بعد از شکست همایون پسربابر و فتح دهلی وآگره و فرار همایون.است 

با لقب شیرشاه پادشاه هندوستان گردید. بعداً   ۱53۹هند" شیرخان درسال 

میـــوار را فتح  و  ۱545پنجاب، کوالیار، مالوه، وماروار را فتح و درسال
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محاصره گلوله یی برجبه خانه او  قلعۀ کالنجر را محاصره کرد که در جریان 

شیرشاه هم  اصابت نمود و]حریق بزرگی رخ داد[ در جریان حریق خود 

سوخت و زمانی که خبر فتح قلعه را به او دادند، جان بحق سپرد.حدود 

 امپرانوری او از دریای سند در غرب الی بنگال در شرق وسعت داشت.

غانستان محسوب  شیرشاه سوری از شخصیت های بزرک تاریخ هندواف

میشود. برغربا ودهقانان بسیار مهربان بود. در عرصۀ تجارت، زراعت ،  

پُسته خانه را  ۱7۰۰ست، تعمیرراه ها و کاروان سراها خدمات زیادی کرد. پُ 

اسپ وتعداد زیاد پُسته رسان ایجادکرد. سیستم مالی وادارۀ پولیس را 4۰۰۰با 

زیادی میکرد وبین هندو ومسلمان  تنظیم نمود. به امور رعایا ولشکر رسیدگی 

ای گذاشته، میتوان  فرق نمیگذاشت. از آثار بزرگ تاریخی که او از خود برج

قلعۀ ُرهتاس در پنجاب، قلعۀ مستحکم در دهلی کهنه، مسجد جامع دهلی  

وغیره را نام برد. اساس سیستم اداری او از قریه شروع میگردید. سیستم  

بوجود آورد، بعداً اکبرامپراتورمغولی    اداری واصالحی که او درعهد خود 

امپراتوری عظیم مغُل کبیر براساس  هند از آن استفاده کرده وآنرا ادامه داد که 

 (. 355آنها بناگردید")ص 

 

کتاب خود آنجا که از"خان خانان لودی" )   354در صفحۀ مولف 

کته  دالور خان  پسر دولت خان لودی( نام میبرد، در پاورقی همان صفحه به ن

مهمی اشاره کرده مینویسد: دالور خان لودی از قوماندانان بزرگ بابر وبعداً 

ن بود. که درجنگ پانی پت به نفع بابر علیه سلطان ابراهیم لودی  همایو

شرکت کرده واز طرف همایون لقب خان خانان گرفته بود.در زمان شیرشاه  

داران سوری وی حکمران"مونیگر" بود که توسط خواص خان،یکی ازسر

لشکر شیرشاه گرفتار ونزد شیرشاه سوری برده شد و به سبب خیانتی که  

خود کرده بود حکم سنگساربراوجاری گردید. پدردالورخان   نسبت به قوم

دولت خان لودی حاکم سابق پنجاب یکی از عاملین بزرگ سقوط سلطنت  

ر وی افغانها در هند بود که بروایتی بعد از تسخیر دهلی توسط بابر، به ام

اعدام شد.بابر استدالل کرده بود که کسی که به مردم خودخیانت کند به من  

صداقت و خدمت نخواهد کرد کرد و بنابرین  او را اعدام نمود.  هیچگاهی

 بدین ترتیب پدر وپسر هردو به شکل عادالنه پاداش خیانتهای خود را دیدند.

معاهده دیورند  که  ۱۸۹3به ارتباط خط دیورند مینویسد: در سال مؤلف 

برافغانستان تحمیل شد برعالوه مناطقی که براساس معاهدۀ گندمک از 



 36۹ از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

نستان انتزاع گردیده بود: وزیرستان، چترال، باجور، صوات، درۀ بوالن  افغا

وغیره هم به تصرف انگلیس در آمدند و یک نفر افسر انگلیسی بنام سرهنری  

درۀ مهم  لمسدن در یک گزارش خودچنین نوشت : "اکنون هرسه

واسترتیژیک خیبر، ُکرم وبوالن با عالقه های هموار ومیدانی پشاور،کوهات 

د به تصرف ماست که از نگاه اصول فن حرب از یک طرف کلید های  وسن

حفاظت هندوستان در جیب های ماست واز جانب دیگر دروازه های دخولی  

ما هندوستان )هرسه درۀ استراتیژیک فوق الذکر( در تصرف ماست که 

میتوانیم جلو پیشروی هر دشمن سفید وسیاه) منظور از سفید روسها است  

افغانهاست(را بگیریم." که همین هدف بزرگ واساسی تجاوز   ومقصد از سیاه

انگلیس وتحمیل جنگ های استعماری برافغانستان وانتزاع مهمترین قسمت  

نایل آمده های خاک آن از نگاه استراتیژیک واقتصادی بود که انگلیس به آن 

 ( 3۰5-3۰3ولمسدن برآن اعتراف میکند. ") ص 

رد کرزن بحیث وایسرای ال۱۸۹۹لف می افزاید که در سال ؤم

ضلع هزاره وچهارضلع   ۱۹۰۱هندبرتانوی مقرر شد. موصوف در سال 

دیگر مناطق پشتون نشین غرب دریای سند بشمول پشاور، کوهات، بنون و  

نج ایجنسی مناطق قبایلی را هم با این  دیرۀ اسماعیل خان را از پنجاب جدا وپ 

نج ایجنسی یک صوبه  اضالع ملحق ساخته و از مجموع این چهار ضلع و پ 

را بنام صوبۀ سرحد شمال غربی تشکیل کرد که الی زمان تشکیل پاکستان  

صوبۀ)ایالت( جداگانه ومستقل بود)اما بدون نام( ودر همین   ۱۹55غربی در 

ی ) صوبۀ شمال غربی، پنجاب غربی، سند سال هرچهار صوبۀ پاکستان غرب

 دغم شدند.اکتوبر در پاکستان غربی م 4وبلوچستان( بتاریخ 

علت اصلی واساسی این صوبه سرحدی از دیدگاه الرد کرزن همانا  

صبغۀ قانونی دادن به جدائی وغصب مناطق جدا شده از پیکر افغانستان واز 

از طرف شمال بود. تا به  جانب دیگر تقویت امنیت امپراتوری هندبرتانوی

ر افغانستان جدا شده این مردم فهمانده شود که دیگر آنها کامالًل و ابداً از پیک

اند. حاکمان انگلیسی با همه ذرایع کوشش میکردند که مسلمانان هند را 

بطورعام وافغانهای جدا شده را بطورخاص از پیشرف، تعلیم و تربیت، علوم  

ها به اعمار هیچیک از کارخانه ها و یا فابریکه، وفرهنگ بدور نگهدارند. آن 

هن، پوهنتون ها، مکاتب ، موسسات تولیدی، خطوط آهن، سرک های پ

شفاخانه ها، مراکز فرهنگی و کلتوری درمناطق پشتون نشین نپرداختند و 

صرف به اعمار تاسیسات نظامی و بعضی سرکها و آنهم جهت انتقاالت قوت  
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درسه های دینی اقدام کردند وهدف عمدۀ آنها فقط  های نظامی خود و ایجاد م

پشتونها و تجرید مکمل شان از   بیسوادی، عقب ماندگی وتاریک نگهداشتن

هستۀ اصلی آنها) افغانستان( وفرهنگ افغانی بود.پالیسی انگلیس را در برابر  

پشتونها بعداً دولت پاکستان نیز ادامه داد. بدین مفهوم که امروز پشتونها  

ا حتی از ابتدائی ترین حقوق بشری)تکلم وتحریر وتعلیم وتحصیل  وبلوچه

اند( هیچ  پشتون وبلوچ نمیتواند بزبانهای خودشان  بزبان مادری شان محروم 

از   چیزی بنوبسند ویا بخواند. تعلیم وتربیت صرف بزبان اردو مجاز است.

  نگاه سطح رشد وپیشرفت هم مناطق پشتون ها وبلوچ ها عقب مانده ترین 

گوشه های پاکستان را تشکیل میدهند و مردم این مناطق حتی از ابتدائی ترین  

م و فرهنگ جدید برخوردار نیستند. مراکز تولیدی، صنعتی وعلمی مزایای عل

همه بنوبۀ اول در پنجاب وبعداً درسند ایجاد گردیده اما انفجارات ذروی و 

ن نشین وبلوچ  آزمایشات سالح هستوی را دولت پاکستان در مناطق پشتو 

نشین انجام میدهد وبه تعداد مدرسه های دینی در آنها می افزاید." ) ص 

3۰6  ) 

عکس العمل زعمای  افغانستان در قبال مسالۀ  زیرنام »مولف 

نکات مهمی را از قول پرویز مشرف  وبعضی از نویسندگان   « پشتونستان

شر یۀ شورای   ماهنامه "فریاد" )ن  42و 4۱های آن کشور  از روی شماره 

داده است که قابل مکث وتأمل است. دموکراسی برای افغانستان( باز تاب 

» تالش در جهت ادغام ولف میگوید که  دراین نشریه مقاالتی تحت عنوان م

 افغانستان به قلمرو پاکستان« به نشر رسیده است .

آقای پاڅون همچنان به نوشته ها ومقاالت کمال حسین در روزنامه "  

پشتونستان ویا پاکستان بزرگتر یا  رنتیر پست پاکستان" تحت عنوان »ف

ادغام افغانستان وپاکستان تحت اصول   « و».....ا پاکستان ادغام افغانستان ب

 « اشاره میکند .ناسیونالیزم اسالمی 

می   2۰پرویز مشرف درکنفرانس مطبوعاتی مورخ مولف  از قول 

" ... ما درافغانستان عالیق امنیتی،  میالدی چنین نقل میکند:2۰۰۰سال 

باشند وطالبان از رکنار ما پشتونها باید د  دموگرافیک وجغرافیائی داریم.

  ( 325پشتونها نمایندگی میکنند..." ) ص 

جنرال پاڅون در تردید این ادعای جنرال پرویز مشرف میگوید که  

ائی در افغانستان   عالیق امنیتی، دموگرافیک وجغرافی:..هیچ گاهی پاکستان 

ان عالیق  این افغانستان است که در پاکستنمیتواند داشته باشد، بلکه برعکس 
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عالوه میکند که  تئوری و  امنیتی دموگرافیک وادعای ارضی دارد. مولف 

علمی است اصطالح " ناسیونالیزم اسالمی" کمال حسن اصالً غلط وغیر 

یتوانند ، زیرا واژۀ ناسیونالیزم)  ودین  ومذهب هرگز اساس ناسیونایزم شده نم

شده، اسالم خود یک دین  قوم پرستی ( از کلمه نیشن بمعنی قوم وملت گرفته 

 ( 327و ملت دو پدیدۀ کامالً جداگانه می باشند.)همان منبع،ص است که دین 

نطرف خط دیورند را یک  آمولف بدست آوردن دوبارۀ سرزمین های 

الحاق مجدد مناطق آنسوی دیورند   های یکی از راه ملی دانسته و  دین

دیده نمیشود میداند  که دیگر ضرورتی به وجودشراازمیان رفتن پاکستان 

تقاضا میکند تا در استرداد سرزمین   جامعه جهانی از ودر غیر اینصورت، 

  های افغانی بدون آنکه ما به جنگ متوسل شویم کمک وهمکاری نمایند 

گ نظامی را تبلیغ وپیشنهاد  نمی کنیم اما در ومتذکر میشود که ما راه حل جن

ین های ما از راه صلح تن در صورتی که دولت پاکستان به استرداد سرزم

افغانستان به هیچوجه از  افزاید:ومی ندهد باید براه حل نظامی متوسل شد.

بناء ً یگانه راه حل  ،موضع نظامی این پروبلم را به تنهائی حل کرده نمیتواند 

تشریک مساعی با متحدین سیاسی واستراتیژیک که با عین پروبلم   نظامی در

بعضی ازافغانها راه حل دیگری   سر شده میتواند وبس. دچار اند مثالً هند، می

پیشنهاد میکنند وآن دادن استقالل داخلی به مردم پشتون وبلوچ وحق استفاده  

که این در  شد آزاد افغانستان از بنادر و راه های ترانزیتی پشتونستان میبا

 حقیقت طفره رفتن از اصل واقعیت میباشد.

م آنسوی خط دیورند دراین زمینه  به نقش مرد  در رابطه سپس مؤلف 

رول اساسی ودرجه اول را در حل این قضیه باید خود مردم  ید: "گومی 

آنها باید صدای پیوستن دوباره به سرزمین اصلی شان   پشتونستان بازی کنند.

انند ویتنام، آلمان شرق وغیره بلند کنند و سالح بدست بگیرند  افغانستان را م

ها با تمام امکانات و وسایل )دپلوماتیک، سایاسی وافغانستان بایست از آن

ونظامی(حمایت نماید. تا خود مردم پشتونستان به این موضوع آماده و دراین  

دا شود  راه پیشقدم نشوند مشکل است به این پروبلم بزرگ تاریخی راه حل پی

یا اینکه افغانستان باید بسیار قوی بوده  و از لحظات مساعد تاریخی به نفع   و

 (  33۱خود در راه حل این پروبلم استفاده نماید.") ص 

دربخش سوم این کتاب، نقدی مفصلی در مورد اثر میرمحمدصدیق  

فرهنگ )افغانستان در پنج قرن اخیر( درج شده است که حاوی نقطه نظرهای  

: " متاسفانه جفا وخصومت   توجه میباشد. در مقدمۀ این بخش میخوانیمقابل 
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ن خود را میتوان با انواع  واشکال مختلف از مواضع  ودشمنی با مردم وط 

مختلف و در مواقع مختلف انجام داد. بشکلی از اشکال در خدمت دشمن خاک 

ن، ومردم خود قرارگرفتن، اسرار ملی ، نظامی و یا دولتی را افشا ساخت 

بخاطر منافع شخصی خود منافع ملی را معامله کردن، سبوتاژ های اقتصادی 

همه نوعی از خیانت اند، اما بدتر از همه کاشتن تخم نفاق و   وغیره اینها

دشمنی در بین مردم خود از طریق تبلیغ شفاهی، تحریری و یا مصور، 

کشور،  تحریک نمودن قومی و یا ملیتی علیه دیگری و بی ثبات ساختن وضع

به مخاطره انداختن وحدت ملی، تمامیت ارضی و باالخره مسموم ساختن  

و یا قسمتی از مردم و مخصوصاً  نوجوانان کشور میباشد. تبلیغ و  اذهان تمام 

پرو پاگند، افترا و تهمت و تحریف نمودن حقایق تاریخی و جاری در جامعه  

ه های  یک قسمت مهم جنگ سرد روانی را تشکیل میدهد که دستگا

استخباراتی کشورها در آن  رول مهمی بازی کرده و مقدار زیاد وجوه مالی 

یرسانند.  واضح است که استخبارات کشورهای دشمن به هروسیله  بمصرف م

ً افراد واشخاص ماجراجو، ضعیف النفس ونا    ممکن متوسل شده ومخصوصا

شور ومردم  راض را در بین خود افغانها جست وجو و تمویل مینماند تا علیه ک

خود قرار گرفته حقایق و واقعیت ها را در مورد مناسبات ملی تحریف و به  

یکات و تبلیغات سوء بپردازند. یکی ازآغاز گران دراین عرصه صدیق  تحر

فرهنگ است که کتابی  برشتۀ تحریر در آورده است بنام  افغانستان در پنج  

 ( 3۸6  -3۸5قرن اخیر")صص 

تقادی برنظریات واشارات جنجال برانگیز  بدینسان مولف وارد بحث ان

را تحلیل و رد مینماید. کتاب صدیق فرهنگ میگردد و در موارد مختلف  آن

 خوانند گان میتوانند این نقد را در خود کتاب آقای پاسون مطالعه کنند. 

درپایان چاپ این اثر را نیز به مولف محترم تبریک گفته و داشتن  

  اهل کتاب توصیه میکنم.ومطالعه آنرا به افغانان و

 ختم 
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درسالهای بعد از کودتای ثور، که با 

مهاجرت قشرتحصیل کرده  وبا دانش افغان 

همراه بوده است، چه در داخل وچه درخارج 

یادی نگاشته شده که  کتب ورساالتی ز

هریکی از دیگری هم از لحاظ محتوا وهم از 

باهم متفاوت استند  جهت شیوه پرداخت وبیان 

ودلیل اینکار نیز اینست که اکثریت صاحبان  

این آثار یا اهل قلم ومطبوعات نبوده اند و یا 

اینکه نوشته های خود را پس از نگارش از 

نظریک شخص مسلکی وصاحب نظر  

اند تا آنها را بطوربایسته ای رهنمائی کنند وبنابرین برخی ازاین  نگذشتانده 

وکمبودی های همراه اند که اشتهای خواندن را در نخستین  آثار چنان باکاستی 

 سطورخود ازخواننده میگیرند.

یکی از نویسندگان  سابقه دار افغان که در این تازه گیها موفق به   

ه افغانستان کی د مشروطیت پتحقیق وتالیف یک اثر بسیار دلچسپ )

مونشن شده است، اقای زلمی کرزی می باشد که فعالً در شهر (غورځنګ

 آلمان زندگی میکند. 
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زلمی کرزی پسر مرحوم آغامحمدکرزی ،نویسنده و ژورنالیست  

معروف و مدیر مسئول شجاع جریدۀ طلوع افغان قندهار وعضو برجستۀ  

 جنبش ویش زلمیان می باشد.

 یسیاس - ینهضت ملعلم بردران از  ی، یکدکرزی مرحوم آغامحم

شاه محمودخان و   یوره دموکراس، در د  یاین نهضت سیاس .ویش زلمیان بود 

رسماً   یشمس  ۱32۶پس از نشر کتاب ویش زلمیان توسط عبدالرؤف بینوا در 

قندهار ، کابل و   یدر شهر هاآعضای این نهضت   .شروع بفعالیت نمود 

افکارجوانان ، تعمیم علم ومعارف درکشور، مبارزه  جالل آباددر جهت تنویر

، اختالس ،  ی ، رشوه خوار یداروخرافات و فساد ا ی با مفاسد اجتماع

از حقوق مظلومان، استقرارنظام   یعدالت ، و طرفدار نتامی ،یکراسوبیر 

 ی مدارس و مکاتب برو ی، باز شدن دروازه ها یمشروطه ، تحکیم وحدت مل

بنابر ضبط  این نهضت ، یپایه گذاران اصل   .ورزیدند فرزندان کشورتالش می

  ی ،قاض یکاکا انورخان اچکزائ محمدرسول پشتون ،دستگیر پنجشیری: 

  ی خان توخ  ی،عبدالهاد  یالکوزائ خان یبهرام خان ، غالم جیالن

اما عبدالحمید   .در قندهار بودند  ی،عبدالصمدخان کاکر، عبدالخالق خان واسع

بهرام خان ،محمد  یویش زلمیان ابتدا توسط قاضمبارز بر انست که حزب 

،گل پاچا الفت ،   یخان توخ ی، عبدالهاد  یحبیب ی رسول پشتون ،عبدالح

، فیض محمد انگار، و محمد ابراهیم  یصافبینوا، غالم حسن  فعبدالرؤ

در کابل و ننگرهار به آن   یبوجود آمد و سپس هواداران دیگر یخواخوژ 

  .پیوستند 

تحصیل یافته فاکولتۀ ادبیات وعلوم بشری کابل    آقای زلمی کرزی

به سیاست ونویسندگی است واین   است وشخص روشنفکر واندیشمند وعالقمند 

هردو را از پدر خویش به ارث برده اند،سالهای متمادی در ریاست تالیف  

وترجمه وزارت معارف در دهه هشتاد قرن بیستم ، عضوبورد مسلکی تالیف  

یه وترتیب متون درسی شاگردان مکاتب افغانستان نقش  وترجمه بوده ودر ته 

 موثر ومسئوالنه  داشته است.

ین نوشتن مسایل سیاسی وتاریخی نه تنها مسلک وتخصص وی بنایر

است بلکه با تجاربی که دراین عرصه در وزارت معارف افغانستان اندوخته  

برای نگارش اند، از عهدۀ نگارش وتالیف این اثر با وجود فقدان منابع کافی 

یک اثر تحقیقی درخارج با سعی وتالش شخصی توانسته اند منابع الزم را 
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ک کنند وبا دسترسی برمیتود های تحقیق وپژوهش، اثر حاضر را بوجه  تدار

 احسن بوجود آورند.

این اثر بطورعمده حامل محتوای چهار کتاب مهم: »جبنش مشروطیت 

یت وقربانیان استبداد« ازسید درافغانستان« ازعالمه حبیبی و »ظهورمشروط 

مشروطیت مسعود پوهنیار و» ویش زلیمان« ازمرحوم  بثرکی و »جنبش 

درافغانستان« از پوهاند سید سعدالدین هاشمی می باشد، وبنابرین احتیاج  

خواننده را از داشتن هرچهارکتاب مزبور رفع مینماید وازاینکه بازبان  

، خدمت بس مهمی به فرهنگ زبان  وادبیات شیوای پشتو،به نگارش آمده است 

ن دری نوشته  پشتو نیز صورت گرفته است. زیرا کتب مذکور همگی به زبا 

شده اند وخواننده پشتو زبان آنطور که الزم است نمیتوانست از متون فارسی 

مستفید شود، ولی اکنون این کتاب ، نیازعالقمندان جنبش های روشنفکری  

.تالیف این کتاب را به مولف  محترم آن  درافغانستان را بخوبی رفع میکند 

این اثر را برای جوانان  آقای زلمی کرزی تبریک میگویم وداشتن وخواندن 

 پشتون واهل مطالعه توصیه میکنم. 

 2۰۱3/ 3/ ۱6کاندید اکادمیسین سیستانی  
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 مقالۀ بیست ودوم 

 

 ازجنبش مشروطه تا دولت مشروطه درافغانستان

 تداکتر اجرالدین حشم ف تالی

 

ا جناب داکتر حشمت مقیم کانادا از روی لطف یک کاپی کتاب خود ر

برای من فرستادند تا آنرا از نظر بگذرانم ودیدگاه وپیشنهادات خود را در 

مورد آن ابراز کنم. اینک آنچه به نظر رسید خدمت آن دوست مهربان  

 اشم. فرهنگی مینویسم تا خواست ایشان را پاسخ گفته ب 

 از لحاظ محتوا: 

کتاب " جنبش مشروطه  و  دولت مشروطه درافغانستان" یکی از 

ی پرثمردر راستای شناخت بهتر وبیشتر جامعه افغانستان در دهه های  کارها

نخستین قرن بیستم است. شناخت جامعه یی  بشدت مذهبی وبی سواد با رسوم  

ول طلب،اما کارا و قبیلوی با داشتن عناصرمعدود تح -وعنعنات  فیودالی 

مه  رادیکال سرانجام جامعه را از یک مرحله خمودی وبی تفاوتی وحالت نی

مستعمره واستبدادی وارد مرحله استقالل خواهی و رژیم مشروطه نمود.نتیجه  

مبارزه وپیکار عناصر متشکلۀ مشروطیت، باالخره منتج به تغییر رژیم 

ه و چنگال استعمار  استبدادی در داخل کشور و حصول استقالل ازسلط

اسی انگلیس در بعد خارجی گردید. تدوین نخستین قانون اساسی در حیات سی

کشورو براساس آن اعالم برابری تمام احاد افراد کشورولغو بردگی وبیگار و  

رهائی هزاران غالم از اسارت اربابان خود، از دست آوردهای اولیه این  

آن زمان  و در یک کشور فیودالی  قانون بود.مرام مشروطه طلبان در شرایط  

 قبیلوی  یک مرام نسبتاً مترقی وپیشرو شمرده میشود. -
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ریفورم های اصالحی رژیم مشروطه برای تحرک جامعه به پیش و  

اعالم حقوق مساوی برای زنان با مردان و ممنوعیت نکاح صغیر با مردان  

ی دختران  مسن و تحدید تعدد ازواج به یک زوجه ، تعیین سن ازدواج برا

وپسران وتدریس مشترک دختران با پسران در دوره ابتدائیه، تاسیس مکاتب  

وشفاخانه زایشگاه در کشور، منع مریدی در اردو  وگرفتن امتحان  نسوان

مالئی از مالیان مدرسۀ دیوبند ،قطع معاش مستمری خاندان محمدزائی ولغو  

ت  کلتوری چون  امتیازات سران قبایل و روحانیون متنفذ، تاسیس موسسا

ی تیاتر وسینما ونشرات موقوته وغیر موقوته در مرکز ووالیات وتامین آزاد 

بیان ومطبوعات ومصئوونیت مسکن وجان مردم واقعا ًدر تاریخ چندین هزار  

سالۀ کشور،یک انقالب بی نظیر تاریخی محسوب میشود.  با تطبیق این  

قبایل وخاندان های  ریفورم ها نباید انتظار داشت که روحانیون وسران 

تین کسانی  مفتخورو امتیاز بگیر برای شاه امان هللا کف میزدند، اینان از نخس

بودند که به تخریب نظام مشروطیت وشخص شاه پرداختند استعمارانگلیس  

مثل پلنگ زخم خورده در کمین انتقامکشی از ملتی بود که آبرو وحیثیت او  

 را کمائی کرده بود.را در اسیا بخاک مالیده واستقالل خود 

خاندان روحانی متنفذ حضرت شوربازار به سرکردگی نورالمشایخ)   

عمر( از نخستین خاندانهای بودند که برضد ریفورمها وشخص شاه   فضل

امان هللا دست به تحریکات وتخریبات زد واغتشاش مالی لنگ را در میان  

یخ به کیفر همین قبایل جاجی ومنگل در پکتیا براه انداخت. ووقتی نورالمشا

رۀ تحریکات از طرف شاه امان هللا محکوم به اخراج از کشور گردید، در دی

اسماعیل خان رحل اقامت افگند و مریدان خود را که در مناطق قبایلی فراوان  

بودند در هم آهنگی با جواسیس انگلیس علیه شاه امان هللا ورژیم مشروطیت  

تاسفانه از نعمت سواد بی بهره وگوش  تحریک میکرد.جامعه قبایلی افغان که م

آنها قبول میکردند وکمر  به دهن روحانیون دارند، هرچه نورالمشایخ میگفت، 

به بربادی رژیمی زدند که تا آن روز کشور ما چنین رژیمی ندیده بود وتا  

کنون هم ندیده است  دانشمدان ومورخین صاحب بصیرت افغان، چون عالمه 

ی چشم دیدهای خود آن رژیم را با همه کاستیهایش  حبیبی ومرحوم غباراز رو 

ورژیم استبدادی نادرخان وهاشم خان تا  بررژیم دهاره ئی حبیب هللا کله کانی 

رژیم چپی حزب دموکراتیک خلق ونیز بررژیم اسالمی مال ربانی وامارت   

طالبانی  ترجیح داده وترجیح میدهند.حیف که خوش درخشید ولی دولت 

 مستعجل بود.
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( که یک بحث بسیار با همیت است 3۰2ابطه به زنان )صفحه درر

یمی از جامعه  در رژیم مشروطه توجه واولین باراست که به حال این ن 

صورت گرفته است، مولف بجای یافتن رد پای زن در دوره کمون اولیه  

وعهدبردگی وبحث کلی در آن باره درادوار قبل ازمیالد وبعد از آن، بهتر بود 

کشوررا در ادوارپیش وپس از اسالم مورد مطالعه  وضعیت زنان

رشتی در وضعیت حقوقی زنان با  قرارمیداد.اساساً ظهوراسالم خط سرخ د 

عهد قبل از اسالم کشیده است.وضعیت زن بعد ازاسالم بکلی با وضعیت 

حقوقی وی در قبل از اسالم تفاوت ماهوی پیدا کرد.زن مافبل از اسالم اگر 

ئی از آزادیها وحقوق بیشتری برخورداربود. زن به شکار  زردشتی بود یا بودا

ا در امور روز مره در بیرون از منزل  میرفت اسپ سواری میکرد و شوهرر

 یاری مینمود.در انتخاب شوهرحق انتخاب داشت. 

داستانهای شاهنامه فردوسی در بارۀ عشق  رودابه وزال وسیندخت زن  

رستم زربانو وآذر گشسپ و   کابلشاه وکتایون زن کی گشتاسپ  ودختران

سهراب وگردآفرید وغیره از این دست است. داستان شیرین  

روپرویزساسانی اثر نظامی گنجوی نیزاز همین جمله منابع است. ولی وخس

پس از اسالم  زن این حقوق را بطور کلی از دست میدهد و در ملکیت مرد 

داردحتی به عیادت   به موجود بی اراده مبدل میشود وبدون اجازه شوهر حق ن

م  پدر ومادر مریض خود برود.برطبق دساتیر اسالم زن به انسان درجه دو 

تنزل میکند ودر هیچ جا ومقامی با مرد برابری کرده نمیتواند. از میراث نیم  

مرد حق دارد ودر شهادت نیم یک مرد شمرده میشود. در ازدواج حق انتخاب  

می پدر وبرادر بزرگ واقارب وی به زن داده نمیشود ولی برطبق عنعنه اسال

ناشوهری برون برایش تصمیم میگیرند واگر کودک وصغیرباشد واز عهده ز

آمده نتواند، مجبوراست از دساتیر رئیس خانواده اطاعت کند ودر آغوش مرد 

نره غولی بخوابد که چهارچند وده چند او عمر دارد. در جوامع شیعه مذهب 

وریاست مقامات عالیه برسد.زن حق  زن حق ندارد به قضاوت وامامت 

زن از صدر اسالم  نداردحیوان اهلی را ذبح کند. بدینسان دروضعیت حقوقی

گرفته تاعهدطاهریان و صفاریان، سامانیان وغزنوی وسلجوقیان وغوریان  

وخوارزمشاهیان و عهد مغول وعهد صفویان ایران وبابریان هند وعهد ابدالی  

 یده نمیشود .ومحمدزائی هیچ گونه تفاوتی د 

در تمام این دوران مرد میتوانست هروقت دلش بخواهد زن خود را 

الق بدهد ویا زن دومی وسومی وچهارمی وحتی مثل امیران  بزند یا ط
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وشاهان زن پنجمی وششمی وهفتمی وبیشتربگیرد وزن را از حق سکس 

برای دایم محروم سازد درحالی که خود میتوانست عالوه برزنان نکاحی با  

نیزان وزنان صورتی تا الیتناهی رابطۀ جنسی برقرار نماید.برطبق دساتیر  ک

نیست بیش از فهمیدن احکام نماز وروزه چیزبیشتری بداند.  اسالم زن الزم

زن نباید شعر بگوید و غیر از کتب دینی کتاب دیگری مطالعه کند. زن نباید  

ا مردم بپردازد در باالخانه سکونت داشته باشد واز آنجا به تماشای باغ ی

،زیرا مبادا چشمش به مردی بیگانه ای بیفتد که درآنصورت بشوهر خود  

 انت خواهد کرد. وبسی احکام تحقیرآمیز دیگر.خی

مؤلف محترم می باید بحث بسیار جالبی در رابطه به حقوق زن در  

اسالم دراین کتاب داشته باشد وسپس از حقوقی که در رژیم مشروطیت برای  

ر گرفته شده بود وروحانیون متنفذ مانع تحقق این حقوق گردیدند، آنان در نظ

ه باشد. اقدامات شاه امان هللا در رابطه به حقوق  برای آگاهی زنان داشت

وآزادی زنان در بسا موارد با احکام اسالمی درتضاد بود ولی با موازین  

امروزی حقوق بشر صد درصد مطابقت داشت واز این جهت او دست به یک 

ل انقالبی زد ولی با سیلی محکم اسالم روبروشد وسلطنتش را برسر این عم

 کار باخت. 

یادی در مورد حقوق زن در اسالم نوشته شده است میتوان  کتب ز 

بدانها دسترسی پیدا کرد. یکی از این کتب ، کتاب " زن درگرداب شریعت 

اده کرد. اسالم" نام دارد که میتوان از آن برای حقوق زن بطور مستند استف

کتاب " تولدی دیگر" از داکتر شجاع الذین شفا وتوضیح المسایل ) از کلینی 

خمینی( نوشته دکتر شجاع الدین شفا ونیز"پس از هزاروچهارصد سال" از  تا

داکتر شفا ونیز از سایت های انترنتی بسیار بسیار میتوان استفاده کرد.  کتاب  

خدمت میفرستم شاید برای مولف  "سیمای زن افغان درتاریخ" از این قلم را

 کمک کند.

 از لحاظ شکل :

قیق وبا شیوۀ بسیار روان بزبان فارسی  این کتاب با معیارهای علمی تح

به نگارش آمده،و از تصنیف وطبقه بندی مناسب موضوعات برخورداراست. 

معهذا در مواردی دارای کمی وکاستی نیز میباشد. اگر مولف محترم کمی  

قت صرف کند، شاید کاستی های آن که هرکتابی دارد، به حد دیگر روی آن و

 اقل پائین بیاید.منجمله: 
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برخی بحث ها در زیرعناوین بحدی طوالنی است که برای خواننده   -۱

مالل آور میشود. برای رفع این نقیصه، بهتر است تا ثقالت بحث را با دادن 

جمال الدین افغان   عناوین کوچک یا عناوین فرعی کاهش داد. مثالً بحث سید 

خیلی طوالنی وخسته کن است   ۱3۸الی ۱2۱بدون تشخص عنوان از صفحه 

 میتوان آنرا به چند قسمت عنوان بندی و مطالعه کرد.، 

در زیر بحث ترکیب اجتماعی مشروطه خواهان اول،  به نظر -2

نمیرسد که سیدجمال الدین افغان در آن ترکیب حضور داشته بوده باشد اونه  

آنراداشته  ونه کدام اساس نامه ومرام نامه  مشروطه خواهان اول به   عضویت 

یده شده است. او علم بردار نهضت پان اسالمیزم است، قلم او تا کنون د 

درحالی که مشروطه خواهان طرفدار حکومت مشروطه در داخل 

کشوربودند.هرگاه سید را علم بردار نهضت مشروطیت بدانیم، می باید او را 

حمود طرزی وبطور غیر مستقیم مشروطه دوم را ملهم از اندیشه های  استاد م

خواهان اول را. زیرا او هیچگونه نقش عملی وحتی او بدانیم نه مشروطه 

نظری در نهضت مشروطیت افغانی نداشته است. بنابرین الزم نیست در 

ترکیب مشروطیت اول یا دوم برای او نقشی قایل شد. بایست از سید جمال 

به عنوان یک روشنفکر پان اسالمیزم وضد استعمار یادآوری کرد،که  الدین

رد وبسیاری از کشورهای اسالمی ومستعمرات انگلیسی  سرازافغانستان بدرآو

 رازیر تاثیر اندیشه های خودقرارداد نه به حیث یک مشروطه خواه.

دربخش ششم )عوامل سقوط دولت مشروطه ( چنین به نظر میرسد  -3

رده است تاشاه امان هللا ) محصل استقالل کشور ( را محکوم که مولف سعی ک

مثبت عملکرد رژیم مشروطه و در رأس شاه   کند.چه قبل از اینکه جوانب 

امان هللا رادر همین جا برشمارد ، تمام توجه خود را برای برجسته کردن  

نکاتی وقف نموده  تا شاه امان هللا را کوچک وفاقد صالحیت رهبری برای  

افغانی جلوه دهد وتمام مالمتیهای شکست مشروطیت را به گردن شاه   جامعه

اکتهای جمع شده که گویا موجب سقوط دولت مشروطه  بار نماید.در میان ف

گردیده،تعیین والی علی احمد خان به حیث رئیس هئیت قرارداد راولپندی هم  

گفت  دیده میشود که با عوامل سقوط رژیم چندان ارتباطی ندارد. مگر اینکه

ماه حبس   2۱شخص علی احمد خان نیز از جمله عناصری بود که بعد از 

ی با شاه برداشت ودرصف دشمنان شاه قرارگرفت. خانه گی سردشمن

برعکس چیز مهمی که باید برآن مکث صورت میگرفت، نقش روحانیت  

متنفذ است که از همان آغاز طرح ریفورمها با آنها سرناسازگاری جنباند  
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می مشروطه خواهان وشخص امان هللا خان گردید.مؤلف محترم  وباعث ناکا

بیشتر میکرد و یا اکنون بنماید. زیرا که  می بایستی در این خصوص توجه 

روحانیت هنوز هم در افغانستان نقش سرنوشت سازی در استحکام ویا  

 اضمحالل رژیم ها داشته ودارد.

ته که مؤلف  بخش هشتم به معرفی مآخذ ومنابع کتاب اختصاص یاف -۴

از آنها استفاده کرده است. اینکار که از حسنات این اثر دانسته میشود 

یارمهم ودر خور توجه است. بهتر است این بخش در اول کتاب وبعد از ،بس

پیشگفتاریا مقدمه مولف گنجانده شود واگر خواسته باشد میتواند عمده ترین آن  

آثار ونوشته های که در این منابع مورد ارزیابی قرارگیرد وتصریح شود که 

ثر  خصوص قبل از وی صورت گرفته ، چه خال ها ونواقصی داشته وا

حاضر دارای چه مزیتها و چه برتری از آثار قبلی دراین زمینه است؟ این  

ارزیابی به هیچ وجهه مانع تذکر فهرست عمومی منابع کتاب در اخیر آن  

 نیست. 

استه های مشروطه  کتاب حاضر به زوایای مختلف تمایالت وخو

خواهان پاسخ میدهد.ودر شناخت چهره ها و رجال موثر مشروطیت کار بس  

ر خور قدر انجام داده اند.تحلیل ها واستنتاج های که مولف از ماخذ دست د 

داشته بسر رسانده است، آدم را وامیدارد تا برزحمت کشی و توجه  

ب حشمت را در روشنگرانه شان آفرین وشادباش بگوید.من کار داکتر صاح

عالم غربت به دیدۀ قدر نگریسته ضمن عرض تبریک به ایشان خواندن این  

  را بدوستان کتاب واهل مطالعه سفارش میکنم.  اثر

 پایان
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    مقالۀ بیست وسوم

 

 غوشتونکی مبارزی  په آزادسرحد کی خپلواکی

 )تالیف داکتر عبدالرحمن زمانی( 

 

تحقیقی زیرعنوان » په آزاد سرحد کی  –اریخیاخیراً یک اثر ت

خپلواکی غوشتونکی مبارزی او د 

مشهوروغزاگانوکی   و په مومند 

دمیرزمان خان کنری ونډه« تالیف 

دانشمند ومحقق عالیمقام افغان جناب 

بدسترسم  داکتر عبدالرحمن زمانی  

قرارگرفت که از لطف ایشان  

سپاسگزارم  وچاپ این اثر گرانبها را  

 مولف ارجمند  تبریک میگویم. به

کتاب  در کاغذ درجه اول با  

کپره  قطع وصحافت مرغوب با پشتی 

صفحه( از سوی موسکا  264ئی در) 

درکابل درسال خپرندویه موسسه 

 به نشر رسیده است.2۰۱۰

این اثر دارای چهاربخش  با یک مقدمه بقلم مؤلف ودو تقریظ از  

صفحه   24باحمدد اوود مومند سوی شاغلو داکتر حسن کاکر وآقای م

با فهرست اعالم  فهرست  منابع بزبانهای دری، پشتو، اردو، انگلیسی همراه 

موقعیت قبایل  آزاد در شرق  ازنقشه های تاریخی   رجالجغرافیائی و

غرب هندوستان وده ها تصویر از میدانهای جنگ قبایل   افغانستان وشمال
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ها و نیزعکسهای انواع اسلحه وآالت  مبارزات با انگلیسورجال مشهور این 

 نبرد افغانها با انگلیسها به چاپ رسیده است.

مؤلف در تهیه وتألیف   لعه این کتاب ، یکبار دیگر ثابت میسازد که مطا

ومجالت ونشرات بسیاری  این اثر زحمات  زیادی کشیده وآثار واسناد وجراید 

نابع معتبر داخلی وخارجی ، را مورد مطالعه دقیق قرارداده است واز میان  م 

ا چنان وشخصیت های مبارز وآزادی دوست مومند رکارنامه های رجال 

باور  دلچسپی و  مستند برجسته ساخته وارائه کرده است که از هرجهت مورد 

خواننده قرارمیگیرند وحس احترام وقدرشناسی انسان  را نسبت به آنان  

 تحریک میکند. 

قین حاصل میگردد که مردم شریف وآزادی  ازمطالعه این اثر این ی 

دوسوی خط دیورند  در دوست مومند وتمام اقوام وقبایل سلحشور  مسکون 

ً مردمان آزادی دوست، وطن دوست ودین دوست اند وبرای حفظ این   فطرتا

ومذهبی ، درطول تاریخ خود همواره در مقابل  سه موهبت گرانبهای ملی 

این مواهب   به سرزمین   شان هجوم   آنهایی که به قصد صدمه زدن به 

ایل مقابل شده اند ودشمن آورده اند با مقاومت سرسخت ساکنان کوهساران  قب 

آنها تحمیل کند،  خود را برهرگز نتوانسته از راه زور وقدرت امیال ونیات 

دیگر  مگراینکه از راه تولید نفاق وشقاق با پیشکش نمودن رشوه وتحفه و 

توانسته اند به   نفوذ  برخی سران وخوانین  وروحانیون  پردی  به امتیازات ما

ونیات خود را صف مقاومت مردم را ضعیف کرده  و سند مقاصد شوم خودبر

 با تفرقه افگنی های قومی وقبیلوی تحقق ببخشند. 

در این کتاب ضمن شرح حوادث  ومبارزات  قومی مردم مومند که در 

مولف نکات مهمی  وذ جایگاه خاصی دارند، اززیرقلم آنها روحانیون پرنف

هم ودرک موضوع مهم وضروری  بصورت پاورقی چکیده است که برای ف

 بوده  است .

یکی از شخصیت های مبارزوتاریخی  قوم مومند ، ایمل خان مومند 

، امپراتوری مغول، با  است که سالها درمقابل لشکرهای اورنگ زیب 

ک ودریا خان افریدی  مبارزه کرده و مدت چندین همراهی خوشخالحال خت

وکنر به صفرضرب کرده بود و به  برجالل اباد ولغمانسال سلطۀ مغول را 

شخص در اسم خود به ضرب سکه پرداخته بود ، از نظراین  قلم اگر نام این 

زمره  شخصیت های مشهور وتاریخی مومند در بخش اول نیز ذکر میگردید 

  )دمومندو تاریخی جګړی اوغزاگانی( ، در زیرعنوان  وسپس در بخش دوم
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بسوطی در پای نام وی می آمدبسیار  دریک عنوان مستقل میگردید وشرح م

   بود.بهترمی  

بحثی که برای من وهرخواننده دراین کتاب بسیار دلچسپ  است ، 

شخصیت های نظامی و  معرفی  جواسیس واجنتان انگلیسی است که زیر نام 

جارتی وحتی مال وملنگ به کشورهای افغانستان وایران وآسیای سیاسی و ت 

ً فوقتا برای  میانه وقتا آوری اطالعات فرستاده می شده اند. درعین  جمع ًً

زمان رجال نوکرمنش افغانی وهندی در جامۀ مسلمان  ولی جاسوس انگلیس 

ین دراین کتاب شناسائی شده اند که انسان را به توطئه های استعمار درانیز 

 گوشه آسیا آگاه میسازد. 

د اگرتنها  نکته دیگری که ذکرش الزمی مینماید اینست که مولف ارجمن

آزادی خواهانۀ اقوام   به مبارزات قوم مومند اکتفا نمیکرد، واز مبارزات  

دیگرساکن در دوسوی خط دیورند نیز در این اثر یاد مینمود ، بدون شبهه  

ت و از محبوبیت وسیع تری درمیان اقوام  بخود میگرفتر کتاب جنبۀ عمومی 

برجسته  فت که مولف تنها به پشتون  برخوردار میگردید، و احیاناً کسی نمیگ

نمودن یک قوم پرداخته است و ازذکرنقش دیگر اقوام  همجوار وهمسرنوشت  

 گرفته است .صرف نظر کرده و آنرا دست کم 

د انگیسها درمیان  دراین کتاب از نقش روحانیون درتبلیغ جهاد برض

 وتعدادی از روحانیون (، 7۰ -63قبایل آزاد با دقت صحبت شده )صفحات 

پرنفوذ کنر که از سوی شاه امان هللا در هنگام جنگ استقالل اجازۀ تبلیغ برای  

 (. ۱۸6 -۱75شده اند)صفحات جهاد داشته اند،معرفی 

ن جبهات آقای زمانی مینویسد:" غازى امان هللا خان وقتى قوماندانا

تعداد از علماى  جنگ حصول استقالل کامل افغانستان را تعین نمود، یک 

را نیز براى تبلیغ ارشادات اسالمى و نوشتن و خواندن خطبۀ جهاد اسالمى 

همراهى نمایند. حضرت فضل محمد تعیین  و مشخص کردند تا آنها را 

ضل مجددى  )حضرت صاحب شوربازار و بعداً شمس المشایخ(، حضرت ف

مجددى )بعداً نورالمشایخ(، مولوى عبدالواسع قندهارى، مولوى فضل  عمر 

خان، مال عبدالرحمن  ادۀ موسهى، مالى اتمانزى، مال محمد جان الحق، آخندز

بیکتوتى، و مال عبدالحمید الکوزى متولى خرقۀ شریف قندهار از جملۀ 

شرکت در جبهات جنگ جنوبى و قندهار روحانیون سرشناسى بودند که 

 ( ۱.)نمودند 
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ب  به گفتۀ داکتر سنزل نوید اعالن جهاد علیه انگلیس ها در حقیقت جوا 

ً علماى  قومى والیت مشرقى و  به خواستۀ طوالنى مدت علما، مخصوصا

همقطاران   شان در سمت انگلیسى خط دیورند بود. در مدت کوتاهى  بعد از 

حت رهبرى مال  ( مرد جنگى ت4۰۰۰۰چهل هزار )اعالن جهاد بیش از 

صاحب صاحب بابړه، حاجى صاحب ترنگزى، مال صاحب چکنور،میا 

 (2) ا صاحب اسالمپور براى جهاد گردهم آمدند.سرکانى و پاچ 

داکتر زمانی این چهارتن روحانی  را  به شیوۀ مناسبی هم دراین    

کتاب وهم در اثر دیگرشان )جنگ استرداد استقالل افغانستان )جبهه جبهه  

 ( به شناسائی گرفته که در ذیل با کارنامه های آنان آشنا میشویم : چهارم

 گزى حاجى صاحب ترن -۱

شیخ المشایخ سید فضل واحد که بعداً به نام  حاجى صاحب ترنگزئى  

سیاسى و مبارزین نامى  مشهور شد یکى از علماى معروف، شخصیت هاى 

وى کلى" )قریۀ  میالدى در "ن ۱۸5۸ضد استعمار انگلیس بود.  وى در سال 

. تورنگزى مربوط به چارسدۀ پشاور دیده به دنیا گشود جدید( منطقۀ معروف 

دینى  پدرش فضل احد از سادات منطقه بود. او بعد از حصول علوم ابتدائى 

شامل یکى از مدارس اسالمى تهکال پشاور شد و براى مدت شش سال در 

در شهراه بین کابل و   این مدرسهآنجا مصروف تحصیل علوم دینى بود. چون 

ان سفر دهلى واقع بود و بسیارى از علما و مشایخ افغانى و هندى در دور

توقف میکردند، لذا با عدۀ زیادى از ین علما و فضال و مشایخ  شان در آنجا 

مبارزات ضد آشنائى پیدا کرد که یک تعداد آنها مصروف جدو جهد آزادى و 

برگشته در پهلوى   غت به قریۀ خود انگلیسى نیز بودند. وى بعد از فرا

گلیسى سرحد در  مبارزات ضد انریاضت به  کشت و زراعت پرداخت و 

آزاد که عالوه بر مناطق دیگر غازیان کنر، مهمند و باجور نیز در آن شرکت 

آخندزاده نجم الدین معروف به مال صاحب هډه  مالقات نمود و میورزیدند با 

سالگى در دوران بازدید از مدرسۀ  32ن از فیض شان فیضیاب شد. در س

الحسن مالقات نمود. در همین  جدیدالتأسیس دیوبند با شیخ الهند موالنا محمود 

سال یکجا با موالنا محمودالحسن و عدۀ از علماى هندوستان عازم حج بیت  

میالدى بعد از بازگشت از  ۱۹۰۸هللا شد. حاجى صاحب ترنگزى در سال 

ردان براى اصالح جامعه و جلوگیرى از رسم و رواج  حج دوم  در  منطقۀ م

غاز نموده به شهرت رسید.  او بعد از امر بالمعروف را آهاى افراطى جنبش 
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بى علمى  تحلیل  و تجزیۀ اوضاع   مردم علت بدبختى هاى آنها را جهالت و 

 دانسته به تأسیس مدارس متعدد پرداخت.

حب زاده عبدالقیوم خان در به گفتۀ نویسندۀ کتاب مشاهیر سرحد، صا

گ  در مراسم سن از حاجى صاحب ترنگزى  دعوت نمود تا  ۱۹۱۱سال 

گذارى تهداب اسالمیه کالج پشاور شرکت کند. او دعوت را پذیرفته به پشاور  

درین کالج زبان تدریس انگلیسى خواهد بود،  آمد، اما بعد از آن که فهمید 

سده برگشت. با آغاز جنگ اول  مراسم را ترک گفته با پیروانش به چهار

و مبارزات  و شامل شدن انگلیس ها در جنگ، وقتى  تحریک خالفت جهانى 

گرفت، انگلیس ها با ترسى آزادى خواهى باشندگان ایالت شمال غربى شدت 

که از نفوذ حاجى صاحب ترنگزى داشتند امر بازداشت او را صادر نمودند. 

افته با سه پسر و یک عدۀ از دوستانش  پالن آنها اطالع یحاجى صاحب ازین 

را ضبط نتقام داراى اش به منطقۀ مهمند هجرت کرد و انگلیس ها هم برسم ا

نمودند. مسکن حاجى صاحب ترنگزى در نزدیکى "سور کمر" مهمند بزودى  

 شد و به نام "غازى آباد" شهرت یافت. به مرکز مجاهدین ضد انگلیس تبدیل 

وران جنگ سوم افغان و انگلیس در مناطق  حاجى صاحب ترنگزى در د 

صاحب ترنگزى به تاریخ  ى "شبقدر"  و  "ډکه" علیه انگلیس ها جنگید. حاج

 فوت نموده در مسجد غازى آباد به خاک سپرده شد. ۱۹37دسمبر سال   ۱4

 مال صاحب چکنور   -2

آخند زاده امیر محمد معروف به مال صاحب چکنور  یک شخصیت  

باموعظه ها و اندرز یست که  نه تنها از طریق منبر  معروف روحانى ا

اخت، بلکه همیشه عمالً در صف اول  هایش  به اصالحات اجتماعى میپرد 

نیز قرار داشت.  مال صاحب چکنور فرزند  سنگر هاى نبرد آزادى کشور 

اختر محمد از قوم مهمند بود که در قریۀ چکنور مهمند دره سکونت داشت و 

سال تولد مال صاحب امضایش "فقیر چکنور" مینوشت. همیشه به جاى 

میالدى( تخمین شده است.   ۱۸44هجرى شمسى  )  ۱223یا  ۱222چکنور 

در کودکى پدرش را از دست داده بود، لذا مادر چون مال صاحب چکنور 

گرامى اش او را به عالمان و فاضالن دانشمندوطن سپرد تا علوم متداوله را 

ب بعد از آن براى کسب تحصیل علم به بخش هاى مختلف بیاموزد. مال صاح

                                                                                                         ( 3) نیم قارۀ هند مسافرت نمود.

مال صاحب چکنور با عالقه و عشقى که به اسالم و وطن داشت، حتى  

در نبرد هاى ضد طالب العلم بود همراه با غازیان دیگر  در دورانى که 
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غزوات تحت رهبرى پیرو مرشد         انگلیس شرکت نمود. یکى ازین 

روحانى مال نجم الدین آخندزاده بزرگوارش غازى و شخصیت سترگ 

هجرى قمرى   ۱3۱2معروف به مال صاحب هډه )هډې صاحب(  در سال 

بود. درین جنگ لشکر بزرگ اقوام   میالدى( ۱۸۹4شمسى یا  ۱273)

انگلیس ها  نظامى ننگرهار و اطراف آن  به همکارى جنگجویان مهمندقواى 

را شکست داده قلعۀ نظامى شبقدر در نزدیکى هاى پشاور را تصرف نمودند.  

میالدى(، وقتى لشکر  ۱۹۰6شمسى یا   ۱2۸5هجرى قمرى )  ۱324در سال 

ک جناب عبدالشکور مجددى یکى از مهمند به رهبرى حضرت صاحب بتخا

و درمنطقۀ   خاست  پیروان دیگر مال صاحب هډه در برابر انگلیس ها به پا

سنگینى وارد آورد، مال "اقرب ډاگ" طى جنگ خونینى بر آنها تلفات 

 ( 4) چکنور نیز درین غزا شرکت نمود.صاحب 

ى  قمر  ۱333مطابق با سوم جمادى الثانى  ۱۹۱5اپریل  ۱۸به تاریخ 

بزرگ به مناطق تحت شمسى( مال صاحب چکنور با یک لشکر  ۱2۹4)

وشخصاً فرماندهى غازیان و لشکر نیرومند مهمند را اشغال انگلیس ها رفت 

منطقۀ "اقرب ډاگ" به عهده داشت. درین جنگ غازیان  در جنگ رویاروى 

جنگهاى پى  از انگلیس ها یک مقدار زیاد اسلحه را بدست آوردند که  در 

درپى بعدى لشکر هاى مهمنداز آن استفاده شد. در ماه مى همان سال الرد  

السلطنه و والى عمومى هند بریتانوى به  نائب  (Lord Hardinge)هاردینگ 

امیر حبیب هللا خان از فعالیت هاى خصمانه  در منطقۀ مهمند اطالع داد که 

اشخاصى را که  مال صاحب چکنور تحریک میشد، و از او خواست تا توسط 

  صاحب چکنور تا اما مال  ( 5به این خصومت ها دامن میزنند مجازات کند.)

آخر تابستان به همکارى صوفى بیکتوت و مالى نازیان، که آنها هم از 

فعاالنه کوشیدند تا قبایل افریدى را به جهاد پیروان مال صاحب هډه بودند، 

نډاکې مال و مال صاحب تشویق کنند. در عین وقت حاجى صاحب ترنگزى س

 ( 6) میکوشیدند قبایل مهمند را به جهاد تحریک کنند.بابړه  

هئیت سیاسى آلمان،  اطریش و  ۱۹۱5تى در اکتوبر همان سال وق

انگلیس پیشنهاد ترکیه وارد افغانستان گردید و اتحاد نظامى باهمى راعلیه 

رد، و براى آنکه  از  نمود، امیر حبیب هللا خان بیطرفى افغانستان را اعالم ک

خالفت و  سرحد آزاد و پشتیبانى آنها از نهضت هیجان عمومى مردم و قبایل 

نفر را در  54۰جنگ علیه انگلیس ها جلوگیرى نموده باشد، جرگۀ مرکب از 

کابل دایر کرد تا تمام رهبران احتمالى جهاد را مشغول و تحت نظارت داشته 
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 علماى مهم دیگر شرکت داشت.یز با باشد. درین جرگه مال صاحب چکنور ن

(7 ) 

جهاد و جنگ   میالدى به اعالن ۱۹۱۹مال صاحب چکنور در سال 

کردن یک لشکر بزرگ استقالل توسط غازى امان هللا خان لبیک گفته با جمع 

غازیان مهمند، بعد از شکست سپه ساالر صالح محمد خان در "ډکه" به  

مهمند دره ادامه داد و از پیشرفت نیرو انگلیس ها در مبارزۀ مسلحانه علیه 

صاحب به تقدیر از خدمات مال هاى آنها جلوگیرى نمود.  غازى امان هللا خان 

چکنور در جنگ آزادى، در خزان همان سال در مراسم تجلیل از پیروزى  

 شهر کابل به استقبال وى بر آمد.جنگ استقالل به فاصلۀ دو میل خارج از 

نیز شرکت داشت.  ۱3۰3لویه جرگۀ سال  مال صاحب چکنور در

به ضد مال هاى  دادند که علماى شامل این لویه جرگه فتواى به رژیم امانى 

شورشى بوده و قسمتى از آن چنین بود: "ما علما و سادات و مشایخ و وکال و  

اسالمى خودمان را اخبار مینمائیم که هر فردى رؤسا و عموم برادران دین و 

مت و دولت معظمه ویا نظامات موضوعۀ دولت علیۀ مان  که برخالف حکو

ً اقدام نماید،  به تشبثات خاینانه و یا غرضات شخ صیانه بالذات و یا تحریکا

ضرب و نفى الى اعدام  اولى االمر، در اجراى هرگونه مجازات از حبس و 

در باره اش شرعاً ماذون و مختار است و ما عموم علماو سادات و مشایخ و  

و دفع آن گونه خائنان که لکۀ در تاریخ حیات با شان  و وکال براى رفع رؤسا 

و  یان میگذارند، به هرگونه فداکارى حاضر و آماده بودیم و شرف ما افغان

(  بعد از لویه جرگه رهبران دینى به حمایت علنى شان  ۸) هستیم و میباشیم!" 

ستخبارات انگلیس مال ااز غازى امان هللا خان ادامه دادند. بنا به گزارش 

صاحب چکنور در خطبۀ نماز جمعۀ اول اگست از شاه به خاطرى که با  

بود، توصیف کرد و اعالن نمود که نظامنامه ها سفارشات علما موافقت کرده 

مال صاحب چکنور به تاریخ ششم    (۹) دیگر کامالً با شریعت مطابقت دارند.

کره با شورشیان و مالى لنگ به  نفرى علما براى مذا 3۰سپتمبر در هئیت 

    (۱۰) لوگر رفتنداما این مذاکرات به نتیجۀ نرسید. 

شینوار بیطرف   ۱۹2۸ال صاحب چکنور در دوران اغتشاش سال م

خود راپور داد که  ۱۹2۸دسمبر  ۱۰ماند. روزنامۀ ټایمز لندن در شمارۀ  

ادر نکرده مالى چکنور کلید وضعیت را در دست دارد، اما تا حال بیانیۀ ص 

محرمانۀ انگلیس "بنا به دالیلى که تاحال شناخته  است. به استناد گذارشات 
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نشده اند، مال صاحب چکنور، یگانه حامى باقیماندۀ امان هللا خان، در اواخر 

 ( ۱۱) دسمبر موضعش را تغیر داد و به مخالفین پیوست.

 ۱5هجرى قمرى  مطابق با  ۱35۰مال صاحب چکنور در سال 

را لبیک گفت وبا ۀ اجل یسالگى داع  ۹۰شمسى به سن  ۱3۱۰ى سال جوزا

جنوب مسجد جامع چکنور که خلوت خانۀ موصوف   احترام فراوان در ناحیۀ

صاحب چکنور یک پسر و سه دختر باقى  بود به خاک سپرده شد. از مال 

مانده است. جناب محترم سناتور غالم نبى چکنورى یگانه فرزند مال صاحب  

 میباشند.    چکنور 
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ړې مال صاحب(  سید امیرجان مشهور به مال صاحب بابړه یا )د باب

الدین آخندزاده )مال یکى از علماى معروف طریقۀ قادریه و مرید مال نجم 

صاحب هډه(  بود که در تمام مبارزات ملى با وى اشتراک نموده و از 

رفت.  سال تولد مال صاحب بابړه بشمار میمخالفین سرسخت انگلیس ها 

 ذکر شده  استمیالدى در قریۀ  لیټى  ۱۸45هجرى شمسى برابر با  ۱224

وى بعد حصول تعلیمات ابتدائى از یکى از علماى محل به نام ماما (  ۱2.)

قریۀ "بابړه" درۀ صاحب از علماى دینى اسمار و مناطق دیگر آموخت و به  

واز آن به بعد بنام مال صاحب بابړه شهرت  "چارمنگ"  منطقۀ باجور رفت 

 یافت.

احب" به مبارزات مسلحانه  مال صاحب بابړه به پیروى از "هډې ص

میالدى زمام   ۱۹۰2علیه انگلیس ها ادامه داده و بعد از وفات ایشان در سال 

امور رهبرى آزادیخواهان باجوړ را بدست گرفت. مال صاحب بابړه به  

رنگزى و مال صاحب چکنور در جبهات مختلف تهمکارى حاجى صاحب 

یس ها جنگید. حملۀ سال مانند "لکړو"، "اقرب ډاگ" و شبقدر علیه انگل 

میالدى بر مواضع انگلیس ها در "شبقدر" که   ۱۹۱5شمسى برابر با  ۱2۹4

صورت گرفت تا هنوز در مناطق به اشتراک اقوام مهمند، ترکاڼى و اتمانخیل 

(مال صاحب بابړه در ماه رمضان  ۱3).زبانهاست  مختلف سرحد آزاد ورد 

ازین دنیا چشم بست و در قریۀ سالگى  ۸۰هجرى شمسى به عمر  ۱2۰4سال 

چارمنگ به خاک سپرده شد.  از مال صاحب بابړه سه پسر باقیمانده گل آباد 

محمد شعیب است که عبارتند از محمد یوسف معروف به گل صاحب، 

اگل جان. بعد از وفات مال صاحب بابړه، پسر  معروف به جان صاحب و می
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ى قبایل آزاد ادامه داد و جریدۀ آزادیخواهکالن شان  گل صاحب به مبارزات 

 "اتفاق" را از قریۀ گل آباد به نشر مى سپرد. 

 میا صاحب سرکانى  -4

میا صاحب سرکانى یکى از شیوخ و روحانیون متنفذ کنر بودند. اگر 

تحوالت اجتماعى در  تاب واکنش هاى دینى و چه خانم سنزل نوید در ک

۱۹۱۹افغانستان  جملۀ مریدان مشهور و متنفذ  ، اسم میا صاحب را در ۱۹2۹

محمد عبدالودود ذکر کرده است، نویسنده و محقق  مال نجم الدین  هډه،  جان 

کتاب "داستقالل   ۱47معاصر محترم حبیب هللا رفیع در پاورقى صفحۀ 

یسد که "اسم میا صاحب سرکانى محمد اکبر شاه میباشد.  څلورمه جبهه" مینو 

ننگرهار تولد شده است. وى در در کامۀ  وى از مریدان مال صاحب هډه بوده

دوران سلطنت امیر حبیب هللا خان  همرا با هډه صاحب و مریدانش، براى  

توقیف شان توسط مقامات انگلیسى، به چمرکند در سرحد آزاد نجات از امر 

نمودند یکى از  حین بازگشت مردم سرکانى کنر از هډه صاحب  تقاضا  رفتند.

نها بفرستند، مال صاحب هډه این تقاضاى مردم سرکانى را  مریدان شان را با آ

 به سرکانى فرستادند.    قبول نمود و محمد اکبر شاه را 

میا صاحب سرکانى عالوه بر شرکت در غزاى استقالل، خواهان ترقى  

برابر با   ۱۹23سال ز بودند، وقتى غازى امان هللا خان در و معارف نی

پروگرام هاى ترقیاتى و معارف را پیاده  هجرى شمسى تصمیم گرفت  ۱3۰2

نسوان نیز بخشى از آن بود، جریدۀ اتحاد مشرقى در کند و تأسیس مکاتب 

نشر  اعالمیۀ تائیدى میا صاحب سرکانى را به  ۱۹23جنورى  ۱3شمارۀ 

 ( ۱4). سط بزرگان کنر نیز امضا شده بود سپرد که تو

فوق واکثریت روحانیان   آقای داکتر زمانی مینویسد که رهبران مذهبى

پس این مال  نجم الدین( بودند.دوطرف خط دیورند پیروان مالصاحب هډه )مال 

 نجم الدین کی بود؟ 

 مال نجم الدین آخندزاده: 

حب هډه، عالم، عارف و  مال نجم الدین آخندزاده مشهور به مال صا 

عقاید و فقه  فراگرفتن مبارز ملى بزرگ، اصالً از شلگر غزنى بود که بعد از 

در شلگر براى کسب علوم بیشتر به لوگر، کابل و ننگرهار سفر نموده بعداً 

گزیده است. مال صاحب هډه از پیروان مال  در "هډۀ ننگرهار" مسکن 

ود.  جنگ هاى تاریخى ضد عبدالغفور معروف به بابا صاحب سوات ب

اد بونیر،  در مناطق آز۱۹۰۰تا   ۱۸63مال صاحب هډه بین سال هاى انگلیسى  
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عبدالرحمن خان را سخت  ملکنډ، چکدره، باجور و مهمند، انگلیس ها و امیر 

مضطرب و پریشان ساخته بود. جنگ هاى چمرکند و جړوبى مال نجم الدین  

به کمک قبایل مهمند انگلیس   ۱۸۹2ال دارند . وى در سآخندزاده شهرت زیاد 

  ۱۸۹3قرارداد سال ها را در "سیکهو ډیرۍ" شکست داد.  بعد از امضاى 

انگلیس ها بر امیر عبدالرحمن خان فشار آوردند تا او را گرفتار کند، اما به 

قبایل، امیر عبدالرحمن خان از نسبت نفوذ زیاد مال صاحب هډه در بین 

تنش خود دارى نمود و خواست او را با حیلۀ از بین رویاروئى مستقیم و کش 

ازین که به نیت امیر پي برد، از ساحۀ نفوذ  الدین آخندزاده بعد ببرد. مال نجم 

انگلیسى اش در امیر خارج شده درمیان قبایل آزاد رفت و به مبارزات ضد 

اما سردار محمدرحیم شیون درکتاب خود) صفحاتی از  ]آن جا ادامه داد.

آن اثرمینویسد که : "امیرعبدالرحمن  26یخ معاصر افغانستان( در صفحه تار

موافقت نامۀ مشهوربا جنرال دیورند طوری سازماندهی   خان بعد از امضای

نمود که گویا مالنجم الدین آخوندزاده)مالی هده( از نزد امیرعبدالرحمن خان  

ه شده است.فرار از هدۀ جالل آباد فرارکرده ومیان قبایل پشتون سرحدی پناهند 

داخنته بود و مالنجم الیدن آخوند زاده  که قیام قبایل را علیه انگلیسها به راه ان

به نوارسرحدی نزد انگلیسها پناه برده بود، درعین زمان از امیر عبدالرحمن  

مریدان معروف و مجاهد مال نجم      [خان کمک مالی وپولی دریافت میکرد.

صاحب جان معروف  از مال صاحب بابړه، میر  ا لدین آخندزاده عبارت بودند 

وف به حضرت صاحب  به پاچاصاحب اسالمپور، جناب عبدالشکور معر 

ترنگزى، آخندزاده امیر محمد معروف به مال صاحب  بتخاک، حاجى صاحب 

 (۱5چکنور، میا صاحب سرکانى و موالنا محمد اسرائیل باجور.) 

دان  ننگرهار وکنر  خالصه این کتاب برای افغانها وبخصوص فرزن

مزید  مینماید. توفیق واقوام مومند بسیار دلچسپ است و داشتن ان ضروری 

 مولف دانشمند را در ارائه این گونه آثار مهم تاریخی  وتحقیقی ارزومندیم. 

 مآخذ ورویکردها 

 .Nawid, S. K. 2. 32( ص  ۱36۸پوپلزایى، عزیزالدین وکیلى )   -۱

 (.55ص  (۱۹۹۹

  22. ۱۸، نومیالى غازى چکنور مال صاحب،  ص ۱377سیال، میراجان  -3.4

 . 23و 

انۀ بریتانیا،  اسناد ثبت شدۀ دفتر هند بریتانوى، شعبۀ سیاسى و . کتابخ5

، از عالى جناب نائب ۱۹۱5مى  ۱۰، شیمله، ۱۰، خریطۀ شماره ۱4/6محرمانه، 
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،  3352، ص ۱۰/544. همانجا، قسمت 6       السلطنه به اعلیحضرت امیر حبیب هللا.

 .  ۱۹۱5سپتمبر  ۱5

 . 73۹( ص ۱35۹. غبار )7

 . 34۸و  347، صفحات ۱3۰3داد لویه جرگۀ دارالسلطنۀ . روی۸

ات حوال(، عکس العمل هاى دینى به مقابل ت۱۹۹۹سنزل نوید ) -۹-۱۰

 اجتماعى در افغانستان .

ر هند بریتانوى، شعبۀ سیاسى و . کتابخانۀ بریتانیا،  اسناد ثبت شدۀ دفت۱۱

 .  ۱۹2۸،  سال  6۹۱۱، ص ۱2۸7، ۱۰محرمانه، قسمت 

 . 25۸(،.  زمونږ غازیان، ص ۱۹۹۰ځلمى، محمد ولى ) .۱2

  .(www.Khyber.org). صابر، محمد شفیع، تذکرۀ سرفروشان سرحد  ۱3

. راپور محرمانۀ استخبارات انگلیس، شعبۀ سیاسى  و سرى، شمارۀ ۱4

 . ۱۹24، هفتم فبرورى 6، شمارۀ ۱۰54، صفحۀ  ۱۰/۱۰۸۱

(، ضمیمه چارم داد استقالل افغانستان )جبههعبدالرحمن زمانی،جنگ استردکتر -۱5

 اول
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 م مقالۀ بیست وچهارم

 

 تبصره یی برکتاب انگور

 تالیف علی محمدکرزی 

جناب علی   ،چندی قبل ، یک دوست ویک خدمتگار صادق وطن

که در امریکا زندگی میکند، یک جلد کتاب خود را تحت عنوان   ،محمدکرزی

ور" برایم فرستادند تا من آنرا مطالعه کنم و در موردش نظرم را  »انگ 

 بنویسم. 

من متاسفانه بنابرمشغله های فرهنگی  ونیزکسالت صحی نتوانستم زود  

را بنویسم، ولی اکنون  تر کتاب را بخوانم و  در موردش نظر وبرداشت خود 

میخواهم  که  فرصتی برای ابراز نظر در مورد این اثر برایم فراهم شده ، 

پنج( ازسوی انجمن  Aصفحه با قطع )  ۱4۰بگویم که کتاب مذکور در

به تیراژ  2۰۰۸نشراتی»دعالمه رشاد خپرندوی تولنه/کندهار« در سال 

ارۀ نشراتی عالمه  پنجصد نسخه به چاپ رسیده است.  کتاب با یاد داشت  اد 

 ار قبیل:  عنوان32رشاد، تحت 

آب وهوایا اقلیم،   -4 تاک،دانگورو -3 دانگوروتاریخچه،-2 پیل،-۱»

دتاک  -۸ ول،ښخو ولو ډ دانگورو د  -7خاوره،  -6موقعیت،  -5

ودل، ښ ای بڼد -۱۱للمی اواوی) آبی( انگورایشول، -۱۰پیوند، -۹یرول)تکثر(،ډ 

  ځ ه ورکولو ترمنبڼدتاکبیری او -۱3ه ورکول، بڼ دتاک روزل او  -۱2
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  -۱7ولونه، ډ تاکبیری د  -۱6ندازه،hتاکبیری مقدار یا  -۱5تاکبیری، -۱4توپیر، 

 -2۱وبول یا اوبه کول، ړخ -2۰کود اوسره، -۱۹اگروتحنیک،  -۱۸پوجی، 

خزندی   -23دباغداری میکانیزه کول، -22ولیری کول،ښلویا مضرو وډ دش

  -27دانگوروتولول،  -26ناروغی،  -25خزندی،  -24اوناروغی،

 -3۰کیمیاوی الری چاری،  -2۹ وچول، دانگور -2۸دانگوروساتل، 

دکشمشی انگورووچول په   -3۱نگورووچول په دباندنیوهیوادوکی، دا

با رسم ها وجدول  همراه ت.« ړښمرکبات یا جو د انگورو  -32استرالیاکی، 

دهاری به ها واشکال مدرن سازی تاکستانها، با ادبیات شیرین پشتوی قن

 نگارش آمده است.

یوه موضوع کتاب ، چنانکه از نامش معلوم است ، انگور، یکی از م

جات لذیذ وطن ماست. ومضمون این کتاب مثل دانه های انگور لعل یا انگور 

وخانی قندهار لذت آور  ونیرو بخش است که از طرف ډ حسینی ویا انگورشن

وبخصوص  انگور،   یک متخصص ویک تحصیل یافته در رشته میوه جات 

و  به شیوه علمی واکادمیک از روی منابع علمی درزبانهای انگلیسی وفارسی

پشتو تحقیق شده ونگارش یافته است و روشهای علمی وتخنیکی ترویج انگور  

وراه های انکشاف وتوسعه آن وچگونگی جلوگیری از امراض نباتی را 

 . بصورت علمی وفنی  مورد بررسی وتحقیق قرارداده اند 

درمیان محصوالت سردرختی یعنی میوه جات ، انگور، یکی  از 

ین میوه جات بشمار میرود که در افغانستان انواع  تر خوشمزه ترین ولذت آور

 ة بنابر شهادت عروضی سمرقندی  وکتاب ارشادالزراع مختلف دارد و

نوع انگور تنها درهرات  ۱2۰ابونصر هروی) تالیف در قرن نهم هجری(  

د  وشاید اکنون هم یافت شوند، در والیات قندهار وپروان نیز انواع  یافت میش

ازانواع  انگور هرات نباشد. انگورهم تازه خورده آن ممکن است کمتر 

میشود وهم خشک شده وبحیث کشمش در ایامی که انگور تازه یافت نشود، از 

ً انگور وبخصو ص  آن در محافل خوشی ومیهمانی ها استفاده میکنند. عالوتا

کشمش یکی از اقالم صادراتی  کشور است که ساالنه به هزاران تن آن  

ندوستان و روسیه فدراتیف  هور به خارج وبخصوص به بوسیلۀ تاجران کش

 اسعار به کشور وارد میگردد. د وازاین مدرک میلوینها دالرشوصادر می

با درنظرداشت منافع اقتصادی چشم گیری که از ناحیه میوه جات 

وه انگور نصیب مردم ما میشود وبرای تقویت بنیه اقتصادی  وبخصوص می 

دارد،بنابرین وظیفه دولت ومسوالن وزارت مردم ودولت  نقش بسیار موثر 
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زراعت وآبیاری است تا توجه خود را به بهبود وضعیت تاکستانها وباغداری  

در کشورمعطوف کند وبخاطر ترویج  بیشتر باغداری وحفاظت تاکستانها  

هقانان وباغداران را مورد حمایت همه جانبه خود قرار بدهد و در درکشور، د 

از لحاظ تهیه آب وکود کیمیاوی وادویه جات ضد آفات  موقع الزم به دهقانان

وامراض نباتی با باغداران کشور کمک های موثر نماید. تا باغداران  

بادلگرمی بیشتر به ترویج وتوسعه باغات خویش بپردازند ومحصوالت  

ج خود را به قیمت مناسب به هموطنان عرضه نمایند و همچنان مقدار دسترن

درنمایند. بدون شبهه ایجاد کوپراتیف های دهقانی  اضافی را به خارج صا

وترویج زراعت میکانیزه ومدرن درکشور یکی از راه های توسعه وانکشاف  

 تولیدات  زراعتی وکمک به دهقانان وباغداران است.

فیصد مردم آن  بیسواد و شغل اساسی این   7۰درکشوریکه بیش از 

کشت مواد مخدر(  مردم زراعت وباغداری )ودرعهدحکومت کرزی رونق

است،و اکثریت مردم ازاین طریق امرار معاش میکنند، متاسفانه به دلیل عدم 

امکانات ترویج کشت میکانیزه درکشور،میزان تولیدات زراعتی، چه  

) غله جات( در سطح نازلی قرار سردرختی )میوه جات( وچه زیردرختی 

و به همین دلیل    دارد که تکافوی نیازمندی مردم را به موادغذائی نمیکند 

بسیاری ازمردم کشور هرساله با قحط وگرسنگی  دست وگریبان اند وبنابر  

گزارش های رسانه های جمعمی تقریباً چهل درصد مردم زیرخط فقر زندگی 

هانی از طریق سازمان خوراکه وزراعت میکنند، که اگر کمک های جامعه ج

ت شمال شرقی ومرکزی  ملل متحد به مردم فقیروبیکار افغانستان در والیا

نرسد، هرسال ممکن است یک فاجعه انسانی درافغانستان رخ دهد وهزاران 

انسان بیکار وبی روزگار را به کام مرگ بفرستد. در طی سالیانی که حتی  

ردم افغانستان بسته ومیلیاردها دالر به این  جامعه جهانی کمر به کمک به م

ر وضعیت زندگی مردم فقیر  کشور سرازیرشده ،مگربازهم کدام بهبودی د 

بمشاهده نمیرسد و بسیاری ازمردم مجبور شده ومیشوند تا جگرگوشه های  

خود را در بدل پول ناچیزی بفروشند وبا آن پول بقیه اعضای خانواده را از 

مال دارد که برخی خانواده های فقیرفرزندان جوان  مرگ نجات بدهند. احت

ان بفرستند تا ازاین  مدرک خود را خود را برای گرفتن پول به صف  طالب

اعاشه کنند. طالبان نیز از وجود این جوانان حتی المقدوردر عملیات های  

انتحاری استفاده میکنند، اعترافات برخی از انتحاریان دستگیرشده از سوی  

 امنیتی کشور بیانگراین وضعیت اسفباراست. نیروهای 
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اال بردن سطح تولیدات خالصه اگر دولت افغانستان به حال زراعت وب

زراعتی توجه مسئوالنه نکند، مشکل کمبود غذا درکشور تا سالیان دراز ادامه 

 خواهد یافت. 

 * * * 

جناب علی  ، از آنجائی که نگارنده این سطور با مولف کتاب 

سال در وزارت زراعت وآبیاری، در عهد   تقریباً چهار مدت  ،محمدکرزی

ده ام و وی را از نزدیک می شناسم،  جمهوریت داودخان همکار ومحشور بو

بد نخواهد بود تا  در مورد نویسنده نیزنکاتی بیان کنم  تا خواننده بیشتر با وی  

 معرفت حاصل کند.

  علی محمدکرزی، اصالً از قندهار، ومتعلق به یک خانواده 

، می  ډنډ خان پوپلزی( در "قریه کرز" ولسوالی  سرشناس)حاجی اخترمحمد 

هت این خانواده "کرزی" تخلص میکنند. نامبرده پس از سن باشد وبه همین ج

هفت سالگی در مکتب ابتدائی سردار جمال خان بارکزی شامل میگردد 

یکی از شاگردان  ۱2وسپس در لیسه احمدشاهی قندهارشمال وتاصنف صنف 

استعدادی بود که دوره بکلوریا را بدرجه اول به اتمام رساند وپس از آن   با

کابل گردید ولی قبل از ختم پوهنتون براثر یک امتحان   شامل پوهنتون

کانکور در زبان انگلیسی به عنوان یک محصل ممتاز مستحق یک بورس  

تحصیلی به امریکاگردید و ازطرف پوهنتون در رشته زراعت برای  

عالی به امریکا فرستاده شد و در امریکا در رشتۀ میوه جات تحصیالت 

دراین رشته، موفقانه  تحصیل  از تکمیل دورۀ بعد  تحصیالتش را ادامه داد  و

بوطن عودت نموده و درمربوطات وزارت زراعت وآبیاری،شامل کار و 

پس از یک دوره  بحیث مدیر عمومی زراعت در والیت ننگرهار مقررگردید.

ننگرهار به مرکز وزارت بحیث مدیر عمومی خاک شناسی تبدیل حدمت در 

راعت در والیت قندهار واز آن پس بحیث  بعد بحیث مدیر عمومی ز و شد 

نیمروز در  زابل وفراه و زراعت در والیات اروزگان و رآمرتخنیکی امو

  میهن دوستی بسر  حوزۀ جنوب غرب کشور وظایفش را درکمال صداقت و

ن بحیث  رئیس آبیاری در مرکز وزارت مقررشد و مدتی رسانده  وبعد از آ

  ۀ ا درآن وزارت بدوش داشت ودر دورحفظ و قرنطین نباتات ر یت هم مسئول 

جمهوریت  داودخان مدت پنج سال بحیث رئیس حفاظۀ نباتات در وزارت 

 زراعت وآبیاری خدمت نمود.
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در همین مدت، من نیز ازریاست وادی هلمند به وزارت زراعت 

بعد از سرگردانی های زیاد در آن وزارت بحیث مدیر اجرائیه   کردم و رجوع

ته شدم. شناخت وهمکاری من با علی محمدکرزی در زیردست وی گماش

شروع شد وتا کودتای ثور ادامه یافت وبا کودتای ثور   ۱353ازماه قوس سال 

اما اخالص وارادت من نسبت به وی  هریکی از ما بگوشه یی پناه بردیم .

 وقت کم نشده است.هیچ 

ریت وبرخورد وی با زیردستان  دیدرمورد کرکتر، اخالق وشیوه م

برخورد   ن باید بگویم که وی دارای شخصیت عالی ،مناعت نفس ووهمکارا 

 زیردستانش بود.  احترام کارانه با

از برجسته ترین وموفق ترین رئیسان وزارت زراعت بود وامور   او

نباتی را با کمال شجاعت وامراض آفات  ریاست حفاظۀ نباتات ومبارزه با

ن بورس های تحصیلی به وتوانائی رهبری واداره میکرد. نه تنها در گرفت 

کارمندان ریاست خود از سایر ریاست های پیشگام بود، بلکه در ترتیب  

وتنظیم تشکیل وبودیجه ریاست خود نیز کوشا وموفق ترین رئیس 

د و به عمران وسرسبزی   .کرزی  چون شخص پاک نفس بوبشمارمیرفت 

ی  وترقی وطن خود سخت عالقمندی داشت ، بنابرین در تربیت کادر ها 

مسلکی در بخش حفاظه نباتات ومبارزه با  امراض وآفات نباتی  توجه بسیار  

زحمت کش را در این رشته مورد تقدیر   اشخاص فعال و بکار می بست و

 فرستاد.وبه بورس های تحصیلی بخارج می  وتحسین قرارمیداد 

کرزی ازنقطه  نظرسیاسی و ایدئولوژیک با کدام سازمان وجریان  

ت ارتباط نداشت وشخصیت مستقل و پرغرورداشت سیاسی چپ یا راس

وازکسانی که صاحب استقالل فکری ودارای احساسات وطن دوستی  

بودند،حمایتش را از وی دریغ نمیکرد. درحالی که هیچگونه تعصب زبانی 

یبندی به ارزش ها وعنعنات ملی وشئونات افغانی، یکی از  پا ومذهبی نداشت،

صوصیات برایش وزن و وقار وحیثیت  این خ و خصوصیات حیات وی بود،

خاصی  درمیان زیردستان خودش وکارمندان ارشد وزارت زراعت بخشیده 

 بود. 

من که بیشتر از زیردستان مسلکی باوی، سروکار داشتم ،در 

ت بسیاری از تجارب کاری خود با وزیران  فرصتهای فراغت برایم حکایا

اموریت خود میکرد که  زراعت ورئیسان بخش زراعت و همکارانش درایام م

نه تنها برایم آموزنده بود، بلکه این حکایات را چنان با شیرین کالمی  بزبان  
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یا   از شنیدن آن حکایات خسته و پشتوبیان مینمود که مرا محظوظ میساخت و

عرصه سیاست ومملکت داری در افغانستان نیز وی  دلتنگ نمیشدم. در 

ا قومی واز مشکالتی که آنها با از بزرگان ملی وی شخص پرمعلوماتی بود و

آن روبرو شده وباتحمل وبردباری  ازاین مشکالت موفقانه بیرون امده بودند 

نیز داستانهای بسیاری بخاطرداشت و میگفت که برای من بسیاردلچسپ  و 

 . حیرت انگیزبود 

به هرحال من وی را یکی از عناصر وطن پرستی میدانم که وجودش  

یاری افغانستان در وقت وزمانش بسیار سودمند برای وزارت زراعت وآب

با تن بیمارومریض  دور از اکنون ولی متاسفانه که وی  ،ومفید تمام شده است 

وطن در امریکا زندگی  وگاه گاهی با من تلیفونی صحبت میکند واز وطن  

ر بود سخن  اد روروزگاران گذشته که وطن از امنیت وصلح سرتاسری برخو

چون  کم جرئت وکم درایتی آدمی  ،ر رهبری این کشورمیگوید واز اینکه د 

 حامدکرزی ، قرارگرفته است ، اظهار تاسف میکند. 

در پایان طول عمروصحت کامل برای مولف از خداوند آرزو میکنم  

داران کشور وکارمندان امور زراعت توصیه  ومطالعه  این کتاب را به باغ

 مینمایم.  

 2۰۱۰/ 6/  ۱۱   پایان
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 مقالۀ بیست وپنجم 

 

 » ښکلی نومونه او ادبی تخلصونه «

 لیف فدا نظری( أ)ت

 

"، کتابی است بصورت فرهنگ  ښکلی نومونه او ادبی تخلصونه"

دآوری وبزبان آقای فدا نظری گر  صفحه که توسط 34۸نامهای افغانی در

از سوی روهیال نشراتی   2۰۱۰ملی پښتونوشته شده است. کتاب در سال 

لف نسخه یی ازاین کتاب را ماه ها  ؤوسسه درکندهاربه چاپ رسیده است. مم

قبل برای من از سرلطف فرستاده بودند ولی من نسبت مصروفیت های  

 زندگی نتوانستم زودتر ازاین آنرا مرور وبرآن ابراز نظرکنم. 

لف، دراین فرهنگ کوچک هزاران نام وتخلص زیبا وخوش آهنگ  ؤم

ان ونوزدان و جوانان وطن گرد آورده است.طبیعی وپرمعنی را برای کودک

است که مولف برای تهیه وتنظیم این کتاب وجمع آوری هزاران نام وتخلص  

زیبا وآهنگین معنی دار، ده ها وصدها منبع ادبی وتاریخی را مورد مطالعه  

یق قرار داده است واز البالی متون ومنابع معتبرملی بهترین وپر معنی  وتحق

لمات ونامها را انتخاب وبرای جامعه افغانستان پیشکش نموده دار ترین ک

 خور تحسین وتمجید پنداشته میشود. است.ازاین جهت کار مولف در

این فرهنگ نامها گرچه بیشترشامل نامهای پښتو وفارسی دری هست و 

اُزبکی   نامهای دیگراقلیت های قومی درافغانستان مثل: بلوچی و کمتر به

ی وهزاره گی وغیره  پرداخته است، مگر میتوان در همین  وپشه ئی ونورستان

فرهنگ به نامهای برخورد که به اقوام ازبک افغانستان نیز ارتباط میگیرد 

 مانند : بابر مؤسس امپراتوری مغول درهند. 

 و بل از آقای نظری ،هموطن صاحب نظرقابل یاد آوری است که ق

کتابی  اینکار پیشگام شده و نوری در افغان، جناب ولی احمد  پرتالش دیگر

 صفحه شامل نامهای دری، 45۰تحت عنوان گنجینۀ نامهای افغانستان در

تالیف و به جامعه مهاجران افغان در اروپا  2۰۰7پشتو وعربی درسال 

 پیشکش نموده است.
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پهلوی معانی مختلف و وجه تسمیۀ درفرهنگ خود اقای نظری، در 

ن شعرای برجسته و نامدار زبان و  هرنام گاهی مثال های شعری از دواوی 

ادبیات فارسی و پشتو و فولکلور کشور نیز بدست میدهد که حقیقتاً کاربجای  

است و نشانگر دقت و توجه مولف در گزینش نامها است، مثالً در نامهای  

توضیح   ها ده، عشوه: بعد از معنی آن در پشتو با این بیت چون : مژگان ، مژ

 شده است:

 مې جوش وهی له سترگو        که د زړه وینې

 هرمژگان مې لکه خاره دکربال کا

 و از زبان بیدل چنین مثال زده شده است:

 بیدل زفیض عشق به مژگان گذشته ایم          

 در بیشه ایکه ناخن شیران شکست ورفت  

 ام "مژده" بعد از معنی آن،از قول حافظ گوید: یا در ن

             مژده ای دل که مسیحا نفسی می اید 

 که زانفاس خوشش بوی کسی می اید 

 یا بقول بیدل : 

 ای مژده دیدارتو چون عید مبارک         

 فردوس به چشمی که ترا دید مبارک  

 و کلمۀعشوه،در کالم رحمان باباچنین آمده است:

 سربلنده، خودپسنده، سرفرازه،عشوه بازه،لعبت بازهدلنواره،

 شکرخنده،لب شکره

درست وبا معنی بر روی کودکان و نوزدان یکی از انتخاب نام  

کارهای مفید وسودمندی است که در رشد شخصیت کودک در دوران 

نوجوانی وجوانی وپخته گی بسیار مؤثر است. من افراد زیادی را دیده ام که 

ناسب خود از سوی همبازیهای شان و یا از جانب همصنفی  بخاطر نام نام 

ه اند و احساس رنج و خجالت کرده اند. هایش مورد تمسخر قرار گرفت

بدبختانه در کشور ما که در آن سطح بیسوادی  بلند است و جامعه از آگاهی 

های الزم تربیت کودکان بی خبراند، بسیاری از والدین تا هنوز نمیدانند که 

د نام های نامناسب را تعویض کنند وکودک خود را از رنج روانی  میتوانن

 نجات دهند. 

دیگرچون کشورما یک کشوراسالمی است ، در محیط های   از سوی

روستائی اغلب نوزدان را مال امام ده نام گذاری میکند، واین مالها همان  
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با آن نامهای را برکودکان میگذازند که در کتب عربی خوانده اند ودیده اند و 

نامها آشنائی دارند. بنابرین در نزد مالی ده ، هرنامی که در پیشوند یا  

سوندش کلمات هللا، محمد یا علی نباشد، غیر اسالمی شمرده میشود و مردود پ

میشمارند. درحالی که نام بیانگر هویت شخصی است نه بیانگر هویت دینی و  

فرزند را بیشتربه نام های   یا مذهبی کسی. درجوامع پیشرفته وآزاد والدین نام

میکنند تا  شخصیت های بزرگ تاریخی ویا سیاسی  وادبی معروف مسمی

کودک هنگام بزرگ شدن اگراز والدین  خود در مورد نامش پرسان کند و به  

عظمت شخصیتی که اوهم  به آن نام مسمی شده ، آشنا شود، سعی خواهد کرد 

تری برساند. وچه بسا که چنین   تا شخصیت خود را رشد دهد وبه مدارج عالی

به درجاتی برسانند که   کسانی ازآغاز نوجوانانی تصمیم میگیرند تا خود را

 شایستگی چنین نامی را داشته باشند.

نامهای تاریخی چون: یما، جمشید، فریدون، کاوه،قباد، اسفندیار، رستم،  

ن هللا  سهراب، شیرشاه، خوشحال، ایمل، احمدشاه، اکبرخان،ایوب خان، اما 

خان، برای کودکان پسر، در حقیقت ارج گزاری به شخصیتهای تاریخی  

همچنان نامهای که نمایانگرحمیت  و شجاعت افغانها  یا جاهای  کشوراست.

معروف است چون: توریالی، زمریالی، بریالی، پوهیالی، زریالی، زلمی،  

غشت، سباوون، څپاند، څرگند، سپرغئ، پوالد، خیبر، میوند، سپینغر، غر 

غرزی، رښتیا، رښتین، روهی وغیره برای نام گذاری و یا گزینش تخلص 

یار زیبا و بجاست و نامهای چون : ماللی، زرغونه، نازو،  مردان بس

رخشانه، محجوبه، عایشه، رودابه، سیندخت، تهمینه، گردآفرید، گوهرشاد 

  وغیره برای کودکان دختر به معنی زنده نگهداشتن نام شیرزنان تاریخی 

کشوراست. به همین گونه میتوان از نامهای که دارای آهنگ و معانی زیبا و  

کننده باشد چون : سپوژمی)ماهتاب(، هیلی)مرغابی(، موسکا)تبسم(،  تشویق 

مینه )محبت(، بله نسته)یکدانه(، پلمه)بهانه(، زرلښـته)خمچۀ طالئی(، زرمینه  

، پلوشه)نور، تجلی  )کان طال(، پتمنه)باعفت(، پرتیمنه)پرشکوه ، باعظمت(

ۀ وطن خواهی  اشعه(  وغیره برای زنان و دختران افغان نه تنها نمودار روحی

و ملیگرائی است بلکه هریکی دارای معانی مناسب و افتخار برانگیز نیز  

میباشد. از این گونه نام ها در این فرهنگ کوچک فراوان میتوان یافت. 

وخواننده بزودی به نامی که در  نامهای این فرهنگ به اساس الفبا مرتب شده

رزشناک جناب نظری  نظردارد رسیده میتواند. این نخستین اثر بسیار ا

 صاحب در زبان پښتومیباشد. 
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 اندکی در مورد مؤلف: 

من با آقای نظری در افغانستان از نزدیک نمی شناختم، ولی با نام  او 

  2۰۰5های  آشنائی داشتم. شناخت بیشترمن با وی در دیار غربت از سال

ببعد از طریق صحبتهای تلیفونی و ایمیل آغاز شده است و باری به دعوت  

وی به لندن سفر کردم و از مهمان نوازیهای وی محظوظ گشتم و باوی از 

 نزدیک بیشتر معرفت حاصل شد.

آقای فدا نظری، شخص خلیق، مهمان نواز و خوش برخورد و از  

ست که  در عرصۀ مسایل سیاسی و  شخصیتهای منور و روشنفکر افغانستان ا

استعداد قابل وصفی   فرهنگی منجمله: ادبیات و شعر و شاعری و نویسندگی

دارد. فدا نظری بدون آنکه تحصیالت اکادمیک داشته باشد، براثر ذوق و  

استعداد ذاتی اش در فراگیری علوم متداولۀ زمانش از خود شخصیت قابل 

سی وعربی و انگلیسی و ادبیات پشتو و  اعتنا ساخته است. او بر زبانهای رو

لیسی وعربی  در زبان دری و  دری تسلط کافی دارد. و از آثار روسی و انگ

پشتو بخوبی ترجمه کرده میتواند. وی  در زبانهای دری و پشتو و انگلیسی  

صاحب آثار مطبوع میباشد. اثر مطبوع دیگر آقای نظری  به زبان انگلیسی  

اجتماعی افغانستان در قرن  –ای نخبۀ سیاسی در بارۀ رجال و شخصیت ه

در انگلستان از   2۰۰۸در سال بصورت یک فرهنگ سیاسی بیستم است که 

 چاپ بیرون آمده است. 

میالدی در یک خانواده سخت متعصب قندهاری  ۱۹4۸نظری درسال 

بدینا آمده است و مراحل اولی زندگی اش با ناهنجاریها و تلخ کامی ها همراه 

ز محبت و توجه و مواظبت پدری محرومیتها دیده است. این بی بوده و ا

وی مردی سخت سر و استوار و گرم و سرد روزگار توجهی ومحرومیتها از 

دیده به وجود آورده است. تا آنجائی که من از زبان والده اش شنیده ام، پدرش 

در شهر قندهار دکانداری میکرد وعقیده داشت که اگر فرزندش به مکتب 

د و درس بخواند بی دین بار خواهد آمد. بنابرین از فرستادن فرزند خود  برو

مسجد علوم دینی   یمانعت میکرد و میخواست پسرش نزد مالبه مکتب م

بیاموزد و در نهایت مال بشود، پس فدا را بمدرسه دینی میفرستد  و او هم 

گردد، محکوم به فراگیری علوم دینی از مال و مولوی های مشهور قندهار می

ولی دل فدا برای رفتن به مکتب همیشه می تپد و این راز را تنها مادرش 

 اند.مید 
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باالخره مادرش با ترس و هراس از شوهر، پنهانی پسرش را به  

با سرمعلم مکتب مشکل پسرش را در میان  مکتب نزدیک محل می برد و

میکند که میگذارد و سرمعلم مکتب هم که آدم فهمیده و دلسوزی بوده موافقت 

  فدا به مکتب بیاید و دروس مکتب را هم بیاموزد. بدینسان فدا نظری بدون 

اجازۀ پدر درفرصتی که پدرش مشغول  دکانداری بود همینکه از نزد مالی  

مسجد برمیگشت به مکتب میرفت و از محضر معلم بهره مند میشد و  

ینکه پدرش  چیزهای تازه می آموخت و با دلی آگنده از خوشحالی ، قبل از ا

جهت صرف غذای چاشت بخانه برگردد، او خود را بخانه میرسانید. 

ه فدا نظری با کمک مادرش چند سالی به مکتب رفت و سواد آموخت، بدینگون

ولی ناگاه پدرش از مکتب رفتن وی آگاه میشود، و مادر و خود فدا را مورد 

شود از همان آغاز  خشم وعتاب قرار داده از خانه بیرون میکند.  فدا مجبور می

اشه  نوجوانی تن به مزدوری بدهد و از طریق کار و مزدوری خود را اع

نماید. فدا چون ازکودکی  پسری  با ذکاوت و با استعدادی بود، بر اثر کار و 

 زحمتکشی بزودی راه زندگی را پیدا میکند و به پای خود ایستاده میشود.

اد میشود. دراین دهه بود در افغانستان بنام دهۀ دموکراسی ی 6۰دهۀ  

یوسف جایش را  که باکنار رفتن داؤود خان از پست صدارت ، داکتر محمد 

میگیرد و قانون اساسی کشور تجدید نظر میشود و با تصویب قانون اساسی  

جدید شرایط برای آزادی مطبوعات،انتخابات پارلمانی و ایجاد احزاب سیاسی  

ردد. بزودی احزاب سیاسی مختلف  و رشد دموکراسی  بیش از پیش مهیا میگ

نه روگرفته تا تندرو، با مرامهای مختلف، از چپ گرفته تا راست و از میا

یکی بعد دیگری درافغانستان ظهور مینمایند وهریک ازاین احزاب برای 

قدرت نمائی وجلب وجذب اعضای جدید عالوه برنشر یک جریده، هرهفته  

ت بیشتر محصلین پوهنتونها  دست به مظاهره میزدند که دراین مظاهرا

رشهرقندهار نیز وشاگردان مکاتب از مرکز تا والیات اشتراک میکردند. د 

چنین تظاهراتی از سوی شاگردان لیسه احمدشاهی براه می افتاد که در آن 

معلمین لیسه ودیگرمکاتب قندهار ومحصلین پوهنتون کابل نقش محوری  

 داشتند.

مرض   در این دهه شیوع یکی از خصوصیات مهم فضای سیاسی  

بشدت را  چپ گرائی بود که جوانان ومحصالن پوهنتون و شاگردان مکاتب 

بود و در آن دهه جوانی که از دهنش سخن مخالفت با رژیم  مصاب کرده 

سلطنتی شنیده نمیشد، مرتجع خطاب میشد و اطالق این کلمه بمثابۀ بزرگترین  
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چپ گرائی فدا نظری هم به   خیانت تلقی میگردید. خالصه باگرم شدن بازار

کش در حلقۀ  ( و به فدا خواری۱۹67موکراتیک خلق جذب میشود ) یحزب د 

رفقای قندهاری شناخته میشود. وی قبل از کودتای ثور چند سالی را در 

زندان دهمزنگ سپری میکند و در زندان زبان انگلیسی را از دیگر زندانیان 

مسئوالن زندان دهمزنگ با   سیاسی فرا میگیرد. او از رفتار و پیشامد 

ه بعد ازروی کار  زندانیان سیاسی هیچگونه شکایتی ندارد. نظری میگوید ک

موکراتیک خلق خود را کنارکشیده و  یآمدن حفیظ هللا امین از عضویت حزب د 

دیگر رابطه یی با این حزب وایدیالوژی آن نداشته است. وتخلص خواری  

 کش را نیز ترک نموده است.

شخص پرمعلومات و از آگاهان مسایل سیاسی و فرهنگی   آقای نظری 

ل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی کشور  کشور است و در عرصه های مسای

شخصیت صاحب نظر بشمار میرود. از همین جهت او با اهل ادب و قلم و 

شاعران و نویسندگان روابط روشنفکرانه و صمیمانه دارد و در مواردی با 

تا کتابهای خود را چاپ کنند، چنانکه یکی دو کتاب اهل قلم مساعدت میکند 

دو کتاب تاریخی ازمن به مصرف پولی وی به  ادبی از پوهاند دکتور زیار و 

چاپ رسیده اند و این یکی از برجسته ترین و با ارزش ترین نمونۀ کارهای  

فرهنگی اوست که چنین حرکتی  در وطن ما از اشخاص دیگر کمتر بمشاهده 

 رسیده است.

یکی دیگر از کارهای قابل ذکر آقای نظری، این است که وی درخارج  

ند تا کلکسیونهای جریدۀ سراج االخبار، جریده خلق و  از کشور سعی میک 

وطن و انگار و غیره نشرات دورۀ دموکراسی و قبل از آن را خریداری و 

نگهداری نماید و روزی آنها را به کشور برگرداند و به وزارت اطالعات و  

فرهنگی را در  -رهنگ افغانستان بسپارد. توفیق مزید این شخصیت سیاسیف

قویت میراثهای فرهنگی آرزومندیم. و داشتن کتاب حاضر را نیز راه حفظ و ت

 به هموطنان توصیه میکنیم. 

 2۰۱۱/  7/ ۱5پایان 
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 د ډاکټرنبی مصداق پرکتاب 

 

 مداخله افغانستان،سیاسی کمزوری او بهرنۍ

 باندی یوه ځلنده نظر

12 /10 /201۴ 

 

اونوښتگر لیکوال ژورنالست  په دی ورستیوکی د افغانستان نامتو

  تحلیلی  -تحقیقی سیاسیله خوا ، یو په زړه پوری نبی مصداق ښاغلی ډاکتر 

له   " تر عنوان الندیافغانستان،سیاسی کمزوری او بهرنۍ مداخله کتاب د"

د څومیاشتی دمخه لف  یو ټوک ماته  ؤمګران تاب ددې ک چاپه راوتلی دی .

، خو متاسفانه زه د خپل دفرهنګی د بوختیا  ووږلی ی مطالعې او کتنی دپاره رال

په خاطرونکړای سوم چی تر دی دمخه دا کتاب وګورم او یوڅه ورباندی  

لف له دې پیرزوینی څخه مننه کوم او دکتاب دخپریدو  ؤ. زه دلته  دم  ولیکم 

 مبارکی وایم . المله ورته 
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مخونه  ۱۵مخونه دمطالبوفهرست،  ۸)مخونوکې  (۶3۰په )کتاب 

صفحی دپروفیسوررالف 2صفحی نقشی اوجدولونه،۶فهرست،دمنابعو 

ګریلو،ډکترفاروق اعظم او ډاکتر اکبر ایس.احمدبن خلدون، دامریکی  

،په  ه ښه قطع او صحافت دپوهنتون داسالمی څیړنو رییس کوچنئ تذکرات ( پ

دعالمه رښادخپرندویه ټولنې لخوا په دوه زره ټوکه په   کندهارکی

 ی دی. میالدی کال کې چاپ سو2۰۱۱

په انګریزی ژبه په اصل کی   دا کتاب  ،په کتلو معلومیږی چیکتاب د 

لیکل سوی دی، خو د افغانانو دنوی نسل د ضرورت پراساس،دکندهار پیژندل 

ا په روانه او خواږه سوی لیکوال او مترجم ښاغلی داکټر نثار احمدصمد لخو

 او چاپ سوی دی.   کندهاری پښتو باندی  ترجمه سوی

دې څخه نه پیژنم، خو تر هغه ځایه چی   ږله نمصداق ډاکترزه ښاغلی 

د نوم اونطاقی سره بلد یم، دی دهغه وخت راهیسی چی شوروی اتحاد ده  د 

الری   پرافغانستان باندی تیرۍ وکړ، د ده نوم او ږغ  د بی بی سی د رادیوله

لیسیزو کی هره شپه   ۱۹۹۰او ۱۹۸۰ټولو افغانانوته یو آشنا نوم دی  او په 

وږ ،او دافغانستان خلګ د ده دخولې څځه خبرونه اوسیاسی تبصرې اوریدل م

کاله د   2۰د وضعی څځه خبریدل. ښاغلی مصداق څه کم یریال پل چا پدخاو 

سرویس مسؤول بی بی سی نطاق،خبریال ،تهیه کونکی او دبی بی سی د پښتو

 په توګه کار وکړ. ښاغلی نبی مصدق خپل عالی تحصیالت تر ډاکتری پوری 

کی د انګلستان څخه امریکی   2۰۰۱په  انګلستان کی مخ ته بیولی دی. ده په 

ته تللی او تر اوسه په امریکی ژوند کوی. دی په امریکا کی خپل دغه ګټور  

اغلی داکټرمصداق او مهم کتاب لیکلی او خپورکړی دی . البته چی ښ

 :لکه  ،ریئی تر الس الندی ل یا نورکارونه هم د پښتو او پښتنو دپاره کړی 

 انګریزی ډیکشنیری چی څوکاله کیړی چی ورباندی کار کوی.   -دپښټو 

پروفیسوررالف ګریلو،دسیسیکس پوهنتون داجتماعی انسانی پوهنځی  

اړخیزه  نبی مصداق څو»پروفیسور د ده په هکله داسی وایی:  متقاعد 

مهارتونه لری: دیوبشرپیژندونکی په حیث ده دمعاصره افغانی ټولنه څیړلې 

و بیا یې دیو ژورنالست په توګه دبی بی سی په خارجی سرویس کی  ا

ډیرکلونه کارکړئ چی په دی وظیفه کی یی د افغانستان د اکثریت سروالو  

ره د  سیاست پوهانو سره کتلی او مرکی کړي دی.  ده د دغو لیاقتونو س

افغانی تاریخ څخه دخپلی ژوری پوهی له ګډولو څځه داسی جذابه څیړنه  

ه کړی، چی هغه اساسی ستونزی را بهر کوی، چی ګڼ افغانی  رامنڅ ت 
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واکمنان د یو مشروع او مرکزی افغان دولت د ایجاد په خاطر ورسره مخامخ  

ئ  ول، یعنی هغه مشکالت چی نبی مصداق هم ښودلی، حتی دافغانستان د نن

 « ورڅی مشران هم  ورسره الس او ګریوان دی.

ری د ډاکټرنبی مصداق په هکله  هو، دپروفیسوررالف ګریلو،پورتنی خب

پیړیو په موده  ښه مصداق او سند ګنالی سو. د ده کتاب)افغانستان(، د دونیمو

،بهرنی مداخلی او دافغانانو د مشکالت سیاسی  -کی دافغانستان دټولنیز

 کوی. ره ېرا برسالشونو  استقالل غوښتنی  ت

ط ، روابمرکزی حکومت او قومونو ترمینځ افغانستان د دا کتاب د

توضیح کوی. قومونه دافغانستان   ټکرونهاو سیاسی پخالیني اواجتماعی 

وی ،ځکه نو دا دحیرانتیا ځای نه دی، چی   داوسنی دولت بنسټیزه تهداو جوړ

استقالل انی ځاو حلی او دولت تر مینځ چی لومړنی غواړی خپل م نود قومو

شورشونه او  وساتی، او دوهم بیا دهغه تابعیت اواطاعت غواړی، پرله پسی 

بغاوتونه وینو. لیکوال همدا راز د تیرو دو نیمو پیړیو پرمهال دبهرنیو  تیریو 

 او تجاوزونو  

منفی اثرات هم څیړلی دی. داکتاب دهغوکسانو لپاره ډیر ضروری دی چی  د 

ختیځ دسیاست او تاریخ د څیړنو سره مینه لری، او هم   افغانستان، دمنځنی

غواړی د دي ستراتیژیکی موقعیت لرونکی هیواد دهرچا د لوستني لپاره  چی 

 په ارتباط نورهم  پوه شی،اړین دۍ. 

داکټر مصداق، د دی کتاب دلیکلو دپاره ډیر زیارایستلی او ډیرماخذونه  

ه یی ترسره کړی دی.ده خپل  دافغانی سیاستوالو سر يلیدلی او ډیری مصاحب 

دلیکني څخه ما   د دی کتاب»هدف د دی کتاب له لیکلوڅخه داسی بیانوی : 

دوه هدفه درلودل: لمړی، دا چی دافغانستان واقعیتونه په ټوله امانت داری د 

)بشرشناسی(، سوسیالوجی)ټولنپیژندنی( او سیاسی تاریخ  انتروپولوجي

وڅیړم. دوهم داچی زموږ لیکواالنو   دعصری تیورویو او څیړنو په روڼا کی

ر وګرځم. نن د کتاب لیکل د لپاره د کتاب د لیکلو په اوصولو کی خدمت مصد 

یوه خاص قوم او ژبی لپاره نه دی او کیدای شی چی دهغه کتاب نورو ژبو  

ترجمه شی. نو هغه کتاب چی په اکاډمیکو اصولو نه وی لیکل شوی، جدی 

 ی ته به ونه رسیږی. نه تلقی کیږی او نورو استفاد

داکټرمصداق زیاتوی چی : زه له هیچا قوم او ډلی سره شخصی 

اوت او کوم مشکل نه لرم. هر لیکوال باید ټولنیز واقعیتونه په نظرکی  عد 

ونیسی او په امانت داری سره هغه وڅیړی که څه هم د واقعیت ویل به د ځینو  
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ره کیدونکی ده. ما خپل نه خوښیږی، خو واقعیتونه په لڼډه موده کی را برسی

ته معلومه ده. تحصیالت په انګلستان کی بشپړکړی دی او دمحصلینو تنده را

ځکه می هم دکتاب عنوانونه داسی ترتیب کړی چی په آسانی سره دیوی  

موضوع ټولی برخی پکی ذکرشوی دی. ممکن دهمدی له امله د کتاب  

و په انګلستان او  انګلیسی ټوک د زرو نه ډیرو پوهنتونو او علمی مرکزون 

 مخ( 2۵)«امریکا کی چی دا کتاب پکی چاپ شوی، اخیستی وی. 

هغو وطنوالو ته ډالۍ کوی چی د ګران صداق خپل کتاب ، داکترم

افغانستان دآزادۍ او خپلواکی لپاره، له خپل خواږه ژوند نه تیرشوی  

 مخ( ۶)ص دی.

دکتاب مترجم ښاغلی داکټر نثاراحمدصمد، دا کتاب یو آفاقی  

نی(اثر بللی او لیکی چی: دا کتاب دافغانستان تاریخ، سیاسی پرمختیاوو،  )جها

مګړتیاوو، بهرنیو مداخلو او باالخره افغان مقاومت عینی لوستنه  اساسی نی

څیړی،په ډیره عالمانه توګه تحلیل او شنل سوی دۍ. ښاغلی داکټرمصداق  

. که د کتاب لوستونکو ته هغه افغانستان په مخ کی ایږ دی لکه څنګه چی دۍ 

عمده  بیالبیل فصلونه په غور ولولو،نو به وګورو چی لوستنه یی د درو خورا

 مقاصدو لپاره اړینه او الزمی ده یعنی: 

 دافغانستان اوسیمی په ارتباط د تحقیق په خاطر،  /الف

 دافغانستان د هر اړخیز را پیژندلو په خاطر،  / ب 

ان دستراتیژیکی دریځ په علمی او اکادمیکو مرکزونو کی دافغانست /ج

 اهمیت ښودلوپه خاطر. 

 

اسی کمزوری او بهرنۍ السوهني ښاغلی لیکوال)افغانستان( او دهغه سی

دخوږو او ترخو حقایقو په څیړلو سره نړیوالو او افغانانو ته د یو اکادمیک او  

 مخ( 27آفاقی مآخذ په توګه لورولی دۍ.)

ډاګه کیږی چی  چی د دی کتاب دلوستلو څخه په  مړکباید ورزیات 

و  ښاغلی لیکوال، دموضوعاتو د تشریح کولو په وخت کی  دقومی تعصبات ا

ژبنی  تبعیضات څخه ځان لیری ساتلی دی. او دا کار د ښاغلی لیکوال او د 

دی کتاب یو لوی امتیاز دی چی د مختلفو اقوامو د تشخیص اوداجتماعی  

دلیل سړی ویلی شی  موقف په روښانه کولو کی خپل بیطرفی ساتلی ده. په دی

ښاغلی   چی دا کتاب دهر ډول تعصب او تبعیض څخه پاک دی.له دی کبله زه

 لیکوال ډاکټرصاحب مصداق ته  کور ودانی اومبارکی وایم . 
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کتاب له څو یادښتونو او پیالمی څخه وروسته، د یوه مفصلی سریزی  

ود  سره شروع کیږی او پدی سریزه کی دپښتنو ټولی قبیلوی  خصوصیات ، د 

او دستور تشریح سوی دی. خوپه همدی سریزه کی ښاغلی لیکوال دالفنستن  

کابل سلطنت بیان( باندی چی په هغه کی دافغانی دود پرکتاب)د 

اودستور)پښتونولئ( اوجامعه شناسی ترډیره حده څیړل شوی دی، نیوکه کوی  

او   څولسیزی دپوهانو لپاره ترټولو منلی  او لیکی چی :دالفنستن)کابول= کابل(

تر ټولو زیات دلوستنی وړ کتاب پیژندل سوی دۍ.اوالف کیرو، چی سرحدکي  

یی سیاسی نماینده په حیث ښه ډیرکلونه د پښتنو په منځ کی تیرکړی دی.  دبرتان 

 د)کابول سلطنت = کابل سلطنت( نومی کتاب داسی ارزوي: 

هغه دسرحد دڅیری اوکړه وړه یوجامع ترین اوتر ټولو خواخوږی او  »

کی دۍ. دغه سړی هرسیمه سمه او هره قبیله پخپل سم ځای کی  قدرکون

ونه په صحیح اوقناعت بخش ډول سره ښودلی ده ښودلي ، ده خپله څرګند 

....پاچا، مخور،سوداګر یا کسب ګر،مال یا کروندګر ټول ده ته هغسی کسان  

دي،چی دستاینی وړ دی. دا چی دهغوی غلطی په خندا سره د معافی اومینی  

 مخ( ۵7.) «وړ بولی

زماپه نظردالفنستن کتاب دهرزمان دهغو  » وروسته مؤلف زیاتوی: 

په باره کی مفصل تشریحات نه لری،چی عادی خلکو ویلی او ترننه  ناکراریو 

هم دهغوی په یاد دي، او په هغه باره کی خبری کوی،لکه : دصفوی پارسیانو  

پیل او   رانسکورول،دغلجیانو دواک اختتام، د درانی سلطنت او واکمنۍ

کلونو دکلیدی لویوجرګو په هکله مفصلی مباحثی.   ۱7۴7او  ۱7۰۹باالخره د 

وکه بیا هم د درانیانو په وړاندی دغلجیانو او یا هم برعکس کومه ذره خ

غبرګون موجود وي،نوما هغه ضرور اقتباس کړی دئ. هغه دخپل دوهم  

،خو د ده  کتاب په اووم فصل کی د نورو قبیلوی ډلو په هکله هم بیان لری

 ( هغه مخ )«اصلی هدف دا وو، چی دپښتنو یومشرح راپور تهیه کړی.

خپل   ،دخپل سریز په ترڅ کی یوبل خورا مهم کتاب لیکوال 

کتاب دی.چی  فریدریک «دسواټ پټان»لوستونکوته معرفی کوی او هغه 

کی لیکلی دئ. دغه اثر د خانانو او مالیانو دسیالو خواوو په   ۱۹۵۹بارت په 

 ي زیاتیدونکی لوبی په ذریعه دسوات غوندی یوی پښتن  کی دقدرت د سیستم 

ه یوطرز العمل منځته راوړی دئ. دخانانو څخه دننګي  ټولنی دتشریح لپار

اساس همغه قبایلی پله ور)پیروان( او کرونده ګر دي او مالیان هم دخپلو  

لیکوال لیکی چی:  مذهبی،قبایلی او قبایلی پیروانو مال تړ ورسره لری. 
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سواټ په هکله دبارت قضاوت د ده پخپل هیواد ناروی کی  د ده له څیړنی  د 

ی،چی هلته دی نوموړی جامعه دهغی دمخکښو دفعالیتونو په  اغیزمن کیږ

واسطه تشریح کوی. بارت په سواټ کی څه کم یوکال تیرکړی  او د  

ده)دسواټ پټان(څیړنه تر ډیره حده د نورو بشرپیژندونکو لکه اکبر  

 مخ( ۶۱) «اسد او براین سټریټ له خوا توضیح سوی ده.احمد،طالل 

قبیله پر وینه ُ  »ط داسی توضیح کوی:مؤلف د قبیلی او د دولت رواب

کلتور او نسبت کړه سوو عواملو باندی زور اچوی، حال داچی دولت بیاغیر  

شخصی دی او قرارداد پرمخ بیونه، اوالسته راوړني پیژنی.قبایلی نمونه  

متجانسه، متساوی الحقوقه او بیله بیله وي، خو دولت بیا  دټولنیز پلوه غیر

وق او دمراتبو سلسله وی. قبیله د فرد په اصل و متساوی الحق  غیرمتجانس،

 مخ(۶۶) «دولت بیا له ده څخه بهر وي. نسب کي وی خو

د قبیلی اودولت څخه ماسوا  » لیکی چی : له قوله  "راب هیګرلف د "ؤم

اړیکی پرضد او نقیض قیاسونو باندی والړ دي.  د قبیلی او امپراتوری ترمنځ 

په واسطه دقبایلو یووالی غواړی ترڅو   امپراتوری د قبایلی مشرتابه دستګاه

داسی سلسله مراتب ایجاد کړی،چی دغیر مستقیم واک لپاره الزمی وی او هم  

دهغه امپراتوری مشروع مفکوره پرمخ بوزی .خوبیا هم دقبایلو دبیلتون یا  

پر قبیلی باندی دخپل کنترول دساتنی دیوی وسیلی په توګه  اشتقاق څخه 

او امپراتوری دجوړښت له مخی یو دبل بشپړونکی دي. . قبیله .استفاده کوی..

 مخ( ۶7) «کټ مټ لکه قبیله او دولت چی رغښت له مخی غیرمنطبق دي.

عنوان   «دولت دجوړښت په حال کی»دکتاب په  دلمړی برخه کی چی 

کوی او لیکی   تمدی امیرعبدالرحمن په سیاسی تګالره کی لیکوال د پوال ،لری

وړاندنیو پرخالف خپل زمان او دشاهی کهول   چی :عبدالرحمن خان دخپلو

نور غړی په والیاتو کی دوالیانو په توګه نه ټاکل. داتګالره په اوږده موده کی 

بریمنه وه، لکه څنګه چی د ده ترمړینی وروسته دتخت لپاره منډی ترړی نه  

وی.دشاهی کورنی عړی په کابل کی ساتل کیدل، څینی وختونه یی د حکومتی  

ه کوله او هم به یی چاته سال مشوری ورکولی. پاچا دوه مهم څانګو څارن 

تونه لرل،یعنی عالی شورا چی دمعاصری کابینی مترادفه وه. او ئ مشورتی هی

 مخ( ۱42) بل هم لویه جرګه وه چی د ده په تعبیر پارلمان وو.

 زیاتوی چی :له قوله ګریګوریان دیوبل تاریخپوه ال لیکو

  «و اتباعو د)افغان( هویت ټینګارکاوه.امیر پخپلو اعالمیوکی پرخپل»

 ( مخ۱43)
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دامیرعبدالرحمن خان هڅی دتجدد)عصری کولو( په غرض 

دهغه څه لپاره ډیری ښه توجیه کیدای سی چی فرانسویان  

وکات جوړول لکه یی)ملی کول( بولی، یعنی دیوی ملی اډاڼی دچ

پوځ، سړکونه،کانونه، اطالعاتی اواداری شبکه. امیر په روسیه  

دخپلی دتجربی څخه دمادی پرمختګ سره مینه لرله او کی 

ایجاد کړی چی عصریت او تجدد ته  غوښته یی چی داسی زیربنا 

ځای ورکړی او نور پرمختګ پسی ګړندی کړی. امیر خپل هیله  

منظورپخپل خاطراتو کتاب کی د افغانستان دعصری کولو په 

وندکی د زه هیله او دعا کوم، چی که زه پخپل ژ» داسی بیانوی: 

اورګاړی دپټلیو دجوړول، دتلګراف اوبخار دماشینونو د 

راوړلو، دمعدنونو دکارولو، دبانکونو دخالصولو، دبانکنوټونو  

در رایستلو دنړی له هری برخی څخه دګرڅدویانو او پانګه  

په افغانستان کی دپوهنتونونو او نورو تعلیمی  والو د رابللو،

ی کامیاب نه سم، نو زما څانګو د را ایستلو په سترارمان ک

زامن او اخالف به زما د زړه دا ارمانونه راپوره کړی، او  

 «افغانستان به هغسی کړی لکه زه چی یی ارمان جن یم

 مخ( ۱۴7)

د خط  ندیورمؤلف د ډیورند کرښی ته هم اشاره کوی او لیکی چی: د 

دپښتونستان دضمیمه کولو په اړه دافغانستان او دپاکستان ترمنځ دشخړی  

داساس په توګه راغلی دیئ.عبالرحمن خان پخپل ژوندلیک کی په وار وار 

سره واړی : چی ده هیڅکله نه وه ګنلی،چی کومه پښتنی سیمه دی په همیشنی  

رند دهندخارجه  آن پخپله سرمورډیو توګه برتانویانو ته ورپریښودل سی.

رند... ډیو»دالحاق پیش بینی نه وه کړی.  ،سکرټر چی همدا کرښه یی وایستله

اتکل نه درلود چی دهند حکومتی پولی مخته ورټپل وهی، بلکی هغه یی   د 

 ( مخ۱۴۶)  «صرف د سیاسی کنترول په خاطر ورپوری وهلی .

ن لیکوال پخپل لسم ملپاڼه د دیورند دکرښی  دټړونلیک او دپښتونستا 

 مخ(   ۵۸۴وړاندی کوی) پرموضوع باندی مفصل او مستندی دالیل

ترعنوان الندی   « میرامان هللا خان سترسمون پالا»د  ېای کځپه یوبل 

کی د  (پاورقی )مخ  په ۱۴۸،زما دپاره دتوجه وړ خبره داوه چی لیکونکی د 

دبرتانوی ایجنت  "مصطفی صغیر" روسانو له قوله دامیرحبیب هللا خان قاتل

چی افغانی   نامه معرفی کوی، اواضافه کوی چی دا هغه تعبیر وو،په 
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یر باالخره په ترکیه کی ونیول سو او داتاترک په  حکومت هم ومانه،صغ

مخ( خو مؤلف د دی ادعا منبع او ماخذ نه رامعرفی   ۱۴۸امراعدام سو. )

شجاع الدوله  کوی. داخبره ځکه نوی خبره ده چی غبار دامیر حبیب هللا قاتل »

ده له خولی  ندنمای هند فرهنگ د برتانوی او  ،معرفی کوی ان غوربندی« خ

معرفی کوی او باالخره داکتر ُخسر ظاهرشاه  محمد  د  «اه خانسردار احمدش»

لو مختلفو له دی ټو ی.و معرفی ک «خان کامه وال نیرباب نظام الد ا»وطنمل 

ه دقیقه نظرونو څخه داڅرګندیږی چی د امیر حبیب هللا خان قاتل تراوسه پ

 توګه نده معلوم. 

څیړنه  ښاغلی مصداق د دی برخی په نتیجه کی وایی چی: د دی فصل

پردریو موضوع ګانومتمرکزه وه، چی هغه د دولت نازکی، دهغه عصری  

کول او پرهغه باندی دبهرنیو قوتونو داغیزی ښندل دی. دتخت پرسر ډغری  

ومړنی حقدار دقاعدی  او دپاچهانو له خوا دخپلودریځ،نو دساتلو هلی ځلی دل

سی دغه سیال   اویا هم دبلی موافقی وړ طریقی دنشته والی له امله وی.کیدای

قوتونه دپالرګنئ سلسلی د ټوټه ییز سیستم جوانب وګنو.خو بیاهم د دی ګډوډی 

وضعی دبدلون لپاره دپوالدی امیر او دهغه دمابعدو له خوا څه بریمنی هڅی  

ساس را پیدا سو چی دولت دټوټه ییز  لسیزه کی دا اح ۱۸۸۰سوی دی. په 

بهیر کی یو هیوادنی دولت  څخه یوموټی حالت ته ور پورته کیږی، او په دی

لسیزی راهیسی زیار کښلی،  ۱۸۸۰څینی جوړیونکی دی. افغانی حکومتونه د 

چی مرکزی کنټرول پیاوړی کړی او هم ولس دلوی جرګی او یا هم پارلمان  

ه یی لږول، دهیواد په چاروکی ورشامل  په ذریعه که څه هم اختیارات ب

په پراختیا سره حکومتونو کړی.دسړکونو،ښونی روزنی او ټولنیزو رسنیو 

 مخونه( ۱۶7  -۱۶۶هڅه کړی، چی افغانی کلتور او هویت ښه ټینګ کړی. )

 د دی کتاب په یوه برخه کی ویل کیږی: 

وتلو پاچهانو هریوه لکه احمدشاه  په اصل کی دافغانستان څلورو"

 م(چی دقومونو سلطنت یی په امپراتوری سره بدل کړ، ۱773 -۱7۴7رانی)د 

(چی شاهی کهول یی دسدوزو څخه بارکزو ۱۸۶3-۱۸33دوست محمدخان) 

  ( ۱۹۰۱ -۱۸۸۰عبدالرحمن خان)  ته واړاوه او هیواد یی په نوم یوموټی کړ،

چی په ښکاره توګه یی پرمرکزی واک باندی دقبایلو منګولی محدودکړی او 

پماییزو پراخو سسیاسی او  -چی دټولنیزو (۱۹2۹ -۱۹۱۹ خان) امان هللا

ی، هر یوه په خپله خپله طریقه سره زیارایستلی چی سمونونو هڅی یی وکړ 

اته مرکزی واک ایجاد کړی. دوی هر یوه قبایلی واقعیت هم منلی او پ یوه تل 
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کړی چی دهغه سره په روغه ګډ ژوند وکړی. ... دافغانستان تیره   هڅه یی

دوه نیم سوه کلن تاریخ ښیی چی ...کله چی د دولت کمزوری احساس سوی نو 

ی غوښتنی تری کړی دی، او بالعکس کله چی د قبایلوترمنځ توپیر قبایلوخپل

اونفاق پیښ سوی نو واکمنواو حکومتونو خپل شرایط تحمیل کړی دی. ځکه  

یر دحالت نودولت او قبایلو دواړو زموږ په معاصرتاریخ کی ځانونه د دی به

 مخ( ۴77سره ښه عیار کړی دی.)

  ه نظرپّ زما یدل کیږی چی په دی کتاب کی څوارلس ملپاڼه)ضمیمه( هم ل 

لمړی ملپانه یوه مهمه  ملپانه ده. په دې ملپانه کی دافغانستان دتاریخ په باره 

هغه کتابونه چی په نونسم اوشلم پیړیو کی د اروپایی او امریکایی لیکوالو او  

سوی دی،معرفی سوی دی. زه د اکار دهغه  یو له خوا لیکل تاریخ پوهان

اجتماعی او  -دپاره چی دافغانستان د سیاسی  څیړونکو اوافغانی لیکوالو 

اقتصادی اوضاع سره عالقه لری،او غواړی کوم څه ولیکی ډیرمهم رهنما 

ګنم. داملپانه دیوی مهمی لیکنی پسی راغلی دی چی عنوان یی دی:) دامریکا  

مخونوپوری   ۵۴7مخ څخه تر۴۹۰تان دسپتمبر یولسمه (اود او افغانس

 رسیږی. 

ملپاڼه )دپښټوڼولی څانګې( ترعنوان الندی یوه   تر دی وروسته دوهمه

په زړه پورمقاله ده چی لوستل یی خورا دلچسپه او ګټوره ده. اوباالخره  لسم 

باندی   دامضا کولوالملونوقرارداد د له او د دیورند خط ئملپاڼه دپښتونستان مس

 ژوره تحقیق ترسره سوی ده. 

تحقیقی او تحلیلی   -یو علمی په خلص ډول ویالی سم چی دا کتاب، له هرپلوه 

ږ په کتابخانو کی تش وه. نو افغان  ای زموځد داسی کتاب  اثر دی ، چی

ځوانانو او خارجی څیړونکو ته یو ډیر ګټور اثر دی. زه ټولو  افغانانوته د 

تنه کوم او هم ګران لیکونکی ډاکټرصاحب مصداق  دی کتاب مطالعه سپارښ

 یپاته خپل ژورتبریکات وړاندی کوم. 
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 تقریظ برکتاب: 

 

 »هلـــــــــــــمــــــــــــند«
 

 تالیف شفیق هللا ژمن 

 پوهنحی حقوق پوهنتون بست والیت هلمند( محصل )

 
 شفیق ژمن

لخیز  والیت هلمند در جنوب غرب کشور، یکی از والیات حاص

ومعمورو ازلحاظ محصوالت زراعتی  تا قبل از کودتای ثور، به "گدام غله" 

ت کسب کرده بود. والیت هلمند از آن جهت که بزرگترین رودخانه   شهر

کشوریعنی هلمند از وسط آن میگذرد و سبب آبیاری و سرسبزی زمین های  

ست. نام  مسمی شده ا دوطرف خود میگردد، بنام هلمند)مطابق تلفظ عامیانه(

" آمده ومعنی  Haetumantاصلی این رودخانه درمتون اوستائی "هیتومنت 

سد مند یا رودخانه دارای سد وبند( است. همین کلمه درزبان فارسی  آن )

 "هیرمند" شده و عوام  آنرا امروز بصورت "هلمند یا هیلمند" تلفظ میکنند.

و بوالن  وادی زرخیزهیلمند وشهرهای تاریخی بست، لشکرگاه، صفار 

  (، = گرشک= لوړتل تلړ رتل)ود  ،ساروان  قلعه و موسی قلعهخلج وو

هزاراسپ وهزارجفت)درویشان(،صفار وقلعۀ سلطان  ورخدژ نادعلی، س

از وغیره  واقع در دوسوی رودخانۀ هلمند بعد از کجکی،در دورۀ اسالمی 

علم شهرهای معمور وآیادان هلمند بوده وهریکی مرکز پرورش مردان 

 بوده است.  وشمشیر
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رودخانۀ  هیلمند،همانگونه که مهد تمدن های پرشکوه سیستان در ازمنۀ  

استان بوده است ، رودخانه ایست که مثل امواج سرکش خود، همیشه  ب

فرزندان شجاع ودلیر ومیهن دوست به جامعه تقدیم کرده است. در تاریخ  

سواحل معاصر کشور ما شاهد ظهور دلیر مردان و کشورگشایان بزرگی از 

 این رودخانۀ  فیاض و زرخیز هستیم.  

رورش یافته اند ،در مقدرات شیرمردانی که در آغوش پرفیض هیلمند پ

سیاسی  وتحوالت تاریخی افغانستان سهم بارز وموثر گرفته اند وکارنامه  

های ماندگار از خود درتاریخ بجا گذاشته اند که مایۀ مباهات وافتخار برای  

 . فرزندان هیلمندی است 

اگر ازذکرنام عیاران وجوانمردان آزادی دوست هیلمند در قرون  

  ۱۸بگذریم، در تاریخ معاصرافغانستان، در طی قرون نخستین اسالمی  

م ،میتوان ده ها شخصیت ملی، تاریخی،سیاسی واجتماعی را نام برد واز  ۱۹و

آن میان، یکی هم حاجی جمال خان ، رئیس قوم بارکزی در هلمند بود که از 

احمدشاه درانی بحیث پادشاه افغانستان حمایت نمود و تا اخیر عمرش دست از 

وی نکشید واحمدشاه بابا نیز در تکریم و اعزاز وی هرگز غفلت  حمایت 

ننمود واز مشوره های او به نفع استحکام دولتش بهره می برد. دومین 

فتح  شخصیت سیاسی ونظامی دراین خانواده ، سردار پاینده خان پدر وزیر 

خان بود که در استحکام دولت تیمورشاه درانی شمشیرزد ودشمنانش را نابود  

وادار به تمکین از وی نمود ودر باال کشیدن زمانشاه برسریرسلطنت نیز  یا 

ونظامی این خاندان وزیرفتح  -نقش مهمی بازی نمود.سومین شخصیت سیاسی 

مانند پدرش م( پسر سردارپاینده خان هیلمندی است که ۱۸۱۸-۱7۸۱خان )

سالگی پایش در مسایل سیاسی کشیده شد وبراثر لیاقت،  ۱۹در سن

افغانی،  -جاعت ، زیرکی وفهم وهضم فعاالنۀ ارزش های ملیدرایت،ش

سالگی شهزاده محمودسدوزائی را بر تخت سلطنت قرارداد وخود به   2۱در

  ۱۸۰3 -۱۸۰۱حیث اشرف الوزراء در دستگاه سلطنت شاه محمود سدوزائی) 

م( ارتقا جست و تا حدی قدرت وشخصیت کمائی کرد که  ۱۸۱۸ -۱۸۰۹، 

محمود، سلطنت را از خاندان سدوزائی در ربود و تاریخ   قتل او به وسیلۀ شاه

 کشور را درمسیر تازه یی قرار داد.

وزیر فتح خان، به خاطر حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و قطع 

مان آغاز مرحلۀ جوانی، یعنی  مداخالت بیگانگان به حریم مقدس کشور، از ه

تل پدرخود هر وقتی  قبل از بیست سالگی، چه در رکاب پدرش و چه بعد از ق
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مش مطرح بوده د که مسالۀ دفاع از وطن، شرف و ناموس و عزت قوم و مر

است، با دشمنان وطن وباغیان گردنکش ومتمرد از قدرت مرکزی،مردانه به  

چستان وازآنجا تا مرزهای هرات، پیکار برخاسته و از کشمیر تاسند و بلو

مامیت اراضی وحاکمیت  جوالنگاه مبارزات و پیکار او به خاطر صیانت ازت

 ملی بوده است.

این درحالی است که سه قهرمان جنگ اول ودوم وسوم افغان وانگلیس  

وقرن بیستم نیز از دامن همین خانواده نامدارهلمندی به ظهور  ۱۹در قرن 

کشور بنامهای وزیراکبرخان وسردار ایوب خان وشاه  رسیده اند، که درتاریخ

ج تن از برادران وزیر فتح خان بنام سرداران امان هللا غازی مشهور اند. پن

تا   ۱۸۱۸سال بطور مستقل در قندهار وتوابع آن از  33قندهاری برای مدت 

حکمروائی داشته اند.ده تن از برادران وبرادرزادگان وزیرفتح خان،  ۱۸55

دوست محمدخان گرفته تا امان هللا خان ونادرشاه وظاهرشاه ازامیر

ئیس جمهورافغانستان همگی اوالدۀ سردارپاینده  وسرداوودخان ؛نخستین ر 

مقدرات   ۱6۰مدت ۱۹7۸تا ۱۸۱۸خان مقیم نادعلی هیلمند بودند که از 

 سیاسی  افغانستان در دست آنها بود.

رمنسوب به این شخصیت های سیاسی وتاریخی همگی از سوی پد 

لخان  هیرمند )هیلمند( میباشند، زیرا آباء وجداد این خاندان یعنی حاجی جما

وپسرش سردار پاینده خان ووزیرفتح خان ومادرش )لویه ادی( وغیره  

سرداران بارکزائی در آغوش هیرمند پرورش یافته اند و در جوانی ازکرانه  

ند وبلوچستان واتک  های  هیرمند براسپان خود سوار شده اند وتا کشمیرو س

ن  جوالنگاه اسپ وشمشیرشان بوده است ودراین ساحه وسیع، گردنکشا

 ومتمردین را به اطاعت از دولت مرکزی افغانستان وادار می ساخته اند. 

هیلمندی،ونیز با   آگاهی با کارنامه های سیاسی وفرهنگی فرزندان نامدار

همراه با رویداد  نامهای شهرهای قدیمی ومترک در سواحل این رودخانه ،

رسوم وآداب های تاریخی از قدیم ترتین ازمنه تا امروز وهمچنان آشنائی با 

وسنت های زندگی ساکنان این وادی، واشتراک آنها در غمها وشادمانی های 

همدیگر،را میتوان در کتاب »هلمند« تحقیق وتألیف جوان با استعداد هلمندی  

 شاغلی شفیق هللا ژمن مطالعه کرد.

کتاب جامع درچهاربخش)جغرافیا،تاریخ، کلتور، وپروژه های   این

وبا  صفحه مورد تحقیق قرارگرفته است  6۰۰د( در اقتصادی در وادی هیلمن
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که در نوع خود اگربی نظیرنباشد،  ادبیات روان پشتو به نگارش آمده است 

 حتماً کم نظیر خواهد بود.

در است و  حقوقی ځمولف ،باوجودیکه هنوز محصل سال اخیر پوهن 

 ر وفرهنګی واقتصادی، تازه کاعرصۀ تحقیقات تاریخی وجغرافیائی 

امامیتوانم بگویم که  شیوۀ کار وپرداخت اوبسیار عالی ومطابق با  میباشد،

معیارهای تحقیقات علوم اجتماعی می باشد  ودر سطح  یک معاون محقق در  

نستان استاد  اکادمی علوم افغانستان است.از آنجای که من در اکادمی افغا

کار  رهنمای یک تعداد  ازنامزد معاون سرمحقق بوده ام،میتوانم بگویم که 

 اقای شفیق هللا برای کاندید شدن معاون سرمحقق است. 

 سفارشها: 

من ضمن نشانی کردن برخی اشتباهات امالئی دراشعار فارسی با رنگ  

رحوم سرخ، وتوصیه ها برای حذف برخی پرگرافها ویا باال آوردن شعر م

دراینجا فقط میخواهم به مولف گوشزد نمایم که   عالمه حبیبی، بجای تقریظ 

لمند زراعتی پروژی( را بحیث بخش چهارم کتاب من برای او پیشنهاد )ده

مینمایم تا تکمیل نماید. زیرا این بخش برای خواننده بسیار اهمیت دارد تا بداند 

اقدامات انکشافی زده است که دولت های افغانستان دراین والیت دست به چه 

مورد منابع واسناد   وباالخره پروژه وادی هلمند به کجا ختم شده است. دراین

فراوان موجود است ویکی ازاین منابع کتاب من دربارۀ )جغرافیای تاریخی  

واقتصادی وادی هیلمند( است. ونیز کتاب سیستان سرزمین ماسه ها وحماسه  

 ها)جلد دوم( نیز موجوداست.

ولف تقاضا میگردد، تا درختم بخش چهارم کتاب،نتیجۀ کارش را  از م

 بطور مختصر نیز بیان کند. در چند صفحه محدود  

همچنان مولف باید در بخش تاریخ، عکس هایی از رجال تاریخی 

 کشور را پیدا کرده در آغاز هر بحث عالوه نماید. 

نامۀ  بنابرین من این کار را باالتر از سطح یک مونوگراف)پایان 

تحصیل لیسانس ( ارزیابی میکنم وامیدوارم روزی آنرا برای ترفیع علمی  

)پوهنیار(کاندید نمایند. به امید موفقیت وپیروزیهای هرچه بیشتر این  درسطح

 پژوهشگرجوان 

 2۰۱5/ 2/  ۱۰سیستانی،شهر گوتنبرگ سویدن 

 

 



 4۱۸ از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

 

 

 

 مقاله بیست وهشتم 

 

 : نظری بر رسالۀ پروفیسورداکترخالق رشیدِ 

 مؤثر یا چهره خان میر محمدعظسردا

 معاصر افغانستان خیدرتار

 

 داکترخالق رشید پوهاند 

رسالۀ »سردارمحمدعظیم خان، چهره ای مؤثر درتاریخ معاصر 

نستان« ، یک اثرتحقیقی جامع واستثنایی است از سوی یک دانشمند افغان  افغا

پروفیسوری تحصیل دارد وسالهای زیادی را در مراکز علمی که درسطح  

واکادمیک هند به تدریس وپژوهش سپری کرده است ، ودر عرصه  تاریخ  

 وادبیات پشتو صاحب مطالعات وسیع وگسترده ای  میباشد.

سابق استاد پوهنتون کابل وفعالً استاد زبان پشتو  داکتر خالق رشید،

هندوستان، این پژوهش را ، به زبان دری که در پوهنتون جواهر لعل نهروی 

زبان مادری اش نیست،وزبان دوم او شمرده میشود، به نگارش گرفته وحقیقتاً  

که خیلی زیبا و روان نوشته است. او دراین اثر، از سردار محمدعظیم خان  

ای بدست میدهد که از قلم  مؤرخین افغان، تاکنون آنچنانکه حق اوبوده  چهره 

 ت داده نشده است.ست ، به دس

دراین اثر شما با چهره یک اداره چی ورزیده، یک رهبرنظامی ماهر  

، یک شخصیت ملی و دور اندیش ومدافع سرسخت تمامیت ارضی کشور 
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های پنجاب   آشنا میشوید. شخصیتی که قبل از تجاوزات حکومت سیک

برهبری رنجیت سینگ برای تصرف پشاور وکشمیروملتان از بدنۀ  

، او از انگلیس ها دعوت کرده بود تا برای جلوگیری از مداخالت افغانستان

ودست اندازی های  سیکها درخاک های افغانستان و یا قلمرو انگلیس، پیمان   

ً دست به اقدامات نظامی بزنند، اما از  دوستی ببندد و علیه سیکها مشترکا

  آنجایی که انگلیس ها خود نیت پیشروی بسوی خاک های افغانستان را 

پیمان دوستی وعدم مداخله   ۱۸۰۸داشتند، به بهانه اینکه با سیک ها درسال 

درامور یک دیگر امضا کرده اند،نمیتوانند برضد دوست خود پیمان دیگری  

دند،مگربه دوست امضا کنند، از تقاضای سردارمحمدعظیم خان سر باز ز

و بعد تر وهم پیمان خود رنجیت سینگ چراغ سبز نشان دادند تا ابتدا کشمیر 

 پشاور را از پیکر افغانستان جدا نمایند. 

دومین نکته ایکه دراین اثر) درفصل دوم( برای من تازه گی داشت، 

نقل تعهدنامه آخرین پادشاه مغلی  ودرتاریخ مورخین افغان به چشم نمیخورد ، 

محمدشاه کورگانی با نادرشاه افشار است که در آن، تمام مناطق واقع در  هند 

ووقتی انه سند و قلعۀ اتک جزو قلمرو نادرشاه شمرده شده است .غرب رودخ

نادرشاه بدست سران نظامی دربارخود به قتل میرسد وامپراتوری اش از هم  

وزائی میزند می پاشد، در افغانستان، احمدشاه درانی دست به تاسیس دولت سد 

ا سرحد و چندین بار به هند لشکرکشی میکند وبا آنکه دهلی را فتح میکند، ام

خود را در سمت شرق با هند، رودخانه سند وقعلۀ  اتک می شمارد و به 

همین خاطرمرحوم غبار، اتک را سرحد طبیعی دولت احمدشاه درانی 

 میخواند.

هزاران  صدهاو ن دکتور خالق رشید این سند مهم تاریخی را ازمیا 

موده  سند آرشیفی هند پیدا و رونویس کرده و دراین رساله اقتباس وضبط ن

تاریخی در مورد قلعه اتک به عنوان  سرحد  مهمیک دست آویز را و آناست 

می شمارد  [که جانشین نادرشاه افشار شده بود  ]دولت احمدشاه   درانی

 .ستناد قرارداده شود که دربحث درمورد خط دیورند، مورد اوانتظار دارد 

 . متن آن عهد نامه  ست ینا

 نقل عهد نامه 

  ی کارپردازان سلطنت مجد شاه  یشاه  یامنا یستدعاکه حسب اال نست،یا"

حوالت کاگذاران صاحب مملکت ، افت ی یپرداخته ،وچون آراستگ رشیبتحر 

منزلت ، بهرام  وانیحضرت ک یکه بندگان عال نیاز قبلایران ساختند.» 
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دوران ، پادشاه ظل   نی سطوت ، شاهنشاه جهان سلطان سالط خی ، مر صولت 

بارگاه، السلطان المکرم والخاقان   آسمانسکندرآستان ، هللا اسالم پناه ، خاقان

  ی امور، روانه ا  یبجهت بعض انیلچیاالعظم نادرشاه خلدهللا ملکه، ا

  متعهد اتمام آن  ازمند ین  نی فرموده بودند، وا یدرگاه اله ازمند ین نی احضور

وارد  یآور اد ی یبرامطلب گشته، بعداز آنکه محمدخان ترکمان ازقندهار

جواب نامه   لیوتعط  فی وتوق  فیدولت درتسو  نی ا وکارگذران اامن د،یگرد 

. تا آنکه ورود موکب  دند یماده مخالفت گرد  محرکحضرت برآمده یاعل

 کرنال یحضرت بحدود هندوستان اتفاق افتاده، درقصبه ا یعال ونی هما

الظهور فتح  یرجلیواقع شد ون یوجنگ سلطان  نی ق یفر یقضا تالق یبمقتضا

 .د یگرد  طالعزوال ی لت ب وظفر ازمشرق آن دو

  ی ترکمان وسرچشمه ا  لیجاه آن بزرگ ا د یپاد شاه جمش حضرت یعال  چون

مالقات  ض یمستظهر، وازف شانیکذا) ا(واحسان مروت نمودند بصوب  یمردم

رگشته، باتفاق وارد دارالخالفه بهره و ون،یومجالست بزم وازم رشک هما

  رسلطنت یوکنوز وذخا  س یوجواهر ونفا  نیخزا یوتمام میآباد ر سد  جهان شاه

متعلق بآن سرکارساخته،   ، حدهیعل  لیتفص ازبموجب یهندوستان، برسم ن 

را بخط قبول   یبعض یدرگاه اله ازمند ین  نی آنحضرت برحسب االستدعا ا

  ه ی کورگان  هیراعات سلسله علواتحاد که م ت یاهل ازعالم موصول نموده

  ن ی تاج ونگ باشد، یم شانیمطمح نظر قدس منظر ا ه،یومراقبت دوحه ترکمان 

  ن ی درگاه اله مفوض وموکل فرمودند. چون ا  ازمند ی ن  نی سلطنت هندوستان را با

 د،یآ یپدر درباره فرزند واز برادر نسبت به برادرنم  از که ت یعنا هی نوع عط

لهذا  وست،ی پ درگاه اله بوقوع ازمند ی ن نی بت باآزان شاهنشاه بلند جاه، نس

سنده وناله   یا یرود اتک در یت غرب ممالک سم یتمام یمعن نیدربرابر ا

عبارت از پشاوروبنگشات و دارالملک  که سنده یا یسنگره منشعب از در

  وکوهستان ومساکن افغان وهزاره جات و قلعه بهکروسنگهر  نی کابل وغزن

وصوبه تهته   رهمیوغ ه ی وبلوچ هیجات ومساکن چوک  ره یآباد و الرکان ود  وخدا

  ر ی سموال وکهبران (کذا) وسا وپرگنه جونوپرگنه  نی وقلعه راهمه و قصبه بد 

منابع رود خانه اتک وبکرناجنگ (کذا) دژها   ی پرگنات وبنادر از ابتدا

سنده وناله   یا یدر کهیآب مذکورمشعب تهته را گرفته باشد، تا حد  که واماکن

بهرجهت ازجهات  ابد،وآنچهی یاتصال م طیمح یا یساگربدر سنده وناله

سند وناله  یا یدر یآن ورسمت غرب یه هااتک وشعب یای ازمزارعان در

ممالک محروسه   مهیباشد، مخصوص آن دولت نادره وضم شده سنگره واقع
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وبندگان آن   خداداد ، که من بعد گما شتگان آن دولت  میسلطنت قاهره نمود 

وربط مما لک وپرگنات مذکوره وحل وعقد  رضبطی، مناش  اد یآستان سپهر بن 

 .آنجا بوده باشد  یپا  ایاوبرای ه و رعاوسکن  یاهال هیوکل  هیمهمات جز

 ازمند ین نیمتعلقه با  ت ی مما لک مسطور را ازوال  ن،یدولت ابدقر نی ا یامنا

  چ ی از آنها مرقوع داشته، به هیبالکل را یدرگاه موضوع نموده ، قلم امرونه

  و داور قلعه  ند ی نه نما نها یا ی ایل در پرگنات مزبور وسکنه و رعا وجه ، دخ

 ی ایرود اتک و در یکه جانب شرق ت یوال  ریو اوچ وسا بندر یوشهرلوهر

  .« به مملکت هندوستان خواهد بود .  سنده وناله سنگره واقع شده باشد، متعلق

  ، طبع الهور ،عی وقا عیانندرام مخلص ، بدا ) 2۱4« ۱۱52محرم  ۰4 مورخه

 ( ۱۰۸یال ۱۰6ص ص

سومین نکته که دراین رساله توجه مرا جلب کرد،اینست که سردار 

دعظیم خان آنقدرها که مورخین افغان برآن تاکید کرده اند، مرد پول  محم

دوست وخود خواهی نبوده است،بلکه پول برایش در برابر منافع ملی  

توسعه  بخصوص برای دفاع از میهن و تجهیز سپاه غرض مقابله با سیکهای 

طلب،  اهمیتی نداشته است. چنانکه وقتی میمرد، به پسرش که جانشینش میشد 

 
ه افشار است وقلعه اتک همان سرحد امپراتوری ادرشااینکه گفته شود  دولت درانی جانشین دولت ن - 214

این   قوی شمرده نمیشود. زیرا تاریخی افغانستان سند احمدشاه بابا نیز شمرده میشود، برای تثبیت حقوق 

سند وقلعه اتک مشخص میکند،نه سرحد قلمرو عهد نامه سرحد قلمرو نادرشاه افشار را درشرق  تا رود 

یک چنین فتوحات خود تا دهلی ، در زمان نیزی هند. می باید احمدشاه بابا مغول احمدشاه درانی را با دولت

 کورگانی هند امضا میکرد. عهدنامه ای را بادولت 

ت متعاقدین مهمترین دلیل مدعیان تردید قرارداد دیورند، تحمیلی بودن آن وعدم تساوی اختیارا

از امیر عبدالرحمن خان با جانشین او امیر بعد  است. انگلیس ها این باریکی ها را درک میکردند وقرارداد

نیز آن را برجانب 1919د و در معاهده راولپندی حبیب هللا خان نیز همین قرارداد را تجدید عهد کردن

باردیگر آنرا مورد تائید  1921غانستان در افغانی قبوالندند وحتی در معاهده برسمیت شناختن استقالل اف

 جانب افغانی قراردادند. 

انگلیس که یک طرف چون با تقسیم نیمقاره هند به دو کشور هند وپاکستان،  1947ل درسا

نقطه است از همین شود،  باطل شمردهباید از میان رفت ، بنابرین قرارداد خود بخود  بود،  قرارداد دیورند

شین و جانپاکستان میگوید که ا با پاکستان ادعای ارضی را مطرح کند. میتوانستکه دولت افغانستان 

انگلیس  حکومت هند برتانوی است ودولت افغانستان باید قراردادی را که امیر عبدالرحمن  با نماینده

ده است، معتبر بشمارد. اما حکومت افغانستان مدعی است که کرامضاء  1893سرتیمردیورند در

مین دلیل است که به ه با دولت جانشین انگلیس)پاکستان( کدام قراردادی را امضاء نکرده استافغانستان 

دولت  ، داعشیانطالبان و ریستیترو عملیات  با توسل به توطئه ها ودسایس و، سیاسیون پاکستانی

و کشور ن دبا پاکستان در مورد خط دیورند وسرحد میان آیر فشار قرارمیدهد تا مجبور شود افغانستان را ز

 د.نس ات بشنگو بپردازد وسرانجام این خط را برافغانستان برسمیبه گفت
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صیت ونصحیت کرد که این پول ها را در راه مقابله با سیکها وبدست  و

آوردن دوبارۀ سرزمین های از دست رفته چون ملتان وکشمیر بکار ببرد نه  

بار خان را در راه عیاشی وخوشگذرانی، وبه همین خاطر برادرخود نواب ج 

بحیث وصی ومشاور پسرتعیین نمود، اما بعد از مرگ سردارعظیم خان،  

ش آن همه پول را در راه ارضای خواهشات خویش به هدر داد و در آخر پسر

 خود و خانواده خود را به رودخان سند انداخت وغرق کرد.

چهارمین نکته تازه دراین رساله ، بازتاب نظریات مورخین و  

دی وکشمیری و خارج از این هردو دسته، یعنی مورخین  نویسندگان هن

تاریخ ومؤرخ وحکام کشمیر ابراز داشته خارجی است که در مورد وظیفۀ 

اند، و این کار را مؤرخین افغانی بخاطر عدم دسترسی به منابعی که جناب  

 پروفیسور خالق رشید به آنها دسترسی یافته، نداشته اند. 

خالق رشید، به اوضاع فرهنگی کشمیر پنجمین نکته، اشارت دوکتور

میخورند که یکی از آن میان، است. دراین بخش نام ادیبان و شعرایی به چشم 

حمید کشمیری است.کسی که حماسۀ قهرمانیهای وزیراکبرخان درجنگ اول  

افغان وانگلیس را به نظم کشید و یک منبع مهم تاریخ مبارزات مردم ما را با 

 انه  ترساخت.نظم موزون خود ، جاوید 

به خاطر این نکات بکر وتازه است که من این اثر را یک منبع تازه  

رای مورخین افغانستان ارزیابی میکنم وبنابرین  تالیف این اثر ذیقیمت را به ب

جناب داکتر صاحب خالق رشید صمیمانه تبریک میگویم و موفقیت های  

 ومندم. بیشتر شان را در راه خدمت به فرهنگ وتاریخ کشور آرز

 کاندید اکادمیسین سیستانی 

 2۰۱6/  3/ ۱5سویدن  
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 ممقاله بیست ونه

 

 کتاب داکترشرقدو  برداشتهای من از

 

 سرخ یا سیاه مکودتای پنج -1

 بود؟ ن چیپیام داودخان به مردم افغانستا

 

 مدخل: 

من وداکتر حسن شرق، هر دو از والیت دور افتاده وکم انکشاف یافته 

اما شناخت ومعرفت دقیق و نزدیکی از همدیگر نداریم، زیرا در  فراه هستیم،

و ماموریتم او را ندیده ام و فقط یکی دوبار در عهد داکتر  تمام دوران تحصیل 

نجیب هللا در محافل رسمی برای پنج شش دقیقه غرض ادای احترام با هم  

ود که من  روبرو شده ایم وبعد از آن دیدار نداشته ایم. بنابرین چنین فکر نش

بخاطر روابط شخصی از او حمایت میکنم. میدانم که داکتر حسن شرق 

ومخالفان زیادی دارد واین قلم در صدد دفاع ازعملکرد وی نیست،  دشمنان

زیرا خودش صاحب قلم است وهم بهتراز هرکسی دیگرمیتواند ازخود دفاع 

باید نزد  اما دفاع ازحقیقت . کند وکتاب اخیرش سندگویای چنین پاسخی است 

 انسان با وجدان از هرمناسبت دیگر با ارزش ترباشد. 

قرن بیستم( در  ۱۹7۸تا ۱۹53ع یک قرن )از داکترحسن شرق که رب

متن وبطن رخدادهای سیاسی کشور قرار داشته است، به نظرمن آنکسی 

نیست که فرهنگ میخواهد از او یک چهرۀ کمونست در زیر ریش داودخان  

 نمایش دهد.  

های اخیر داکترحسن شرق )کودتای پنجم سرخ یا سیاه ( از نوشته 

برمی آید که او نه پرچمی بوده و نه خلقی ونه   ،ندر افغان جرمن آنالیمنتشره 

اخوانی، و نه به چنین چیزی خودش اعتراف یا اشاره ای کرده است. ولی 

بدون تردید رهبران خلق و پرچم و جمعیت های اخوانی را بخوبی می  

داف سیاسی وایدایلوژیک آنها را می دانسته است وخواهی  شناخته، واه

 یان می گذاشته است. نخواهی، داودخان را در جر
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همچنان از نوشته های داکترحسن شرق، آرزوهای یک انسان مصیبت 

چشیده که جز آزادی وعدالت و دموکراسی ومحو فقر وبیسوادی درکشور 

انسان وطن پرست و چیز دیگری نمیخواهد، حس میشود. واین آرزوی هر

 أویل شود.ترقیخواه این کشوراست و نباید به معنی چپی وکمونست تعبیر و ت

داکترحسن شرق کارخوبی نمود که چشم دیدها و تجربه ها و دانستنی  

های خود را به حیث یک شاهد وناظر آگاه  از نظام سیاسی سلطنت  

گی اش در وچگونگی تعویض آن به رژیم  جمهوریت در آخرین سالهای زند 

 غربت نوشت و به نسل های آینده به میراث گذاشت. 

واسته است از تجارب خود در حیات سیاسی  من فکر میکنم که او خ

اش، برای فرزندان کشور درسهای خوب تاریخی ارائه کند تا از آنها 

بیاموزند واز ناکامی های شان عبرت بگیرند. داکترشرق درکتاب اخیرش  

ویک دلی تعدادی از افسران جوان تحت رهبری  همانگونه که ازاتحاد 

طنتی بحث رانده است، ازعلل داودخان وموفقیت شان درتغییر رژیم سل

فروپاشی اولین دولت جمهوری که روزی برای تاسیس آن با هم متحد شده 

بودند، مگر دراثرسوء تفاهم و خود خواهی ومخالفت های شخصی ، خود  

 د بخوبی سخن رانده است.زمینه سقوط خویش را فراهم ساختن

ایسه با  نکته اساسی ای که ارزشمندی گفته های داکتر شرق را درمق

بوی بد نفاق   نوشته های فرهنگ نشان میدهد، اینست که از نوشته های شرق،

قومی واتنیکی به مشام نمیرسد،درحالی که یکی از خصوصیات بارز تاریخ  

من نه  .خم نفاق ملی استفرهنگ )افغاننستان در پنج قرن اخیر( کاشتن ت

رۀ تاریخ او شنیده  تنها ازاین ناحیه  شکایات دیگر هموطنان پشتون را در با

وخوانده ام، بلکه خودم  ضمن مرور برتاریخ او ، متوجه این نوع مین گذاری  

های خطرناک شده ام وبطور خاص در سه موضع از مین گذاری های او  

 ه اطالع هموطنانم برسانم. مکث کرده ام و درنظردارم روزی آنرا ب

ر شرح  خصوصیت دیگرنوشته های داکترشرق آنست که گفته هایش د

رخداد های سیاسی زمان داودخان با حقیقت حیات سیاسی رئیس جمهور  

در کنار این دو   وفق دارد و از گزافه گوئی و گمانه زنی وتهمت مبرا است.

بگوید که او یکی از نکته، شرق یک چیز دیگر را هم میخواهد به خواننده 

ود  همکاران صادق وهمفکر داودخان بوده است وهرگز به ولی نعمت خ

خیانت نورزیده وهرنوع اتهام خیانت از جانب او به داودخان، دروغ محض 

است و جزافترا وتهمت از سوی دشمنان او چیزی بیش نیست. ازاین لحاظ  
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سرطان و   26ی نوشته های داکتر شرق در مورد داودخان و چگونگی کودتا 

 پیامد های آن بیشتر قابل اطمینان واعتماد به نظر می آید.

یی که  داکتر حسن شرق بعد از سردار نعیم خان، نزدیک ترین  از آنجا

و با اعتبار ترین همکار شخص داودخان بود، واز آنجاییکه  داودخان یک  

  شخص مسلمان ودارای طرزتفکر ملی بود،نمیتوان تصور کرد که منشی یا 

مدیر قلم مخصوص او کسی باشد که صاحب افکار یا تمایالت کمونستی باشد. 

میتوان گفت که داکتر حسن شرق نیز مثل داودخان دارای طرز تفکر بنابرین 

روشنفکرانه و روحیۀ وطنخواهی وملیگرایی بوده است.  و این نزاکت اداری  

ت غیر را  او بهتر از هرکس دیگری درک میکرد و میدانست که گرایشا

اسالمی  در دستگاه حکومت داود خان عاقبت و پیامد ناگوار وسنگین دارد. 

ابرین کمونست خواندن داکتر حسن شرق مثل آن است که کسی بگوید:  بن

وچنین گفته یی    داودخان دارای اندیشه های چپی یا کمونیستی  بوده است؟

ها  درعمل معلومدارعاری از حقییقت است  و برای ملت افغانستان وشوروی

ام امیال  ثابت شده بود که داودخان نمیتواند کمونست باشد، بنابرین او را با تم

ملی ومسلمانی اش  قبول کرده بودند تا با تعقیب سیاست بیطرفی  نه غربی 

 باشد و نه شرقی. 

 

 پیام داودخان چی بود؟ 

برخی با حدس وگمان میگویند که داودخان، داکتر حسن شرق را  

ت چپی ووابستگی اش به پرچم، ازمعاونت صدارت دور و به  بخاطر تمایال

 میگوید: د. اما خود شرق سفارت درجاپان تبعید نمو

  همشود، یم جاد ی سوء تفاهم ا  (انیکودتاچ )که در رأس قدرت  یزمان »

به شهادت )  ت یجستن از قبول مسئول  یو هم دور  ،یداریمقاومت و هم پا

از حوادث شوم،   یریجلوگ یبرا  وکند.  یم  بت یمص جاد یا (سرگذشت کودتاها 

منافع   یه بودند، براکه در رأس قدرت قرار گرفت یاز دو نفر  یکی یستیبا

که سوء تفاهم   ییکرد. و از آنجا یم ین یمملکت، عقب نش  یادار نسقو یمل

  ی دسته جمع  ت یاصل حاکم به شد طرف معتقد  یم  یجانبه بود، به آسان کی

فروکش کردن   یمحمود، محض برا ای  آنرو بدون فشار احمد و ازکنار رود.

با   انیکودتاچ  یتمالاح از برخورد  یریو جلوگ  زیافواهات جنجال برانگ

کار   یدرد سر، نه پول د یخرخشه و تول جاد یشان کنار رفتم. ورنه ا گریکد ی

  بات ی اگر با وجود اتهامات دُم به دُم و تعق بناءً  .یتفنگ  و  داشت و نه هم توپ 
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 در  نفر کیشد اضافه شدن  یکه م یز یدم تنها چبو یدر کابل هم م  ریگیپ

داکتر حسن شرق،کودتای پنجم سرخ یا  «).چی ه یبود و باق یثور م 7 انیجمع قربان 

 ( 2۰۱6، جوالی ۱2سیاه،قسمت 

شرق دالیل دیگری هم برای دور شدن خود از کابل بیان کرده وآن  

ای دورکردن  افواهات وتقاضای های پیهم شاه و خانوادۀ شاهی به داودخان بر

شرق ازقدرت بود تا آنجاکه روزی خود داودخان به شرق شکایت میکند 

گوید که ازین همه شایعات نزدیکان شاه وخانواده ام در باره شما خسته  ومی

شده ام. از اینجاست که داودخان برای قطع این افواهات ورساندن پیام خود به  

را به او پیشنهاد میکند  مردم توسط شرق، ابتدا سفارت فرانسه و بعدجاپان 

 وشرق هم بال درنگ سر اطاعت ورضائیت می جنابند.  

سفر  جی نشد که از نتا سریجاپان بودم م یچون رفتن »نویسد: شرق می

از اوشان   خواستمیکه م نی به هر صورت هم یمطلع شوم. ول]داودخان[شان 

 ش ی از پدانم  یگفت: داکتر جان م  ستهیبه من نگر یکنم چند لحظه ا یخداحافظ

  ی ک یاگر  نکهیخوشم به ا  یول  ،یست یخوش ن  یرو شده ا به که به آن رو یآمد 

 : که د یبگو زنده بماند تا به مردم افغانستان [اشاره به من]ز دوستانم ا

از   شتریداشت، سوگند به خدا که باالتر و ب  یداود شما را دوست م 

 « .و از همه کس زیهمه چ 

 (  2۰۱6جون  2۱اه...قسمت دهم، افغان جرمن آنالین کوتای پنجم سرخ یاسی داکترشرق، ) 

شده  ریبدون مقدمه اش دلگ ۀگفت از کهیحال درشرق عالوه میکند: 

 ن ی: در اگفت  دهد. یدر افغانستان رو یشوم ۀحادث نیبودم، گفتم: خدا نکند چن

مرا بغل  یخداحافظ یسپس برا  واست. ریامکان پذ  زیپرآشوب همه چ  یایدن

به   یو نی آتش عشق م اشک در چشمانش حلقه زده بود.گرفت که متوجه شد 

، چنان مرا به جوش آورده بود که اگر آغوش او ی و گرم نشی مردم و سرزم

از دست دادن مقام و  یبه زبون  ینکند احساس مرا تلق که گذشت  ینم المیبه خ

که   یروز .کردمیم شی قطره هزار قطره نثار پا کیقدرت کند، به پاداش 

به   ارهی ط دانیبرادر و پسران محمد داود در م میم، محمد نع جاپان بود  یراه

دختر بزرگ محمد داود با شوهرش   ی کیتورپ یدهلذا دروداع آمده بودند و هک

 ( همان منبع «)بود از ما استقبال کردند. ینظام جان که سکرتر سفارت دهل

به نظرمن، برای یک روستازادۀ پا برهنه،که بجز یک قلب سرشار از 

ا و یک مغز دراک، هیچ چیزی در بساط نداشت ،واز برکت ذهن وفا وصف 

اکش توانسته بود  خود را تا مقام مدیریت قلم ذهین ومغزفعال وهوش در
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مخصوص صدراعظم قدرتمندی چون داودخان برساند وآنقدر مورد اعتماد 

باشد که تصمیم  برای سرنگونی رژیم شاهی را با او درمیان گذارد وپس از 

را بحیث معاون خود تعیین کند، نمیدانم چه افتخاری باالتر ازآن  پیروزی او 

 خواهد بود؟ 

تر شرق توانسته بود اعتماد صدراعظم وبعد رئیس جمهور وتمام  داک 

خانواده اش را چنان بخود جلب کند که هنگام وداع ،برایش  اشک بریزند وبا  

ث نزدیک ترین  ریختن این اشکها از وی قدرشناسی  نمایند و بعد او را به حی

ار داودخان  دوست خود تا میدان هوائی بدرقه نمایند ؟ به گمانم که اعتماد پاید 

در هر دو دوره اقتدارش به داکترحسن شرق ، بزرگترین افتخارمعنوی  

 وسیاسی برای شخص داکتر شرق خواهد بود.

داکتر شرق نیزدر نوشته هایش همواره ارادت و اخالص خود را به  

  یی از آنجا خان صادقانه ابراز کرده ویکجا چنین مینویسد:»ولی نعمتش داود 

به خنجر شاگرد   یکی نیهللا ام ظیو حف یمحمد تره ککه پس از کشته شدن نور

آن   نهیزم...، در زعامت ببرک کارمل (روس ها ) استاد  ریبه شمش  یگریو د 

   را دنبال کنم. می چرا سقوط کرد  نکهیا تا داستان د یمساعد گرد 

محمد  ۀخان ۀاحترام به درواز یجهت ادا یبا شتاب زدگ از همه اولتر

هفتاد ساله اش به دست  مردان ز طفل گهواره تا راد که ا ی داود شتافتم. خانه ا

  ن ی که اول یا خانه شده بودند. د یوطن شه  ۀفرزندان ناخلف و از خدا برگشت

مردم  یو برادر یبرابر ،یسعادت و سربلند  یبرا ت یسنگ تهداب جمهور

و دو  یبود، اکنون در حراست چند سرباز شورو شده تان در آن گذاشتهافغانس

داود و  محمد  بود، که بدون توجه به آنها به روح پاک یوطن سه بغچه بردار

از  یکیکردم که  یهم رزمش از خداوند بزرگ طلب مغفرت م یشهدا

 گفت:  هیخانه به کنا نی محافظ

  !ست ی ن ارتگاهیز  نجای جان، ا کاکا

 ما نه، اما به من هست. : به شگفتم 

 قسمت دهم،(داکترشرق، ) « و از آنجا دور شدم.

 

 داودخان به مردم وهمکاران محتاج:   بذل وبخشش 

ذکر این بخش از خصوصیت زندگی داودخان برای من تازه  

وبسیارجالب است و بجز اقای قاسم باز که در مقاالت  خود به این صفات  
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خص دیگرنزدیک به داودخان تا حال  نیک داودخان اشاره کرده، از زبان ش

 ن هم دلچسپ خواهد بود.  گفته نشده است ومن فکرمیکنم برای بسیاری دیگرا

 یک  به منسوب  و  متمول،  شخص  داود  داکتر شرق مینویسد: »محمد 

 زیادی  زراعتی  های  زمین  پدرکالنش  و پدر کاکا، از  که  بود، متمول  خاندان 

 یا خود  مثالا  مالی، مشکالت  به انشهمکار از کسی هرگاه و بود  برده ارث  به

 شد، می  گرفتار  آن  انند هم مشکالت  یا و  مزمن  مرض  به  منسوبینش از  یکی

 در اما  .کرد  می  کمک وی به خویش شخصی دارایی از صدا و سر بدون 

 المال بیت  از ندارم یاد  به و بود  گیر سخت  ها خیلی دولت  دارایی  از بخشش

 .باشد  بخشیده  دیناری و حبه  قانونی حقاق است  بدون  خلیفه  کیسۀ از  اصطالح به

 نمی  استفاده دولتی  اش مع از  جمهوری  ریاست  و  صدارت  زمان  در  او

 موروثی  امالک  )شاهی خاندان (اش خانواده  اعضای  برخالف  حتی  و  کرد 

 می  توزیع  رایگان  مستحق اشخاص  به  و  خیریه  کارهای  در  را  خویش 

 برج  متصل و  شهرآرا سرک  رد  که  را هایی  دکان و ها  آپارتمان  چنانچه .نمود 

 کرایه  خارجی  ایه سفارت  وبه تکمیل  که ای خانه دو  با  بود  شده ساخته  آن

ا .بخشید  میاشت  سره به ش 1331 سال در )زایشگاه متصل( بود   در متعاقبا

 باغ( شان شخصی  امالک  در بستری  دوصد  شفاخانۀ جریب  ساحۀ... 

 شفاخانۀ ( آباد  ن آهنگرا در امالکش از  دیگری قسمت  فروش از )شهرآرا

 عامه صحت  وزارت  به  نادار مریضان استفادۀ جهت  آنرا سپس و )خان هاشم 

 مسمی  ماللی  زایشگاه  به  نام  تغییر  با  اکنون  که  ،)ش 1353 سال ( واگذارشد 

 .است  شده

 پنجاه( آباد  جالل شهر قسمت  بهترین در را خویش دیگر خانۀ و باغ

 قسمتی یا و شفاخانه  یک درآن تا  گذاشت  ننگرهار  والیت  اختیار در  )جریب 

 های زمین متباقی  .نمایند  اعمار پوهنتون استادان به خانه یا  و  طالب  لیلیۀ از

 ذریعۀ  ش 1354 سال در عامه  کتابخانۀ اعمار جهت  شهرآرا در را خویش 

 جریب  پنجصد  از  همچنان  .بخشیدند  کلتور و  اطالعات  وزارت  به  یادداشتی 

 را  جریب  صد  )کندهار و پغمان دوراهی( تن چهل در زراعتی امالک و  باغ 

 مذکور قریه مستحق اشخاص  و دهاقین به  را متباقی و  خویش اوالدهای به

   )ش 1346]درسال[) وار  خانه  هر به  زمین  جریب  پنچ تا  دو  از   )تن چهل(

  در  )جریب  بیست  حدود  در ( را  دیگرش  باغ  و  خانه  .بود  داده شرعی  قبالۀ 

  واگذار دولت  به ش 1353 سال در جمهوری  پارک  ساختن  برای  پغمان 

 .شدند 
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  دارای وی  نشیمن  خانۀ .ت داش ای پیرایه بی و  ساده زندگی  داود  محمد 

 طرح چون  آن، وجود  با ولی  .بود  معمولی تشناب  سه دو و خواب  اطاق چند 

 آن  در  جمهوریت  تأسیس جهت  سلطنت، سقوط  قوماندۀ  و  شاهی  نظام  تغییر 

 قانون تصویب  برای که  افغانستان  جرگۀ  لویه  بود، شده  ریزی پی  خانه 

 ، )ش 1355 دلو (بود  ادهد  جلسه تشکیل جمهور رئیس اولین  انتخاب  و  اساسی

 اولین تأسیس )روز "سرطان  26  جادۀ" نام به را مذکور خانۀ  جادۀ

 جلب  با  مذکور  خانۀ  بایستی  سبب  آن  به   کرد. گذاری  نام   )جمهوریت 

 آنکه  نه  گردید  می  حفظ خی تاری محل یک  حیث  به داود  محمد  ورثۀ  رضایت 

 .تند داش می بر بارگاه و  آرگاه ساختن  جهت  بن و  بیخ از آنرا

 نبود  مادیات  بر داود  محمد  گذاشتن  پا جا  درین  هدف صورت  هر  به 

 افغانستان  از  ش 1352 ازسال تنبان  و  پیراهن  یک با  که آنانی  تا  بود  آن  بلکه

 بازگستند، شده مجاهد  و  میلیونر و زمامدار که آن از پس بودند  شده فراری

 مقابل  رد  آور سرسام مصارف  و  برق  و  پرزرق های خانه ساختن  از  باید 

 و  پروازی  بلند  نه کردند، می  سرافکندگی  و  خجلت  احساس  خویش  مردم

 ( کتاب 11داکتر حسن شرق، همان کتاب،قسمت  )  پایدار.« و  همیشه آنهم  طلبی، قدرت 

 

 م وطنجار : مساعدت مالی داودخان با عبدالقادر  واسل

 تقرر  در لطف همانا  کشانید، داستان  این  به را  گفته آنچه  شرق میگوید:

 زیرا .بود  وطنجار  اسلم  محمد  و عبدالقادر به  داود  محمد  مالی  کمک و

 بود  می  درمانده واقعا که کسی  به  اما  کرد، می کمک او شد، گفته  که طوری 

 اعتمادش ورد م و  نزدیک دوستان از یکی  یا  و شناخت  می را او شخصا و

 اسلم محمد  و عبدالقادر حالیکه  در .کرد  می معرفی  وی به را محتاجی 

 توسط  اولی  با  داود  محمد  اما  بودند،  سهیم  شاهی  نظام  تغییر  در طنجار و

 4 قوای قوماندان( نورستانی سرور محمد  ذریعۀ دومی با و وفادار پاچاگل 

 هیچکدام  حمد داود م رژیم  تغییر  در  موفقیت  از  قبل و  داشت، رابطه   )زرهدار

داکتر حسن   ) .شناخت  نمی چهره  به  اصطالح  به  و بود  ندیده رویت  به  را  آنها

   (کتاب ۱۱شرق، همان کتاب،قسمت 

 1356 زمستان  در عبدالقادر که  زمانی داکتر شرق اشاره میکند: »

 خویش شخصی  پول به  را او  که  است  جمهور  رئیس این  شود، می مریض 

  محمد  کارۀ نیم  خانۀ تکمیل  برای  همچنان  و  تد فرس می  هند  به  تداوی جهت 

 .کند  می  مالی  مک ک افغانی  صدهزار  مبلغ  وطنجار اسلم
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  رئیس های محبت  بارۀ در را  بیشتری معلومات  آرزوی که  آنانی 

 کتاب  به بهتراست  باشند، داشته عبدالقادر به خصوصا جمهور

 هایی  چهره  پستی و دنائت  عمق به تا  کنند  مراجعه عبدالقادر خود  خاطرات 

 در ت جنای آنهم شوند، می جنایت  مرتکب  احمقانه   اقدام یک در که گردند  آشنا

داکتر حسن شرق،   ) جوانمردی.« و احسان پاداش  به خباثت  و نیت  حسن  مقابل 

 (کتاب ۱۱همان کتاب،قسمت 

بدینسان ما به ارادت واخالصمندی داکترشرق به شهید داودخان آشنا 

و درمدت همکاری نزدیک خود با داودخان آنقدر  میشویم و درمی یابیم که ا 

فته بود که بهتراز از بسیاری وزیران  تجربه  ودانش اداره کردن را فرا گر

میتوانست امور یک وزارت را به پیش ببرد، ولی او که نیتی برای رسیدن به 

مقام وزارت نداشت، هرگز از صدراعظم تقاضای چوکی وزارت، نکرد و 

دارات داودخان را باالتر و برتر از هرمقام دیگری  مدیریت قلم مخصوص ص

با اعتبار مدیریتی  قناعت کرد که داودخان آنرا شمرد و تا آخر  به همان مقام 

بگذریم ازاینکه او اولین کسی بود که حاضر به قربانی خود در  میخواست. 

 راه تغییر نظام شاهی به نظام جمهوریت گردید! 

دلیروطن ومرحبا بر روستا زادۀ   زهی شهامت ومردانگی آن شهید 

 را لبیک گفت! کرباس پوش که با شجاعت پیشنهاد آن مردوطن پرست 
 

 آیا داکتر شرق وداکتر پژواک وجاللرپرچمی بودند؟

متاسفانه تبلیغات جنگ سرد، تاثیرات خود را بر اکثر نویسندگان و 

  روشنفکران کشور ما بجا گذاشته و درکتب خاطرات وآثار تاریخی نیز 

میتوان نقش آنرا مالحظه کرد. من که از اهالی قلم وطن خود مستثنی نیستم،  

های هجرت با روبرو شدن با آثار چاپی وکتبی هموطنان خود شاد درسال

میگردیدم وسعی میکردم زودتر آنها را مرور کنم ونکاتی که بدرد کار من  

 میخورد،از آنها اقتباس نمایم. 

دن پناهنده شدم و در کمپ که من در کشور سوی۱۹۹5در سال 

یی بر  مهاجرین، در حومۀ شهر گوتنبرگ مصروف نوشتن کتاب»مقدمه

کودتای ثور وپیامد آن« بودم، درمیان افغانهای مهاجر تنها کتاب)افغانستان  

در پنج قرن اخیر(، دست بدست میگشت و من هم با مرور کوتاهی برآن  

سرطان   26ودتای کتاب، بعضی گزارش های سیاسی ،منجمله چگونگی ک
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کی  ونام های اعضای کابینه ونکات دیگری را از آن کتاب نقل گرفتم. ی

 ازنکاتی که من از آن کتاب اقتباس ودرکتاب خود درج نمودم عبارت ذیل 

 است:

به عنوان رئیس   خانداود سرطان،  27روز  بنابرگزارش فرهنگ،

که  ايیته اسد کم ۱۱به تاریخ  دولت افغانستان اعالم گردید و  جمهور

صالحیتش باالتر از دولت بود، اعضای حکومت جدید را تعیین و اعالن 

)محمد داود، سازمانیشش تن غیر  » نخستین هیئت وزیران از :کرد 

قیوم وردک، دکتور نوین، دکتورنظر محمد لعبدا عبدالمجید، انجنیرفایق،

، فیض لهالگروه پرچم )سید عبداه سکندر( و پنج تن حزبی وابسته یا هوادار ب

یگر  بود. دو تن د تشکیل شده دار )خلقی( محمد، باختری، محتاط و پاچاگل وفا 

هللا پژواک، وزیر معارف، ادعای غیر  حسن شرق معاون صدارت و نعمت 

یا مقامات  پرچم سازمان هر دوی آنها با بعد معلوم شد که وابستگی داشتند. اما 

کابینه، نام محمدخان  شتند. «] در لیست اعضای رابطه نهانی داشوروی 

ه »ظاهراً  جاللر بحیث وزیرتجارت نیزثبت شده  ودر برابرنامش نوشته شد 

غیر سازمانی« ،همان چیزی که در برابر نام های داکتر پژواک وداکتر حسن  

شرق نوشته شده است . و در ادامه مینویسد:» همچنان محمدخان جاللرکه  

فرهنگ    (803-801، صص2هنگ، جفر)چندی بعد به کابینۀ ]داودخان[ پیوست.« 

ی است]بود[ بین شخص متذکرمیشود که :» دولت جدید]کابینۀ داودخان[ایتالف

ً مساوی برای هریک.«)همان منبع،   سردار وگروه پرچم با سهمگیری تقریبا

 ( ۸۰۰ص 

تذکرات فوق الذکر فرهنگ،چنین معنی میدهد که داکتر حسن شرق  

جاللر، دارای ایدیالوژی چپی بوده و به  وداکتر نعمت هللا پژواک و محمدخان 

حوظاتی جریان پرچم آنها را درجمله  جریان پرچم وابسته بوده اند،ولی بنابرمل

اعضای مخفی خود پذیرفته است. حقیقت را خدابهتر میداند، ولی از نوشته  

های این اشخاص تا کنون چنین چیزی بدست نیامده  که ثابت کند آنها دارای 

 ستی بوده باشند.ایدالوژی کمونی

باید متوجه بود که فرهنگ نیز زمانی منحیث یک عنصر روشنفکر  

ادیخواه منسوب به جریان سیاسی »وطن « تحت رهبری غبار در عهد  وآز

)اواخرعهد شاه   ۱33۱حکومت شاه محمودخان بود و در تظاهرات 

با  ۱334محمودخان( زندانی گردید ودر عهد حکومت داودخان در سال 

ادر خود رشتیا عضوکابینه، از مبارزه برضد سلطنت توبه کرد و  وساطت بر
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ندان، وکنار رفتن از مبارزات سیاسی و مورد طعن  رها گردید. دوران ز

قرارگرفتن از سوی همرزمانش، خواهی نخواهی بر ذهنیت او در مورد 

داودخان وهمکاران وی تاثیرمنفی برجای گذاشته بود و حین مطالعه تاریخ او  

یتواند زهر قلم او را  در ارتباط به داودخان و دوران حکومتش انسان م 

با همین موضع گیریهای سیاسی اش بخاطر چند روزه   احساس کند.  فرهنگ

  » به حیث ړبرک کارمل، از سوی داکتر حسن کاکمشاوریت خود در عهد ب

،ص  2)افغانستان در پنج قرن اخیر،ج« یک چپی دموکراتیک مربوط به پرچم 

 انده شد.درحالی که کتاب تاریخ او چنین چیزی را تائید نمیکند.خو  (1081

 سقوط در پنجم کودتای دید داکترشرق،تحت عنوان »اکنون نشر کتاب ج

«  در  پورتال افغان جرمن آنالین، به اهتمام ؟سیاه یا سرخ جمهوری دولت

بخش  آن به این نتیجه  ۱2استاد صالحه واهب ادامه دارد. من از مطالعۀ 

ام که بین فرهنگ و اشخاص مذکور نقاضت های روشنفکری از عهد  رسیده

جود داشته است، و از امکان بدور نیست که آنها در بارۀ  داودخان به اینسو و

همدیگرخود از راز های با خبراند که ما از آن بی خبریم . بنابرین میتوان  

ر هموطنان  استنباط کرد که  فرهنگ با چنین اشاراتی خواسته آنها را در انظا

  7ی غیر وابسته به حزب دموکراتیک خلق،کم بزند و انتقام بگیرد.زیرا کودتا

ثور مس آن حزب را معلوم کرد وحیثیت فرد فرد اعضای آن را درنزد 

 جامعه افغانی بزمین زده است. 

که من   ۱۹۹5با درک چنین نکته ای، میخواهم متذکر شوم که تا سال

 در پنجم کودتای »بنامسیاسی داکتر شرق  کتابم را مینوشتم، کتاب  خاطرات 

تاسیس   ده یی از کتاب»که فشر ؟«سیاه  یا سرخ جمهوری دولت  سقوط

وتخریب اولین جمهوری افغانستان« اواست،هنوز نشر وبدسترس عالقمندان  

قرارنگرفته بود و یا اگرنشر شده بود، بدسترس من نرسیده بود تا از آن  

ز نقل عبارات وگزارش های فرهنگ درکتاب استفاده مینمودم و برمبنای آن،ا

جال مطرح در قضایای سیاسی  خود که با مطالب آثار منتشرشده از قلم ر

کشور درتضاد قرار دارند، حذر میکردم. بنابرین عدالت وانصاف می طلبد تا 

براینگونه عبارات ونقل قول ها تجدید نظرصورت گیرد و بار اتهامات حتی 

 اشخاص مطرح برداشته شود.  المقدوراز روی شانه های

علق به تاریخ  از خوانندگان کتابم تقاضا میکنم تا نقل قول های  مت

فرهنگ را بازنگری کنند و بعد از دقت و تحلیل عمیق،  قبول یا رد نمایند. 
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البته من در تجدید نظر برآن کتابم، نقل قول های تاریخ فرهنگ را نقادانه   

          بازنگری خواهم نمود.

 * * * 

  :شاعر در مورد خیانت استاد خلیلی

یک قضیه  رخ یا سیاه؟« اب »کودتای پنجم سکت درداکترحسن شرق ً

:» سرحدی راشرح میدهد که در آن پای خلیلی دخیل بوده است. شرق مینویسد 

وزارت داخله خبر داد که شب گذشته  برتهانه  جات کالتۀ  ۱355درماه ثور

جوین، قلعۀ فتح وچهار برجک، اشخاص  نظرخان، تیغات، اسپران، الش و

وجود اینکه محافظین سرحدی  مسلح ناشناس حمله ور شدند که خوشبختانه، با 

درتهانه جات مذکور سالح وحتی البسه واغذیۀ کافی نداشتند، در دفاع از 

موقف خویش تعدادی از حمله آوران را می کشند وچند تن از آنها را زخمی  

از مدافعین افغانستان هم یک نفر شهید وپنج تن واسیر ومابقی فرارمیکنند.

ن سرحدی مهاجمین به ایران فرارکردند قرارگفتۀ محافظی زخمی شده بودند.

واعترافات اسیران هم نمایانگر این بود که مهاجمین درایران تجهیز واز آنجا 

)  « .جهت ویرانی تهانه جات وایجاد بی نظمی در آن مناطق هجوم آورده بودند 
 (5ن شرق، کودتای پنجم سرخ یا سیاه، بخش نهم،ص داکترحس

ارش محرمانه سفیرایران از قول  به یاد گزمرا خواندن این نوشته 

خلیلی سفیرافغانستان در بغداد انداخت که به اسدهللا علم وزیر دربار 

)دوماه قبل از حمله برتهانه  ش1354/ 27/11شاهنشاهی ایران درتاریخ 

ود ودر آن از شاهنشاه ایران استدعای مسلح ب هفرستادجات افغانستان( 

ارد میشدند علیه دولت جمهوری  کردن افغانهای که جهت کار به ایران و

 افغانستان کرده بود. 

برای  :»...آقای شهید زاده سفیرایران دربغداد دراین مورد مینویسد

مزید آگاهی به استحضار جناب عالی میرساند که چون ظرف این دو ماه این 

بار بود که سفیرافغانستان مقیم بغداد)خلیل هللا خلیلی(به دیدن   دومین

ین مطلب را اظهار میداشت، برای اینجانب یقین حاصل شد که اینجانب آمد وا

مایل است موضوع به شرف عرض ملوکانه رسانیده شود، لذا من غیر  

مستقیم جویای نظر او در بارۀ گزارش اظهاراتش به تهران شدم.باقید قسم 

ین جانب خواست که عرایضش بطورمستقیم تنها بوسیلۀ جناب عالی به  ازا

اهنشاه رسانیده شود واحدی غیر از آن اطالع پیدا شرف عرض مبارک ش

 نکند.« 



 434 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

مطلبی که سفیر ضمن صحبت دانسته یا  :» شهید زاده عالوه میکند

ندانسته به آن اشاره کرد و بنظر اینجانب شایان کمال توجه است آن بود که  

ت هم اکنون هر روز تعداد زیادی از افاغنه جهت پیدا کردن کار وامرار گف

های مختلف به ایران می آیند واینها مترصد آن هستند که  معاش بصورت 

کسانی با آنها تماس پیدا کرده آنها را متشکل نماید تا احیاناً مسائلی را علیه  

علم،وزیردربارشاهنشاهی  رک:خاطرات اسد هللا ).«حکومت فعلی افغانستان بوجود آورند

رق،تاسیس وتخریب نخستین جمهوریت ،بحوالۀ داکترحسن ش461تا459، 458ایران، ج پنجم، صفحات 

   (  242،243صص  درافغانستان،چاپ سوم، 

اگر دولت ایران از افغان : که  این بوداستادخلیلی نکته مهم در پیام 

فغانستان حمله کند،  های که برای کار به ایران می آیند، لشکری تنظیم وبرا

آنها   نکهمردم افغانستان با این لشکر به مقابله  برنخواهند خاست، چو

 ؟؟؟  شاهنشاه ایران را شاهنشاه خود می پندارند

خوشبختانه چنانکه خواندیم سربازان دلیرسرحدی افغان با پایمردی از 

مرزهای کشور خود دفاع کردند و مهاجمین مسلح را قسماً سرکوب وبرخی  

دستگیر کردند و برادعای دروغین خلیلی مبنی برشاهنشاه پرستی مردم   را

 ، [۱] خیانت ملی یک خلیلی استاد  عمل این بطالن کشیدند.  افغانستان خط

 محسوب میشود.

________________  

 چنین تعریف شده است:«خیانت ملی»در دانشنامه ویکی پیدیا [ 1]

ر براندازی حکومت کشور، شرکت کردن در جنگ علیه کشور خود، کوشش د»

ی اطالعاتی کشور برای هاها یا سرویسجاسوسی در نیروهای نظامی کشور، دیپلمات

نیروهای بیگانه و سوءقصد به رهبر یا رئیس کشور از جمله موارد خیانت بزرگ 

آید.برای موارد و مصادیق خیانت ملی در قوانین اساسی و )خیانت ملی( به شمار می 

 ویکی پیدیای فارسی(«)است.وارد جداگانه یا مختلفی درج شدهجزائی هر کشور م

 

 تاب تاسیس وتخریب اولین جمهوری درکشور برداشتهایی از ک -2

 

 های ح.د.خ.اندازی اتفرقه تمی ها و داکتر شرق در مورد سدیدگاه 
 

داکتر حسن شرق، یگانه  کسی از نسل دولتمردان عهد سلطنتت تا  

واتیک خلق میباشد که در متن وبطن جمهوریت و رژیم چپی حزب دیم

آنچه را او در باره   بیشترین قضایای سیاسی شخصاً حضور داشته است و
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رخدادهای سیاسی واجتماعی کشور ثبت کرده است، از اهمیت خاصی 

 برخوردار است. 

( زیر  تاسیس وتخریب اولین جمهوری افغانستاناودرکتاب خود)

غانستان ستم ملی، شعار تازه ایست دراف « مینویسد :ستم وستمی ها عنوان »

ن تاجیک ها واوزبک های  که درتاریخ ادبیات، برای بار اول با سرازیرشد 

مهاجر به افغانستان)با هجوم کمونست ها به کشورشان( از جانب بعضی از  

آنها که وابسته ویا گماشته ستون پنجم شوروی بودند، میان درهای بسته  

عد ساللۀ آنها در بطن ح. د.خ. النه میکنند وبا  زمزمه میشد، تا اینکه سالهای ب

ل شوروی مشوق وحامی ستمیها بودند،یکی  اینکه رهبران ح.د.خ. بنابر تمای

دو نفر از بدخشیها از دامن حزب می لغزند وعلناً پایه واساس جمعیت ستمی  

ها را که دشمنی با پشتونها)طبقۀ حاکمه ستمگار( شعار آنها بود، میگذارند.  

وزها پخش مفکوره ای ستمی، آنهم ازبدخشان وانشعاب آنها از در آن ر

ده بود. چرا که به زمامداری اخالف سردار پاینده ح.د.خ.سوال برانگیز ش

خان، باالترین مقامات دولتی بعد از خاندان سلطنتی متعلق به بدخشانیها بود. 

زیراخانم امیر عبدالرحمن خان مادر امیرحبیب هللا شهید ومادرکالن  

علیحضرت امان هللا از بدخشان، وخانۀ دوم محمدظاهرشاه هم بدخشان بود. ا

شانیها برخالف اقوام دیگر با این خاندان سرجنگ نداشتند و پشتون  بناًء بدخ

های فراری هم در سرزمین بدخشان کمتر دیده می شد، ولی بازهم بدخشی ها  

ی با دربار ستمکش وپشتونها ستمگر گفته میشد.آیا ستمیهای بدخشان سرنخ

 داشتند؟ سند ومدرکی در دست نیست.ولی مفکورۀ آنها با اینکه مطابق خط 

مشی شوروی)تفرقه  وتجزیه قومی کشورهای همجوار( درمنطقه بود، با 

منافع سلطنت گره خورده بود.زیراسلطنتی ها تصور آنرا داشتند که مفکورۀ 

انگیزاند.بناًء  ستمیها خواهی نخواهی پشتونها رابه طرفداری سلطنت برمی 

را نادیده  ترویج مفکوروی  آنهارا تحمل میکردند و فعالیتهای تخریبی اوشان 

داکترحسن شرق، تاسیس وتخریب نخستی جمهوریت افغانستان، چاپ  میگرفتند.«)

 (310سوم، ص

«  ایجاد تفرقۀ قومی وترویج ستم ملی زیرعنوان »داکتر حسن شرق، 

  برای پخش مارکسیزم وباقی  ی وطنیمینویسد :»... چند نفر از کمونست ها 

جنگ جویان افغان وبهم  افغانستان در حلقۀ ممالک کمونستی وشکست  ماندن

ریزی افغانستان واستحکام نظام شوروی به پیاده کردن تفرقۀ قومی متعهد  

شده بودند... ]آنها[تشکیالت رسمی وعلنی تحت نام وزارت اقوام وقبایل ، 
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شکیل حکومت های جداگانه برای والیات سمت وزارت امور ملیت ها وبعداً ت

ی مرکزی ملیت کوچیها وخود  شمال ، شورای مرکزی ملیت هزاره و شورا

مختاری نورستان، وغیره با صرف میلیاردها افغانی بنام بودیجه مخصوصه  

ای بدون حساب دهی فعالیت های خود را تنظیم و ترتیب داده بودند، تا  

،هزاره واوزبکها را به جان پشتونها انداخته   پشتونها را به جان تاجک ها و

اد داشتند وبرای بهم انداختن آنها خود  ودر عین زمان شیعه وسنی را نیز بی 

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 

فروخته شده، در صفوف همبستۀ مردم رخنه اندازند وبرای شدند تا با آتش ا

در پهلوی صرف پول به انسانهای ابن الوقت رسیدن به این هدف نامقدس 

احتیاج بیشتر احساس میکنند وبناًء وزارت سرحدات را روگردان وبجای آن 

وزارت اقوام وقبایل را برای همه آنهایی که به تضعیف افغانستان ووابسته  

شوروی دلچسپی داشتند اساس میگذارند ویکی از رفقارا در رأس  گی آن به

ملیت به حیث معین اما به رتبۀ وزیر   ۹نفر را بنام  ۹ر آن آن می گمارند... ود 

مقررمیکنند:معینیت پشتونها، معینیت تاجیکها، معینیت هزاره ها، معینیت 

پشه ای ها،  اوزبکها، معینیت ترکمنها، معینیت بلوچها، معینیت نورستانی ها،

 هندوها وسیکها. 

تفا نکرده، برای رونق دادن مخالفت های قومی به این تشکیالت اک

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  

وقبیله ای جدا جدا سروکله می زدند.  رفقا را فراموش کنند.از آنروی بهرقوم

دسته ای خود مختاری وعده بیکی تاج وبدیگری تخت، بگروهی استقالل و ب

می دادند. به این منظور هریک از متعهد شدگان کندک ها وغندهای قومی را 

تحت رهبری خادیها تشکیل و آنها هم یکی را بمقابل دیگری تا دندان مسلح  

 کردند.  واز پا تا سر غرق پول می

دهان جیب شوروی ها برای تمویل وتسلیح قوتهای قومی سخاوتمندانه 

وسرجوال را نشان داده میگفتند: ملیت ها شکل تکامل یافته اقوام  را باز 

وقبائل است وپشتونها هنوز زندگی قبیله ای و بدوی دارند. بناًء پشتونها را به 

ن جدا و به اقوام قبایل  حیث عقب مانده ترین مردم از صف ملیت های افغانستا

امور ملیت ها   باقی میگذارند وسازماندهی ملیت ها را وزارت تازه تشکیل
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داکترحسن  )وتحت اداره مستقیم یکی از رفقای دفتر سیاسی حزب میگذارند.

 (305-7 صافغانستان، چاپ سوم، ن جمهوریشرق، تاسیس وتخریب نخستی

ه ها،تاجیک ها، اروزارت ملیتها میان هزشرق عالوه میکند: » 

هدف آن   ]تقسیم شده بود وسیکها،وهندوها بلوچها ونی ها، اوزبک ها،نورستا 

دراین مقابل پشتونها می بایستی جبهه ای واحدی تشکیل می دادند.بود تا در[ 

باره کتاب ثمره ای دوستی افغان شوروی را که به قلم ]سلطانعلی کشتمند[  

اسی ح.د.خ.نوشته شده بود،نشر یکی از طراحان تفرقه ملی وعضو دفتر سی

 وتوزیع وبازهم تجدید چاپ کردند.

برای نتیجه گرفتن از کتاب ثمره ای دوستی با بسیج  ناگفته نماند که 

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  

تها[ نمی پذیرند. بناًء رهبری وزارت ملیت ها و وزارت اقوام وقبائل  ]ملی

العمل هردو به ضد یکدیگر در ظاهر امر تبلیغات ناجائز به   مطابق دستور

 راه می اندازند و یکی گماشتۀ دیگری را مردود می دانند. 

 زمزمۀ مخالفت این دو بنام پشتون وغیر پشتون در حلقه های وابسته به 

 ان به مخالفت های علنی و روی بازار برآمده از هرکنج وکنار شنیده  هرکدامش

انه با یکدیگر شراب می نوشیدند و برای بدختی مردم خویش  میشد، اما شب

 تفتین میکردند ودسیسه میساختند. 

چنانچه به دنباله روی وتقویۀ مالی وزارت ملیت ها و اقوام وقبایل  

رقه های قومی  ومذهبی در وموثریت کمک های بال عوض شوروی در تف

شوروی پینه ]  کابینه وزارتی را بنام وزارت کمک های مستقیم وبالعوض 

ً از سه صد میلیون دالر تجاوز   زدند[. کمک های گفته شده که ساالنه بعضا

میکرد توزیع آنرا به صالحیت رئیس جمهور و رئیس شورای وزیران وسفیر 

ری وبهرجائی که الزم بشمارند شوروی گذاشته بودند که دست باز به هرکا

 توزیع کنند.

موقعیت جغرافیائی، بلکه به   تفکیک ملیتها نه بروی لسان ونژاد ویا 

صوابدید هیئت حاکمه تعیین میگردید.مثال: آن عده مردم پشه ئی که پشتو تکلم  

میکنند در ورق هویت خویش مجبور شده بودند که ملیت پشه ئی بنویسند، نه  

ی کثیری از پشتونها که به مرور زمان دری آموخته وپشتو پشتون. اما تعداد 

بایستی مینوشتند ،ملیت تاجیک. اما برخالف  رافراموش کرده بودند، می

برای مردمان اوزبک وترکمن های دری زبان حتمی بود که ملیت اوزبک  
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 وترکمن را بپذیرند ، نه به اساس زبان، ملیت تاجیک را.«
داکترحسن شرق،همان )

 (308اپ سوم،صاثر ، چ

 : در بارۀ سید قاسم رشتیا

لم مخصوص داودخان  داکتر حسن شرق که مدت ده سال بحیث مدیرق

خدمت کرده و بیش از پانزده سال دیگر بحیث همراز وهمکار نزدیک او بوده  

است ، بدون تردید تمام اعضای کابینه داودخان و از جمله آقای رشتیا را 

عد از آن بخوبی می شناسد، وآنچه را او در  منحیث وزیر درکابینۀ داودخان وب

وجه زیاد است. نامبرده درکتاب بارۀ رشتیا میگوید و مینویسد، قابل ت

خود)تاسیس وتخریب اولین جمهوری افغانستان( در بارۀ آقای رشتیا نکات 

خاطرات  هرکس که جالبی را بیان میکند که برای من بسیار تازگی دارد و

ازتوجه خود نباید د، میدهقرار  د یل وارزیابی خوشتیا را مورد تحل مرحوم ر

 د. بدور داشته باش

یسد:» به]با[ رفتن محمدداود از صحنۀ سیاسی به گفتۀ  داکترشرق مینو 

بعضی ها روش کهنه دوباره از سرگرفته میشود، چنانکه یکی از شخصیت  

ودر تدوین قانون اساسی   بیش از ربع قرن وزیر وسفیرهای مقرب دربارکه 

تقرر  ، مشاور نزدیک شاه بودند]رشتیا[ درخاطرات سیاسی خویش  ش۱343

داکتر محمدیوسف را نتیجۀ مالقات سفیرامریکا با شاه  میوندوال واستعفای 

)تاکید برجمالت ازمن است.س( تفسیری به این صراحت تعبیرکرده اند.

وخموشی جانبداران شاه جمع گذشتۀ وزیر، شک و  تردید هایی را به صحت 

جناب وزیرکه در جنگ عمومی دوم به  ضوع به میان می کشد، زیرا بودن مو

ت انگلیس درکابل مغضوب ومحکوم شده بودند به یمن جرم همکاری با سفار

توجه سفارت موصوف، نه تنها جرمش نادیده گرفته میشود بلکه مقام وزارت 

وهم وزیرموصوف مدعی آنست که در ترتیب   سالها زیرنعلین او بازی میکرد 

تاسیس ) نمائی سفیرامریکا به مالقات شاه شخصاً سهیم بوده است."و ره

 ( 67-66هوری افغانستان،چاپ پشاور، صفحات وتخریب اولین جم

این اشارت داکتر شرق که آقای رشتیا را، درجریان جنگ جهانی دوم  

جهانی درخدمت سرویس  اطالعات خارجی انگلیس نشان میدهد، برای من  

کنم که چگونه اقای نصیرمهرین وآقای ولی آریا از  تازگی دارد و تعجب می

 رده اند؟ تذکر آن در مقاالت خویش دریغ ک

 

 خان:  برطرفی وحبس ملک
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داکتر حسن شرق،ده سال مدیرقلم مخصوص داودخان در عهدصدارت 

درکتاب خود،ادعای   سرطان، 26بعد همراز نزدیک در طرح کودتای  و

داودخان رااز سوی ستره  ملک خان مبنی بردرخواست محاکمه خود و

 محکمه، یک دروغ وشایعۀ درباری دانسته ومینویسد: 

از استعفی محمد داوود بندی های سیاسی که تعداد شان کمتر از سی  » بعد 

نفر بودند ، مورد عفو شاه قرار گرفتند و چون نمی خواستند عبدالملک وزیر  

د ، با سر براه مالیه از مزایای دموکراسی و الطاف شاهانه بهره مند شون

که عبدالملک انداختن مخالفت ها با محمد داوود آوازه به دروازه ها انداختند 

عبدالرحیم زی ، وزیر مالیه مدعی شده اند تا زمانیکه محمد داوود به جرم 

حبس او محاکمه نشوند از بندی خانه خارج نمی شوند و خوش باور ها ، باور  

شویق عبدالملک انجامید و شکایت او از کردند تا سر وصداها رفته رفته به ت

ی گماشته شده در شورای ملی محمد داوود از شورای ملی سر کشید. و وکال

و عناصر چپ وراست در خارج شورا و بعضی از جراید شخصی سخنان  

اغوا کننده ای را میان مردم پخش می کردند .وآنچه واقعیت نداشتند برای بد 

خ و برگ می تراشیدند . تا این که بعد از چند نامی محمد داوود و پیروانش شا

فی وکال به این نتیجه رسیدند که در پهلوی  سال غال و مغال و اتهام و دروغ با

ادعای عبدالملک وزیر مالیه اسناد و دالیل حکومت در باره توقیف اش نیز  

خوانده شود. با جستجوی حقایق در دوسیه عبدالملک فرمانی را عنوان  

که موی به سر وکال شاخ و تنگ کمر شان سست گردید، زیرا  صدارت یافتند 

عبدالملک از وزارت هدایت داده شده بود که :»به فرمان شاه به صدارت 

« فردای چنین روزی در شورای ملی، نه  مالیه برطرف و توقیف شود ....

نامی از محاکمۀ داود و نه ترحمی به عرض وداد ملک خان درمیان بود، 

های بندیخانه را محکمتر از پیشتر برویش بستند واز  برعکس دروازه 

  خان احساس میکردند، آسوده خاطرمیشوند.«  تشویشی که از آزادی عبدالملک

، درچاپ های دیگرمطابق ص  83)حسن شرق،تاسیس وتخریب اولین جمهوری افغانستان،ص 

96 ) 

این توضیحات داکتر شرق نشان میدهد که فرمان وارادۀ شاه در حبس 

نی ساختن ملک خان محورواساس تصمیم داودخان بوده است ورنه شاه  وزندا

ش مردم صافی متهم ومحکوم  د خلیلی را که در قضیۀ شورهمانگونه که استا

شده بود، عفو نمود وسپس بحیث رئیس داراالنشای دفتر  مجازات شدید به 

خود مقررکرد، اقالً در آغازدهۀ دموکراسی میتوانست  ملک خان را در جملۀ  
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زندانیان سیاسی عفو نماید، و به ملک خان بگوید که دعوای حقوقی خود را با  

جای    خواسته باشد از بیرون زندان ادامه بدهد، مگر اینکار را نکرد.هرکه 

بازهم در جملۀ عفو   ۱357تعجب است که ملک خان حتی در کودتای ثور 

بقدرت رسیدن عمومی زندانیان، از زندان رها نگردید و تا یک سال بعد  از 

و بین  ببرک کارمل  در زندان باقی ماند و وقتی که براثر تالش های نهاد عف

 المللی از زندان رها گردید، چندی بعد دوباره زندانی شد.

"خان اقا سعید" یکی از صاحب منصبان سهیم در کودتای داودخان،  

نوشته   فعالً مقیم امریکا درتائید این نظر داکتر کاظم ، دردریچۀ نظر سنجی

میکند که شبی داکتر حسن شرق و چند تن از دوستان وآشنایانش مهمان  

د و درمیان شان یک نفر وزیر از عالقمندان ملک خان،نیز حاضربود، اوبودن

داکترشرق به ارتباط ملک خان حکایت نمود:» بنده بعد از استعفی شهید محمد 

ک دفتر بنام قلم داوود از صدارت وظیفه خود را رها ، ولی در منزل شان ی

ظیم  مخصوص داشتم و روزانه در آن دفتر مصروف می بودم و مصروفیتم تن

مالقات های عده ای از سیاست مداران ژورنالستان اشخاصیکه آرزوی 

مالقات با ایشان را داشتن از قبیل دیپلومات ها وغیره و مطالعه اخبار وبعضآ  

محمد داوود در حرم  نقاط مهم آن را به سمع شان ]می[ رسانیدم و شهید 

گاهداری سرای خود یک اطاق سکرتریت نیز داشت که بعضآ اوراق مهم را ن

می فرمودند . روزی ایشان به دفتر بنده تشریف آورده و فرمودند دوکتور  

جان ,, اگر زحمت نباشد این فرمان را فوتو کاپی فرموده و در یک پاکت 

ضرت رفته و پاکت را سر باز  انداخته به منزل محمد رحیم خان دستیار اعلیح

مطابق هدایت شان   برای شان بسپارید تا بحضور اعلیحضرت بسپارند ؟ بنده

چنان نموده و مرحوم محمد رحیم خان با عجله بنده را پذیرفته فرمودند 

دوکتور صاحب چطور تشریف آوردید امر کنید ؟ برای شان پاکت را دادم تا  

گفتند چرا سر پاکت خالص است ؟ گفتم  بحضور شاه تقدیم نمایند ، آن مرحوم

نامه ها را مطالعه می   سردار صاحب فرمودند چون محمد رحیم خان همه

 نمایند پاکت را سر باز برای شان بسپارید . 

 : در آن فرمان نوشته شده بود  شاید سوال شود چه فرمانی بود ؟

 ! بصدارت عظمی 

س قرار داده و  عبدالملک عبد الرحیم زی ، وزیر مالیه را تحت حب 

وکل بذریعه هیئت که تعیین می شود تحقیقات الزم از موصوف شود ! )المت

 هللا محمد ظاهر شاه(
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همه حیران شدیم و وزیر صاحب از همه ما حیران تر ماند که تا هنوز   

اصل قضیه را ندانسته بودند که از چه قرار بود ، دیده می شود که خالف 

صوف شهید محمد داوود نقش اساسی مفکوره عده ای در قضیه حبس مو

نظریات در بارۀ  ) .«ودند وبسننده فرمان مقام سلطنت بنداشته اند صرف اجراء ک 

 ( 2015اگست 31/نظرخان آقا سعید   2015مقاالت 

از روایات فوق و منابع دیگری که اقای داکترکاظم درمقاله خویش 

است،برمی آید که  بدانها استناد جسته و دکتورحسن شرق نیز بدان اشاره کرده

در کنار عوامل خارجی، تشبث در کارهای خارج از صالحیت خود  

خورد خشن وغیر عامالنه ملک خان با اراکین دولتی بشمول داودخان وبر

صدراعظم وبرادرش نعیم خان و سردار ولی دامادشاه،عامل عمده تر برای 

قوط  سقوط خودش بشمار میرود. البته کسی که نقش محوری ومؤثر در »س 

دادن« ملک خان داشته، سردار ولی بود که با تکمیل کردن دوسیۀ کودتای  

، شاه را مجبور به صدور یک فرمان قاطع کرده است که  داودخان  ملکخان

هم بنابر موقف خشن وزیر،نتوانسته از وی دفاع نماید. مخالفت جنرال 

هه سردارولی با ملک خان، حتی پس از استفای داودخان از صدارت، در د 

 دموکراسی  بازهم مانع آزادی   ملک خان گردید.

 پایان
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 ه سی ام مقال

 

 

 ولی ناهمگون یادی از دو شاعرهمدیار

 ومکثی برنامه های خلیلی وجوابهای شیون کابلی

                
 درپیری استاد خلیلى                  سالگی 28درشیون 

 ( ضیائى » شیون کابلى«سردار محمدرحیم  ) کتاباز

 تدوین وچاپ ولی احمدنوری

 

پایه شعر  یکى ازشاعران بلند  قول صاحب نظران استاد خلیلى به

در سبک خراسانى واز پیروان پرشورفرخى سیستانى شاعردربار  فارسى 

محمود غزنوى است.کار شعرشناسى او را به شاعران ارحمند سلطان 

به چند نامه دوستانه استاد با نثر  توجه شما را دراینحامیگذارم، ولى 

ت وشاعرهمسن وسال خود، معطوف مینمایم که براى دوس ابسیارسلیس آنه

فرستاده است. با توجه به متن این نامه ها، انسان نه تنها به  شیون کابلى 

خلیلى در ادبیات فارسى درى پى مى برد، بلکه به مقام قلم استاد  یتوانائ 

نى سردارمحمدرحیم ضیائى متخلص به »شیون  یعارحمند طرف مقابل 

زپنجاه سال قلب او را نیش میزده کژدم غربت بیش امیگرددکه  ناکابلى« آش

 است.
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 ش 1338حمل  28اول ، یکشنبه  نامه

 من ،مخدوم من، محبوب من!  سردار

حمل تراگرفتم وبر دیده نهادم، مکرر خواندم و مکرر  2۰نامه  دیروز

کنى بهار جانبخش فرح زا فرا رسیده وکابل در میان  بوسیدم. تصور می

مخلص عزلت گزین شیدائى وسودائى در بر  شگوفه وگل غرق است، اما این 

و  اروى یار و اغیار بسته و در گوشه منزل نشسته ام و پس از آنکه از مولین

مثنوى دل انگیز اوفارغ مى شوم بیاد تو مى افتم، بیاد تو اى دوست عزیز  

ن ویکتاى من. دوست بدون روى وریاى من ، بیاد تو اى مظهر شگفتى وشیری

ر در وطنى و خلوت نشین انجمنى ، دور از منى و با منى!«  ها که درحال سف

  ( ۱۰6ص  ى«)ولى احمد نورى، سردار محمدرحیم ضیائى » شیون کابل

   کابل  -1338سرطان  2دوم ، نامه

رفیق من، مهربان من !از روز دوم   بحان برابرمن ، آقاى من ، برادر

ردیده ام .از پهلوى به پهلوى مى  عید »گوسپندکشان« تا کنون به درد پا مبتال گ

غلطم، مى گریم و مى نالم و میگویم واى برفرزند آدمى که با این پندار و  

. پغمان  یزد گفتار به درد عضوخسیسى از هر عضوشریف آن فریاد برمیخ 

زیار واغیار، درسایه بید وچنار، کنارجو بسر برم، با نواى  رفته بودم تا دور ا

ر صوفى درد دل کنم، با ماه وستارگان رازگویم، اسرار آبشاربگریم ، با دخت

نهفته باز گویم . ناگهان یار نخوانده به پرسش آمدو چون سگ دیوانه شست  

ادم  که گزیدن دندان روزگار از ی زید پاى چپم را بدندان گرفت و چندان گ

رفت. از آنجا مرا به منزل آوردند و تا امروز دوازده روزمى گذرد روى  

ید و جمال ستاره را ندیده ام . در تنهایى مى سوزم، در این سوزش خورش

 :وطپش دیوان واقف بدستم رسید تا گشودم این غزل شیوا برآمد 

 خود از دوستیت این همه دشمن کردم به

 ن کردم خودمهیچ دشمن نکندآنچه به 

 ً  !این بیت که در نهاد من آتش افگند، بشنو  خصوصا

 گل رخسار کسى  فغان ها که به یاد  چه

 گلشن کردم همــره بلبل شــوریده به  

بیت را چندبار زمزمه کردم، آخر به آواز خواندم ، آواز من ، مرا   این

به نغمه ملکوتى تو رهنمونى کرد. هنوز مرا یاراى قضاوت نیست که نغمه  

من دل انگیزتراست یا ناله تو، فغان من یا شیون تو، این قضاوت بر فهیمان  

ره بردم، آن   وفهمیدى ، نى ؟ گفتم از شعر واقف به حریم قلب پاک ت  است ،
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قامت رسا در نگاه من متمثل شد، دست بدامنت زدم ، زارى کردم ، گریستم ، 

وسیدم ، خواهش نمودم البه ها کردم ، گفتگوها نمودم ، درجهان خیال ترا ب

مدو عرق ناز دست به ساز و لب به آواز کنى ، اما عادت کهن تو به تور آ

دستى به سازبردى، مگسى بر   هجنبیدن آغاز کرد.نه صدایى برداشتى و ن

رخسارم نشست ، چنگال بى مورد وى مرا بخود آورد، زار زار گریستم و  

 گفتم: 

    خیال روى تو از چشم تر گذشت  »دیشب 

 رشته با هزار گره از گهر گذشت «  این

 ( ۱۱2)همان، ص 

 ش  1340عقرب  17م ، نامه سو         

  ! ، مخدوم من ، محبوب من  سردارمن

شد و پرتوى از مهر آن ماه سپهر دوستى برخرابه دل  مدتهاسپرى

 مشتاق نتابید 

 ت زشأن شیون نشنیدم از زبان شـــیون           این شیوه بعید اس حـرفى

 جان بدهم در آرزوى مهرش          سوگنــد به قلب مــهربان شیون  من

 نشمند عایشه به تو ارمغان کردم ودیوان خود را بدست دوشیزه دا 

 رویش نوشتم: 

 شت خار هدیه به گلزارمى کنم     م این

 ایـن نـثار در قــدم یـار مى کنم  مـن

اى بى نصیب گوشم و اى بینوا دلم!   باز هم از تو جوابى نیامد...! ولى

نقدر کدورت باشد، جز یک نا مهربان من چرا؟ تقصیرى سرزده که مایه ای

مجبت خالص وبسیار ریشه دار، توقعى درمیان نبود، اصلها ثابت وفرعها فى 

. فضاى مالسماء چه کنم ترا دوست دارم ، به آن چشمان مهرآلود عالقمند 

  !نخواهدشد آسمان این است و دگرگون  

وحود آنکه حرف روسى نمیدانم ، شبها صداى ترا از وراى امواح   با

ادیو مسکومى شنوم ، چنانکه نواى مرغان آسمان را مى شنوم و معنى آنرا  ر

نمى دانم، ولى روانم از شنیدن آن میلرزد. گفتند بیمار بودى! این خبر مایه  

. آقاى  ودمبسیار نگران ب مالل و موحب برهم خوردن حال من گردیده بود. 

ت مرا از وى بپذیر  لطیفى که دوست و رفیق منست عازم آن دیاربود، احتراما

وشرح اشتیاق و حدیث دورى و مهجورى را از هرحرف این نامه باز خوان 

 ( ۱۱۸!...« ) همان ،ص 
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 چهارم ، بدون تاریخ  نامه

ن  سرورو سردارمن ، روح من ، تسلیت دل مجروح من ، شیو 

  ! شیوابیان من 

ر  حالى ؟ زمستانت چگونه گذشت وبهار چسان آمد؟ امینت)پس درچه

تو( درچه حال است ، همسر محترمه ات بچه مشغول است؟ .خیالت دربند 

کیست ؟ خامه ات چه مینگارد ؟ طبعت چه میسراید؟ شعر گفته ئى ؟ کو ، 

ن ببین ! چه بخوان ! چشمت به کدام سو نگران است باز کن! آه سوى م

ى من  و چه نگاه گرم دارى )سویم منگر که در گرفتم(. آیا گاه یراچشمان گ 

بیادت مى آیم ، هیکل زشت مرا در آئینه خیال مى بینى ! اگر چنین اتفاق افتد 

به محبت سوگندت مى دهم که باورکن درمیان آن هیکل دلى مى تپد که ترا 

را   ات وى تست . نامه گذشته دوست دارد، چشمى برق مى زندکه در جستح 

، هنوز از نثر زیباى تو  خواندم و آن رساله را که ترجمه نموده بودى خواندم 

بوى مدرسه سنایى مى آید، چنانچه شعر شیواى تو نگهت ندیم و جامى دارد. 

باید چنین بوددر عروق تو خون کیست ؟ بلبل طبع تو پرورده کدام شاخسار 

 :که آًًهن کدام چمنى ؟ آه، صد است ؟ تو مرغ زمزمه خوا 

 نقابت ر قدسى که کشد بند مرغ بهشتى که دهد دانه و آبت        وى طاه اى

امسال بهار بسیار سردو خنک آمد، ازبام تا شام باران مى بارد و  

حمل درکابل یخبندان شد. گفته سعدى   2۰شمال هاى سردمى وزد و حتى در 

 :به بهار امسال موافق بود 

  دار که از غیرت تو فصل بهار    م عجب 

 برچمنش بگرید ابر و نخندد شگوفه  

 !مطلع این غزل قیامت میکند ، بشنو  اما 

 نمى کند ایام در کنار منش          رها

 دهنش که داد خود بستانم به بوسه از 

 !خوب این مقطع خودم را نیز بشنو  

      را نازم خلیلى کاندرین پایان عمر  عشق

 مى به مینا دیدمت شعر برلب، شور برسر،  

وتلخى ها که زمانه نصیب من نموده و سردار من ! با این همه آالم  

اکنون از کلیه همساالن خود بانشاط ترم واقعاً طفیل حضرت شعر و فیض  

 خداوندگار عشق است ، خودم گفته ام: 

 تلخى ایام مى سپردم جان        زفرط
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 شکرم لب شعرهاى چون اگر نبود ب 

 :گوید  بیدل

 دم با این زندگانى عاشق نمى گشتم بیدل            چه مى کر اکر

ترا نیز با این همه سختیها که دیده ئى، شعله عشق هنوز زنده و جوان  

 !نگهداشته ، جوان در احساسات نه در حساسات . این رباعى ازمن است 

 م دادند        پیغام حیات سخت مبهم دادند که مــــــــرا راه به عـال آندم

 در خانه تاریک مرا دم دادند    کورو کرو فضا چنان تیره وتار     من

شادم که دوستان گرامى و محترم من پاچا صاحب )گل پاچا( ، بینوا  

صاحب و سلیمى صاحب را مى بینید و جواب مرا بدست شان میفرستید. «  

  ( ۱۱۹  -۱۱6)همان ،ص 

 1341جوزا  12پنجم ،  نامه

ه صد شوق تمام  وسالم ، خیرت انجام ، که سنت سیداالنام است ، ب دعا

در اشرف ایام خدمت دوست وبرادر ورفیق بجان برابر، بلکه از جان بهتر  

وخوشتر، آقاى شیون رسیده باد، به رب العباد، بحق النون و الصاد. میدانم از 

. زیرا اشماست ها دارید و شکایت ها و حق باین سبکروح گرانجان ، گرانى 

جل. مدتى است نتوانستم بخدمت آن  با وجود اشتیاق کامل و ارادت عاجل وآ

دوست گرامى نامه ئى و پیامى بسالمى و احترامى شرح هجران و حدیث 

شوق را به عرض برسانم، ولى از آن نگاه گرم وقلب مهربان توقع است بر  

ارادت نمى  ساسفرمایند و ارسال نامه را ا فراموشى وغفلت حمل نمى

هندو میدانند بنده را به آن یار مهربان  شمارند وظواهر را برباطن فضیلت نمید 

پیوندهاست ناگسستنى و عهدهاست نا شکستنى. تانفس درتن و رمق در دل 

چنین خواهد بود. خوب حاال بگوچشمان مستت چگونه است  هللااست ، انشاء ا

مینگارد؟ بنده کم کم بلکه زود   هر چه حال است ؟ قلم رسایت چ؟ دل شیدایت د 

دور از نیرو و شکیبم . گاه معده درآماس است و گاه سستى  زود روبه نشیبم و 

خنده از لب  -درانفاس و گاه چندین خطا درقیاس و گاه لرزش در اساس

مى گریخته و پیوند عشق با دل گسیخته ، جهان کهنه، در فکر وسر و درنظر 

بوستان ندارند و به سیرگلستان برنمى آیند. و  یرآید، دوستان نیز دیگر س

اى کوهستان نمى کنند. نه به سیرستاره میپردازیم و نه روز به دشت و دره هو

 :مى تازیم 

 تن چو کندروح ،جاى حسرت نیست  وداع

 عشق کرد وداع ِدل ، آب شد جـــگرم چو
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اعلیحضرت پادشاه   -یر خیال گردیده دراین روزها مشغولیتى گریبانگ 

ه اند، خود نقشه کرده و خود محبوب و مهربانم به بنده آشیانى بناء فرمود 

شاید به آخر میزان به   -مصرف آنرا متحمل شده و خود برآن مراقبت دارند 

از عمر به فراغت  -پایان برسدو فى الجمله در زیر سقفى روز و شبى چند 

میدانم تو به آسایش این مخلص خوش میشوى ،   چون -خلوت انجام یابد 

  ( ۱24-۱23نوشتم.« ) همان، ص 

 

سردار و این یار دوست داشتنى که استاد خلیلى اینقدر از او به   ینا

 بود؟  یبزرگى یاد میکند، ک

« فرزند سردار شیون کابلى او سردار رحیم ضیائى متخلص به » 

د . او یکى از مشروطه خواهان  محمدعمرخان ابن امیر عبدالرحمن خان بو

ه تاشکند رفت و با  پرشور عصر امانى بود که پس از سقوط دولت امانى ب

غالم نبى خان چرخى به مزار شریف برگشت و نیروهاى محلى را بر ضد 

به مقاومت فراخواند ولى وقتى تالش آن دو به نتیجه نرسید،از  وپسر سقا

در عهدنادرشاه دوباره بوطن برگشت ، مزار شریف مجدداً به تاشکند رفت و 

نادرشاه را در نابودى مشروطه  اما از آنجایى که زبانى تند داشت و عملکرد

آگاهى از   اخواهان انتقاد میکرد، نادرشاه قصد گرفتارى او را نمود، ولى ب

قضیه بکمک یکى از دوستانش از چنگ نادر فرارکرد و از کابل به امام 

اکم محلى آنجا بود رفت و ازآنجا از رودخانه آمو  صاحب که روزگارى ح

توسط سربازان روسى دستگیر و بزندان   گذشت وپا بخاک شورى گذاشت ، و

نمود وبا یک  اقامت افتاد ولى پس ازچندى آزادشد. شیون چند سالى در تاشکند 

خانم روسى ازدواج نمود که از این خانم صاحب یک دختر و یک پسر شد . 

ت او زبان روسى را بدرستى یاد گرفته بود و زندگانى نسبتاً آرامى تا این وق

  ۱۹37ن آرامى دیر نپائید و درآستانه جنگ دوم جهانى درسال داشت، مگر ای

به امر ستالین تمام اتباع خارجى مقیم   بار، شیون دوباره زندانى گردید . این 

ر اجبارى به  اتحاد شوروى از سراسر آن کشور جمع آورى وبه اردوگاه کا

نى مدت هشت سابیریا تبعید شدند. در این نوبت شیون کابلى با دو نفر تبعه افغا

درجه زیر صفر( در حالى که به هردو   52سال را درهواى بسیار سرد)یعنى 

ساعت نیم نان خشک   24نفر زندانى فقط یک پتوى بدون توشک ودر هر 

ى کرد. دونفر تبعه افغانى  جیره داده میشد ، با مشقت بارترین کارها سپر 
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دست دادند و در خیلى زود از سردى وکار طاقت فرسا مقاومت شان را از 

  .زندان بیمار و بعد جان دادند 

یک کشتى  ۱۹42از اتحاد امریکا با شوروى در جنگ ،درسال  پس

امریکایى با تیم طبى به بنادر شمالى سایبریا لنگر مى اندازد، براثر تقاضاى  

لین هئیت طبى امریکایى به تداوى مریضان کمپ هاى سایبریامى  استا

 ند،ضانى که توان کار کردن نداشتند و در کمپ مانده بود پردازد، درجمله مری

یکى هم شیون کابلى بود که دیگردرحال بدى قرار داشت .حین معاینه، دکتر 

  از شیون مى پرسد به چه ضرورت دارد؟ شیون میگوید به سگرت وپیاز، 

فرداى آن روز دکترامریکایى براى شیون پیاز و چند قطى سیگار مى آورد و  

هستم !«، این  انبه زبان انگلیسى به دکتر امریکایى میگوید: »من افغشیون 

توروایانا و سید قاسم رشتیا   هللارا گفته و کاغذ باطله ایکه در آن نام نجیب ا

 میگذارد.  نوشته شده بود، دور از چشم پاسبان در جیب دکتر

توان   ی وسرد  ی، گرسنگ ای بری سا ی زندانها یرانسانیغ  اریبس  طیشرا

وهمواره گرسنه بودن   ی سرنوشت یگراد ، درد ب یدرجه سانت  52ی منف یافرس

بدبخت  یبودند که باالخره  تن وروان انسانها  یعوامل  یدوائ یو ب  یماری، ب

وخوش  خت یر  شاهزادهً خوش نی ، ا ون ی و ش کرد یرمیرا خورد وخم  ریاس

و   زاریب یواز زندگ داد یرنج م  ی در ناز ونعمت بزرگ شده را بسخت ماو یس

تااز   د یگرا یاش بخموش ی: شمع زندگ کرد یآرزوم ی. وگاه ساخت یم وسیما

 : گفت ی م یتن وروان آسوده گردد.بار یآن همه رنج وفرسودگ

 پــناه تلخ     یزندگ نیاست، به که درگذرم       بــرم بگور از نی چن ات یح اگـر

 وآه   نوی ش یحوصله برادا ست یکه ن  رساند ضعف مــرا     یبجائ  اسی هجـوم

 ا ی

 نتوان کان نهفتن   نهیبه س ست یاست گره بدل که گفتن نتوان       درد  یحرف

 نتوان  ومردن   ات یح ن یاز ا زارمیتا به کجا        بـ نی بــ د یام رس یره گ  چایب
 ( ۱۹6)ص

بود ونه روس ونه   سی او نه انگل نکهیبود از ا شانیوپر  رانیح  ونیش

تبار بودن او رابه زندان انداخته بودند  یبگناه خارج یجرمن ،ول یفرانس  ون

درسن  ایبری در سا ینیاستال یطاقت شکن وتوان سوز زندانها  طیکه براثر شرا

! اومطلب را  ان؟، ونه دند  هیمانده بود ونه ر  شینه  اعصاب برا یسالگ 36

 : کند یم انیب  نی چن

 روس     مولـدم نه فرانس و آلــمان بود  یبودم ون سینه انگل من
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 و طـــوفــان بود قیدستبرد حـــر      نجایوشش سال عمرمن ا یس

 ســرما وبرف وباران بود  شیپـ      ــرمحبسهایسالش به س هشت

 از شکم پر از نان بود کیچـار      انی برهنه وعـر  ـمین چارهیب تن

 نه عصب، نه دندان بود  ه،یکه دـدم من      نه ر یاز آن زحمت  عدب

 ( 3۹)ص 

او را مجبور به ترک وطن کرده  کهیز خدا خواسته بودتا آنانا ونیش

 اند، مثل او دربدر ودرمانده کند: 

 رنج ومحن کن نیظالمان را مثل من کن      گرفتارش با ایخدا

 درمانده و دورازوطن کنهرکه دورم از وطن کرد     چومن  ایخدا

ساخته  را از وطن بدور  ی وآنکه و گردد یقبول م ونی ش  یدعا بهرحال

سلطنتش   انی در پا زیوپسرش ن رسد یپسر بچه هزاره به قتل م کیبودتوسط 

بادرد هجران از  ای تالیسال را در ا یومدت س چشد یزهر گژدم غربت را م

 آورد.  یوطن بسر م

 بینام خود را به طب یرکهنه کاغذ د  ونیسال بعد از آنکه ش یک

  ۱۹43" درسالمافغان هستداده بود ونوشته بود که " ییکایامر

رشتیا و   آقایان شارزدافیرسفارت امریکا درکابل، دریک دعوت رسمى با

آشنا میشود وهر دو را بکنارى میکشد و موضوع    توروایانا هللانجیب 

میگذارد. براثر  ا در میان« را با آنهشیون افغانمریضى و وضعیت ناگوار »

اهرشیون( از قاسم رشتیا)شوهرخو توروایانا و سید  هللاتالش هاى نجیب 

طریق سردار سلطان احمدشیرزوى سفیر افغانستان در مسکو و تقاضاى  

هنگام ختم وظیفه اش درمسکو، شیون افغان به  شخصى سفیر از استالین، 

نیم رمق ونیم جان از  بحالت  ۱۹44سال  ،درتانحرمت وتقدس نام افغانس 

 زندان سایبریا آزاد میگردد.

نمیداند کجا  ابد،ی یشهرت م یکابل ونیبنام ش نیشیون که بعد از ا 

رود بوستان  زقفس مرغ به هرجا که  برود، مگربرفحواى این کالم که :»

ک باالپوش یوفرسوده  یپاره پاره، بوتها یهزاده شیون، »با لباسها«. شاست

  نبود«  ص یتشخ رنگ آن قابل  یکه از چرک وفرسودگ یسیانگل  یخزان

قبل خانواده او  تاشکند میرود ولى سالها  (  به سراغ خانواده اش در266)ص 

  شوهر دیگر بود و آشیانه اش ویران شده بود. زن روسى اش  دهیازهم پاش

. شیون  د میخوانپسرش مرده بود ودخترش در شهر دیگرى درس  .گرفته بود 

ازتاشکند به مسکو اى بیکران و مرارت هاى استخوان سوز با تحمل رنجه 
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رادیو مسکو در  تاکارى پیدا کند، سرانجام در  میرود وبه هردرى سرمیزند 

ً فاقد بخش فارسى با معاش بخور نمیرى استخدام میگردد. ولى  چون رسما

، درحالى  یگرفت مهویت بود ، هرازچندگاهى مورد آزار واذیت پولیس قرار 

حکومتى فرستاد ایض متعدد براى داشتن پاسپورت افغانى به مقامات که عر

گرفتن سال سرگردانى در اتحاد شوروى سابق از  55،مگردر مدت 

   .پاسپورت افغانى محروم بود، وپاس اتحاد شوروى هم نگرفت 

  م ی رژ یروز یدرپ یسلطنت و حت  یدر پس از سرنگون ونی متاسفانه ش 

تا به وطن   افت ین زاجازهیسال داشت ن ۸6هنوز خلق که  کیدموکراتحزب 

وطن ووطندارانش روشن کند .او در  ردایبزند وچشمانش را بد  یسرمالوفش 

 وطن از عظمت کشورش واز بخت خود امداد جسته وگفته بود:  دارید   یآرزو

     یبخت امداد یمملکت،ا یجان آمد دلم ا به

 ی زادبـــرکشم آهنـگ آکــه تـــا آزاد از دل  

       یوطن روز نیری ش یچشمم فـــتد بررو اگر

 ی و فرهادکوهسارش همچ یکنم خود رافدا

 

 دار یآرمان د  هنی وعاشق م دهیو زندان کش دهیانسان رنجد  نیا  متاسفانه

از آن سوخته بود باخود بگور برد  یاز پنجاه سال بدرد دور شیوطن راکه ب 

ودرشهر   د یز جهان پوش غربت چشم ا ارانیدر د ۱۹۸6در  یسالگ۹۱ودر

و را دوست ا یزندگ نی ریگرجستان بخاک سپرده شد وخاطرات تلخ وش سیتفل

به نشر سپرده اند که واقعا    راً یدر کشور فرانسه اخ  یاحمدنور یول وفادارش

 باد! یگرام ادشی را ادا کرده اند.  یوحق دوست یبزرگ مرد 

ى بود واز فقر  ، مردى آزاده طبع ، عدالت خواه و وطن پرست شیون

داشت  مردم خود رنح مى برد و از حاکمیت استبدادى خاندان نادرشاه نفرت 

این نفرت خود را در اشعار بسیارى ابراز نموده است.»شیون کابلى« به  و 

  :تأسى از این اندرز نغز و پرمغز شمس تبریزکه گفته بود

ر که  گفتنى باشد، و همه عالم ، از ریش من درآویزد، مگ چون»

اگرچه بعد از هزارسال باشد، این سخن بدان کس برسدکه من    ...نگویم 

وقتى میخواست براستبدادحمله  (7۸ص)شمس تبریز، خط سوم،«استه باشم.خو

  مشیر کند، وخاینان را افشاء نماید، باتیغ قلم بر او یورش مى برد، و با ش

 :شعرتصفیه اش میکرد. در قطعه زیر میگوید 
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 یم       ـ سنبل بکن نه آنیم که یـــــاد گل و ما

 نیم ل بک بلبیا که تعریف خوش آهنگى   

 رما        ـانه سلــطان سـیم که ازخــنه آن ما

 ـل بکنیــم تحمهـرنجـاست که بـریزند  

 م         ـــاریـآتش زده نغمه موسیــــــق همـه

 ـل بکنیم گمى بسوزیم وزخاکستر خود 

 مددگار شود آخرکـــــار       یار و  داــگرخ

 ابل بکنیم کـــپاک از مـزبلـه ها گلشن  

 به سنن نعش سـِرچته زنیم        را خاینان

 پل بکنیم گلفشان مندوى و چوک وسر 

 رما ــه از خانه سلطان ســـنه آنیم ک ما

 نیم ــکه بـریزند تحمل بک هـرنجـاست 

 :  گفت یبود، م که از دست استبداد از وطنش دور شده  »شیون«

 چم نکنمو   دله و دیوث خمبــزرگى هــــرگــز       پیش هر یپ  بــهــرکـرسى

 دم نکنمبم وبرچهره شان رم وتسبیح به گردش نارم       خلق نفرینگذا ریش

 فادارى سگ صـد دیـوان       ز و  بنویسم

 آدم نکنمرعى حیف به مداحى  مصـ

 : د کشیادمیوفر سوزد یوطن م اد یدر ونیش

 چو نام توبردم بلب زبانم سوخت       وطن

 جانم سوخت اشک کزآتش تمام   زمی بر

 زخاک تربت من       دیکه شمع برو سزد

 سوخت چراکه آتش عشق وطن روانم 

 تنها        یستیشمع! ن  یبـزم سوختن ا به

 سوختکه فراق وطن چسانم  مرا نیبب

ونعره ًمستانه مردم   دادخواهانه  اد یدرانتظار فر ی گریدرقطعه ً د  و

بدور   هنیمبلبالن راگرفته ازگلشن  یرا که جا مونیخوداست تا بوم نام 

 : کند یم انیوچه حسرت بار  ب  زیمطلب را طعنه آم نیا ونیاندازند.ش

بهر بلبل گلشن  ریبـوم شد جاگــ       ست ینـعــرهً مستانه ن کی تمام باخـــتر  در

 ست یالنه ن

 دستگاه دولت است        در ینتیظــالم ط  بسکه

 ست ین  گانهیبرخود وب   یاری را رحم و چکسیه
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 قوم شجاع        نیدمخصوص ابُ  کهینفس  عزت 

 ست یخانه ن  ـشی برا ییرانــده از مملکت جا

 گـدا و بـنده ومحروم و کاهل مانده اند       بس

 ست ینعرهً مستانه ن شان   ًنهیزان سبب در س

 ( ۱7۰) ص

 یکه برآن حاکم بود رنج م یوطن واز استبداد  یگاز عقب ماند  ونیش

 : سرود یوم خواند ی فرام یداد سلطنتاستب هیعل  امیومردم را به ق برد 

      دکرد یشور وجنون با  یکمک کی! باختر 

 کرد؟ د یفکرجبون با از   یرویپ  یتا بک 

         ــد یکــه نـادم نشو  ـد یخــر جهل فرآئــ از

 کرد  د ینون با وفــجهــد در داشتــن علم  

 زانکه چراآتش تان شد خاموش       رتمیح

 کرد  د یکنون باار مانده بجا، کار  رت یغ

        د یو بلخ بغـــارت نــدهــ  یومشرق کابل

 کرد  د یوجمون باوکوهات    شاوریفکر پ 

 وطن       ـمارینـزع است ســرما در بـ حال

 کرد  د یچون باکــه  د یپسران یگــر حـالل 

 مـا        یشته کنــون شاهـد آزاد گ یبستر 

 کرد  د یخون با  هً یصحــتش فــد  یرااز بـ

 باشـد بشـما، ذلـــت افــغــانستان        گــنن

 کرد  د یشئون باحفــظ    یول د یز یخون بر

        ـد یعــدل لگــد مال شده بــردار پـــرچـم

 کرد  د ینگــون باکـاخ افـــراشـته ظــلــم 

 خوار وگدا ساخت تان       نیچن که  ینان یخا

 کرد  د یزبون با در تــهً پـا چو سگ هـار   

        ـد یکه در پا دار ریو زوالنـه وزنجـ  بنــد 

 کرد  د یدون باظــالــم   شکـشیهــمه را پ

 غصب، حقوق خود را       یگلو مـردواراز

 کرد  د یبا  رونیب  الوهیبه سـر بـرچه و س 

 گـردد رام      ینم  ظــالـم به مراعات  طبـــع

 کرد  د یسون باــف  ریظــلم به شمش یافــع 
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 وسراز تن شان       یکرسرا زسر  ظالـمان

 کرد  د یدرون بازود بــرداشـته  درخاک 

ً حتـ      حاصل کـام        دهــر بکــناز فاحـشهً  ما

 کرد دیاگرداشت ُکسش باک چه، کون با ضیح 

 ( ۱53)همان،ص

 دهیکه او را آفر یواز کس کند ی"جبر" اعتراض م برفلسفه یگاه ونیش

  وان یبود، پس چرا او راح دهیواگر آفر است  دهیپرسد که چرا اورا آفر یم

    د؟یافر ین

      یو منـازسرشت همچ یقــلم زن ازل

       ـدانمینمچـه فکــرداشت، باســـرار او      

 مالمــت وجنــجــال      یب  یست یزملک ن

        ــــرانـــمیوجهـــان  یبسو د یچــرا کش       

     مراخواست پس چرانسرشت  اگرسرشت 

 وانم؟ یحـــــاشرف مخلوق، ساده  یبــجا

 پرسد:   یم یگرید  یوجا 

      ؟یخدا درخلقت آدم چه حکمت داشــت یا

 یمذمت داشت ای یدر خدائ یلــــــزوم ای 

      یووفا را خصلت سگ ساخت یار یو  پاس

 ی وقناعت داشت  یبهـــــرخـــرها برده بار

       یملوث ساخت شانیپاک بــا ا نی زم ــنیا

 ؟ یتوقدرت داشت  ،یکرد یازچه روبهتر نم 

 ( 37)ص 

از جشن  یواستقالل کشور است و در ترانه ا یعاشق آزاد  ونیش

 : د یگو یم  نیاستقالل  چن 

 پـروبال  یبصد شوق ازخوش  میا گشاده

 سعــد استقبال روز  ـنیااز می کــه تــا کن

 ــنم یب یم شی که با چشم خو شکر هـزار

 وطن خوشحال کودک و زن و ریجوان وپ 

 یحاصل آزاد  مینمــود  شیخون خــو  به
 وطرب بماست حالل شیوعشرت وع یخوش

 زنــده بـاد افغان        یصـــداها ــمیکش زدل
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 تاخــرام هــاللاسـت   یلیگــنبـد ن یبــرو

      یچــه پــا دراز کــن رانیدلــ نیبسرزمــ

 مجال  ریش  میحرکــه مــوش را نبـود در  

 فـــاسد خود را حســـود صاف نما       دماغ

 محال ست یافسانه  افغانکه محــو گشتن 

 داشت      یخواه ـاد یب  افغان یجـنگ زمشت 

 الیدار خ ــشیخـــوسالمـت دنــدان  یپـــ 

 ه ملـک ما دارد       ب  انت یکه فکــر خ یکس

 شود زبانش الل زچــشم کــور و زپا شل 

       ســت ی" نون ی زمان"ش نیکبکارنما طرب      

 فال    نیهست ا ک یکه ن یشاد  ربهیگ الهیپ   
 ( ۱52ص)

به تدریج به دانشگاه ماسکو وسپس در  وماسکوی هنگام کاردرراد  شیون

ى راه پیدا میکند وکارهاى  انستیتوت شرقشناسى اکادمى علوم اتحادشورو

اهل قلم و اهل درد  علمى سودمندى بسر میرساند.دراینجا دوستان بسیارى از

حبیبى و  ىبسراغش مى شتابند. ابوالقاسم الهوتى و عبدالرؤف بینوا و عبدالح

دکتور حسین بهروز داکترصادق فطرت، دکتراکرم عثمان، استاد خلیلى، نسیم  

  .رجویا، غفور بریشنا وغیره از ارادتمندان او بودند اسیر، حیدر نیسان ، سرو

 :ایران بارى در وصف شیون گفته بود  سخن سراى انقالبى  الهوتى

 ازو،کاغــذ ازو، پاکت ازو، شعـرازو خــط

 اندر چمن اندر چمن است چـمن اندر چـمن،  

 ناخوانده ازآن عطر وحالوت که دروست          نام

 شکر شکن است  ی ط طونامه خود گفت کزان 

 ر درخشان سخـن          ـن ، او مهـــزمین سخ من

 روى سخن او بمن است که  این عجب نیست 

 یم ، ولى          ــو او، هـر دو زگل زار حیــات من

 آن چون کفـــــن است ســایه ظلم برافتاده بر  

 ه آزادى و بخت         ــخوش آندم که شود خان اى

 زاغ و زغـــــن است النه    گلشن ما که کـنون

 ( 2۰7)ص 
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کابلى بود و چنانکه دیدیم نه   استاد خلیلى نیز یکى از ارادتمندان شیون 

تنها با نثر بسیار پخته و محکم خود از او تعریف میکند، بلکه با شعر خود نیز 

موارد  یاری ازاو وصفها کرده است ، مگر شیون با استاد خلیلى در بس

خلیلى را انتقاد   تاد ت و موضع گیریهاى اجتماعى وسیاسى اساختالف نظر داش

یزخود را به استاد خلیلى میفرستاد. به چند مورد ازاین  میکرد ، واشعار طنزآم

گونه اشعار انتقادى شیون در باره استاد توجه کنید: وقتى استاد خلیلى به رتبه  

قطعه زیر  وزارت به صفت منشى مجلس وزراء منسوب گردید، شیون کابلى 

 :فرستاد   ورا عنوان استاد انشاد کرد 

 ـــــه وزیر         ما گرفته کــنون رتــبــ استاد 

 شخصـیت خبیر منصب برابراست به 

 روى لطف، شاه نشاندش به مسندى          از

 بخاراستش به زیر خ و  ـ کـزآن مقام، بل

 بربلنـــدى و از دوستان خویش          بنشست 

 لغزد از سریرند، نشــــود یادى نمى ک

 بچشمان وگوش اوست          خی مچار امروز

 ر ینـان چند فت  یکیکه   نیپنجمدانـــد ز

 ــد          پیش موکب او دورتر رویـز  اکنون

 که گشته تیر ذر زکمــــانى  ــباشید برح

 

 : د یگویبرد وم  ینام م  یلیبازهم از استاد خل گرید  یانتقاد   یغزل ودر

 رض بشاهست ، نه بیمى ز وزیرم          ع نى

 کـــارى به مدیرم امیـد نه از صدر ونه  

 جاه طلب هستم و نى عاشـق کرسى            نى

 و یکى ِگند فقیرم کــــــافى است لب نان 

 فاقه و ازفـــقر وطـن سـاده نـویـسـم            از

 ادیب و نه دبیرم زیـرا که نه فاضل، نه  

 و وهـم خزان شرح نمـایم            وصف گل از

 زاغ اســــــــیرممن بلـبل آزادم ، و نى 

           یلیهمــچو خـل مینوکـــر  سرکـــار ن من

 رم ینه سف طان،یشکه نه مداح، نه   یعنی

 که وطن را سوى ادبـــــار کشاندند            گویم
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 نشود شــاه ، بکـیرم گـر خوش بشود یا  

 ه انگلیس نه امریکه نه جرمن          روس ن نه

 این نکتـه خبیرم از من نشود خـوش به  

 ـــدر          است به مـن آب حیات پـدر انــرزه

 پـدر خویش بمیرم شــادم کـــــــه ز تیـغ 

 غیـرمـداوا نکنـم خـواهش، اگـر یار از

 کـــــارى بــزند یا که به تیرم  بـاخــنجـر

در   شنود،یرا در موردخود م یلیاستادخل ی ندازکه سنگ ا یوآنگاه

 : د یگویانتقادى م یرباع کی

 سرجنگ دارم   نکهیبهرچه سنگ ؟      نه سنگ زنم نه ا یمن زن تادبجاناس

 سنگ به   اریوگه   اریگه سنگ زنم به      یوزارتم نبود کز خود خواه یکرس

 : د یگو  یگر ید  یرباع در

 رنگ وبه گلها  یزرنگ      تا جان بسخن بخش  ــع! خدا داده بتو طبــاستاد 

 برسنگ  ـــد یاین ست ی دسا یتــــا پــا      شیهمت خو یازافالک بر باالتـــر

 گفته بود:  یلیخل  یبار

 ی را ببخشا یبست یپا انیبه عص        یرا ببخــشــا یرنــد مست یالــه

 ی ببخشارا  یستبــت پر ــلیـت شکن را هرکه بخشد       خــلـبـ لـیخلــ

 : د یگو یرا م ریز  یبجواب اودورباع  ونی وش

 استومست  خواریستست       وگر رند واگرمبت پر ایاربت شکن  لیخل

 استوپست   مانیا یرا که ب یلینبخـشم       خل یهــرگز م کیل ببـخـشم،

 ای

 را ببخشم  یبست یپا انیرا ببخــشم          به عصــ یکار مســت ــتیجنا

 را ببخشم  یچســان کــذاب پســت         ستین  شمیدرخور بخشا فـــقمنا

 

 ر یکب  ریسف ث یبعد از دورهً وکالت شورا بح یلیستاد خلکه ا آنگاه

بنام او   ی بازچند رباع ی کابل ونیمقرر شد، ش  یافغانستان درعربستات سعود 

 فرستاد:  شیسرود وبرا 

 ان یاجالس فگندت پا یکز کرسهــمــه گان           یخدارِ سِّ  نیبب  استاد 

 طان یش یبسو نرود خطا  یحجاز تا در جمره        سنگ یبسو بــردت 

 ا ی

ــ  یکاش شو یا        لی ربار جلدعــا کنم بد  اســتاد   لیدر اسرائ ری سف
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 لیقــدم بـدت اثــر انـدازد         گـردنـد مــقابل عرب خوار وذل بــاشــد 

 ( ۱4۹ص  ات ی)رباع 

 : د یگویم یا ودرقطعه

      شی خو ینرفت از هوا  کیاز وطن ول رفت 

 ش یخو یااست از خد کعبه دورتر   کینزد 

 معــتکــف      ــدهیگــرد لــمهیمــرقـــــد مس در

 ش یخو  یایوکذب وردل کرده خوش بخدعه  

      ــطنتیاست از وطن مگر از بهــــر ش دور

 شیخو یشوایبدن پــنــرفـــته از   ـــرونیبــ

 ا ی

 طانیش  نینسبت چه بود ترا به مسک         ــارانیمــرنج از مــزاح  استاد

 لغــماناستاد تــمام  یاکــنــون تــوئ        یوقــت کیبــــود معــلم مــال او

 

را عادت برین بودکه  کسي راکه بخاطر جاه و مقام ازخود  یکابل شیون

کسى که نیش قلمش را تحمل  سستى نشان میداد، با نیش قلم اذیتش کند.و

در حق استاد خلیلى  میکرد، دیگر شیون شیفته و دوست بجان برابر او میشد.

عازم   ى( وقتى استاد خلیل۱۹64) ۱343نیز همین ادعا صدق میکند. درسال 

مسکو شد، در هوتل اوکراین اقامتش دادند. استاد شدیداً آرزومند بودتا هرچه  

دیرینه خود) شیون( روشن کند، مگر سراغى از زودتر چشم به دیدار یار 

میز عنوانى شیون نوشت و توسط یکى  شیون نشد. باالخره قصیده یى شکوه آ

این قصیده در دیوان   ،از کارمندان سفارت افغانى در مسکو برایش فرستاد 

 :شاعر زیرعنوان »شیون« ثبت است وچند بیت از آن قصیده این است 

 شیـون

 ـــیون         جـور ایــام شــــباز از  کنـــم

 شدشام، شیون  که بى رویت امروز  

 ــم شـاد         ى نکـردى دلــــــباسالم اگر

 !شیون کنون شادسازش به دشنــام، 

 دشنام آزادگـان رنـجـه بهـــــــــتر         به

 !شیون نه از سفله مردم به انعــام ،  

 ى تو         شهربرمن حــــرامست ب دراین

 !شیون که نوشم بشادى مى ازجـام، 
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 دراین راه          ــردمتــو پـرواز کــ بیــاد 

 !، شیون چو شهباز برجسته از بــام  

 ــزم بــودم کــه درروز اول         عــ برآن

 !ـام ، شیون کـسـتانـم ز دیــدار تـــو   

 ل          کنــم آن قـدر اللـه و گـــــــــ نـثارت 

 !انــــدام ، شیون که گردى سراپا گل 

 راغى          کردم که ازمن نگیرى ســ چه

 !، شیون نجاتم ده از شک و ابهـــــام  

 ر         گآر آن دوســـتـانى کــه دیـــــ بیــاد 

 !، شیون نگــیـرد از آنــــها کسى نام  

     که آنجا نهـفته است       دلم را تومشکن

 !شیـــون وفاى تـو چـون مغز بادام ،  

            آن شـعـرهاى دآلویـز و شیــرین از

 !شــــیون بساط مـرا کن شکرفــام ،  

 اران نمـایم          تـا تـرا بــــوسه بــــــ  بیا

 !شــیون فــزونتر از اعداد و ارقام ، 

 ددـــه خــنــــتـا بخـنـدیـم چنــدانـک  بیا

 !یون ــــرام ، شـــومهر وناهید وبه مه

 

استاد به هوتل اوکراین میرود و  با دریافت این قصیده به دیدار  شیون

همدیگررا در آغوش میگیرند و کدورتهاى گذشته را با آب صفا و محبت مى  

شویند، شیون بار دیگر دلباخته خلیلى میشود و براى سالیان درازى این 

، درحالى که اشعار طنز آمیز او درحق استاد خلیلى  دوستى دوام مى آورد 

  .همچنان دوام داشت 

 گرامى باد!  ولی ناهمگون  نوطهمین دوسخنور ا یاد 

 2۰۰4  یجوال22
 )این مقاله ابتدا در سایت آریائی وبعد  درپورتال افغان جرمن آنالین به نشر رسده است.( 
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 صطالحاتو لنډیز«»یولړسیاسی او اقتصادی اد

  لیکوال ته ضروری  یادونې

(23 /12 /2008 ) 

 

ــی ت ــتیو ک ــه دی وروس ــانزی پ ــدالوهاب اتم ــاغلی عب ــوال  ی ــ ه لیک ک

ــی او اقتصــادی  ــر د»دیول سیاس ــوی اث ــو ن ــل ی ــه خپ ــی ن ــه مخ ــانی ل دمهرب

اصطالحاتو لنډیز« تر نامه الندی ماته رالېږلی ترڅو زه هم یوکرت دغه اثر 

 ګند ک م.وګورم او خپل نظرڅر

لیکوال ددې اثردضرورت  آن هغه وخت چی دی پخپله دیـونیی زده 

حساس ک ی وو خو پـس لـه دیـرش کـال ک اونـو او دربـدریواو کونکی وو،ا

مهاجرتونو اوس دادی  په هجرت کی دا فرصت پیداک ی دی چی خپل هیلې 

 ترسره ک ی او لدی الری خپل هیوادوالوته یوه فرهنگی خدمت ترسره ک ی.

اثـــر ســـربیره پریـــوه مقدمـــه او یـــو تقریظ،پـــه دری فصـــلونو او دا  

ــوی دی17۵ ــپ شـ ــی تایـ ــو کـ ــادی  مخونـ ــی او اقتصـ ــ ی فصل)دسیاسـ .لمـ

مخونـــو کـــی او دوهـــم فصـــل ) دیول سیاســـی  1۵3اصـــطالحاتو لنډیز(پـــه 

مخونـو کـی او دریـم فصـل)دیوانانوله  ۸اواقتصادی پوهانولنده پډیژندنه(پـه 

 و کی لیکل شوی دی.مخون 1۰پاره روانی بحثونه(په 

که دغه پورتنی تصـنیف تـه غـور وکـ و ، لـه ورایـه معلـومیږی چـی 

کل )کمیت( او محتوا له نظره پـه دغـو دری فصـلونوکی الزم  تناسـب او دش

مخونو کی او بل  1۵3انډول په نظر ندی نیول شوی، یکه نو یوفصل ئی په 

ومیږی چی مخونو کی لیکل شوی دی.خو داسی معل 1۰او بل ئی په ۸ئی په 

د لیکونکی اصلی هدف دا لم ی فصل مواد برابرول دی.نو رایی چی دغـه 

ته خپل توجه وا وو چی آیا د شکل له نظره د معیاری کارنو پـه پربنـا فصل 

 تهیه سوی دی او که نه؟

په دی کی شک نشته چی لیکونکی دسیاسی او اقتصـادی اصـطالحاتو 

ی  او بیا هغه دی په یـکلی او په راټولولو کی خورا له دقت څخه کار اخیست

نکی کوالی شی دهغی خوندور پیتو  ادبیاتو باندی ا ولی دی،چی هر لوستو

 نه په خورا آسانی او هوسائی سره استفاده وک ی او ګټه ترې واخلی.

خو ګران لیکونکی ته په کارده چی خپـل اثرتـه معیـاری بوـه ورکـ ی 

ــی او اقتصــادی اصــطال ــه سیاس ــل دغ ــی خپ ــا چ ــدی معن ــو ،پ حات د تنظیول
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چـی دیـو دپاره،باید د شمیر پرخای، دالفبای میتود څخه کارواخلی، ترڅوکله 

اصطالح معنا دس ی په کار وی،هغه دی د پیتو یا دری دحروف په حسـاب 

ژرترژره پیـدا  اوخپـل مشـکل پـه حـل ک ی.دیینـی اصـطالحاتو معـادل پـه 

ــکی ــه :استداد)زورزیاتی(،استعمار)شـ ــوی دی لکـ ــتوکی ا ول سـ الک( ، پیـ

سرمایه داری )پانگوالی(،خو د نورواصطالحاتو معادل تر اوسه په پیـتوکی  

جود نلری.دمثال په توگـه ددی رسـالی پـه سـرکی دباسـتبدادب اصـطالح پـه و

)زور زیاتی ( ژبا ل سوی دی، او د دغی کلمی څخه داصـطالحاتو تشـریح 

ی،  شروع سوی دی، خوموژ پوهیژو چی بزب د پیتو ژبی لمری حرف نه د 

او لکه فارسی او عربی او انگریزی ژبو په شان په بالف ب شروع کیږی او 

ب ختمیږی. نوبایـد د دغـو اصـطالحاتو تشـریح هـم دپیـتو دالـف څخـه په بی

شروع سوی وای او وروسته بیا بزب حرف ته را رسیدلی وای.مگرداسی  نه 

سـره دی سوی او نور اصطالحات پسله بزورزیاتیب  بیرتـه د پارسـی الفبـا 

تعقیب سوی دی. له دی کبلـه الزمـه ده چـی پـس لـه اصـلی اصـطالح پیـتو 

 سینو کی راو ل شی. ژبا ه په قو

اوس نو محترم لیکونکی ته الزمه ده چی خپل کارتـه یویـل بیـا نظـر 

 واچوی او هغه څه چی ما ورته مشوره ورک ی دی رعایت کاندی.

اصـطالحات  بله خبره چی غوا م لیکونکی ته ووایم ، دادی چـی دغـه

پخواهم په عربی اوهم په فارسی ژبوکی له خارجی منابعو څخه ژبا ل شوی 

اوچاپ شوی دی.خو داسی معلـومیږی چـی  پـه پشـتو ژبـه تـر اوسـه  نـه ده 

ژبا ل شوی.خو زه د دی کارپه هکلـه یـوه خـاطره لـرم چـی الزم ګـنم دلتـه 

معلم وم، ما   کاله دمخه چی زه د کابل دنادریی په لیسه کی  ۴۰یادونه وک م .

 -یاسـییوه ورځ د اسدهللا امین په الس کی چی زما یوالیـق  شـاگرد وو، د س

ولیده، چی چاپی بوه ئی نه درلـوده، صـرف  هګولاقتصادی اصطالحاتو یوه ټ

په الس لیکل شوی یوه مجموعه وه. او راته وی ویـل چـی دا اثـر زمـا اکـا) 

یـدی چـی دا کـار دپیـتنو حفیظ هللا امین(په پیتولیکلی دی .خـو داسـی معلوم

ا هغه وخـت یوانانو دپاره چی ددموکراتیک ګوندغ ی وو، تهیه شوی وو .د 

وو چی ټول یوانان که په پوهنتون کی  وو او که دیونیی زده کـونکی وو،  

اقتصادی اصطالحاتو پسـی ګرییـدل او پـه خـورا شـوق او  -د دغو  سیاسی 

یو یان ته نوټونه اخیسـتل، ذوق هغه به ئی لوستل او زده کول ئی  او آن هر

یـا دا شـوق او خو کله چی دخلق دیموکراتیک ګونـد قـدرت تـه ورسـیدل، نوب

ــه نــورو کارنوپســی شــول.یینی دقــدرت  ــان پ ذوق کراکراســ ه ســوه اویوان
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خاوندان شول، او یینی بندیان شول یا ووژل شول، یینـی تشـتې تـه ا شـول 

ودریـدل او د شـوروی  اویینی توپک واخیستل او د هغه رژیم په مقابـل کـی

ک ل.یینـی دتجاوز په مقابل کی خپل ملی او دینی او مذهبی دنـدی تـر سـره 

ــی  ــدانان شــول او دپیســواو قصــرونوخاوندان شــول او یین ــوی قومان ــوی ل ل

ــه دغــو  ــه مهــاجر شــول اوپ ــی ملکونوت نومــورکی شــهیدان شــول.یینی غرب

، داکتران،او ملکونوکی خپلو تحصیالتو ادامه ورک ل او اوس تک ه انجنیران

متخصصان سوی دی.خومتاسفانه د دغوخارجی افغانانو زامـن دخپـل هویـت 

خه جال سوی دی اوسم  نه پوهیږی چی دوی څه کـاره دی خـو دم غنیمـت څ

یــا نوراونـور بـولی، خوداســی ی،جرمنی،فرانسـه وی یګنـی اویانونـه امریکا

 وی نه دی. سربی جامعه کی تر اوسه  پوره جذب ی چی په غمعلومیږ

په دی کـی شـک نشـته چـی یوانـان دیـوی ټـولنی او دیـوی جـامعی د 

او په متمـدنواو مترقـی ملکونـو کـی ورتـه پـه درانـه راتلونکی معماران دی 

سترګه کتل کیږی او ډیرارزیت ورته قایـل دی. یکـه خـو ټکـ ه انجنیـران، 

ماهرډاکتران،حاذق طبیبان، لـوی  لیـډران او سیاسـتمداران،نامتولیکواالن،او 

ــته عالـمـ  ــدان، زبردس ــاری هنرمن ــی س ــامتو او ب ــویی جنراالن،ن ــتر پ ان، س

راویـی چـی تـه د دغو یوانانو له مینځ څخـه  میـدان  مخترعین او ټکنیشنان

ژوندون ته بدلون ورکوی . د دنیا  اوسـنی ټولـه علمـی، اقتصـادی ،نظـامی، 

طبی او  اطالعاتی  اختراع گانی اونوی اکتشـافات د یوانـانو دفعـال مـاغزه 

ول دی. نوالزمه ده چی حکـومتی چـارواکو همیشـه خپـل توجـه ودغـه محص

 . مخکش نسل ته وقف ک ی

ګران لیکوال جنـاب اتمـانزی صـاحب د دغـه بـی هویتـه او بـا هویتـه  

یوانانو په فکر کی شوی دی او غوشتی دی چی د دوی دمرستی دپـاره یـوه 

دوی اقتصــادی  اصطالحاتوډیکشــینری تهیــه کانــدی ترڅــو د  -و ه سیاســی 

ضرورت په رفع شی. له دی بابته د اتمانزی صاحب کـار خامخـا د قـدر و  

 دی. 

محترم اتمانزی صاحب ته داپیشنهاد کوم چی ددی اثر نوم ته تغییر زه 

اقتصادی  اصطالحاتو و ه ډیکشینری یا فرهنگ( نوم  -ورک ی او )دسیاسی

دا وی  چی که دوی ته زحمت نه وی ، نویه بـه یورباندی کییږدی. بل داد 

چی د دی رسالی دوهم فصل په تعلیقاتوکی ونومـوی، د دریـم یپرکـی دپـاره 

وم  مناسب نوم نلرم خود یوپیوستون)ضمیمه( په شـکل هـم کیـدای شـی زه ک

 چی دغه برخه هم د رسالی مل شی. 
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ــه النــــدی  اصــــطالحات :  ــتباه  نــــوی کــــړی دغــ ــه مــــی اشــ کــ

(، از خــــــــــــود exsistentialisl،اگزیستنســــــــــــیالزم)NGOانجــــــــــــو

(، Pastmoderneism(،پســـــت مدرنیســـــم)Evolutionبیگانگی،تکامـــــل)

( Caste( ،کاســــت)paradox(، پــــرادوکس )Pragmatismپراگرماتیســــم)

ــم) ــیو Realism،رئالیســـــــــــــــــــــــــــــــــــ (، راســـــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، Politic(،سیاســــــــــــــــــــــت)Rastionalismنالیزاســــــــــــــــــــــیون)

ــیبرینتیک) ــی)cyberneticس ــیال دموکراس (، Social democracy(،سوس

،خانواده او یوتعدادنور اصطالحات پـه دی اثـر کـی  طبقه، طایفه، قبیله، قوم

ــه    ــه ورت ــا ترســترگو نشــو، خوک ــه دا وی چــی زم ــره ب ــوی بهت زحمــت ن

په پای کی زه اتمانزی صاحب  الحات هم پخپل اثرکی ورزیات ک ی.دااصط

ته مبارکی وایم او د ده بریاوی دفرهنگی کارنو په میدان کـی هیلـه لـرم. پـه 

 درنیت.

 2۰۰۸/ 12/  23ګوتنبرگ یار،  / سیستانی   سویدن 
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 وم دمقاله سی و

 

 پلزائی گنجینه بزرگ از حقایق عصرامانی پوخ یرات

 زائی( لپپو )تألیف عزیزالدین وکیلی 

 

 معرفی کتاب

ف عزیزالدین  وتالی ان« نوشتهمان هللا شاه واستقالل فغانستا»سلطنت 

امه های شاه  ناگفته در بارۀ کارن ز حقایقی  ابزرگوکیلی پوپلزائی، گنجینه 

ه با اسناد ومدارک وشواهد  ک ست وا فانلخامو  ان فقامان هللا غازی و موا

نایاب  تاریخی ،از سوی اکادمی چاپ  

مه رشاد در کندهار درسال  ال عشرنو

وی  م( در دوجلد )حا2017ش/1396ری)اج

 ه چاپ رسیده است. ه( ب حفص 1152

حقق  د ومرجمناین مژده را دوست ا

د جناب معصوم هوتک بمن دادند و با  شمندان

  رام، آن ( اف ید ی )پ ارسال یک کاپی از

رق شادمانی وخوشنودی  نمودند. من این  غ

مرور کردم    دهزمتن دوجلدی را  بطورشتاب

ثار  در آ  ن که تا کنو در آن توجه مرا بخود جلب کرد  ومسایل وموضوعاتی 

 مورخان دیگر ندیده بود. 

 مرحوم عزیزالدین وکیلی فوفلزائی                                        

اول از محقق ارجمند شاغلی هوتک   ات نم میداد وخ  فهظی دراینجا و

ع  ل این اثر گرانسنگ تاریخی مط  پ چاواظهارامتنان کنم که مرا از طبع 

رشاد قندهاری توفیق   عالمه  می نشراتیساختند ، وسپس برای مرکز عل

بعد از مرگ آن  چنین اثر مهم تاریخی ر وچاپ ر نش که د بیشتر آرزو کنم 

م کرده اند واهل کتاب  دااقرنظحب اوص عطالرا مورخ کم ادعا ولی پ
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سودمند خویش شادمان   ار کوبخصوص عالقمندان تاریخ کشور را با این 

 ختند. اومسرور س

خان ذهین وفهیم وصادق  رازمؤ زائی،لپوپمرحوم عزیزالدین وکیلی 

خوشنویسی وخطاطی و تاریخ دودمان   .و با هنر ود ب ان البیان افغانست 

و بیشتر اوقات عمرش   شت دا صیخصوبی د نمقعالسدوزائی وشجره شناسی  

 تاند.     را در این دو عرصه گذش

مین سالگرد   9۸زرامیداشت پرشکوه اسال  با گمان ط جوانان و

  قشار ادند که نهضت استقالل امانی درمیان اان د شنل کشور، استرداد استقال

ه  رد عالقمندان بیشتر پیدا کز تا روز وبخصوص جوانان ما رو لف کشور مخت

تر  ی جوانان را برحس شهید پروری  زیاد تر وگسترده اهخو ل تقالسا س حو

ایجاد کرده که از خود   مه آزادگی این درک را در مرد یح رو ساخته است.

  دید، ارگرکه در فکر حصول استقالل ازسلطه استعمیتی صخش:اولین بپرسند 

 ور بود؟ ک از رهبران سیاسی کش کدام ی

ی : قبل از ظهر روز  زائپلپو  ول بق  ه ک  د وب ی از معلومدارشاه امان هللا غ

می کابل از دست  اظن  ن ش تاج استقالل را درمیدا1297حوت 9جمعه 

ت را مشروط  سلطن جه: این تاوبه عاساکر ومردم وعده داد ک ت عساکر پذیرف

ه مولف سراج التواریخ  . وبگفت215 رمیگذابه حصول استقالل کشوربسرم

ه دریشى سربازی  ک لىا ح در هگاد یعد سج،امان هللا خان روزنهم حوت، در م

کرد: » اول برهمه   م عالاعساکر و شهریان کابل داشت ، خطاب به به تن 

هم که من تاج  مید  ت رالن و بشا ملت نجیبه خود این را اعدیق صرعایاى 

انستان بسر  یت داخلى و خارجى افغل وحاکم تقالاس افغانیه را بنامسلطنت 

ن ! من این لباس سربازى را  ز معزیت مل »:  ت فگ دهنهاده ام.« وادامه دا

سازم !  نالل را براى مادر وطن تهیه قتاس لباسبیرون نمى کنم تا که از تن 

را به  غاصبان حقوق ملتم م تا که ى کنمن در غالف  « » من این شمشیر را

 216شانم !« د نن ى خوجا

به   را  نا ستانو هنگامی که شاه امان هللا این ارزوی بزرگ مردم افغ 

عدی نگرفت، جهاد برضد  ند برتانوی اطالع داد وجواب مساه مت وحک

 
چاپ اکادمی عالمه ان،نستاخان واستقالل مجدد افغهللا ،سلطنت شاه امان یپلزلی پویزالدین وکیزع-1

 49۸ص  ، 1396ندهاررشاد،ک
ن،نیز هللا خارامان میه اشتهار امی، اعال 966 صم،ش سوبخ4جلد، اریختولاراج فیض محمدکاتب،س  - 216

 .نهمیز دراین زمانیداکتر  اظم وک قاالت داکتر سیدعبدهللام
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وآزدیخواه  مردم دلیر وکسب استقالل را اعالم داشت  ر اطخ انگلیس ب

ماه  یک  س از اده پیکار با استعمار انگلیس شدند وپن آماج ان با سروافغانست

  ات رکامذ ه درنتیج ه آتش بس ومذاکره نمودند و بازی دشمن را وادار بجان

پندی، انگلیس استقالل سیاسی افغانستان را برسمیت شناخت  ولرارد  صلح 

  ش این موافقات را امضاء نمود 129۸اسد  2۸در روز هللا غازی  ان موشاه ا

عد از  داشت ویالم ن اعافغانستا ن را به عنوان روز استقالل روز آ  واز همان

  با و  د تنفرگمین ما آن را به حیث روز ملی خویش جش  آن هر سال مردم 

  ه انفوسازوسرود ونواختن دهل  واتن ملی تجلیل میکردند.ولی متاسانی دمشا

  ه رنگ تر شد ثور، تجلیل ازاین روز کم ۸یع اثورو فج 7که بعد ازکودتای 

رمان پرستی  ازار قهتو،بونا ودرسالهای پس از طالبان وحضور امریکا رفت 

الل  تقاس  وزن ر اون ع ه ب سد ا 2۸ری، رونق گرفت وتجلیل از روز وشهید پرو

  ی ر یاش کشور روبفراموشی نهاد ونزدیک بود، از رسمیت بیفتد، اما هو

د،  سا 2۸ه روز افغانستان سبب گردید تا دوبار جوانان بیدار واستقالل طلب 

در این تجلیل ها  ند. هرقبدارامی ین میراث گرانبهای  نیاکان خود را گرا

ی وحدت  راب ی ملات سسا ح ا زهداش تر وپرخروش تر باشد، به همان انپرجو

امان هللا   ت نلطسکتاب  حفظ استقالل ملی کشور در مردم تقویت میگردد. و 

 حماسی آغاز میشود که:   شاه، با این شعر

 بسته  اند         شیر مشضۀ به قب  آزادگی

 د بدو کننرا  خود  مردان همیشه تکیه  

 مردی بزرگ باید و عزمی بزرگـتر          

 د کنناو ی رو ی ن  ه ب ت  التا حـل مشک 

گ  رتاریخی که مبتنی برواقعیت های عینی و چشم دیدهای رجال بز   

وع همان  زتاب جراید و روزنامه های مطباهیم در معرکه استقالل ویا بسو

هبران  لت  و ری دورسم شد وسخنرانی ها وبیانیه واعالمیه هاین باامز

از   که د انعه لاطم ل ابوقزتاب دهد، بدون تردید مهم ومعتبر عصرامانی را با

تا مردم   د د گریخواندن آن عالقمندان تاریخ استقالل به وجد می آیند وسبب م 

اه شوند  د آگوخی نیاکان بخوانند واز فداکاری وجانباز اتاریخ کشور خود ر

 د. کوشنبودر حفظ میراث نیاکان خود 

مینویسد:   و مدارک تاریخ دورۀ امانی ی در مورد منابع پوپلزائ

خط   عصراست که بدست  دورۀ امانیه اوراق خطی آن یخ اریق تا ثو  ین ر تهب»

دوم آثار مطبوعاتی   ۀعهد بیادگار مانده و بدرج آن ام ک پادشاه و وزراء و ح
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ه  رسید مطالب باحذف حواشی و جزئیات به نشر  اکثر هست زیرا کآن زمان ا

  مهمترین کتاب مستند دیگر ...است.  متهای عمده اکتفا شده بمحض قسو 

رجال آندوره است، ولی چون تا چهل سال بعد  ای ه شت ادد یا ه نیاماصرع

ت خاطرداشت و  سکسی نمی توانست و هم نمی خوا یهنانقراض سلطنت اما 

هم هر کس جرئت نداشت تا از هرکس  د و یو بهر کس بگچشم دید خود را 

بدین طریق نیز حیف و میل   ویسد.غالب یادداشت ها سد و بن بپر یماً مستق

 217«گردید.

داشتهای مؤلف دراین است که وی تاریخ های وقوع   اد ی  دیگر  راباعت 

آن با سنه   ی قمری، هجری شمسی و مطابقت رج ه ه حوادث را به سه سن 

سراج التواریخ )تنها سنه قمری   مولف  ه ت.روشی  کمیالدی ضبط کرده اس

برده(،این روش مدنظرگرفته   ر)سنه میالدی را بکار و غبا  فته(ظرگررامدن

 .   ست نشده ا

مردان بزرگ ونوابغ عصراز دو    کتاب مینویسد:ب تارشگفپیر د  لفؤم

نان  ه رهبران وقهرمالبرکنار نمانده اند و ازآن جم  لف اگروه موافق ومخ

نت  ازی است که از روز جلوس تا خاتمه سلطشاه غ امان هللا بزرگ یکی 

ت.از جمله رجال موافق آن نابغۀ  ف و موافق برخورده اسوه مخالدوگرب

الدین) پدرنویسنده این کتاب( است که درسال   ام نظ اج الح  هم ی کی یرشه

دیده ازجهان   ش درکابل 1344ودر نیمه سال  د مآ ا ش درکابل بدنی 1263

روزگار چون در دوران فعالیت   ش آن راحوادث وگزفروبست واین مبصر 

،  و ذخیرۀ هوش وخرد وتجربه ملی  21۸داشتاشتراک نیه اما  های عهد 

این شخص مقرب ومعتمد دولت  ه ختوند وا  هرد وآ  معج ودرباری وهم آثار

ترین )عزیزالدین وکیلی  م کن ی کومت آنقدرتاثیرنمود که موجب شد اوح

فحات این کتاب  یب صت رتألیف وت ائی( مطابق مقتضاء فکر پدر به زفوفل

  219توفیق یابم.« 

 
 32تان، ص فغانس واستقالل مجدد ا هشا هللا سلطنت امان- 217
از  شد ومی  خان ضرت مادر امان هللای علیاحئی،پسرماماپدرعزیزالدین خان پوپلزاان ن خینظام الد- 218

عین دفتر و خان  متصدی امور اداره م الدینراهیم خان ونظاله بود:»محمدابعین الدور وضح حبینمصا
بل مقا قیام امان هللا خان درزمان (در 70پلزائی ،ص و«)پودند.رات یومیه ببمخان یارجراقب موله والد

به شاه ر هزن راندطئه خووشف تک زاوپس اباد تعیین گردید  جالل -لین راه کابکاکایش، ناظر وآمر محافظ
ل روتنئول کس هی وممطبخ شاپزان آش آمر پیش خدمتان دربار ورکرده وهار ماه بحیث سمان هللا مدت چا

 (132پلزائی ،ص و.)پرر شدشخص شاه مق یغذا
 26تاب، صارکگفتش نت امان هللا شاه و،پیسلط- 219
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:» نوشتن تاریخ دورۀ امانیه یک نمونه ومثال  وه میکند الئی عپوپلزا

وآزادی دوستی است... پدرم نظر به  ی ستود  فانر وع ی توس ند روشن از وط

ش[ خود به این کار دست  1344 ا ت ش 13۰۸] موانع مطبوعاتی سالهای 

که به معرفت اوشان از چند  این م همن سپرد و یافت و اما یاد داشتهایی که بن

نموده ام وظیفۀ ملی  امانیه استفاده فکری ر دولت همعص های نفر شخصیت 

وصیات دورۀ امانیه تا مدت بیست  خص ء افشه اکا رچ د.دیمرحومی بجا گر

از   ود ونوشتن تاریخ آن دوره هم ب نن اسال بعد انقراض آن دولت کار آس

مانی  که امان هللا شاه هنوز  خود ز ه نمیشد.و عهده وصالحیت هر فرد شناخت 

ین تذکار دست یافتم وآن  ع آوری اکثرمحتویات ا تیب وجمه تر شت بحیات دا

 220طبع دیگر آثاراشتغال داشتم..« و یف لتان و می نا وج قی روزگار تر

ر وهرصفحه   آن از چشم  طسهرو این اثرکه هرجمله  وهرپراگراف 

لیرتبه دولتی که با  ل عااجاز قول ر خود مؤلف یا پدر مؤلف و یا ای هدید 

یدهای  داشته وخاطرات وچشمد  دت شخصی ارا نی و مؤلف روابط خاندا

ا از روزنامه ها وجراید  وی، هشد شت اد  د ای، ند خودرا به مولف بیان نموده ا

سی داشته،اقتباس گردیده  رتدس داخلی وکمیاب همان عصر که مولف بدانها 

 شد.  میبا ری برخوردااز اهمیت واعتبار بسیار زیاد  ،است 

سال   ۵۵مولف و از فوت پدر بعد سال 2۰این یاد داشتهای با ارزش، 

ردیده  گ یب ت ترف و یلات  ( 19۸۵ش/ 13۶۴بعد از عهد شاه امان هللا در سال) 

نشرآن   رای ط بیاست. بعد از تالیف این کتاب ،سال های زیادی گذشت تا شرا 

ز  مرک ف ردهار از ط( در قن2۰17ش/ 139۶درسال )  ه فراهم شد و باالخر

   علمی ونشراتی عالمه رشاد به چاپ رسید. 

هزاروپنجاه وهشت عنوان مختلف مورد بحث قرار  ن کتاب یکایدر

یک رساله است،ونمیتوان از همۀ  برابر  ن وی نا آن ع ت سرفه تی گرفته که ح

ه کرد که حاوی  ربه عمده ترین مسایلی اشاوان میت آنها دراینجا نام برد، اما 

 مثالً: ت ، س اقابل مکث ه ونکات تاز

رمستوفی الممالک  تل، فراشب قدر  موقعیت خیمه امیر حبیب هللا خان 

رضاخان   لی ع هشا ام د اع ل یالد  درجالل اباد ودستگیری و دالیل اعدامش،

منحیث  رضا ی لعافسرنگهبان امیرشهید واتهام زدن مستوفی المالک برشاه 

نقش   اد ،ب آرقه جالل الم رسول هراتی رهبرشورش فغقاتل امیر، عاقبت 

 
 28ارکتاب، ص،پیشگفتهللا شاه وسلطنت امان - 220
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قیام شهزاده  ن وی در وخاندا خان  هللاعلیاحضرت سراج الخواتین مادر امان 

ر، حبس امیر  شوک لالستق ال وص حو ر امان هللا خان برای انتقام خون پد 

جبهات جنگ با   ر د  ن انصرهللا خان، امتحان گرفتن ازهواخواهان نصرهللا خ 

ویر جلسه برای  وتد  لباباد وکا دمان طیارات انگلیس برجاللرانگلیس، بمبا

استقالل   عالن روزانگلیس، ا ر برابر  د ن هللا جنگ یا صلح وموقف شاه اما

  2۸گردان سرا( درروز و راسن ستاب   راورجد  کابل )واقعدر قصر زرافشان 

وبکارگرفتن لفظ   ملی یت و هش، تعمیم کلمه افغان به حیث 129۸اسد سال 

سبی وارسال نان  ات نش ای، قطع معجای روپیه در مسکوکات دولتبافغانی 

هللا  ن، کشف توطئه ترور امان سردارا های  خانه پخته از مطبخ سلطنتی به 

ک خانم معین السلطنه  ری تح به اه ش  ی اذ غ درخان از طریق انداختن زهر 

کردگی اخترمحمد  بسر غه رقنصرهللا خان،کشف دسیسۀ ترورفزیکی شاه در 

ت واقوامی  خوس رد مالی لنگ شورش نورستانی، خان حمدصفرمپسر ناظر

می کنر بسرکردگی  وتهای قوک ق تراشا که ازوی  پشتیبانی میکردند،

ی  مال ش رشوبی وکرس ی راب میرزمانخان کنری ومردم ننگرهار وشمالی

  ، د مالی لنگ لنگ، آمادگی مردم هزاره برای اشتراک در جنگ برض

از   تن دیگر ازهمراهانش بعد  51وی مالی لنگ ومحاکمه  او تگیردس

جان  بود یاد نطاق،بنای منارعلم وجهل در دهمزنگ بخاطر است  هاچهارم

ی  هادرپغمان و پاسخ  13۰4ویه جرگه تگان شورش خوست، تدویر ل باخ

وای شاه امان هللا به پرسشگران شامل لویه جرگه، تفتیش  حترمپو  انهرنگشور

رین  هللا وتقدیر ومجازات مامو ن ارف قندهار توسط شاه اما ومع تی لودوایر د 

  داث شهر ر،احندهانرانی های شاه در خطبه های روزجمعه در ق، سخت یآنوال 

  ی م وعمغ ی پغمان، وبند بتخاک واحداث با داراالمان و شهرتابستان 

حوت یعنی روز اعالن   9و روز تاریخی درسال: یکی  روز د  یلل تجبل،اک

د  درماه اسد بمناسبت  استردا ، ودیگری برای یک روز ان هللاام ه سلطنت  شا

ض  ع مرشیو  هشت روز،گرچه  در بعضی ازسالهای بخاطر  )بمدت  استقالل

  ار زگرب سد ا 2۸اسد یا قبل از  2۸بعد از  یا وبا( جشن استقالل به هیضه)

اری محمودسامی ومحمدصادق مجددی با بچۀ سقو در جهت  مکه ،د(میش

ی برای کسب سلطنت  د خان، تالش محمدصادق مجد  هللا ن امسقوط غازی ا

لمشایخ ویا سردار محمدعثمان خان  نورا شیا برادر برای خود 

)متذکرۀ غبار(   ف دربارۀ حزب سری درباراره مول م اشی،عد محمدزائ

ایت مردم لغمان،  ربراثر شکضوح  ی نشسرم  فیرطر ب ن، ،سفرشاه به لغما 
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ده ها  وان هللا ازمیربچه کوت...ه امشا اتردید افواه صحبت تلیفونی بچۀ سقو ب

بخود جلب کرد که من آنها را در  را  م اتاب توجه موضوع دیگر در این ک

ات وخصوصیات ندیده  بیبی وفرهنگ با این جزئیاتب، وح ار،کی غبتاریخ ها

د که اطالعات کدامیک ازمورخین ما با  شومی داپی  ل اوس ن ای ن ام، وبرای م 

   ور تراست ؟ ت بد یققححقیقت نزدیکتر وکدامیک از
 

 کیلی پوپلزائی کی بود؟وعزیزالدین 
  د از ی، در یک خانواده فاضل وبادانش وبهره منلزائ پوکیلی پ و ومرح

  ود ،منسوب به قندهار بدنیا آمده ب کاوت خوش نویسی وشعرگوئیعداد وذ است

ه بابا تا ختم دورۀ حکمروائی سدوزائی، ازمقام و  شامد حا مانز زا هک

چون چند تن از اجداد  .رفراوانی برخوردار بودند عتباوا  د صالحیت واعتما

تقا  ( ارلطنت لزائی،به مقام  وکیل الدوله)وکیل مقام سپوپ ن یم عزیزالد مرحو

  رراس ، به همین خاطر او و پدرش نظام الدین خان ابن221ته بودند یاف

ن سردار فقیرمحمدخان مامای  کیلیب  تخلص میکردند وچو بون ا دخمحمریقف

ندان شاغاسی خیل، از عزت  امان هللا خان بود، مثل خ اه ارشد اعلیاحضرت م

ات  ر ثب د ود ندی درنزد غازی امان هللا برخوردار بودنر بلابمقام واعت و

  ز ور ب ود ن هللا تالش وسعی فراوانی از خ یت ازمقام سلطنت شاه اماوحما 

 . دند اد 

م عزیزالدین وکیلی پوپلزائی از نبیره ها وکواسه های  سردار  حومر

ن بیگی)  تیمورشاه درانی وظیفۀ دیوا  ن پوپلزائی بود که درعهد  خا هللا د عب

ید   داکترجاود. ی بوالیه( را داشت وشخص سخن دان وسخنور آگاهرت مازو

ن  خا  دهللا بع  ر اد سرل این قطعه شعر را به مناسبت بنای شهر قندهار  از قو

 فوفلزائی ]وکیل الدوله[ نقل میکند : 

 هشادمدمی که شاه شهامت مدار اح
 ـر نهاد ـباسـتـواری  هــمت بنای شه

       بناء  ه د این تازجمال ملک خراسان ش
 دز حــادثات زمانش  خـدا نگهــدارا

 (79اوستا، ص  داکترجاوید،) 

 
نسب خود را سلسله  مان )شاه زمان(ن کتاب درة الزی درپایاائزلوپک، پوم هوتصی معقاآ قول به - 221

خان د عمران ابن سردار محمخمد قیرمحابن سردار ف خانن دیلانظام  ن ابنزیزالدیع رد:ب چنین نام می

خان  عبدهللال الدوله ابن سردارخان وکیر محمدعلم امین الوجوهات(،ابن سردان) خا نابن سردارمحمد کال

 اه. سیستانی[.ه بابا وتیمورش ر احمدشااصعم] دولهکیل الو
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  ار رد سه د کوب  ی فوعر م قلعه دیوان بیگی واقع چهاردهی کابل ،محل

  ن همی  در ی انش درآن زندگی میکردند. عزیزالدین پوپلزائ عبدهللا خان وخاند 

ن  ی مهبه شود و چشم بدنیا ک استقالل  گ جن م اهنگش  1297قلعه درسال 

آموزش های  نخستین  ائیپلزوپ نامید.  او خود را فرزند استقالل میاطرخ

  ظبت اوم و ه وج ت هنری یعنی  خطاطی وخوش نویسی را بنابر دینی و

د  هعدر وکیلی پوپلزائی ازاین قلعه آغاز کرد، وسپس رخود نظام الدین دبرمد پ

که   د ونرسانده بیمات ابتدائی را به پایان ل هنوز تعو شامل مکتب شد انی ام

ودکان مردم  بروی ک  کابلو بردروازه های مکاتب ومدارس با تسلط بچۀ سق

  به مکتب  رهباود  ائیزپلوپ  ینلد با رویکار آمدن نادرشاه،عزیزا مسدود گردید.

س از  پ و د اادامه د به دروسش درعهد سلطنت نادرشاه وظاهرشاه رفت و

  ت و فرهنگ شمسی در وزارت اطالعا  1317فراغت از مکتب، در سال 

نر  ه ون به د. چگردیبه تقاعد سوق  13۵2به کار نمود  ودرسال شروع 

  ات عال اطت وتوانائی اش هنوزهم ضرورت احساس میشد، بکار در وزار

هجوم   1371مه داد  تا آنکه  تنظیم های جهادی برکابل در سال داا گهن وفر

 ت. هدم گردید واو هم گوشه گرفنظام دولتی درافغانستان مو ن  ند د رآو

ی  نویس ئی عالوه برتاریخ نگاری وشعرگوئی، درخوش پلزاو پمرحوم 

  شت داف ومتفاوت آن یدی طولی وتوانا لیوگرافی( در انواع مختلطاطی)کاوخ

از طرف   13۴2م پوپلزائی بود. پوپلزائی در سال حومر لی اص کسلمو

  قلم افغانستان  خطاط هفت استاد و ت  بحیث ګ وقهن رفوزارت اطالعات و

 فن را از سوی شاه  نصیب ګردید.  ینا ی د استادال موشناخته شد 
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 ی هفت قلم استاد عزیزالدین وکیلی پوپلزائی از هنرخطاط ه اینمون

 
  خصوص و ب  یدر هنر خطاط  یلزایوپپ  یلی وک ف وص  رد  ،یل یاستاد خل

   : ت اس هرا سرود  ی در بخِط شکستب، این رباع

 ز نخست  یسی شنووگشته َمثـــَل به خــ یا

 تست  ۀ هنــــر خام نیازــــــــــخ  مفــــتاح

 جــاد یا ار قلــــمح و ـــوکــرد خـــــدا ل تــا

 شکسته را چون تو، درســت  ی کس ننوشته 



 472 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

 (2۵۵ص ، کابل  13۵0طبع، خیانجمن تار  ، نکهن افغانستا ی وشته هاو نخط  خیتار، یبیبح مهعال )
 

  رهنگی وباپلزائی یک خانواده علمی وفو آنجایی که خانواده وکیلی پ زا

اصی  انائی خی تولطنت درانی بود ودر خوشنویسی وانشاء فرامین سرسوخ 

  ار لتی ود  مه مف ایفن همواره در دولت سدوزائی وظ داشتند، از برکت این

ر  اکث ش داشته اند،وچون آدمهای عالم وبا هوش وبا استعدادی بوده اند،دوب

ام  اقو ی ا عت نامه هلتی وابالغیه های رسمی وبیوتی تمام اسناد وفرامین د وح

یها وهنگامه های  اه گردشپادشگام مختلف قلمرو سلطنتی سدوزائی را در هن

ص  خااشود فراا هب  یلت دوخلعت بخشی ها ومکافات ومجازات سیاسی و 

  ذینفوذ قومی را همراه با نشرات وجراید رسمی وخصوصی جمع آوری

  د به وخراستعداد را به فرزندان با سواد و پنی میکردند وثمه به ثمه آ هدارونگ

 ارث میگذاشتند.  

این خانواده   زبردست وخطاط  شمند ودانآخرین شخصیت با فراست 

م الدین وکیلی به  ظا ن د خو پدر از  ارد نایعنی عزیزالدین وکیلی بود که آن اس 

اده کرد و در دوران  استفی ت سارث  برد و از این گنجینه بی نظیرتاریخی بدر

ای مختلف ، بصورت  بت هس ارا به من یت خود بخش های مختلف آنهارمامو

ذی معتبر  ازآنها امروز به حیث ماخهریکی  د کهسانیکتاب و رساله به نشر ر 

فغانستان قرار می  ا نگ ه فرخ وی ارترد   یقمورد استفاده اهل تحق

 کتب ذیل اند: ائی لزپو گیرند.ازجمله تالیف های مهم چاپ شده مرحوم پ

 (، ش1333ورشاه درانی) دوجلد،کابلم تاریخ تی-1

 ،ش( 1337زمان فی تاریخ شاه زمان)یک جلد،کابل ة الرد  -2

 ش(، 1346خرقه شریفه قندهار،)کابلتاریخ   -3

 ش(؛   1334ه)کابل  یال مت زارو  ای  یعل ا  تذکار دیوان همایون  -4

ز استادان  یی اها ههنر خط در افغانستان در دو قرن اخیر بانمون -5

 ش(، 1342  ؤلف و )کابلمگذشته و معاصر

د جمال الدین افغانی که به مناسبت  ت سیشازرگد ومۀ بمنظ -6

 ش(؛، 1355بل لگرد مرگ وی منتشر شد)کادمین ساهشتااشت بزرگد 

   ؛(ش1355خزینةاالشراف )  -7

 (،  ش 1359،کابل احمدشاهی )دوجلد  یخ ار ت  -۸

 ( 1364کشوراروپا وآسیا) کابل  سفرهای غازی امان هللا شاه در -9

  -ش1364غانستان)تالیف د افد جاستقالل م سلطنت امان هللا شاه و -1۰

 ( 1396چاپ قندهار  
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 ش(؛  1367تحفة المولود )   -11

 دیوان رحمان بابا؛  -12

 ه(  د ش پ اچن) تا فرهنگ کابل باس -13

 در دو قرن اخیر؛ زنهغ-14

 ن؛ تا س نرسالۀ دیوان اعلی در تاریخ ادارات افغا -15

 ش(؛ 1369بل  ا دارالقضاء در افغانستان)ک -16

 ش(. 1356درانی)کابلشاه رواشعار تیمدیوان  -17

الذکر،از آثارآماده چاپ   ق ه برآثار فوعالوسیب در بدانشنامۀ ادب فار

 وجه میکنند: ت  لب جا امهنن  یا  بهی  مرحوم پوپلزائی کتب دیگر 

 تقویم و تاریخ که خالصۀ چهارده سده است؛  -1

 طابع و جرائد افغانستان؛ مخ یر تا  -2

 شاه غازی؛   احمد  ت ن اعلیحضرخ ابدالیان قبل از زمایتار   -3

 قرن اخیر،   ر دووم د نگاهی به تاریخ طالبان عل-4

  ون  ی هلد  ش در1373سیاحتنامۀ دهلی که نگارش آن را در سال -5

 ود؛ب  ده رک غازآ

 ش آغاز کرده بود.  1374حشمت التواریخ ،  در جدی    -6

  ان،  یکی از آثار گران ت شاه و استقالل مجدد افغانسهللا انماسلطنت 

آن  عات موضوحوم عزیزالدین پوپلزائی  است که مطالب وی مرخ یبهای تار

 .  ت ساه شد توسط پدر مولف ثبت ویاد داشت  لطنت شاه امان هللا  درزمان س

پوپلزائی، یک شخصیت شناخته شده  الدین وکیلی یزعز وم مرح

پوهاند  اد، زاصر مورخینی چون: احمدعلی کهومع است  فرهنگی افغانستان 

  و رشتیا و دیگرکسانی است که با تاریخ و  فرهنگ ار، کاتب،حبیبی، غب 

ً پ شته اند، ی سروکار داسندگنوی وپلزائی، بیشترعمر خود را در  عالوتا

وانجمن تاریخ بحیث یک عضو مسلکی   گ،هن ر وفات ع الطا رت زاو

کرده  رپسی وخط شناسی خطاط نره ومتشخص در عرصۀ تاریخ نگاری 

 است.

وبه تبیین وتشریح  داشت  سبک خاصی پلزائی در تاریخ نگاری و پ

نگی  ید نعمات مادی و چگوم وشیوه تولمرد  یشتی مسایلی از قبیل وضع مع

وران واهل  ه ن وپیشرا کا بهکس ا وی (نمی ز روابط میان )دهقان( و)مالک

نکاتی در بارۀ قیمت  لمش ق ر یبازار نمی پردازد، با وجود اینکه گاهی از ز

بناء ساختمان  ومزد  غن و آرد و ر  شت وبار از قبیل گو ر مواد خوا
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  او ثبت وقایع براساس رکلی  برای بطو مگر ومزدورکارعادی فرو می چکد،

د تر اهمیت داشت و  یاز  ی ار نگ خ ری اترد  ثه سنوات وتاریخ وزمان  وقوع حاد 

واندیشه هریک  فکر وت د متعتقد بود که :»تاریخ یکی است واما طرز دی

تحقیق را پیرو  ورت صو یک تالیف تفاوت است که نباید هر م نویسنده از هم 

  222  .«ویا بالمثل یک دیگر دانست 

  سلطنت امان هللا شاه، به نظرم مهمترین  اثرتاریخی  در هرحال،کتاب 

ی بسیاری  شد که با معلومات واطالعات تازه وناگفته هابامی  ئیلزاپپو م ورحم

  وظاهرسلطنت نادرشاه  ن نوشتن آن ناگفته ها در عهد امکا که  همراه است 

 پایان      ی برای مؤرخان ما غیرممکن بود. کراسوم ودهه دی   هشا
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 م چهارمقاله سی و

 

 افغانستان  دومطابعیجرا خیتار کتاب

  تیجمهور ۀاز آغاز تا دور

 

 ی پوپلزائ  ی لیوک   نی زالد ی:عز  سندهینو 

 کتاب :  مشخصات 

 7۸2صفحات: تعداد 

 ی کاغذ اعل- یر یکتاب:وز قطع

 علوم افغانستان   ی :اکادمناشر

 ر یش،مطبعه به 1397چاپ: سال

کاب پرارزش   نی نسخه ازا کی

پسرمولف   یپوپلزائ  یل یوک دهللا یعب را

  گراز یبا دوکتاب د  یمرحوم پوپلزائ 

پوست از   ۀ لیمولفات پدر را بوس 

فرستادند که   دن یبه سو می برا ی هنگر

 . کنم ی تشکرم  شانیاز ا  له ینوسیبد 

 

 مطبعه: -1

و روزنامه ومجله و رساله و   د یدستگاه  طبع و چاپ جرا یعن ی مطبعه

ومحل چاپ اوراق   یدولت  ح یولوا  ن یوقوان   ها  هی ها واطالع  ه یکتاب واعالم

  سندگان یچاپ آثارمولفان ونو گاه یبهادار)صکوک( وبانک نوتها وهمچنان جا 

  ی . پس مطبعه نقش مهمره یوشاعران ومترجمان وهنرمندان وغ بانیواد 

  ی اس یوس  ی وفرهنگ یو استحکام روابط اجتماع  ی واطالع رسان یگاهدرآ

  ی مطبعه ک درکشورما  نکهی ا دن یفهم  نی جامعه دارد. بنابر کی ی واقتصاد 

مردم   یواردشده وشروع به کارکرده اند ، برا  ی وازکجا وتوسط چه کسان 

  ن ی زالد یضرورت توسط مرحوم عز نی ضرورت است وا کی وجوانان کشور 
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خدمت   ن یرفع شده است. بخاطرا  ی مشهورکشوربخوب خطاط ی پوپلزائ ی لیوک

 ! م یاه خویم  یرا گرام  ادشی روحش را شاد و ی مهم فرهنگ

 طال به کارگران مطبعه :  طهیخر ک ی یاعطا-2

بار دانستم که شاه امان هللا کارگران   نی اول ی کتاب، برا نی مطالعه ا با

سلطنت  واستقالل افغانستان   ه یرا  که درچاپ عاجل اعالم  ی مطبعه دولت

تحت عنوان ]اشتهار واجب االظهار[از خود حسن خدمت نشان داده بودند با  

طال به کارگران مطبعه آنها را مورد نوازش   طهی خر ک ی یعطا 

 رقرارداده است.یوتقد 

( متن  1297حوت  2:امان هللا خان در بعد از ظهر) د یگویم ی پوپلزائ

خان)پدر   ن ی وررا نوشت وبدست نظام الد سلطنت خود واستقالل کش ه یاعالم

نسخه  چاپ  و   2۵۰۰ راژیدفترشهزاده امان هللا( داد تا به  ت ،ناظم یپوپلزائ

خان   ن ی فرستاده شود.نظام الد  ات ی حکام وال ی و عنوان  ی عسکر ی به قشله ها 

سلطنت امان هللا خان واستقالل افغانستان را   یۀاعالم ۀ شام همان روز مسود 

حروف   ن ی ومرتب ی قندهار رزاجعفرخانیم ی برد وبا همکار ی به مطبعه دولت

  ع یتوز ۀوطبع وصحافت نموده آماد  ب یآنرا همان شب ترت  نخانه ی ماش ی ن یچ

  هی اعالم اپ خان از تالش صادقانه کاگران مطبعه درچ نیکردند. نظام الد 

طال را   طه یخر ک ی کرد وامان هللا خان هم  فیسلطنت نزد امان هللا خان تعر

کند. صبح روز   عیخان داد تا شخصاً به کارگران مطبعه توز  نی به  نظام الد 

ه رفت و با حضور  طاله به مطبع طهیخان با خر نی حوت نظام الد ۴ کشنبهی

کارگران مطابق   ه طال رابازنمود وبرشمرد وبعد به هم ۀ طیسرخر  ات یه

راکه طال   یکسان  ینمود وبه مهتم دستورداد تا امضا می خدمت شان طال تقس

  ن یخان اول   ن یبفرستد. بقول نظام الد  ی شاه ریگرفته اند گرفته به دارالتحر

طبع اشتهار   نی افغانستان هم  انعام طال در راه استقالل  نی واول ی خدمت طباعت

 ( 97-9۶بود. ) ص  نخانهی ماش یدر مطبعه حروف 

 شمس النهار: -3

خان   ی رعلیرشیبار دانستم که ام  ن ی اول یکتاب،برا ن ی برا یمرور  با 

  ک یدر بدل  1۸73مطبعه شمس النهار را هنگام سفرخود به هند در سال 

ازمقامات   ی کی بود ، و او آن رابه  دهیکه از پدرش به او رس  ی قطعه الماس

  گران کار ۀ لیوبه کابل انتقال داد وبوس یداریداده بود،در هند خر یهند برتانو 
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خان آنها را استخدام کرده بود،   ی رعلیرشی که ام  یماهر هندوستان 

مطبعه   ن ی شمس النهار را توسط هم ۀ د یدرباالحصارکابل نصب نمود وجر

رحوادث جنگ  شهرت داشت و د  یمصطفائ ۀمطبعه بنام مطبع نی چاپ کرد.ا

 ( 12-1۰رفت.]ص   انیازم  1۸79و  1۸7۸  یدرسالها  س یدوم افغان و انگل

 اساس القضات: -4

بارمطلع شدم که: پس از جنگ دوم   نی اول ی کتاب برا ن یمرور برا  با

در»مطبعه دارالسلطنه کابلب درسال   که یرساله ا  ن یاول  س، یافغان وانگل 

بدستورالعمل   یدوم ۀ: باساس القضاتب نام داشت و رسالد یبچاپ رس 1۸۸۵

بودند.)ص   ی مالاحمدجان قندهار  ف یحکام وضباطب نام داشت وهردو تال

بوده   زین  یات یآگاه در امور مال  ی اته یاز شخص  یاحمدجان قندهار ی ( مولو21

و  جمع   ل یتحص ی و چگونگ ات یش درباره مال 13۰1درسال  رایاست، ز

کرد و درمطبعه   ف یتال ات یبنام قانون نامه  مال یبدستور دولت  کتاب   ی آور

باردوم دستگاه طباعت   ی که برا  13۰2.درسال د یکابل بچاپ رسان  ی سنگ

وارد کابل وبکار اغار کرد دولت حکم صادرکرد تا  باج   یلسنگ از ده

  ن یاز ان. بنابر  شتر یاخذ گردد نه ب  یها مطابق احکام شرع  ات یوخراج ومال 

  م ی اد وارقام قد متون واسن ی را از رو  د یاثرجد  ی احمدجان قندهار یمولو 

 وچاپ کرد.   ن یواقتباس وتدو  ص یتلخ

درافغانستان   ات ی قانون مال ن ی اول ث یماده  بود وبح ۶3شامل رساله  ن یا

 ( 2۸7.)ص شود یشناخته م 

 کابل:  ۀمطبعه دارالسلطن-5

عبدالرحمن خان   ر یبار آگاه شدم که  ام نی اول یکتاب، برا  ن ی ا بامطالعه 

پس از   ر یوبه  افغانستان وارد کرد.  ام یداریدارالسلطنه کابل را خر ۀ مطبع

سفرکرد،در صدد    ی هند به   راولپند  ی سرایت و بدعو  1۸۸۴آنکه درسال 

  گ یب زاقعبدالر رزایاطالع دادندکه م  ر یبه ام ی مطبعه افتاد. بزود  د یخر

مالک مطبعه    ربالدرنگیمطبعه مکمل خود رابفروشد. ام  خواهد یم ی چغتائ 

  مت یسامان ولوازم مکمل چاپ بود با ق یدارا را فراخواند ومطبعه او را که

مادر سردار   ی کرد وبه کابل انتقال داد ومطبعه را درسرا ی داریگزاف خر 

در اول بنام   ه[ نصب کردند کی گیب وانی]متصل گذر د ی خان قندهار ی رعلیش
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  ی ایخانه کناردر  ن یوبعد از آنکه مطبعه را درمحل ماش شد یادمی   ی دولت ۀ مطب

 (  17-1۶کابل« مسما نمودند.)ص  ۀ طبعه دارالسلطننام »مکابل نصب کردند ب 

 کابل:  یکارگران مطبعه دولت نیاول-6

که افراد   دانست یمطبعه از هند،م یداریهنگام خر  رعبدالرحمن یام

همراه با مطبعه   د یبا  ن ی ماهردرفن طباعت درافغانستان وجود ندارد، بنابر

  ن ی تان ببرد، بنابرافغانساز هند استخدام کند وبا خود به  ز یرا ن ی اشخاص فن

  دون مطبعه ب ر یگفت:»تدو  ی چغتائ ۀ عبدالرزاق  مالک مطبع رزا یم  ربه یام

  تواند، یصورت گرفته نم  دهیآزموده وورز سانینو یکارپردازان ماهر وکاپ 

چاپ   یس ینو ی )کاپیتوگرافیکه در فن استکتاب بااصول ل  یبه کسان  نی بنابر

  ی دارند تا با معاش کاف  ی ، معرفمهارت داشته باشند  یکار  ن ی(وهم ماش یسنگ

درافغانستان داشته باشند محل   یم یاقامت وخدمت دا ال ی. واگرخ می استخدام نمائ 

چون لطف   گیعبدارزاق ب  رزا ی.«مد یبخش می به اوشان خواه ز یاقامت ن

گفت : اگرامراستخدام   ی را نسبت بخود احساس نمود،باخوش ر یوشفقت ام

  گ یب  م ی وعبدالرح گی رحمن بن با دو پسرم عبدالم  ند یفرما  ت یعنا 

  غانستان شامل خدمت اف ی وابرارعل یافسرعل یکار بنامها نی ودونفراستاد ماش

وهرپنج نفر را با معاش بلند   رفت یپذ  یبا خوشحال ر ی.امد یخواهند گرد 

وبه نصب مطبعه در   افتند یبا مطبعه به کابل انتقال  کجا یاستخدام نمود و 

 وربازارکابل پرداختند.  در ش  ی قندهار خانیرعل یسردار ش  یسرا

  گ یعبدارزاق ب  رزایپسر م گ ی:عبدالرحمن ب دکهیگویم ی پوپلزائ

  ی از زبانها  ی وترجمان یوهم در فن عکاس  س یشخص خوشنو یچغتائ 

  ی وحافظ منش ی لکنهو رباقریم یکامل داشت وحاج  ی واردو دسترس ی سیانگل

که  بودند  یکاران ماهر  ن یماش  ی وابرارعل ی وافسرعل س یخوشنو ی درعلیح

عبدارزاق   یوقت  دکهیافزا ی کارکردند. مولف م ل تادم مرگ درمطبعه کاب

بود قطع نکرد وبه   یوفات نمود،دولت معاش ماهواراو راکه وجه کاف  یچغتائ 

درحق او نوشته   خ یخان درتاج التوار رعبدالرحمن ی. امداد یخانواده او م

بود   د یکه بجهت احداث نمودن مطبع درکابل قابل تمج یاست:» ....شخص 

بمرض   ه یبود. مشارال یدهل ی از اهال ی هند  گیب  قعبدالرزا یمرحوم منش 

ومحض پاداش خدمامات او مواجب او را بدون کم وکسر   افت،ینوبه وفات 

 ( 19، 1۸.«) ص دهم یبه بازماندگانش م 
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 مهتمم : -7

خان   رعبدالرحمن یکتاب ، دانستم که درعهد ام  نی ا با مطالعه -

مهتم مطبعه   نی واول کردند یم  اد یبنام مهتمم  سرپرستان مطبعه وداک خانه را

حسن خان بود که بعد مهتمم داگ خانه پشاور   یحاج  خانیرعل یش  ر یعهد ام

سارجن وپس   می رمحمدعظی. مهتمم مطبعه دارلسلطنه کابل ابتدا م د یگرد  ن ییتع

( بود. بعد ازاو، عبدالخالق  یحمدخان)برادربزرگ محمود طرز ازاو گل م

مهتمم مطبعه    یغانیه مقررشد. محمداسلم صمهتمم مطبع  یخان طرز

  ی مهتمم تمام داک خانه ها بود. منش یشاغاس  رمحمدخانیصکوک بود وام 

 ( 2۶-2۵کابل بود.)ص  رات یمهتمم تعم  رخانیمحمدنذ 

 : خیسراج التوار -8

هللا خان   ب یرحبی بارمطلع شدم که ام  ن یاول  ی کتاب، برا ن ی با مطالعه ا-

  خ یداشتند تا تار  م یپدر تصم ات یدح وبرادرش سردارنصرهللا خان درعه

خان تا   نده یجمالخان وپسرش سردار پا  ی را از زمان حاج ی خاندان محمدزائ 

  خ ی دوبرادر سبب نگارش سراج التوار می تصم نی .هم سند یعهد خودشان بنو

 .د یمحمدکاتب گرد  ض یف  ۀلیس بو

:»از  د یگو یم نطوری ا خی هللا خود در صفحه اول سراج التوار ب یحب  ریام

و سوانح   عی پنداشتم که وقا ی امر را الزم م نی ه مکنون خاطر داشتم واگا رید 

زمان   ی ال  ی احمدشاه دران حضرت یپادشاهان افاغنه را از بدو سلطنت  اعل

   فغانستان امارت ا ار یآوان  که زمام اخت ن ی حال نگارش دهم. چنانچه در ا

  ع ی وقا د یو عزم برتس م یفرمانبردار خالق سبحان آمد تصم ن یدرفبضه  اقتدار ا 

سپاه و   ت یدر امور. مهمه سلطنت وترب  یرفتارګ نموده وخود را از سبب 

به  هزاره   محمد مغل معروف د یمحمدکاتب بن سع  ض یف دهیمعذور د  ت یرع

پادشاهان   شت محمدخواجه را مامور فرمودم که به  تحربر پرداخته  سرگذ 

  ید گرفتار بماند. با وجو ادگار یمرتب کند تا در روزگار  ی افغان را کتاب

خداد افغانستان دارم  بازهم جزو جزو که   ه یدرامورات دولت  عل ادکه یز

نموده اجازه  خود من شخصا”مالحظه کرده چک واصالح  ابد ی ی م  ر یتحر

 ( 271.«)ص دهم یچاپ را م 

درافغانستان بوده که مطالب سراج   ی ریام ن ی هللا خان اول ب یرحب یام

وهرصفحه وهرسطر آن    د ید یش م موظف،خود  ات ی ه  ق یرا بعد از تدق خی التوار



 4۸۰ از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

 دادهیمحمدکاتب م  ض یبه  مال ف خیثبت تار  یبرا کردوبعد یرابدقت چک م

  خ یپروف سراج التوار  ن ی هنگام چاپ آن آخر  ی .وحتد یاست تا درج کتاب نما

  1333. ودرسال شد یوبعد از مالحظه  او بچاپ سپرده م خواند یم  ودشراخ

کابل اتمام شد.)ص   یحروف از مطبعه  خی چاپ جلد اول سراج التوار یقمر

27۰-271 ) 

 [:  یشاذ ونادر]موزه مل ۀادار-9

هللا خان   ب یرحبی که: ام د یمن معلوم گرد  ی کتاب برا ن یبا مطالعه ا -

بنام »شاذ ونادر«   یعال ۀ ادار ک ی،  ه ی بی العلوم حب ت یعالوه برکتابخانه ب

  اب یداده بود وآثارکم  ب یترت ز یوکتابخانه خاص ن  ف یوآرش م یبشکل موز 

اوقات آنها را در   یوبعض کرد یم ی آور را در آنجا نگهدار رت یوح  س ینف و

  ره یارگ وداخل حرمسرا وغ ی برج شمال ایباغ بابرشاه و   ایقصرباغ باال و  در

»شاذونادر« ،   ۀ. سرمنتظم ادارگذاشت یم  شیمجلل،  به نما  یاتاقها وسالونها 

ج  سرا احضرت ی عل ی ،پسرمامایپوپلزائ ی لیخان )پدر وک ن ینظام الد 

است.«   من  ات ی ح ه یاداره عال ن ی ا ۀ :»امتعگفت یوقته م رهمه ی( بود.ام نی الخوات

افغانستان به آن وابسته است.چراکه مفاخر   یخی تار  ت یث یعظمت وح  ی عنی

شاذ ونادر فراهم   هیعال ۀدرادار ی افغان نیسرزم یوماد  یدرجه اول معنو 

ود که بعد از  اداراه وکتابخانه حضور واال ب نی هم ت یآورده شده بود وموجود 

 (  ۵۸۰داد.« )ص   ل یکابل را تشک ۀ ش موز129۸سنه  

 خالصه: -10

با انواع واقسام مطابع   توانی کتاب م ن یکه با مطالعه ا دگفت یخالصه با  

  ت یوعهد جمهور   یوظاهرشاه هیوامان  هیدر دوران سراج یوشخص  یدولت

د  از وجو توانی صل نمود. همچنان محا یاز مطابع آشنائ کیهر  ت یوبا فعال

  یکشورآگاه  ت یو روزنامه ها ومجالت درمرکز و وال  د یاز جرا ی اد یتعداد ز

مربوط   ل یاز مسا  یی بزرگ وگرابها ۀ نی حاصل کرد.کتاب مورد بحث ما، گنج

  ی ونظامنامه ها وروزنامه ها ن ی وقوان ی به طبع وچاپ آثار مختلف علم

  ده یند  داکثرافغانهاینون مثل من شارا تا ک  رآنیاست که نظ یودولت  یشخص

  ابدار کتابخوان وکت یاهال یکتاب برا  نی نسخه ازا ک یداشتن  ن یباشند .بنابر 

 است.  ات یاز ضرور 
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وهنرمند   سینو خی تار  یپوپلزائ  یل یوک  نی زالد یعز روح

  ادش یکشور شاد و  یگو  هیوشاعر تعم یمشهوردرهنرانواع خط وخطاط

 باد!  یگرام

مرحوم   فیافغانستان« تال  د یمطابع وجرا خی مطالعه کتاب بتار با

نائب السلطنه توجهم   ۀدر بار  ی موضوع سخت مهم وخواندن ک ی  ، یپوپلزائ

  ی خیتار و  ی ادب ی را بخود جلب نمود و آن  ذوق سرشار او به مطالعه کتابها

خود و انس   ی کتابخانه بزرگ در منزل شخص ک ی وداشتن    ی واجتماع

 شناس است.   دلی ب  بان یواد   شاعرانوالفت با 

هللا خان   ب یرحبی که ام افتم یمطابع در  خ یاب تارمطالعه  کت  با همچنان 

  ات یمطالعه ادب  یبرا  ی السلطنه هردو ذوق وشوق فروان ب یوبرادرش نا 

  ی شاعر نامدار درسبک هند  نی ا راشعار یوتفس  لی وتحل  دلیوخواندن اشعار ب 

 داشتند.  

شناسان معروف کابل را   دلیاز  ب  ی نصرهللا خان  انجمن وسردار

در    ی خوان دلیمجلس ب  ک یر هفته از طرف شب داده بود  که ه ل یتشک

  ی م دلیب  وان ی انجمن به حوانش د  یو اعضا  شد یم ریسردار دا ی منزل شخص

نظر    دلیکالم ب  هات ی و استعارات وتشب شعاررای وتفس  ل یپرداختند و بر تاو 

 . خواندند یم   دلیدراقتفا از ب  ی ا اشعاری دادند یم

فهم او   ی ص از رو دانش وخرد اشخا ، یافغانستان عصرمحمدزائ در

با   دلیفهم ودرک شخص از شعر ب  نی . واگراشد ی مشخص م  دلیازاشعار ب 

)آدم دانشمند(   رزا یبود، آنگاه به لقب م ی همراه م ی سیوخوشنو  ی شعرسرائ

 .  د یگرد یمعروف م 

در صور   دل،چنانیب ست،اشعارین  ی کاراسان دلیاشعار ب  دنیفهم

که   نست ی است ، ازا د یبع ی د عا یاست که فهمش از توان انسانها  دهیچ یپال یخ

  ک یشناسان خود را  دلیوب رفت یبشمار م   لت یفض ک ی دلیاشعارب   دنیفهم

 آورند.   یبحسابه م  ی از شاعران عاد سروگردن بلندتر 

مشکل است. طور مثال به   یلیخ  دلیشعر ب  ق یکردن دق حی روتشریتفس

 : د یتوجه کن  دلیعزل ب  کی از ات ی اب ن یا

 نرسیدن است به آن انجمن زما  رسانده

 قافله آهنگ و یک دعا نرسیدن  هزار
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 کشد چقدر محمل غرور تردد  نفس 

 دو گام ره وهم تا کجا نرسیدن  بیک 

 که جهان چیده سعي هرزه تالشان  تأملي 

 ابتداي تگ و تاز و برانتها نرسیدن  بر

 و کعبه مپرسید کاین خیال پرستان  زدیر

 اند بچندین مقام تا نرسیدن  رسیده

 ارسائي طاقت از مدد ضعف ن چگویم

 رساند مرا سعي هیچ جا نرسیدن  بخود 

 ( ینی واصف حس  ی)ارسال

طبقه اشراف جامعه افغانستان به زمان   ان یدرم ی خوان دلیب ۀ سابق

خود   مورشاهی. چون ت گردد یبرم  1۸در دهه هشتاد قرن  یدران  مورشاهیت

  دلیب  ی را از هند باخود آورده بود و برا دلیب  وان ی بود،او د  ی شاعر زبان در

را که در سرودن شعر   ی و کسان کرد یرمیدر دربارخود تدو  یمجالس  ی خوان

 .کرد یداشتند در آن مجالس دعوت م ی نام وشهرت ی اعروش

وسردارغالم   یسردارمهردلخان مشرق یسرداران قندهار  انیدرم

بودند.   دل یسبک ب رو یپ  ی توانا  ی از شعرا  ب یوپسرش عندل ی محمدخان طرز

 کتاب سرافراز اقران بودند.  ب یه وتذ   یدرهنرخطاط  ی ودو تن  اول

 السلطنه:   ب یدربار نا   یشناس   دلیانجمن ب  یاعضا 

   ، یکابل سی خان خوشنو  عقوب یمحمد  رزا یم-1

 ، یرمضان کابل یابن مفت  ی مستغن ی مال عبدالعل-2

 ، یدوست کابل ریمالپ -3

 ، یمحمدعل رزا یم-4

 هللا خان،  ب ی رحبیحضورام ی [،منشد یغالم محمدخان ]نو رزا یم-5

  عبدالجبار ولدگل آخندزاده ساکن سرخاب،  مال-6

   ،یمال عبدالرحمن برادرمال عبدالجبار سرخاب-7

 کوهدامن کابل،  ۀساکن زم  ی مال عبدالرحمن طوط-۸

 س، یخوش نو ن یدحس یس رزا یم-9

   ،یفراه عقوب یمحمد  ی مولو -1۰

 محمدانور بسمل.  -11
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سردارنصرهللا خان   یانجمن اغلب درعمارت شخص  نی ا مجالس

. « )همان منبع،ص  شد یرم یالعمارتب ]قصرصدرات[ دا نیبهبز  عروفم

2۸۵ ) 

  یآغاز م ت یب نی از اشعار سردار نصر هللا خان مرحوم با ا  یکی

 گردد:

 دلم در حلقه داغ محبت جا گرفت  تا

 گرفت« ها یو ماف   ا یاز دن خاطر

  ی شاعر زیپسربزرگ سردارنصرهللا خان ن  لیخان قت زهللایعز  سردار

  وانی از وجود د  ی ابو  یهاد بوده است وجناب  دلیب  ی عنی ی توانا در سبک هند 

 اش شهادت داده اند.  ی چاپ

 کتابخانه بزرگ:   ک ی سی سردارنصرهللا خان وتاس 

سردار نصرهللا خان ذوق وشوق سرشار به کتاب ومطالعه داشت  و   

 د،یورز یعشق م  دلیبلند شعر ب   ی و معان  دلیبه شعر ب

زل  بخانه سردارنصرهللا خان درمنکتا  کند یم ت یروا  یی پوپلزا آنطورکه 

  ی در جمع آور شانی داشت.ا ت یاول اقامتگاهش )قصرصدرات( موقع

توجه   ی لیکتابخانه بزرگ وجامع خ ک ی س یکتب متنوعه و تاس   ی داریوخر

با علما وادبا سرورکارداشت   شهینمودوشخص علم پروروادب گستر وهم 

  ی ومجالس علم د دایدانشمندان وهنروران را بار م شه یودر دربارخود هم

کتابخانه   یغنا  ی که سردارنصرهللا خان برا ی.کارمهمکرد یبرگزارم یوادب

  ی خط  س یمهم و نفا  ت یهزار جلدکتاب نها  1۸همان  ی خودانجام داد جمع آور

  ردوست یمانده بود وام  ی در باالحصارکابل باق ی که از عهد شاهان دران

بود،   دهیبخش القضات  ی خان قاض د یمحمدسع یمولو  همحمدخان آنها را ب

خان  –خان  ن یسعدالد  ی بود که ممکن است آن کتابها نزدقاض ته افیودر

  ی ازقاض  نی هللا خان[موجودباشند، بنابر  ب یرحبی القضات ام ی علوم]قاض

به کتابخانه او   ه یهد  ای  یکه اگربطورفروش اشد یخان جو  نیالقضات سعدالد 

شده و   ع یا ض ا یاز آن نسخ معتبر  ی اریسال بس  ت بسپارند.چون در مرور شص

  ی لیخ  ز یبود ن  ماندهیوبفروش رسانده شده بودند، معهذا آنچه باق ل یوم ف یح ا ی

السلطنه اهدا کرد .عالوتاً   ب یخان آنها را به نا  ن یسعدالد  ی بود وقاض اد یز

خود درهرات   ت یخان هنگام مامور نیسعدالد  یکه خودقاض  یکتابها
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السلطنه تعلق   ب یبه کتابخانه نا  زیکرده بود ن  ی آورجمع  ات ی گروالیود 

  ز یخوشدلخان ن  ناب یقندهار ولو ی گرفت. همچنان سردار محمدعثمان خان وال

کرده به کتابخانه   یقندهار جمع آور ت یتعداد کتب گرانبها را از وال ک ی

  ی هللا خان اهدا کردند .وقت  ب یرحبیسردارنصرهللا خان وکتابخانه ام

  ی السلطنه آگاه ب یوق نااز ذ  ات یوال  ان یداران ومستوف  رشته وسر ان یروال یسا

  ی نسخ خط  یسبقت جسته درجمع آور  یگریاز د  یک یحاصل نمودند، هر

  ن ی السلطنه برسم تحفه اهدا کردند وبد  ب یآن به کتابخانه نا  می وتقد  مه یوکتاب قد 

  ی کتابخانه ها  ن یتر  ی از غن ی کیکتابخانه سردارنصرهللا خان  ق یطر

 .  د یگرد  ه یسراج و ه یائ یعصرض 

  د ی:س  لیالسلطنه( اشخاص ذ  ب یخان)نا صرهللا سردارن درکتابخانه 

  عقوب یمحمد  ی مولو ،ی قندهار  رمحمدمحسن یم ،ی قندهار  ی ن یپش  عطامحمد 

  ر یخان جوانش  ف یعبداللط رزایبسمل،م ،محمدانورخانیفراه

خان   ی محمدعل رزایغالم محمدخان،م ی ]رکابدار[ ،منش داحمدخان ی،سیکابل

  خ ی ش ، یریمرخان کشم محمدع رزا ی،مینشخان م  ن یعبدالحس رزایتائب،م

  ب یحضور نا  ،مالزمی محمدسرورخان اسحاقزائ  ،مالیمحمدرضاخان کابل 

ورنج بردند.   دند یکش  ارزحمت یالسلطنه وشخص سردارنصرهللا خان بس

محمدکاتب   ض ی،مال ف ی چنانکه براثر توجه  مالمحمدسرورخان اسخاقزائ

  ف یل تأ ات یودره  یعرفبه دربار سردارنصرهللا خان م  یقمر 13۰۵درسال 

کتابخانه بود که کاتب، مولف   ن یو از برکت هم  د ی واستنساخ کتب شامل گرد 

 ( ۵۸۴-۵۸۰ب شد.)همان ،ص خی بسراج التوار  یعن ی  ب«ی»تحفة الحب 

شاذ   هیعال ۀخان سرمنتظم ادار نی از قول پدرخود]نظام الد  یپوپلزائ

  اد ی نائب الحکومه قندهار، تعداد ز ناب یکه :خوشدلخان لو  سد ینو یونادر[ م 

سردار   ی کرده برسم تحفه برا ی قندهار جمع آور ار یرا ازد  ی قلم ی تاب هاک

خان   خبر به سمع سردار نصرهللا  ن ی الدوله بکابل فرستاد وا ن یامان هللا ع 

الدوله خواهش کرده   ن یاز ع  یی وبموجب رقعه  د ینائب السلطنه رس

  ده یالدوله رس ن یارجمند نورچشم ع  ی اخوب بر ار یبس  یکتابها  دم ینوشت:شن 

خوشوقت   یل یخ د ینگهداشت کتابخانه حضورمن بفرست ی است، اگربرا

  ک یالدوله بجواب او محترمانه نوشت که :درخصوص   ن ی. ع شومیم

  خواهد یدارم وآنچه دل آن بزرگوار م  ی سع  ار یکتابخانه منظم من خود هم بس
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شوم. نائب السلطنه   اب یآرزودارد تا خدا بخواهد کام  زین  ن یکمتر  ن ی، ا

  ی من دل آن ارجمند نورچشم سعادتمند را ازتحفه هابجواب نوشت:

اما کتابها را بالضرور از   سازم،یخاطرخواه من]از[ جانب خود خوش م

الدوله بجواب   نی .عدارمیکتابخانه خودتقاضا م  نت ی وز ب یز یجناب شان برا 

الحکم هللا والملک   ست،یکوم کس ناست مح دعشقینوشت:»دل ص

 ( ۵۸۴هللا«)همان،ص  

آزرده   ی السلطنه ازخواهش خود منصرف وهم قدرنائب  بعداً 

مدنظر   ی که اصالً کتابخانه مل یی الدوله به انتظام کتابخانه  ن ی خاطرشد.اما ع 

خود   یشهزادگ ۀدرهمان دور ی اریو آثار بس  د یورز یم  یسع وستهی او بود، پ

واموال   داد یخاتمه کارنصرهللا خان وضبط جا بدست آورد. پس از 

.  د یآثاراو بدست افراد استفاده جو رس  سیاز نفا  یش[قسمت1299-129۸او]در

کتابخانه سردار نصرهللا خان درنزد   سی ارنفیکتب وقطعات بس  ی عنی

او برحسب   راکه یماند، ز ی باق  ان یسال  ر یتا د  یخان فراش باش  ن یمحمدام

نائب السلطنه مقرربود.«)همان   اءیبه ضبط امول واش  هیفرمان دولت امان 

 ( ۵۸۴،ص 

تا جوانان ما بدانند که سردار   نست یمطالب ا نی ا ان یشرح وب منظوراز 

نبودند   ی وجاهل سواد یهللا خان ، مردمان ب  ب یحب  ری نصرهللا خان وبرادرش ام

  ی وتسلط برمناسک شرع ی نی ودانش عصرخود که همانا علوم د  لیو از تحص 

  یی در سطح باال  ی باشد بهره مندبودند. وبه لحاظ فرهنگ ی فارس ت ایوادب

  ات یوادب  خ یوتار  ی ه بر اثر مطالعات خود در علوم اجتماعقرارداشتند ک

.چنانکه سردارنصرهللا  رفتند یبرجسته عصر خود بشمار م یتهایشخص  یفارس

  ی مجالس ادب ر یشناسان وتدو دلیانجمن ب  ل یخان عالوه برسرودن شعربا تشک

  ی ضااع ی از سو دلیشعرب   ی معان حی و توض ریو تعب  دلیندن اشعار ب وخوا 

شناسان را   دل یرا فراهم کرد و انجمن  ب  دلیب  وان ی چاپ د  ه نیانجمن زم 

 . داد یقرار م شی و نوازش خو  ت یمورد حما 

 2۰22/ 11/  1۸ ان یپا
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 مپنجسی وقاله م
 
 ثرعلمی قابل توجه: یک اعرفی  م
 

 "مشکالت کمبود آب در شهر کابل 
 واهمیت احیای کاریزها درافغانستان"

 )از داکترعبدالحنان روستائی(
 

ان روستائی یک نسخه ازاین اثر  داکترحنه ارجمند آقای دی قبل نویسندچن
رده  لطف ک  را گرانسنگ 

  یندب  کهفرستادند  ای منبر
ان تبریک  شایمناسبت بر

 یم. میگو
درکاغذ مرغوب جال  کتاب 

دار وپر بها با حروف زیبا  
وادبیات عالی و روان باعکس  
های رنگه از منابع آبی  
ل  وسرچشمه های رودخانه کاب

  ر وپروان وشبکهوهلمند ولوگ
ریزدرافغانستان، در  های کا

  2۰1۸صفحه درسال  2۰2
بچاپ  لمان ، در آ(ش1397)

فحات کتاب  ص  .ست ا رسیده
   الف متون ادبی خبر

،  دردو ستون به  وتاریخی
شیوۀ مجالت تفریحی چاپ   

 شده است که خواندنش برای من خالی از اشکال نبود.  
م وهنوز  بدهللا کاظم شروع نمود ب داکتر سید ع مطالعه کتاب را ازتقریظ  خو

  م ود ب تان نرسیدهفغانسها دراز کاری یایبه بخش دوم کتاب یعنی ضرورت اح
لعه بخش دوم وابراز نظر براین اثر  وکار مطا شفاخانه کشید  ه ب ه سرافتادم ک

 به تأخیر افتاد.                
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ب  رارزش این کتاباید اعتراف کنم که هرقدر سعی نمایم تا تقریظی درخو
را   آن  نخواهد بود که حق نویسنده ومولف  گرامی بنویسم،هرگز در حدی 

 اند. ه بتواء کرد د ا
یلیونها باشنده  ری برای متی وبسیار ضرواحی یک موضوعی ر ومح برکتاب،

کابل  می چرخد که به هیچ صورتی کس نمیتواند از کنار آن بی تفاوت  
 شد. رفی نداشته بابگذرد و  اندر اوصاف کتاب وموضوع آن ح

ساسی  ی ات  کمبود آن  است، که یکی از دغدغه هاسخن برسر آب ومشکال
ی  س هوا برا یدنی، مثل تنفشنومیرود. آب ر اشمب  افغانستان  ودولت امعه  ج

زنده ماندن انسان وحیوان ونبات وبقای جامعه یک ضرورت حتمی وحیاتی  
  که کارشناسان  است. بدون آب ، زندگی ناممکن است وبه همین خاطراست 

برسر  نگ ی کرده اند که جنگ آینده درمیان ملل، جسازمان ملل ، پیش بین 
 ! یرژان ، نه برسر د بود ب خواها

آب، پیش  جه را تمرکزداده ومینویسد:بحیاتی تو همیت این مادهاه مولف نیز ب
شرط اساسی والزمی برای حیات در روی زمین است.کمبود این مادۀ حیاتی  

ی اقتصادی را  اعی شده ونابسامانی هاگ طبیعی واحتمباعث معضالت بزر 
 اب( تشتی ک م پب)صفحه چهاردر قبال دارد. 

تر  کتاب داک نویسنده یدهد:من شده که نشا ت بث  تی جمالکتاب  پشتی  در
  پترولوژی  روستائی، از شخصیتهای تحصیل کرده در رشتۀ های جیولوجی،

اشند.  نورآلمان می بوها ، پالیئونتولوژی وجیوفزیک در پوهنتونهای کابل،
لمان  آرنبرگ نیو -را در علوم طبیعی از پوهنتون ارلنگن وی دکتورای خود 

  خدمت شده  درآلمان مشغول  جیسروی جیولود نرمکا و به حیث  گرفته
است. او همچنان در عرصه های مواد رادیواکتیف)یورانیم وتشعشات ناشی  

  کی برای تثبیت از آن(، استخراج زغال سنگ ونمکها، وتحقیقات جیوفزی
ناشی از جنگ جهانی دوم تحقیقات نموده  مواد منفلقه ومنفجره 

امنیت  وت ، محیط زیسعتیطبز رت صیانت ار وزا مشاو  هنامبردست.ا
رآلمان بوده، در رابطه با بستن معادن یورانیم وخطرات  ای اتمی دریکتوره

آلودگی های مواد رادیواکتیف، وهمچنان در بخش صیانت از  
تفحص واکتشاف   ت درساحات ملکیت دولت،یط زیست،فعالیآب،خاک،ومح

ه  درک،فلزات ناترونیت الکاگه،فلزرن معادن جامد منجمله فلزات
وافریقا تحقیقات وفعالیت کرده   کای التیندر آلمان،امری هایدروکاربن هاو

است.او تا کنون چند کتاب درمورد افغانستان نوشته است  وطراح چند  
درنیمروز(  احیاء آبیاری و زراعت منجمله پروژه پروژه برای باز سازی )

 . نیز میباشد
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یه ملی  ما رس یک ربه عملی، ص وتجوتخص ل د تحصیبعاشخصیتی با این ا 
ی رفع  مشکالت جامعه افغانستان ابراز  نظری برا وقتی طرحی یا  هک است 

میکند، مسئولین دولتی می باید آنرا با خوشحالی وقدردانی استقبال کنند ودر  
 برایند. آن نظریات وپیشنهادات ه جوئی وتحقق پی چار

ر  شهبود آب در ت کممشکال  ،وستاییر ر یکی از طرح های قابل توجه داکت
عان  ذ ن اهمیت قضیه چنین اده پیراموآن است.نویسن لح ل وراه های ابک

آب اساس حیات است که برای پیشرفت جوامع بشری از جمله  میکند:» 
د. تغییرات اقلیم،خشک  یت فراوان دارافغانستان، مخصوصاً شهرکابل، اهم

از منابع  رست[ ه]نادی وبی روان سالهای اخیر،افزایش نفوس واستفاده فراو
ً آبهای زیرزصصو یزمینی ومخرو  ایبهآ طر نوشیدن، زراعت،  مینی، بخاا

صنعت ومقاصد دیگر،باعث فروکاست سطح آبهای زیرزمینی وخشکیدن  
ت[. مضاف برین  ها گردیده ]اسدرصد چاه ها، ارهتها وکاریز 50بیشتر از 

مینی  زیر ز و زمینی روی ی توجهی های مردم وحکومت، منابع آبهای بنابر ب 
مواد کیماوی  ثافات با الحاق انواع ک وا وذ فضال بهنف ثر راشهر کابل ب 

وبیولوجیک آلوده وموجب مریضی مختلفی گردیده اند.ازاین رهگذر برای  
یشتر توسعه می  ه ودامنه آن بباشندگان شهرکابل مشکالت عدیده بروز کرد

 ( 9)ص  « باید.
 ات ابل، اقدامشهر کآب در کمبود  الت »برای کاهش  مشک نویسنده مینویسد:

یدان واعمار آبشارها باالی  درتنگی س  بندبشاه توتب  ر ماس مانند اعدروز
رودخانه کابل برای تغذیه آبهای زیر زمینی در مواسم فراوانی آب  

شود.  نابع ضرور پنداشته می یت سالم این م،جلوگیری از ضایعات آب ومدیر
  تنهایی حل  خت به ر پایترا د  ب ش آچون این اقدامات ضرورت روبه افزای

در آینده برمشکالت  قلت آب   رس میتواناقدامات دیر  ا وبنند،ازین روا تمی ن
در شهر کابل غلبه کرد. برای جلوگیری ازاین فاجعه باید آبهای رویزمینی  

تغذیه شوند تا چاه   زمینی به وسیله آنها ریره وآبهای زیدربندهای آبگردان ذخ
 ( 22-21)ص گردد.« احیا  دوبارهریزهااه ک ها، ارهتها وبالخاص

غیر علمی وغیر کافی  ،دن آب از لوگررای رسانیب  را امه دولت نبرنویسنده ، 
منابع آب درشمال کابل قرار  دانسته با ارائه دالیل موجه عالوه میکند که 

 یرند.  ید مورد استفاده قرارگجنوب آن که با دارند نه در 
  رسد اقدامات زوجمله را از یدانب ی س مولف اعمار بند»شاه توت« دربتنگ

بشاه توتب اطالعات دقیقی  وقعیت بند تنگی سیدان وم  رد نسته در مودا
میدهد:»تنگی سیدان، درقسمت جنوبغرب کابل قرار دارد وانجام درۀ باریک  

جنوبی  های پغمان وجلگه های  شرقی شرق کوه  آونی است که ازدامنه های 
  اه سیاز منطقۀ بگذر  بعد از ردیده،ازگوه بابا در شمال »کوه قلندر« آغک
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ب میدان شهر دریک منحنی  سرخ درغر ب از منطقۀ پلو شرکبوبکوتۀ عخا
به حوزۀ فرواقتاده کابل می رسد. کمترین   رسیدهبه تنگی للندر)لعل اندر(  

انب  درجنوب شرقی بتنگی سید بشاه توتب که عرض این دره در منطقۀ 
 .  (44-1)شکل ر داردسنجش شده قرا

 
اجه  کوه  وکوه خو ه یالسله های سس ز ا یی ین شاخه ها در ب ه توت، طقۀ شابمن

ان درجنوب وکوه سنگ ریخته وکوه برج سرخ درشمال احاطه گردیده  گلبار
ه شاه توت  وامکانات اعماریک سد آبگردان را به خوبی آماده کرده. منطق

ازاین  ده ای ارتفاع بیشتر بوده وبا استفاابل دارت به حوزۀ فروافتاده کنسب
کابل آب   های وسیع حوزۀ  خش ست تا به با د جوموامکان آن  طبیعیسرکوب 

رسانده شود. حجم آبی که درمنطقۀ تنگی سیدان به داخل رودخانه از سال  
ترمکعب در یک  م  7، 9۶تا  1، 13اندازه گیری شده، بین  19۸۰تا 19۶1

  که از  امی صصان امریکایی با ارقام دست داشته وارقثانیه نوسان میکند.متخ 
ی سیدان  ه درمنطقه تنگ کا حجم آبی ر د،نا دهدل حاصل کریک موطریق 

مترمکعب   17، 2تا  3، ۰از 19۸۰و  19۶1ریان میکند، بین سالهای ج
ب در منطقۀ  آدریک ثانیه محاسبه کرده اند. به این ترتیب حد اوسط جریان 

  صرف لیون مترمکعب آب می باشد.گفته شده که ممی 1۰۰دان ساالنه حدود سی
د پرداخت  جانب دولت هن زا ینی شده که ب شپیلرمیلیون دا 23۵ه روژه باین پ

واعمارمیگردد.... با اعمار این بندوبا احیای سیستم آبیاری عنعنه ئی  
یدنی  کمبود آب نوش  لوتوسعه وانکشاف شبکه های مدرن آبیاری نه تنها مشک

  را  یگردد، بلکه کابل عزیز سرسبزی گذشته اش تا حدودی مرفوع م 
 ( 9۸ص فت.«)اهد یابازخو
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وجیکی به یک نکته  ضعیت جیالبند وچگونگی و  سۀ ابطه به کار رد  ده نویسن
مهمی اشاره نموده  میگوید:»کاسۀ بند دربین احجار آهکی  متحوله قرار  

ۀ  درجه از در 3۰ه زاویۀ دارا بوده  وب داشته که درزهای های بیشماری را 
آن  های  جناح ند وهمکاسه ب در اصلی قرار دارند که امکان ضیاع آب هم 

کوچکتری)پیش بند(   باید بند  از کاسۀ اصلی،  بل[. ق۵7،ص ۶] ست اد جومو
آعمارگردد تا از انتقال ریگ وجغله والی به کاسۀ اصلی جلوگیری نماید،  

ۀ  بات پرشده وظرفیت ذخیران از این رسو درغیر آن کاسۀ اصلی با مرور زم
دهله  وبند کجکی ر بند دراعمادر آن کاهش می یابد، چنانکه این اشتباه 

 ( 1۰۰ص   فته است.«)گر رت صو
توجه به پالن هفت سالۀ زمان جمهوریت داودخان   ستائی، باداکتر رو  

متذکرمیشود که ب مطالعات دقیق ومفصل بند ذخیرۀ بشاه توتب در بتنگی  
زمان محمد داود برای تهیه آب   لوگر در پالن هفت سالۀ ب وبند ذخیرۀ سیدان

نوشیدنی  ب آت ورفع ضرع و رصنای بیاری،کشاف آان به منظور 
راین در پالن هفت ساله زمان محمد داود، بند  . عالوه بگرفته شده بود رنظدر

ذخیرۀ باالی رود خانه های پنجشیر وغوربند جهت تولید برق برای آن  
اید دوباره روی دست  نظرگرفته شده بود که ب رکابل نیز در مناطق وشه

 ا( گرفته شوند.«)همانج
دارد  یز توصیه  های ن ل ودخانه کابر  ر سیم ها در آبشارعمار ه به انویسند 
از برشمردن فواید این آبشارها،به بررسی یک سلسله اقدامات دیر رس   وپس 

لحاظ   یکند که از هر پرداخته پیشنهادات جالب ومفیدی به دولتمداران کابل م
 ( 1۰۸-1۰3ات سودمند اند.)صفح

ی  نمی ز وزیر  زمینی ی رویع آبها ه مناب ب،بخالصه ،مولف در بخش اول کتا
خته ،عوامل کمبود آب، منجمله  پردادقت  با لودگی آنها آل درکابل وعل

موقعیت افغانستان در کمر بند خشک زمین،تغییرات اقلیم وکاهش  
مدیریت سالم از این  بی رویه وعدم بارندگی،ازدیاد نفوس،استفاده 

است  زمند د نیاآب زیاال به حا  همین که ابع،برشمرده شده، مخصوصاً کابل من
ده میرود.ازاین رو راه های  آب کمتر شبیشتر ومنابع  وز ز روز تا ریان ن ای و

حل برای بهبود تأمین آب نوشیدنی و آب به منظور زراعت ارائه گردیده  
 است.

 
 : بخش دوم کتاب

مؤثر باستانی برای تدارک   ریزها به عنوان یک صنعت از کا بخش دومدر 
ی  نک  صنعت کاریز ا هآن ر ناطقی که د وازم  ادشده اری  یابیآب نوشیدنی و
 آمده است.   بحث بعمل  معمول بوده،
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نویسنده در باره کاریزها مینویسد:بکاریز ها درافغانستان پیشینه  تاریخی  
از   ین اند که برای استفاده ن سرزمقدیم ای دارند. اینها نشان دهنده یک هنر 

  ارقرد استفاده ومور یافته تکامل یعت آبهای زیر زمینی در هم آهنگی با طب
ها، استفاده بی رویه به کمک چاه  خشک سالی براثر جنگها، نک فته اند. الگر

های عمیق وواتر پمپها درمناطق استفاده از کاریزها ومصیبت های دیگر،  
بازمانده اند. در   ر عدم مراقبت از فعالیت ا براثشده وی اکثر کاریزها خشک 

  ار هز 17۰تا  1۶۰ن بی زار کاریز ه 7د ازحدو ستفادها ادرافغانستان ب هگذشت
د ومیلیونها نفر از آب نوشیدنی پاک استفاده  یاری می شهکتار زمین آب 

میکرد. با پاک کاری ومراقبت از کاریزها امکان احیای آنها هم درکابل وهم  
میتودهای جدید علمی وتخنیکی   ت میسر است. با بکاربرد ت مملکر والیاد 

الی   کل رفته ومشاالب ا زهه دهی کاری، بهرخواهند د نمی زیاکه مصارف 
ا به حد اقل کاهش می یابد. احیای کاریزها که نقش  کاری آنه  روبی وپاک 

کلیدی وموثری در نظام اقتصادی وحیات اجتماعی کشور دارند، موجب  
های متعدد وآرامش مردم   عتی وایجاد کار وفعالیت اد زرا ئی اقتصشگوفا

 ( 22) ص میگردد.ب
  19۶۰رپایان دهه د ل ال وغیرفعا فع ایزهجودیت کاریبه مورابطه لف در مو

مانی که تغییرات اقلیم هنوز محسوس نبود واستفاده از چاه های عمیق  یعنی ز
ده اند،  ای که فعال بوبا واتر پمپ به ندرت دیده میشد، نقشه]هوائی[ کاریزه

 ( 12-2)شکل -ن داده  است در شکل ذیل نشا 
      

 
 فعال، ایکاریزه(سبزگ نر)و ای خشک شدهاریزهک (سرخرنگ ) (12-2)شکل 

 ق افغانستانوغرب وشر جنوبدر 
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پوهنتون کنزاس به   2۰13تا  2۰1۰نویسنده عالوه میکند که :بدرسال های 
  روی نقشه های  کاریز را از ۵۵۰۰فرمایش اردوی امریکا ،

(GoogleEarth ) ابل،  ، زات فراه، نیمروز،هلمند، قندهار، ارزگاندر والی
روی نقشه  قعیت آنها را ووم العه کرده مط ست خو، پکتیا، وکتیکازنی، پغ

  ۶2۰ صرف الذکر، درتمامی والیات اخیر [ 3۱1]  از روی مطالعات  آورده .
انی شده  ه برنگ سبز نش.کاریزهای ککاریز فعال بوده وباقی آنها خشکیده اند 

  ده شدهها کشیآن دهای ابگردان کجکی ودهله ونهرهای که از اند از برکت بن
 ب . (1۴9-1۴۸ص )صد انه فعال ماند  اند،
قعیت شبکۀ کاریزها میگویدکه: ببطورعموم  ر مورد مواکترروستائی،د د 

کاریزهادردامنه غربی، جنوبی، وشرقی هندوکش وشاخه های آن حفر شده  
انتهای شمال غرب   کاریزها درافغانستان ازو ساحه گسترش اند. ازاین ر

ق  اطنم  ازت کوه ها، موازارگ به حنی بزمن مملکت شروع شده در یک
ابد.... یک دانشمند امریکائی  تداد می یبه طرف شرق ام،تهجنوب گذش 

ساحات گسترش کاریز را در افغانستان ونوار مرزی آن با   2۰1۵درسال 
عمومی نقشه  شانی کرده که با بنمای ان روی نقشه نپاکستان، ایران وازبکست

 ( 1۵۰.ب)ص دارد  شباهت  ( زیاد 2-12کاریزها درافغانستانب)شکل 
از یاد نبرده و برای حفظ  ا را نیز ی مجدد کاریزها حیاه های حل را لف مو 

ونگهداری این میراث کهن کشاورزی واهمیت اقتصادی آن تاکید ورزیده  
 است.

جواب  ب ات پورتال افغان جرمن در بخش نظریی آقای داکترصاحب روستائ 
جالب  آنخواندن به اشتراک گذاشته اند که  را مطالب دلچسپیمیراحمد 

بدر  که:  د یفرموده ا شما  احمد. ر یم ی خدمت آقا  ت اد ار با » .است  ند مد وسو
سرحد و   نطرف ی ها بقدر کفاف ا یتر برف بار  ری زمستان که د  ن یفصل هم 

  ی دگیبار ن ی طقه از چندومن  ن یشک هم  است بدون  ده یآنطرف سرحد بار
  لطف ؟ د یچه نظر دار ینون مشبوع ومملو شده است که شما به حالت کنون اک

مانند   ی که بازهم چاه ها خشک م د یامرکن یسالروت  ی مان بارندگزدر  د ینمائ 
 ب   ر؟یخ ا یوند  ش  ی م یآب کاف یدارا ی بنابه بارندگ  ای

 نوشت که:   د یرابطه با  نیدر
را تحت   ی مضمون 2۰۰9 قلم در سال  ن یخصوص ا  ن ی در... •
جهان از جمله افغانستانب   ی و عواقب فاجعه بار آن برا م یاقل رات یغ وان بتعن 

 قابل دسترس است.  ل یذ  نک یه تحت ل کنوشت 
http://www.afghan-
german.net/upload/Tahlilha_PDF/h_roostai_taghirate_eqlim_wa_taira
t_aan_balai_afg.pdf 
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و   ندهیحال و آ در گذشته،  م ی اقل رات ییتغ  م یابط مستق نوشته رو نیدر
که در   یاتقی داده شده اند. قرار تحق حی و مرتبط به آن توض همیپ یها یخشکسال

  194۸ ی سالها نی ساحه ب ن ی در ا ی هلمند صورت گرفته، مقدار بارندگ ۀزحو
  197۰تا  195۸ یسالها نی متر در سال بود که ب یمل 512حدود  1957تا 
روند هنوز   ن یکرد و ا دایپ  ل یدر صد تقل 75 یعنی متر در سال  یمل 3۸5به 

ر  د  ز یفت هزار کاره  ۀاز جمل هم،یپ یها یخشکسال نی ا ۀ جیادامه دارد. در نت 
  ۀ پروسکه  ی . همان طور د یسراسر کشور، حدود شش هزار آن خشک گرد 

  ۀ دهد، به همان گونه پروس ی الکن مستدام رخ م ،یبط می اقل رات یتغ
.  د یته به حال رس و دوامدار گشت و از گذشم کم شروع شد هم ک ی خشکسال

حاال به   گرفت، ما یصورت م یکاف یگذشته بارندگ یبنابران اگر در سالها
  اد یز  ی. و اگر بارندگم یشد  یآب در سرتاسر کشور مواجه نم د ید شد کمبو

کمتر خواهد شد. قرار   یمشکالت کم آب ندهیدر آ رد،یحاال صورت بگ
  ق یعم ی از آن طبقات اکنون در شهر کابل ن ی هم ،یکائ یان امردانشمند  قات یق تح

مده بود.  آ انیگردد که آب آن حدود هزار سال قبل به م  ی آب استخراج م
را روشن   ندهیو خطوط آ  د یل د در گذشته و حا ست یمناسبتها را با نی ا و نریاز

که   شد در زمستان در کوهستانات کشور چنان با ی که بارندگ د یکرد. ام
هموار مملکت در   ی زه هارا در تابستان در حو ی نی زم ی رو یآبها  شیافزا

 قبال داشته باشد.  
ن  طرف سرحد و آ ن ی از با یاگر منظور آن دوست گرام •
کوهستانات کشور باشد، در   ر یهندوکش و سا یرف سرحدب سلسله کوههاط
  ی ک یرابطه دو مسأله مهم اند:  ن ی به عرض برسانم که در ا د یصورت با ن یا
هندوکش   عیمانند مناطق وس بلند کشور  یکوهستانها  از یبعض  ی آبها نکهیا

آب   نکهی ن اوگردند، بد  یاز کشور خارج م گر،ی د  ق مناط یو بعض  یشرق
.  رهیگردد، مانند آب واخان، پنج، کوکچه، کنر و غ  ره یدر وطن ذخ انهآ
در قبال دارند.   شتر یب ی رانیهم گردد، و  اد یرودخانه ها ز  ن ی ا اگر آب  نرو یاز
گردد، مانند هلمند،   یم رهیوطن ذخ که آب آنها در یانه هائرودخ نکه یوم ا د 

با ذوب شدن   ان ر آغاز تابست د  رالذکریاخ  ی. آب رودخانه ها ره یغ  و  رود یهر
داشته   یشود و در زمستانها آب کمتر م ی م اد یبرفها در کوهستانات بلند ز

  ی نیزم یرو یآبها در زمستانها از  ریپنجش  ۀ باشند. قابل توجه است که رودخان
اند   ینی رزمیز  یآبها  نی نتوانسته، بلکه ا هیباشند تغذ  یبسته م  خی که معموالً 

از   ی در بس ت یوضع  ن ی افتند. و ا ی م  ان ی انه به جرخد که در زمستانها به رو
 . ابد ی ی کشور مصداق م ی رودخانه ها

  ی ها یکشور، برف و بارندگ  یهواشناس ۀ قرار راپور مؤسس •
  ی سانت 3۰به  افغانستان شمول تا حال و  ن ی انگی م ا ی به صورت متوسط  ریاخ
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ر  د کوچک است و  اری رقم بس ن یرسد وا  ی متر باران م یمل  2۵متر برف و 
بقدر   ی بارندگ ر یچند هفته اخ  ن ی بدر ا ی شما قرار دارد که گو ش یا رمتقابل با ف

 کفاف بوده.ب 
بر   د،یآ ی به وجود م نی در سطح زم  ی که بر اثر بارندگ یآب •

متر در سال( در طبقات   2تا  1 ن یکم )ب  ار یا سرعت بس ب ن ی زم ۀ جاذب  ۀ اثر قو
  ن ی ا و  کند  ی نفوذ م ن یز آب، به زمشده ا ی مشبوع از آب و طبقات خال ر یغ

مسامات کمتر داشته   ن ی اگر طبقات زم ی عن یاست.   ن یهم مربوط به طبقات زم 
نفوذ    که اصالً قابل یطبقات یشود و چه بس  یسرعت هنوز کمتر م نی ا باشند،
درز و   ای داشته باشند و  اد یمسامات ز ن ی. الکن اگر طبقات زمند ستیآب ن
.  ابد ی  ی م ش ی افزسرعت ا ن ی ت ارصو ن ی د، در ادر آنها موجود باش  ی دگیکف

  اد یز  ی جانب بارندگ ن ی ا  ی شما و خوشنود  ی لذا اگر امسال به برکت دعا
ده   ۀ صلآب در فا  ن ی سال وقت به کار است تا ا 5کم از کم  رد،یصورت بگ

قرار   ن یسطح زم  ی متر ۵۰ون آب آنها در اکن  کهی برسد. چاهها نی مز ی متر
خواهند شد. در   ارامسال برخورد  ی سال بعد از نعمت بارندگ 25دارد، حدود 

آب در   نفوذ خود مانع  ن ی زند و ا ی م  خی را  ن ی مناطق زم ی زمستانها در بعض
ه  فصل زمستان هم: بدر نکه ی بر ا ی شما مبن  یقبل ش یگردد. لذا فرما  یآن م 

شوندب در   یک وچه بزرگ از آب مشبوع ومملو مآب چه کوچ  یچاه ها  یا
در   که یرد. تنها چاهائاد  قرار  ی و عمل ی علم  ۀشد  ت یتثب ی تهای تقابل با واقع

زودتر مشبوع   دخانه مجاورت بستر رودخانه قرار دارند، بر اثر نفوذ آب رو
در کشور،   حل مشکل کمبود آب  ی که راهها نروست یشوند. از  یم

ً در شهر کابل، هم امخص   ت یاز کمال اهم  یبعد  یکنون و در سالها وصا
 «) ده بتواند.شه گرفت ی انسان م یعظ  ۀ فاجع  ک یگردند تا جلو  ی برخوردار م

 ( 29.01.2019: خیتار یعبدالحنان روستائ

یاد آوری میدانم که کتاب عالوه برمطالب وموضوعات  شایسته دراینجا 
که   دهدر آم حریر شته تا به ر رس  و  ا یرگبسیار یوۀ شبا سبک و ،دلچسپ خود 

است  رآن از دیگری بهتر ودلپذیرتوهرجمله  واندنش لذت می برد نسان از خا
درنمونه  برداری وگزینش جمله یا عبارت دچار وسواس میکند،   ا ر وگاه آدم 
   یکی؟ این  است یابهترجمله که آن 

زاین  ا ی ونگارش آثاربرای داکتر روستائی عزیز توفیق بیشتردر تالیف 
                 نم.  و میکست آرزد

 پایان
1۶/10 /2018 
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   برای محققان تاریخ  سیستان تاریخ اهمیت

 وتاثیرآن برمن

 

 
 خراسانی ملک الشعربهار                      

 

همسنگ   توانیهق( را م 72۵ -۴۴۵درحدود فی)تالستانیس خیتار

  ی زی گرد خ ی،تاریبلعم خی: تار  ی فارس  ی متن ها نیمتر یاز سه  قد  یکی

 به حساب آورد.  ی هقی ب خ یوتار

از لحاظ محتوا   -ستیمؤلفان آن معلوم ن  ایکتاب  که مؤلف  نیا

  ی ائیوجغراف  یاسیوس ی واقتصاد یاوضاع اجتماع حیومضمون، در توض 

  ی راه وهرات وقندهار وزابل وکابل وغزنف( و رمند ی هلمند)ه یو واد ستانیس

کابل  و شرح جنگ   یبسو ستانیاز راه س نیمسلم هیوهمچنان فتوحات اول

در برابر استبداد    ی ستانیحمزه پسرآذرک س  ی هبرخوارج بر یها

  عقوب ی ی به رهبر ارانیوسپس جنبش ع یعباس یوخلفا ی عرب انیحکمروا
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در دربار وقلمرو   یعرب زبان یبجا یساختن زبان در یورسم  یصفار ثیل

  د یاز دستورات بغداد،  سخت مف ثیل عقوب ی ۀات مستقالنواقدام انیصفار

 وممتع است. 

سال   ی عنی یهجر۴۴۵اول کتاب که از ظهور اسالم تا سال  بخش

،   رد یگیرا در برم  ستانیوآغاز خطبه بنام او درس  ی غلبه ُطغرل سلجوق

نگاه کاربرد لغات   زبخش  ا ن یصفحه متن را احتوا کرده است. ا 372

بقول مصحح آن ملک الشعرا   ،یخ یوتار یواصطالحات کهن ادب باتی وترک

. از  شود یهم کهن ترمعلوم م  یزیاالخبار گرد  ن یز  خیاز تار  یبهار،حت

که به نظر   یکتب فارس  نیتر  میبخش کتاب با قد نینظرانشاء ودستور،ا

و   ( هق3۶0 -3۵0)ی طبر خ یدر ترجمه تار ی بلعم خیچون:تار  ده یرس

  ستان، یس خ ی.) مقدمه تاررساند یهق( شباهت تمام م  372حدودالعالم) 

 ( یبهارخراسان  د یفق گردانشمند لد، ازقلم پژوهش -،الیصفحات: ح،ط،

  ستانیخود س تی برخاسته از اهم  ستان،یس خ یتار ت ینظرمن، اهم به 

آن   ۀوشاهنامه درباروافسانه وحماسه  خ،یهمه تار ن یاست که ا خیدرتار

 رداخته شده است. پ نوشته و 

  زیحاصلخ یها ن یخود با داشتن زم یعیاز لحاظ وضع طب ستانیس

وارغنداب و فراه رود و   خاشرود   رمندی خروشان چون ه یورودخانه ها

احشام وپرورشگاه انواع   فی تعل ی متعدد که جا ی وهاروت رود وهامونها

که   ی خاص برخوردار است. مردم از وقت ت یاز اهماست، ی پرندگان آبز

خود پنداشته ،   یوبقا اتیح  یۀما گانه یرا شناخته اند، آنرا  رمند یودخانه ه ر

جسته اند   رمندیه  یعنی مادر پرمهر  نیخود را  در آغوش ا شیآرامش وآسا

  ی و. زنده گ ده یشکوهمند نوش رمند یه  ن یری و هزاران سال است که از آب ش

تاسر دشت  ر فراوان در س یشهرها و قلعه ها ودهکده ها یایکرده اند. بقا

 مدعاست.  ن یا شاهد ستانیس

  یکانون پرجوشش نهضت ها یاسالم  ۀهمچنانکه در دور ستانیس

  ز ی قبل از اسالم ن یدر دوران ها د یبخش بوده است، بدون ترد ی ورهائ یمل

آن   ی اقتصاد ی بوده وهمانا توان مند شرفتهیپ  یواجتماع  ی از لحاظ اقتصاد

خود معطوف داشته است. به   وفاتحان را به انیهمواره توجه کشور کشا

  ر ی واسکندرکب یکوروش هخامنش یاز لشکرکش توانیم  نهعنوان نمو
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که   یذکرکرد. اقوام ساک ستانیرا بر س  یوهجوم اقوام صحرانوردساک

  الد یششم قبل از مدرقرن  ی تیبودندبروا یمردمان سوارکار وگله دار

  یاز جنگها را پس ستانیس الدیدراواخر قرن دوم قبل از م گرید تیوبراو 

)اشكاني( اشغال کردند و آنجا را که از  ی پارت شاهبا  مهرداد دوم پاد دیشد

  انان« یتا اشغال آن بدست ساکها، »زرنگا« و»درناگ )زرتشت( عصر اوستا

  یوباشندگان  آنجا را ساکز دندیخود»ساکستان« نام شد،بنامیم دهینام

ن« واهل  ا»سکستان« را »سجست ایخواندند. اعراب کلمه »ساکستان« 

و»سجستان« به   »سکستان« ی. بمرورنام هادند ینام یآنرا سجز

 شد.  ستان«مبدلی»س

از لحاظ زندگاني مسكوني و شهر نشیني و انكشاف زراعت   ستانیس

ارترین محل و مكان بشمار مي رفت . بنابرین  ومالداري بهترین و سازگ

سر  اهیرمند و ارغنداب بزودي در سر ۀساكها پس از فرود آمدن بحوز

پخش و  ال وادی عیرمند سیستان، در كرانه هاي دریاچه ها و رودبارها 

ساختن دهات و روستا ها، قلعه ها و   به متمكن گردیدند و آهسته آهسته 

 د. كاخ ها و شهرها مبادرت ورزیدن

( سیستان بنام "موئیس" در  یاز اولین پادشاه ساكي )سکائ مؤرخین

ارغنداب )قندهار( شالوده   ۀ در حوز قرن اول پیش از میالد اسم مي برند كه

سلطنت ریخته و بعد ها به فتوحات پرداخته قسمتي از بلوچستان و سند را  

  ال یدر تاکز کهیا بهیکت یدر آورده است.از رو  شی تا تاكزیال تحت قلمروخو 

ق ، م خوانده اند.   72بنام این شخص كشف شده، عهد موئیس را سال 

ده كه به تقلید از شاهان یونانو باختري  نمسكوكاتي هم از این شاه باقي ما

ص  2ناحیه پنجاب بضرب رسیده است .) کهزاد، تاریخ افغانستان، ج 

1۴7-  1۴9  ) 

وسپس درخود  درخراسان  ی شاهان پارت ها وفتوحات ساکها با جنگ

  دانستند یم خسرو یکوارثان  و  ی انیکه خود را ک  یوشاهان  با ملوک  ستانیس

ً یطب ستان،یس ی جنوب شرق ی وهمچنان در نواح   یهای وقهرمان روزها یبا پ عتا

قصه ها نقل   ن یوا کردندیقصه م  ی ساکز یخانواده ها ی همراه بوده که برا

 مجلس هر خانواده بود.   
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ن  (، بُ انیستانیها)س ی ساکز یروزیوپ  یری دل یقصه ها نیا سرانجام

کشورما بطورچشم   یحماس یمردم شدند که درداستانها ی شفاه اتیادب  هیما

اند. با توجه به آثار حماسي و داستانهاي كهن رزمي   افته یمنعکس  یریگ

(  %80چه پیش و چه پس از اسالم دیده مي شود كه بخش عمده )حدود 

و رزمنامه هاي كهن مربوط به پهلوانان و رزم آوران   ااین حماسه ه

  ی ودالوران سیستان اند و این سرزمین بستر رویش وپرورش دلیران مردان 

ستم ، سهراب، فرامرز و غیره قهرمانان  م ، زال ، راچون گرشاسپ س

بوده است كه نام و شهرت برخي از آنها از پهنه سرزمین و   ستانیس

 اقصاء قاره آسیا پراكنده شده است.   اكشورشان فراتر رفته و ت

خسروان آزادسرو،    ۀاز  نام  توان ی منثورم ی حماس ات یادب درجمله 

  ۀ و منصوري،  بختیار نامه، و قص ب شاهنامه ابوالموید بلخي، شاهنامه ا

منظوم   ی نام برد. ودرجمله آثارحماس  اریرموز حمزه وسمک ع ا یحمزه 

  ،یبلخ یق یاز شاهنامه مسعودي مروزي، وگشتاسپ نامه دق توانیم

، و سامنامه ، و   یطوس  یو گرشاسپ نامه اسد سي، وشاهنامه فردو

پ نامه و برزو  سفرامرزنامه ،و جهانگیرنامه، و بهمن نامه، و بانو گش

نامه ،و  شهریار نامه ، وآذربرزین نامه   ،و بیژن  نامه،و سوسن نامه،    

و داستان كك كهزاد، و داستان جمشید وسمن ناز، وداستان شب رنگ،  

نام برد وهمچنان در    ارهیوداستان رستم وپت ان،یوداستان رستم وببر ب 

ملوک ملک شاه  لا اءیاح خیوتار ستانیس خیاز تار توان یم  خیبخش تار 

( نام گرفت که  یانیوشجرت الملوک منظوم )نژادنامه ملوک ک  ی انیک نیحس

به   شاهنامه فردوسی متقارب مثل در بحروناصح( یدوکس )صبور له یبوس

 نظم درآمده است. 

 

  یاجتماع یدر بخش نهضت ها  ستانی سهم س  نها،یبرا افزون 

و نهضت   ناستیاز جمله جنبش خوارج در س  یضد استبداد یوجنبش ها

 مهم وبرازنده است.   ی لیخ یدر قرون دوم وسوم وچهارم هجر ارانیع

ازخاندان سام وزال ورستم  و فرزندان نامدارش  ستانینقش س  خالصه

  ی اسیس  خیدر تار گرفته تا خاندان عیارمنش صفاریان وملوک نیمروز

قبل از   ی چ  های ایران وافغانستانکشور ی وفرهنگ یواقتصاد ی واجتماع
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   تواند یم  ل یمسا نیازا کی است  که هر  ادیز  یلیبعد از اسالم خ یچ اسالم و

کنفرانس   ری تدو یسود مند برا یبحث ها وگفت و گوها و پژوهش ها نه ی زم

 باشد.   منارهای س ایها 

 

 :برمن  ستانیس خیتار ریتاث 

سال از   20بوده که  قی عم ینگارنده بحد ستان،برمنیس  خیرتاریتاث

که من با کتاب   ی روف داشته است. از روزصعمر مرا بخود مشغول و م

  ، شاه نیرحسی م من پروفیسورکه استاد  یآشنا شدم واز روز ستانیس خیتار

بر   ی و بند وبندساز یار یونظام آب ستانیس خیتار ۀ درپاسخ  سوالم دربار

ذوق   نیمعلومات داد، ا قهیمدت پانزده دقمن  یبرا یدر قرون وسط  رمندیه

بشناسم. پس عزم را   گرانیاز د شتریرا ب ستانیشد تا س  حتهیدرمن بر انگ

بروم  وگذشته شهرها   ستانیس یخ یتار یایجزم کردم تا ابتدا بدنبال جغراف

فروان   ستانیس یمخروبه را که در هرکجا یمتروکه و قلعه ها یوکاخها

  ن یکنم ومردم وجوانان ا ق یبرند تحق  یفروم  رت یرا به ح  نندهیموجود اند وب

 . میشان آگاه نما یخیتار ۀ گذشت  زرا ا  مردخیز   ارید

موضوع  ،   ستانیس  ی خیتار یایجغراف ل یدرمسا ق ی ازتحق پس

  . ذهنم را بخودمشغول کردنگاشتن تاریخ سیاسی و اجتماعی سیستان نیز 

ماسه ها   نی،سرزم  ستانیرا تحت عنوان »س ستان یس خ یتار ن یبنابر

ارۀ سیستان  ب،یکی  سیستان قبل ازاسالم ودوتا در وحماسه ها« درسه جلد

 نوشتم.   بعد از اسالم 

وهریک   ستانیوس رانیافغانستان،ا یاسالم ۀدور خینگارش تار  یبرا

رجوع کند   ستانیس خی تا به تار  راست ی، محقق ناگزاز والیات بزرگ کشور

  اتیچون ادب  کار را کردم و نیهم زی .من ند یکتاب بهره بجو نیواز مطالب ا

مورد   ی، من بخش ها ست ین ناهمه آس یاست وفهم آن برا لیکتاب ثق 

کردم و   یس یامروزه دوباره نو یدر ات یرا با ادب ستانیس خیاستفاده از تار 

را از آغاز ورود اسالم   ستانیس  یاسیوس یواقتصاد یاوضاع اجتماع

ودوره   خیتار  نیا یدرهرات از رو انیموریتا ظهور ت  یهجر30درسال 

  ی ستانیس  نیلک شاه حس مالملوک  اء یاح خیرا با استناد برتار ی بعد یها

خراسان( بدست نادرافشار   ه)شایان یتا سقوط ملک محمود ک گریومنابع د



 5۰۰ از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

که مقارن    17۴7و  17۴۶ یبرضد نادر افشار درسالها ستانیمردم س  ام یوق

دوم و   است در جلد یدولت معاصر افغانستان بدست احمدشاه دران  سیتاس

ودخان را به عنوان  اد ی دولت معاصر افغانستان تاسقوط جمهور سی از تاس

 جلد سوم نوشتم.  

پس از    1۴00 آغاز سال در دکمالخانبمناسبت  افتتاح بن ،جلد سوم

تا   1747ورودهیرمنداز زیرعنوان »سرگذشت سیستان  ینظرکل دیتجد

  ده یبچاپ  رس1400در ماه حمل علوم افغانستان  ی از جانب اکادم « 2021

 است . 

  ی خیتار یای»جغراف بستان،کتایس خیدر کنار سه جلد تار اگر

در   ستانیوکتاب »نقش س  ستان«یس یو کتاب »مردم شناس  ستان«یس

که من شش جلد   میبگو توانم یرا قرار بدهم ، م  « یمل ی حماسه ها ی بارور

وچاپ کرده ام  که مورد استفاده جوانان   فیتال  ستانیس  ۀکتاب در بار

 .    داردقرار  ستانیومردم س

چاپ ملک الشهرا   ستان یس  خین با تار م ییهمه از برکت آشنا نها یوا

من حین مطالعه تاریخ سیستان به ضبط نادرست برخی  ست. بهار بوده ا

شکل درست چند مورد را درزیر نام   نامهای رجال ومحالت برخورده ام که 

 می برم. 

 

 مورد ازاشتباهات قابل تصحیح درتاریخ سیستان 15

 )چاپ ملک الشعرا بهار(  

 

خورشیدی به تصحیح وتحیشیه ملک الشعراء   131۴تاریخ سیستان درسال 

بهارخراسانی درتهران به زیور طبع آراسته شده  وتا کنون چندین مرتبه   

چاپ وتکثیرشده است ،مگراخیراً انتشارات معین درتهران به دوباره نویسی  

متن کتاب بوسیله کامپیوتر،پرداخته و با افزودن فهرست مطالب  

در آخر کتاب برصفحات آن افزوده شده   ات بدرآغازوتوضیح واژگان وترکی

ونسبت به چاپ های دیگرمتن اصلی تغییرخورده است. اما شوربختانه   

اشتباهات واغالط مهمی که در اسامی جغرافیائی کتاب وجود داشته وحل  
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ناشده باقی مانده بود، همچنان برسرجایش باقی مانده وهیچگونه تصحیح  

 . ت واصالحی در آنها صورت نگرفته اس

من بحیث یک فرد سیستانی وزاده وپروده نیمروز ویکی از عالقمندان این  

کتاب ، حین مطالعه آن  به نکاتی برخورده ام که مصحح عالی مقام آن  

مرحوم بهارخراسانی به علت عدم آشنائی به جغرافیای محلی،از ضبط دقیق  

وصحیح آن عاجز بوده ودر برخی موارد خود نیزبدان اعتراف کرده  

درست نامهای جغرافیائی را به اشخاص آگاه ازخود محل حواله   رت ووص

داده است.بنابرین توضیح چنین مواردی را برای عالقمندان وپژوهشگران  

افغانی وایرانی مفید وسودمند میدانم. شایان یادآوری میدانم تا به انتشارات  

  معین در تهران خاطرنشان کنم تا درتصحیح این نکات در اصل متن ویا 

 ورت پیوست در آغاز کتاب درچاپ های بعدی آنرا مدنظر بگیرند. بص

 

 اینست آن موارد: 

مؤلف   اوقیمتن تاریخ سیستان، درسطراول از هالل یوسف  2در ص -1

  1کتاب »فضایل سیستان« نام برده شده ومرحوم بهار در پاورقی شماره 

همان صفحه نوشته است:ب این شخص)هالل یوسف اوقی( معلوم نشد  

که این شخص منسوب بدانجاست، جایی است بین بست وغزنه   اوقست.یک

«ضبط کرده ودرحاشیه به نقل از »ادریسی« آن  اوقل واصطخری آن را »

است، ودراین تاریخ مکرراین محل ذکرشده است. ]چاپ معین   را اوق نوشته 

 [  2، پاورق شمار 49ص 

ها به  ل( تاریخ سیستان درمسیرحمالت  مغو4۰۸و4۰4و 3۸5در )صفحات 

ب ناحیه یی بوده در  اوقسیستان دراوق مطالبی آمده است که نشان میدهد: ب

ب متذکره  میشود وبا باوقلیاد سمت شمال جوین که امروز بنام قلعه کاه 

در والیت  قلعه کاه یا هوکات همین  اوقاصطخری هیچ ربطی ندارد.پس 

 فراه است. 

 

والیات سیستان یاد   هدرجمل خجستانمتن تاریخ سیستان، از 2۶درصفحه  -2

شده است. ولی »خجستان« ناحیه یی بوده در بادغیس، وعبدهللا خجستانی  

ناحیه معروفی است درشمال شرق فراه وبه   گلستان منسوب بدانجاست. اما 
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«خوانده است. پس  خجستان ب را »گلستان  نظرمیرسد که مرحوم بهار، کلمه ب 

ب نوشته وتصحیح  انتگلسبهتراست بجای خجستان درمتن تاریخ سیستان ب

 شود. 

 

متن تاریخ سیستان، در شعر محمدابن وصیف سکزی که  21۰در صفحه  -3

 و در بست گفته شده، این بیت هم دیده میشود: در مدح یعقوب لیث وفتوحات ا

 آمد زنبیل و لتی خورد بلنگ  بلـتـام

 لشکر زنبیل وهبا گشت کنام  لتره شد 

ب است. زیرا دشت لکان در  نالکب، ب لتامبه نظر من،شکل درست کلمه ب 

کیلومتری شمال »قلعه ب ست«، درجوارشرقی شهرموجوده    ۸ -7

 »لشکرگاه« قراردارد.

نی، شاعر دربار سلطان محمود وسلطان مسعود، درقصیده ایکه  فرخی سیستا

به مناسبت سفرخود از سیستان به ب ست ودیدار کاخ سلطان مسعودغزنوی  

 ب چنین یادکرده است: دشت لکانزب ادرکرانه های هیرمند گفته است، 

 اندرین اندیشه بودم کزکنارشهر بست 

 بانگ آب هیرمند آمد بگوشم ناگـهان 

 منظرعالی شــه بـــنــمود از باالی دژ 

 دشت لکانکاخ سلطانی پدیدار آمد از

 

متن تاریخ سیستان، جمله یی ناقص دیده میشود که بایست   19۸درصفحه  -4

لیث وعیاران سیستان برضد صالح بن نصر   ب تصحیح شود.آنجا که یعقو 

م  حرب ما همی کنیبستی باهم شور وصالح میکنند وسرانجام میگویند:ب 

ب چنانکه مالحظه میشود این  وشهر آنجاست و ما دین را تقویت میکنیم. 

،  6عبارت ناقص است ومعنی روشنی ندارد. بهار درتوضیح پاورقی شماره 

موده است. به نظر من، نه تنها قسمت  ن« تصحیح دین «  را به »اینضمیر »

ب ناقص است ، بلکه  حرب ما همی کنیم وشهر آنجاست اول جمله یعنی ب

ب نیز ناقص است .باید منطق کالم  ما دین را تقویت می کنیم ت دوم جملهبقسم

او که باشد که تا کنون   را از جمالت بعدی متن دریابیم که  گفته میشود:» 

ن درهم[ از غارت بزرگان سیستان بدو رسیده  ودوبار هزارهزاردرم] دومیلی
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«) ص  د؟ واکنون باز غارت خواهد کرد. بُست را و  او را خود چه خطرباش

199 ) 

مقصود عبارت فوق اینست که: ما با دشمنان عیاران می جنگیم، ولی او)  

صالح بستی ( برشهر و دیار ما حکم میراند. تقویت او از ماست و اگرنه او  

 تی ندارد که ما از وی احساس خطر کنیم! یوبست چندان اهم 

«که البته  ضمیر»آن«  شهرآنراست «بگوئیم:»شهرآنجاست پس اگربجای »

ماوی را  شاره به صالح است وبجای بمادین را تقویت می کنیمب،گفته شود:»ا

« که ضمیربویب اشاره به صالح است، به صواب نزدیک  تقویت میکنیم

ن سیستان برزرنج مستولی گشته  اتراست.  چه  صالح بستی به قوت عیار

بود وسرانجام هم به زور وقوت عیاران سیستان از زرنج اخراج گردید. پس  

حرب ما همی کنیم وشهرآن راست،  ه را باید بدین گونه تصحیح کرد :بجمل

ب که  دراین صورت جمله کامل ومعنی آن روشن  وما وی را تقویت میکنیم. 

 میگردد.

 

بضبط شده  کوهتیز ب یا بکوهژ قلعه ب هوغیر 2۰۸و  2۰7درصفحات  -۵

مخالفان   وموقعیت آن درحدود قندهارسراغ داده شد که پناه گاه مهم برای 

ب  به حیث حاکم نشین زنبیل  کوهتیز صفاریان بوده است. درتاریخ بیهقیب

شاه ذکرشده واز سیاق عبارات تاریخ بیهقی معلوم میشود که این محل در  

دود العالم نیز نام این محل آمده ونزدیک  حنزدیک قندهار بوده است. در 

ردوشکل همانا قلعه  قندهار سراغ داده شده است. مقصود از ذکر این نام به ه

ب در ولسوالی پنجوائی ارغنداب، نزدیک قندهاراست که خیلی  کوهکب

معمورو عمدتاً محل زندگی قبایل بارکزی ومحمدزائی می باشد. بنابرین  

ب تصحیح  کوهک« تاریخ بیهقی باید به بتیزه کو«تاریخ  سیستان و»کوهژ»

 گردد.

 

واسحاق کاژ در  از شورشی تحت رهبری احمدبن طاهر  3۶۴درصفحه  -7

«است  لشکر« دراصل »بسکو«یا » بسکرمحله بسکر یادشده است. »

ولشکریا لشکرگاه درهمه شهرهای بزرگ جای معینی درخارج شهر  
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  لشکرباید به  ،بسکو کرسب(پس 29۸ -29۶قرارداشته است. )تاریخ سیستان، 

 تصحیح شود. 

 

آمده  ب آب بزیان ب وبآب بریان( ب379 -3۸7و  364در صفحات) -۸

« است. زیراکه امروز درسیستان  پریاناست.صورت درست»بریان« »

«  است و می باید  پریانیکی از شاخه های مهم ومعروف رودهیرمند، رود»

 د.ن« تصحیح گرد پریانکه »آب بریان« و»آب بزیان« به »

 

، آنجا که حسین سرلشکر سامانی از سبکتگین برای فتح  339درصفحه  -9

امیرخلف کمک میخواهد وسبکتگین به مدد سپاه سامانی،  شهر زرنج برضد 

ب می رسد،مرحوم  خاناز راه بست، بسوی سیستان می آید ، در محلی بنام ب

همان صفحه مینویسد:ب   3بدرپاورقی شماره خانبهار درتوضیح کلمه ب

حدود سیستان تا بست وغزنه به این نام جایی نیست، لیکن بین راه ها  رد 

ب  خانرباط رابخانب هم میگفته اند وممکن است این برباط زیادی بوده و

یکی از آنها باشد. این حدس بهاردرست است که رباط را بخانب هم میگفته  

ان  خ اند . در هلمند سفلی ، بین رودبار وگرمسیر محل معروفی است بنام ب

ب از مربوطات والیت  خان نشین نشینب که امروز به عنوان حکومت محلی ب

خان  « ازموجودیت » خان یشود. الزم است درتوضیح کلمه »هلمند شناخته م

 « درهیرمند سفلی بین رودبار وگرمسیر یادشود.  نشین

 

رسوالن پیش امیراجل ابوالفضل رفتند اندرباغ  عبارت ب 379درصفحه  -1۰

نب کرکینب درعبارت فوق برخنب کرکین نشسته بود. دمیمون واو ان ب  خ 

نب کرکینبایدب   ره نشسته بود( باشد.ب) یعنی پهلوی پنجج 

ب را دراین  َدرق متن تاریخ، بهاراِعراب کلمه ب3۸۶درصفحه  -11

همان  1ب نگذاشته ودرحاشیه شماره بصد هزار درم  درقبازخریدن عبارت:ب 

ت در سیستان، اِعراب آن معلوم  سصفحه، درحالی که گفته است:» ناحیتی ا

ب) به  درگ است و بشکل بنشد.«باید گفت که این نام امروز هم در محل زنده 

فتح اول وسکون دوم وسوم( تلفظ میشود وروستای معروفی در مربوطات  

 ولسوالی جوبن است. 
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 مقبرۀ امیرمعن درنیمروز است نه در بست: -12

ن عربی سیستان  درسال  اازدفن  امیرمعن شیبانی حکمر ،1۴7درصفحه 

اح بست  یاد شده است.درحالی که امروز در گرد و نو بست هجری،در 151

هیچ محل واثر تاریخی به امیر معن منسوب نیست و نه هم از مقبرۀ او در  

بست سراغی هست، ولی در نیمروز، درمیان دشت همواري که عوام الناس  

دشت امیر  »  ن آنرا »دشت امیران صاحب« می گویند و صورت درست آ

های کاخ و باغ ومسجدومقبرۀ  امیر معن معلوم و   « است، خرابه معن

ب در رسم الخط کاتب طوری  دشت هور است. ظن قوی آنست که کلمه بمش

 ب بوده است و بهار آنرا اشتباه خوانده است. بستنوشته شده که شبیه کلمه ب

تان را به  س تاریخ سی 2۴7و  1۴۶« متذکره صفحات بستبنابرین باید کلمه » 

 ب تصحیح کرد.   دشت  ب

 

بهار،لقب حامد بن  مرحوم   2۰2و  197و  196و  194در صفحات  -13

عمرو را به اشکال مختلفی چون: » سربایک«و»سربابک« و»سرباتک«   

ان مشکوک بوده است. من  ̃ و»سرناوک« ضبط کرده، ولی نسبت به صحت 

حامد یکی از   ب است ، چونسربادکبه این باورم که شکل درست این لقب ب 

د را در  عیاران نامدار سیستان بود، توجیه آن چنین است: کسي که سر خو

  « خواند و نوشت، نه سربادکراه دوست به باد بدهد،پس این کلمه را باید »

 سرناوک وغیره. 

 

( در ارتباط به قیام حضین  391، 3۸7،  375،  156، 14۰درصفحات) -14

ببرده میشود   رون وجول نام ب نبن رقاد، یکی از سرکردگان خوارج سیستا 

نی ازرون وجول نام برده  وباردیگر به ارتباط خروج حمزه بن آذرک سیستا 

میشود.ازاین دومورد وموارد دیگربرمی اید که محل مهمی درسیستان  

درمربوطات جوین بوده است، زیرا جوین درمیانه  راه زرنج و فراه  

 . قرارداشت  وخوارج در آنجا بیشتر سکونت داشتند 

من برای دریافت شکل درست   این نام با اشخاص زیادی از  اهل جوین  

رده وپرسیده ام ولی کسی به این نام جایی را درجوین سراغ  صحبت ک



 5۰6 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

رفع یک  ندادند، مگراخیراً جوانی بنام داوودعرفان مقالتی تحت عنوان »

« نوشته ومحل »رون وجول« را در  اشتباه، شورش حمزه بن آذرک سیستان

«  روم وج رگاه درروستائی  سراغ میدهد که درمیان مردم بنام»کقلعه 

  59میشود.عرفان تاریخ سیستان را بگواهی میگیرد که در )صفحهشناخته 

چاپ معین( ازموقعیت رون وجول درنزدیک ریگ روان مشهور به ریگ  

امام زید در قلعه کاه خبرمیدهد. بنابرین میتوان گفت برونب همین کلمه  

جولب نیز همان »ج رگ« است.پس بهتراست درچاپ های  ب»روم « است و

 « واقع قلعه کاه اصالح شود. روم وُجرگ ه »« برون وجولبعدی » 

 

ب که بین  سردرۀ هندقانان  از محلی بنامب( 3۶9و 2۰7، 2۸درصفحات)  -15

فراه وهرات واقع بوده،یادشده است. در بارۀ این محل بایدگفت که امروزبنام  

ب   اناردرهدر سیستان یافراه وجود ندارد، مگر بنامب ی بسردره هندقانانب جای

والیت فراه موجود است که مهمترین محصولش همان میوه  یک ولسوالی در 

ب می نامند ودرشمال  اناردرهخوش مزۀ انار است وبه همین مناسبت هم آنرا ب

ب را  سردره غرب فراه  موقعیت دارد. بنابرین قسمت اول این نام یعنی ب

ب خواندونوشت ، زیراکه در رسم الخط عربی وفارسی  ردره اانمیتوان ب

 ه اشکال مختلف نوشت وخواند. میتوان آنرا ب

ببا نام اناردره یکجا  هندقانان( نام ب369و 2۰7، 2۸همچنان درصفحات)

باست  افغانان«شکل تصحیف شده  نام بهندقانانذکرشده است.به نظرمن » 

می آید که نامی با مفهوم   ت ب بدساناردرۀ افغانانوازترکیب هردو  کلمهب

محلی خاص ب ده افغانانب گفته  ومعمول است. چنانکه درشهرکابل ، به 

میشود،ودربلخ جاهای بنام بده عربهاب یا »قلعه هندوان«بوده است.پس  

 ب نیز از همین مقوله میتواند باشد. انادرۀ افغانانب

  پایان

 2022سویدن / اکتوبر
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 مقالۀ سی وششم 

 

 درافغانستان یانحرافات اجتماع یشناس جامعه

 مؤمن(  ری)از استاد بش

 

 

 

اثر دلچسپ با  نیمؤمن سوم ریدانشمند وارجمندم استاد بش ازدوست

درافغانستان ( بدستم  یانحرافات اجتماع  یبنام )جامعه شناس یعال یمحتوا

 افتاد. قی به تعو  یعمل چشمانم مدت  لیاما مطالعه آن بدل د،یرس

 کیبا  یعنوان(  بحث دلچسپ جامعه شناس26در دو فصل)شامل  کتاب

 ک یاز دو دانشمند اکادم ظیسرانجام به نگارش آمده ودو تقر کیسرآغاز و 

 .دهندی م یاثرگواه  یمحتوا یافغانستان،در آغاز کتاب برخوب

صفحه از  30۵در کاغذ درجه اول یبا قطع وصحافت مرغوب بر رو کتاب

 است. دهیبه چاپ رس یشمس 1397انتشارات عازم درکابل در سال یسو

به نگارش آمده است که از  ری استدالل دلپذ وهی روان وش اتیبا ادب کتاب

برد ودر هر صفحه وهر پراگراف آن به نکات بکر   یخواندنش انسان لذت م



 5۰۸ از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

 یاریعالقمندان وبخصوص جوانان بس یبرا دنشیکه فهم خوردیوتازه برم

 . شودیپنداشته م یضرور

  ک ی خیتار یفصل ها ن یومهم تر نیاز دلچسپ تر یک ی یجامعه شناس دانش

ندارد و در  یعمر چندان یرشته از علوم اجتماع نیجامعه است. اگرچه ا

  د یاندک به آن پرداخته اند، اما با ارینگاران بس خی وتار سندگانیکشور ما نو

 یواقتصاد یوفرهنگ ی واجتماع یاسیمختلف س یها دهیپد  یبررس گفت که

 ده، یآن پد شیدایپ طیومح  یاجتماع  طیجامعه بدون توجه به شرا کی

  چ ی ه قی ، قادر به تطب یحکومت چیدولت وه چی نخواهد بود. ه یکارکامل

نخواهد شد، اگر  جامعه خود را  یوفرهنگ یواقتصاد یاجتماع یبرنامه ا

  ار یوتوان وجاغور آن جامعه ع تیخود را مطابق ظرف ینشاسد و برنامه ها

 .زدنسا

در   یموضوع جامعه شناس تی با توجه به اهم رمؤمنیبش  اریپوهن یآقا

 نسو یبطورخاص از چندن سال بد یبطورعام و جامعه  افغان یجوامع بشر

چسپ متمرکز ساخته ومقاالت مهم  موضوع دل نیا یمطالعات خود را رو

نوشته ودر   یومشکالت جامعه افغان یجامعه شناس ۀ نیدرزم  یوسودمند

در خارج وداخل کشور انتشار داده است .کتاب  یافغان  فمختل یها تیسا

 نوع مقاالت است.  نیمجموعه ازا  نیحاضر سوم

  ی وناهنجار اجتماع یخالف کار  یازبحث ها ییکتاب مجموعه  هیدرونما

 ،فحشا، یفقر، دروغگوئ ،ی:رشوه خوار لیاز آنها از قب  یاریکه بس است

 سهی،قاچاق ،دس یزنان، خودکش هیخشونت عل ،یطالق،تجاوز جنس

ومنحصر به جامعه   شوندیم   ده ید یدر همه جوامع بشر انت،ی،خیساز

وبچه رقصاندن و تجاوز برآنها،  یبچه باز یاما بحث ها ستند،ین یافغان

زنان  دیتهد  ای بیوتعق یوپرزه پران یوآزار  زنان ، متلک گوئ  تیاذ

وعدول از ارزش   یاخالق رانحرافاتیګود ی،چاپلوسیپراگن عهیودختران، شا

است که متاسفانه باعث بروز   یمربوط به  جامعه افغان یاجتماع یها

 است. دهیگرددرجامعه  یادیمشکالت ز

  ی م یروشن نیچن یبر دانش جامعه شناس شی در مقدمه خو دهسنینو

  ی ،گروه ها وجوامع انسان یاجتماع یمطالعه زندگ یاندازد:»جامعه شناس

درخور توجه است چون موضوع مطالعه  اریجامعه شناس بس کیاست.کار 

 ی است. جامعه شناس ی خود ما درمقام موجودات اجتماع یاو عملکردها

بار اول توسط   یاست.اصطالح جامعه برا یاجتماع لومرشته ع نیجوان تر
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بکار برده شد.او   یشناس انگزارجامعهی( بنAgust Contاوگست کنت) 

  ی مشاهده منظم وطبقه بند  یۀبرپا دیبا یمعتقد بودکه علم جامعه شناس

  ابند یها را در  یآن اند تا علل نابسامان یاستوار گردد.جامعه شناسان در پ

 د.«  دهن حیوتوض

  ی که  از آدم ی: "به پندار جامعه شناسان، هر رفتارکندیعالوه م  سندهینو

است که به طور معمول در طول   یاز عوامل یمتاثر از مجموعه ا زند،ی سرم

کند."  یخاص وادار م یرا به انجام عمل یقرار دارد و و یسر راه و یزندگ

 نیبه ا ق،یدق لیکه "در مطالعه هرانحراف وخطا،با تحل شودیمولف متذکرم

فرد خطا کار  یبرا یبسترکامالً مناسب  یاجتماع طیکه مح میرسی م جهینت

بوده  یرفتار مجرمانه توسط و شیدایپ یبرا یفراهم  آورده وعامل مهم 

برجامعه حاکم باشد،افراد مستعد  یبند وبار یوب  یاست.اگرفساد وتباه

اروارزش  یبرمع یواگر نظام اجتماع شوندیم  یم ریآن اس یدرگرداب تباه

مدرن وباثبات استوار باشد ، امکان  یدولت ستمیس کی ۀبه مثاب  یها

خواهد شد.« مولف از قول    فی ضع اریدرجامعه بس یانحرافات اجتماع

ومنش   تیشخص یریگدرشکل  طیکه گفته است :"مح کندیمارکس نقل م

از  ۀورفتار انسان که نشان کندیم فایا یکننده وموثر نییتع اریانسان نقش بس

 طیاز مح  یاکتساب تیاز ترب  یناش یادیومنش اوست، تاحد ز تیشخص

رشد  نهیسالم وبا نشاط، زم طیآلوده، افراد آلوده ومح طی، مح نیاست.بنابرا

 ( 3-1ونشاط افراد است.") صفحه  یوشاداب یوشگوفائ

ها،وصدها زن مظلوم که  دها،رخشانهیاهدا شده :" به فرخنده ها،ناه کتاب

 شرور، پر پر شده اند!"   یتوسط انسانها

استاد مومن بحال زنان مظلوم جامعه  قیتأثر واحترام عم انگریاهداء ب نیا

در مقاالت  تأثر واحترام را نیجهل زده وجنگ زده افغانستان است. مولف ا

  ه ی خشونت عل ی( و"جامعه شناسیساز عهی" )شایری تکف ی"جامعه شناس

 گرفته است. یزنان" به بررس

 یاز مردان عقده ئ یشدن فرخنده توسط تعداد یمومن ازقربان  استاد

  ی "جامعه شناس  ۀمتاثر شده ومقال عهیتهمت وشا کی ومنحرف براثر 

  ی ست یاست و در باره چ" خودرا به قتل  فرخنده  اختصاص داده یریتکف

از   یکیو یاجتماع یها دهیپد  نیتر یعیاز طب یکی  عهی:» شاسد یویمن  عهیشا

عمل متقابل است  که تا کنون کمتر شناخته شده   یها وهی س نیتر  جیرا

است که ابعاد  یبا ابعاد گسترده ا یو روان یمقوله  ذهن کی عهیاست.شا
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به مراتب حاد تر به خود   ،حالتیثبات یدر زمان جنگ وب ژهی مختلف آن به و

وبه   شودیاست که معموال دهان به دهان منتقل م یامیپ عهی.شاردی گیم

 عه یدر صحت وسقم آن مشکل است.شا قیتحق شودکهیم وطمرب  یموضوع

است که   یامیپ عهیدارد.شا تیمردم اهم یکه برا شودیم یشامل اطالعات

 ( 11۶....«)ص کندینم  دیها آنرا تائ تیواقع یول ابد،ی یمردم رواج م  انیدرم

جامعه ما اشاره  یوجدان جمع یمقاله به خواب رفتگ نیمومن، در هم  استاد

  ی عموم  ای یبنام وجدان جمع یاصطالح ی:"درجامعه شناسسدینویو م کندیم

ت تا انسان بدون نظار شود یکه باعث م یدرون یآن عامل یعنیوجود دارد، 

به محض  یعمل کند. درمقابل اگر کس یاخالق یبراساس ارزشها یجمع

وجدان  یارزش ها رفتار کند ب  نیبرخالف ا ،ینبود نظارت اجتماع ساساح

از آتش زدن  ی. فرخنده سوخته ودود شد وبه هوا رفت.تعدادشودیم یتلق

نمودند. واما   نیرا نفر  انهیعمل وحشا نیا یکردند وتعداد فی او ک یوزجرکش 

 قی عم اریبس یخفته گ نکهیمهم را برمال ساخت وآن ا زی چ کی  یدیتراژ نیا

فرخنده   یدیالرغم آن،تراژ یجامعه ما را فراگرفته است.عل یوجدان جمع

طرف   کی رخ داده است که درحال حاضر درکشورما متاسفانه از  ی طیدرشرا

ساالران مسلط اند، قدرت دزد  یوجود ندارد ودرتمام اهرم ها یدولت مقتدر

به   یدیتراژ نی. امیهست یارزش یشاهد سقوط الگوها گر،یاز جانب د

درجامعه ما تا چه حد سقوط  یاخالق یصورت واضح نشان داد که ارزشها

سقوط کند، حلقه نظارت  شتریجامعه ب یاخالق ینموده است.هرچه الگوها

  ی م  شیافزا لیقب نیوحوادث ازا شود،یسست تر م یعموم  ایو یدرون 

 ( 119.")صابدی

  ی کتاب جامعه شناس  نی استاد مومن درا گریاز مقاالت دلچسپ  د یکی

  ن یرا در برگرفته است. ا 13۶ -12۵زنان است که از صفحه  ه یخشونت عل

زنان افغان ودفاع از حقوق آنها به   هیانواع خشونت عل یمقاله از چگونگ

 پرداخته است. یکننده ا نیوجه تحس

از مقاالت مندرج   کی هر یوفحص در مورد محتوا تبصره وبحث 

اما بطور   خواهد،یادمی وقت وفرصت ز ست،چونیدرکتاب،کار آسان وساده ن

مقاالت زحمات  نیاز ا کی،با نگارش هر سندهی که نو  میبگو  توانمیم یکل

 یۀ و بنما خیو تاحد ممکن تواسته ذهن خواننده را به ب دهیکش یفراوان

 .دیشن نمارو   یافغان همشکالت جامع
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آثار   نیکه استاد مومن بهتر دیآ یمطالعه فهرست منابع در آخرکتاب برم از

 توان یدارد وم اریدر اخت ایرا از قلم جامعه شناسان مشهور دن  یجامعه سناس

دامن مطالعه   زیکرده افغان است که در مهاجرت ن  لیمهاجر تحص  نیگفت اول

را  سندگانیآثار نو  نیاش بهتر یتخصص ۀرا رها نکرده و در رشت  قی وتحق

  ن یاثر بهره جسته است. وا نیآنها درا کیومطالعه کرده واز هر  یجمع آور

در غربت   دیبه کتب  مف  یرا به مطالعه ودسترس سندهینو  یکارعالقمند

شده  وتنها   تیرعا یی ستهیاز منابع بطوربا یریبهره گ  وهی.  شدهدینشان م

مورداستفاده خود    بعه  ذکرنام منبع بسنده نکرده است ،بلکه مدارک ومنا ب

  توان یم   نیکرده است. بنابر یو روشمندانه به خواننده معرف  قتریرا بطوردق

جوانان ومحصالن  یجامعه برا یبرا دیمف یمحتوا یگفت که کتاب دارا

 . باشدیپوهنتونها م

  ی مجموعه روشنگر نی از ارائه ا سندهیکه هدف نو رسدیبه نظرم  درهرحال،

ها   لیبوده  که درارائه  آنها تحل یجامعه افغان یروشنفکرانه برا یها

 ی همراه باوطندوست  یرا با احساس انسان دوست ایوبرداشت خود ازقضا

 ابراز داشته است. 

اثر  نیا فیمؤمن را در تال ریجناب استاد بش یوزحمتکش یعالقمند

دست چشم  نیارزشمند از ا گراثارید قیتخل یو برا  کنمیم نیروتحسیتقد

 انتظارم.

 2019/  ۶/ 20 انیپا
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 سی وششم مقاله 

 

 ازقلم اکرم عثمان یخیشهکارتار  کی یمعرف
 (مت اولقس)

 

 

 
  سنده ینو ی اسیوس  یخی اثرتار نی آخر ر«یافغانستان درصدسال اخ خی »تار 

کشور اکرم عثمان است که   ی اسیس  لیمسا  یتوانا  لگریومحقق وتحل  ب یواد 

صفحه( با  3۵۰در ) دنی، از طرف کلوپ قلم فردا درکشور سو2۰22دربهار

 پ برآمده است.از چا  بای قطع و صحافت ز
  سنده یفرزندبرومند  آن نو وندعثمان،یکتاب پرمحتوا را م نینسخه از ا کی

آنرا به مطالعه   شان،یفرستاد که با ابراز تشکر از ا ای تحفه گو میبزرگوار برا 

و لذت بردم واحساس   ض یگرفتم واز هرسطر وهرجمله وهرپراگراف ان ف 

 از مطالعه آن بمن دست داد. یخوش
  ی نهضت ها لیمسا ه یوتجز  لیکتاب به لحاظ تحل نیار کنم که ااظه توانمیم

  ی اس یس یسازمانها  ریوسا  یوبخصوص نهضت مشروطه خواه یروشنفکر 

تا   نیهللا سراج الملت والد  ب یرحبیاز عهد ام یمترق ریوغ یبه اصطالح مترق

  ی ها  شهیتفکر و اند  ری داودخان درکشور، برتطور وس یسقوط دولت جمهور 
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عدالت محور درافغانستان با دقت وسواس عالمانه  بحث  و  یخواه یاد آز

را   یوضد استعمار  یو ضد استبداد  ی اسیس  یها شه یاند  رتکاملیرانده وس 

  ی وکمونست  یمختلف اعم از مشروطه خواه یاس یس یدر وجود تشکل ها

 .دهد یبدست م یق یمحمد ظاهرشاه بطوردق   یدرعهد پادشاه یواسالم
امرنشان   نیخش کوتاه ارائه شده است و اب 74در  شگفتار،یپس از پ کتاب 

  ی جمع یهربخش را بصورت مقاله نوشته و در رسانه ها سندهیکه نو دهد یم

قلم   یکلوپ فرهنگ  ری مد  شگفتار یر سپرده است. اما چنانکه از پبدست نش

  خ ی نام »تار  ریز۱۹۹۹مقاالت از سال  نیا د،یا ی( برم یغفور می)رح

  سنده یآغاز شده وتا سال فوت نو ر«یافغانستان درصد سال اخ صرمعا

 ( ادامه داشته است. 2۰۱6)
چاپ   د«یدر رسانه »ام  گرید  ی»فردا« وتعداد  یۀ مقاالت در نشر نی شتریب

  ی افغان  هینشر  ر«یدانمارک، »صر می مق یرانهایا یۀنشر کا،»آفتاب«یامر

  ۀ رسان انا«یآر ۀهالند،»دانش نام می مق یافغان یۀنشر  «یچاپ هالند،»زندگ

درخارج   یجمع یرسانه ها رهیدرهامبورگ آلمان، وغ  یافغان یانترنت

در برابر   نید  یاند وکلوپ قلم ، به منظورادا دهیبه نشررس  زافغانستانا

  وندعثمان ینموده وتوسط م یاکرم عثمان آنها را جمع آور یخدمات قلم

  ی وبازنگر  ش یرایو  یوبرا  ب یوترت  پ یمرد ، دوباره تا  ی فرزند آن دانش

 کلوپ قلم سپرده است. وچاپ به مسئول
خاستگاه وارمان مشروطه خواهان وبخش دوم، براول کتاب،  بخش

  فتهگروتجدد « مورد بحث قرار  یومفهوم ترق  یاسیس شهیرتطوراند یس»

 است.
  ی دار یدر بونقش او یافغان  نیدجمالد یسوم تا بخش هشتم ،وقف س ازبخش

شده است.از  یلو استبداد داخ یمبارزه با استعمار خارج یمسلمانان برا

 نیالد  دجمالیشاگرد س یبخش نهم تا بخش چهاردهم ازنقش محمودطرز 

دوم سخن گفته شده است واز بخش پانزدهم   ت یجنبش مشروط ایدر اح یافغان

دوم درافغانستان   ت یوپنجم وقف کارکردها حکومت  مشروط ست یتا بخش ب 

رنامه  کابه  3۸تا  27وازبخش  یهللا کلکان ب یبه حب 26شده است . بخش 

عصر ظاهرشاه و  ۀدر بار 44تا  3۹نادرشاه وقف شده است. از بخش  یها

  ی احزاب و سازمانها   یاسی س یها ت یدر مورد فعال4۹تا  44ازبخش 

  ،یمحمود  یغبار،حزب  خلق برهبر یبرهبر  وطنچون: حزب  یردولتیغ

 م ی وخواجه محمدنع یبلخ  لیاسماع یحزب ارشاد به سرکردگ ا ی یحزب سر

است.  دهیگرد  ،وقفیب یحب  یعبدالح یانستان آزاد برهبر ونهضت افغ

 ی اقتصاد  یها  است یطراح س  یزابل دخانیبه نقش عبدالمج 5۱و  5۰یبخشها 

 ورند یپشتونستان وخط د  هبه مسال 54و 53 یکشوروقف شده وبخش ها 
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 ی به صدارت  داودخان  و برنامه ها  5۸تا  55است. بخش  افتهی اختصاص 

 ی به قانون اساس  6۰- 5۹ یرفته وبخش ها او تعلق گ یوانکشاف یاسیس

  ت یمشروط نیعنوان »برزخ ب  6۱پرداخته وبخش  ۱۹64/ ۱343

 .   کند یتوجه را بخود جلب م ت«یومرکز
  ی ها یدشوار 64ودربخش   یبه جمهور یشاه م ی رژ رییعلل تغ  62دربخش

  65بخش  قرارگرفته  است.  یمورد بررس   ینظام جمهور یوخارج یداخل

. کند یثور(بحث م  7 ی سرطان وکودتا 26 یدوکودتا )کودتا ت یماه  ۀدربار

ودربخش  کند یاصالحات داودخان صحبت م یها  نهی زم شی از پ 66بخش 

  6۸ ی.دربخش ها راند یداوخان بحث م یبرهبر  یمل ب از حزب انقال 67

ودرمنطقه وافغانستان صحبت   یاز باال گرفتن بحران درنظام جمهور 6۹و

کار   انی ازپا 7۱ودربخش  یل نظام جمهور سا نیاز آخر 7۰شده است.بخش 

درافغانستان صحبت شده  ینظام جمهور ادگذاریمحمدداودخان بن 

با داودخان سخن رفته ودر   قابلهاز دو طرز برخورد درم 72است.دربخش 

  ل یمورد تحل یافغانستان ار اتحادشورو  یها وعلل دور نهیزم 73بخش 

علل  ۀدربار شود،یمرده مکتاب ش یانی که بخش پا 74قرارگرفته و دربخش 

 خلق افغانستان سخن رانده شده است. ک یحزب دموکرات  یفروپاش
فهم وخرد  یو ژرفا شهیقلم واند  ییبه توانا تواند یکتاب انسان م نیمطالعه ا با

  نی ا ج یروشنفکران افغانستان ونتا  ی اسیمبارزات س خی از تار سندهینو ی اسیس

 ببرد. یمبارزات پ
نمونه کالم وقلم   ث یوبخش اول کتاب را بح شگفتاریپاز  یمن قسمت نجایدرا

تا خود  کنمیم شکشیبخواننده پ  شتازکشوریدانشمند وپ سندهینو نیا لیوتحل 

 وقضاوت کند.  شد یاند یوخودب  ند یبب 
مطلع   ،ینهضت مشروطه خواه نام » ریگفتارخود  ز شیعثمان در پ اکرم

،چهل سال  یرس:»متاسفانه د  د یگوی«  مافغانستان خیدرتار دیدوران جد

کاسه کردن اوضاع واحوال  خ«وهمی تار یخط یۀر»نظر یتحت تاث  یرکسان یاخ

مرتکب   یخی تار یها ت یدرحق واقع ،یتمام کشورها درظرف واحد 

از  یریرفتند وهم کث  راههیشدند.آنها هم خود به ب  ریناپذ اشتباهات جبران 

آنان   یوبردند.آثار چاپ شده از س راههیروشنفکران وهواخواهشان را به ب 

  ی اجتماع  یها یدگرگون یکه اصل ومبنا یاز توجه به عوامل درون شیب

صورت خود   گرانید   نهیرا مبنا قراردادند ودر آئ یاست، اسباب وعلل خارج

درافغانستان  یو وطن شان را تماشا کردند، از جمله نهضت مشروطه خواه

ً متاثر از انقالبات ورو    ی خبر  یبر از ب کردند که خ یتلق  یی ها داد یرا عمدتا

 داد. یم گرانیواستحاله در وجود د  یگانگیاز خودب ،ین ی،خود کوچک ب 
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است بخود  م،الزمی ریبگ  دهیرا ناد  یرونیعوامل ب  یجنب ت یآنکه اهم یب پس

  ی تحول اجتماع یها ه ی همه کتاب، رساله ونظر نی ا ۀودر انبوه  میبرگرد 

 د ین جد به دورا  یمعاصر ما را که باب ورود مقدمات خیسرفصل تار

هم نظراست که نهضت  ی باکسان نه،یزم  نیقلم درا ن ی.امی کن  نیاست،مع

 دانند یدروطن ما م یمترق یدرافغانستان را اساس جنبش ها  یواه مشروطه خ 

 ی م ت یبه رسم  خیوتار شهیاز تحول اند  نی نو یوآنرا به عنوان قرائت

 ( ۱3شناسند.«)ص 
:»قبل د یگویان ممشروطه خواههای آرمان  ۀدربخش اول کتاب،دربار مولف

که خاستگاه مشروطه   شود یپرسش در ذهن متبادرم نیا یهرمطلب  انیاز ب

ومشروط کردن چه  د ی مق یبود؟ در پ ییچه آرمان ها رندهیخواهان ما در برگ 

  ا یبود  یونظر  یکردند موانع اعتقاد  یآنچه را که طلب م ایبودند؟ آ یزیچ

 ن ی سش نهفته است.با اپاسخ پرسش اول درمتن پر  گمانیب  ؟ی وماد  یمرئ نعما

  شا یما افته،فعالی ت یخ ی تار خته،یقاهر،نامحدود، لجام گس یکه قدرت حی توض 

که   خواند یآن جنبش رابه چالش م شگامانیپ ، یشرط چی وناملتزم به ه

 بود. افتهیمطلقه تبلور  یدروجود سلطنت
ما، نظام   ۀدرمنطق می درست بگو ایدرکشورما، یاسیس ت یحاکم سیبدو تاس از

 گشت: یقاعده م نیول احاکم،ح 
 . یبه شرط استقرارحکومت استبداد   ت یامن نی تام-۱
ونظم ونسق امور به شرط برانداختن آن حکومت  ت یبرهم خودرن امن -2

 .یاستبداد 
 .یآن حکومت استبداد  یایبه شرط اح ت یمجدد امن نی تام  -3

که هم   دهد یم لیمختصرتشک ث یحرف وحد  نی ما را هم خی تار  دورباطل

 شه یما ر یعیطب یوهم دراعتقادات ماورا یهم در روابط معاش ا،یدرجغراف

مردم درونش را   ۀشمار،تود  یب یها و شورش ها  یتی داشت و برغم نارضا

تا   ی. چنان وضعد یدانست که چگونه افسونش را بزدا ینشگافته بود ونم

  ن ی نخست د یترد  یدروطن ما دوام آورد و ب یافکارمشروطه خواه ننطفه بست

داران جنبش  هیبردند طال رسوالیهانه آن فرمول را زکه آگا یکسان

 کرد:  می تقس توانیما را به دو دوره م خیسبب تار نی مشروطه بودند. از هم
 ی از مشروطه خواه شی پ ۀ*  دور
 ی بعد از مشروطه خواه ۀ* دور

و   یخیتار  یا یوجغراف خی تار ۀدربار یافتد که شمه ا یازهمه الزم م شیپ

دهم و به قدر توان   حی برند،توض یدر آن بسرم که  یاوضاع واحوال مردم

مظروفش جوانه زدن  نیسخن برانم که مهمتر  یظرف ات یمحتو  ۀدربار

از چندهزار سال   یبود. مردم ساکن درافغانستان کنون د یدوران جد  ۀشیاند 
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ماوراء   ها،وباشندگانیرانیها،ایباهند  ییایمختلف جغراف یدر واحدها نسویبد 

ملل واقوام در آن بود وباش داشته  نیکه ا ینیسرزم داشته و یستیالنهر همز

  ی اسیتحول بوده و قدرت س ،دستخوشیخیتار رحرکات یاند، همواره تحت تاث

  ره یعش هب یا ره یاز عش ،یبدست یدست گرازید  کی اقوام بر ۀغلب  یتضابه اق

  ن یبلکه مهمتر  گانهیسبب نه  ن یاست.ازهم دهیرس یبه قوم  یو از قوم یا

ما عنصر   ییایجغراف ۀدرحوز یاس یس یحکومتها  لیتشک وً  س،یعامل تاس 

 بوده است. گری کد یبر  یتهاجم وغلبه نظام
فراهم نشده تا عناصر   کی ودموکرات یاراد  یمجال چگاهی ه گرید  یسو از

دهند وکشاکش  لیشان  را تشک ییایدلخواه جغراف یهمخون وهم تبار واحدها 

جا ملل مغلوب  نی ازهمنباشد. رشانیگ  بانیگر یوفرهنگ  یزبان  ،یمذهب یها

ده یسلطه اقوام غالب را بدوش کش وغیاقوام شکست خورده با عنف وزور  ای

 شده اند. ب یوبا آنها ترک 
درمنطقه ما باز شد  هی وروس سی انگل یابرقدرت ها یپا  ینزدهم وقت ۀد درس

شدند وحدود وثغور   ا یقضا  لیبه تبع منافع آنها دخ یگرید  رومند یعوامل ن 

بودند  یالملل نیحقوق ب  نی قواره ونامنطبق بامواز یقبل ب را که از یممالک

  ی ها ولت نفوذ، د  یحوزه ها  نییو تع یو بعد از چانه زدنها ردادند ییتغ

  ک ی لی! برپا کردند که فقط ظواهر، شکل وشمایناتور ی م ای! یپوشال 

گرد  یگذاشتند. بنابرآن غالب دولت ها یم شیخود مختار را به نما ت یحاکم

  گر یکد یمورد منازعه  یحاکم برافغانستان از اجزا یکومت هاونواح ما وح

دور  را یوخارج یسرقدرت مند داخل یۀسا  کهیهمن کیشده اند وهر لیتشک

  ی کهنه ونو به جان هم افتاده اند وبحران ها  یاند، با آرائه قباله ها  دهید 

 را دامن زده اند. یقوم انی وم یمرز
نقاضت   ،یمنطقه ا ینگ ها ج ،یاختالفات مرز ،یاسیس یبحران ها  پس

دولت ها نهفته   نیتشکل ا خیدرذات وبافت تار یومذهب ی،زبانیقوم  یها

انهدام بوده   یوحت هیها معروض با خطر تجز  ن یتر  فیضع  شهیاست وهم

که ما  سراست یم یموجود افغانستان وقت یاسیس ت ی اند. بنابرآن مطالعه وضع

شناخت،   یمنطقه ما در پ کیت یوژئوپل  یائیجغراف ،یخیتار  طیبا مح  طدرارتبا

  ی ها، دخالت ها، ترسال یاز کشورگشائ یحوادث ناش یتاب ها، بازتابها

که اسباب   میبرآئ  یبزرگ یها  یدنها،وآوارگیکوچ ها،یقحط ها،یها،خشک سال 

 (  ۱۶-۱۵موجودما را فراهم کرده اند.)بخش اول،ص  یمرزها  لیتشک
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 قسمت دوم 

  یرنهضت مشروطه خواهد یافغان نیجمال الد دیس گاهیجا
 

 شهیخود را  وقف افکار واند  یعثمان درکتابش،شش گفتارپژوهش  اکرم   

به  یافغان  نی دجمالد یس یها

نهضت  شکسوت یپ ث یح

وضد  یضد استمعار  ی ها

 است.استبدادی کرده 

اکرم  یوعالقمند  یدلچسپ

خیلی  یافغان  د یعثمان به س 

به است  وممکنزیاد است.

باشد که سید لحاظ  نیا

آهنگ نهضت  شیپ »

 بوده هم «ی مشروطه خواه

و دانشمند ان شاگرد و

چون عالمه  باتدبیری 

را در   یمشروطه خواه یها شهیبود که اند  رش دادهرا پرو یمحمود طرز

نظام   ینظام مطلقه استبداد  یو توانست بجا  د یافغانستان پخش وبه ثمر رسان

عامت شاه امان  دوم( را تحت ز ت یواستقالل طلب )مشروط خواهیمتجدد ترق

دوم   ت یمشروط یکار آورد. وپس از استقرار نظام مترق ی هللا درکشور رو

افغانستان را   یاسیبست واستقالل س سیبا استعمار انگل کار یبود که  کمر به پ

ووقار از دست رفته خود  ت یث یگرفت و کشور ما صاحب ح  سیانگل از کام

ام بودکه افغانستان نظ نی.  درا فتشد و درصف ملل آزادجهان قرار گر

با   یقانون اساس کی چندهزارساله خود صاحب  خی باردرتار نی اول یبرا

که در آن  د،یگرد  یوانسان یحقوق بشر  یارها یمع نی تر یعال

  ی حقوق ووجابب مساو یاحادافرادجامعه با هم دربرابرقانون برابر ودارا

 شناخته شدند. 
معتقداند که  ی: »برخد سینویعثمان در بخش چهارم کتابش م اکرم        

 نیجمال الد  د یبا نام س  یدر اکثرممالک اسالم ینهضت مشروطه خواه 

از مبارزه به ضد استبداد  یکه ذکر ست ی گره خورده است وممکن ن یافغان

  ه ی به عنوان آغاز گر وپا  د«یبرود نام»س یاسالم یواستعمار درکشورها

مشروطه  یعد از بُعدهاکه بُ  ست ین ید ی. ترد د یاین ان یبه مگذار آن نهضت ها 

بود که با جعل   یخودکامه ا یوامرا  نی سالط ۀمطلق ت یبا حاکم کاریپ یخواه
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دانستند   یم  نی زم یدر رو  امبریخداوند ونائب پ  فهی خود را خل ت یواقع

جمال   د ی.از آنچا که سرفتند یپذ  یوهرگز نظارت مردم را براعمالشان نم

 ت یهم پرچم مقابله با عفر قرن نوزد  یسالها نی در دشوارتر  یافغان نیالد 

برافراشت  یاسالم یها  نیسرزم شتریاستبداد را در ب وی استعمار ود 

  ک ی  افتد  یگذاشت، الزم م  یبرعقول وقلوب مردم برجا  ی رماندگاریوتاث

نوشتار از قلم افتاده  نی ناگفته محامد او را که در نوبت اول ا ی ایگرزوا یبارد 

 ( 36«)ص .می نمائ نید  یوبقدرتوان ادا  میبرکش  ود ب
وکردار  ت یشخص یمنحن  می که:» ترس سد ینویعثمان در بخش ششم م اکرم

  او  ات ینظر د یترد  و د یاست. درتائ یدشوار اریکار بس  یافغان د یوافکار س

  ی وحت یمبرا از شائبه واغراض گوئ  یفراوان رفته است که در موارد سخن 

  گانهی،دهر ۀباشند. طرفدارانش او را عالم یمفرط نم ینی ب وبد  ین یخوش ب 

انده که در بازکردن چشم وگوش   دهیمثال نام یب  ۀاعلم ونابغ گار،عالمروز

ومخالفانش برآن بودند که   د یرس  ینم شیبه پا یمسلمانان قرن نوزدهم احد 

مرهون بالغت ونفوذ کالمش بوده، نه   شتری ب  د،یرسیشهرت عالم گ 

تبحر  از علوم به سرحد  یرشته ا چی بلکه دره ده«یند  یتنها»آموزش منظم

  ی مطهر د یشه یرانیا ۀ ازپرآو یباره روحان نیاست. درا دهیوتخصص نرس

از لحاظ قدرت نفوذ  د ی اول با ۀرا به درج نیجمال الد  د یآورده است:»افکار س

ً از لحاظ   یفوق العاده آنها بررس نی کالم،قدرت القاء وتلق کرد، نه صرفا

 آنها.«  یاعتبار نظر 
که   سد ینویمشروطه« م ودولت درعصر ن ی،درکتاب»د یمومن باقر

مردم نداشت که  ۀبه تود  ینداشت که وطن دوست باشد واعتقاد  یدوطنی:»س 

وحکومت مورد  یباشد.وطن او وطن اسالم ت ی ومشروط یطرفدار ازاد 

با رجال   یعثمان د یچون سلطان عبدالحم یبود که مرد  ینظرش خالفت مقدس

تابع آن   چون وچرا ی ب د یکه با یاش برمردم ی ردربا ت یوروحان  یاسیس

حق   چیمستبده  انیمردم در برابر فرماروا ۀتود  یبرا باشند حکومت کنند.او

که  کرد یم می مستبد را به خوب وبد تقس انینبود وفرمانروا لیقا  یوامکان

انحطاط   ای یدرصورت تنها آنها هستند که درتحوالت جامعه به سمت تعال

 نقش دارند.« 
  قت ی:» اما حق د یافزا ی م  با لجاج راند یکه از موضع چپ سخن م یمومن

نبوده بلکه مخالف حاکم   یوجه مخالف حکومت استبداد  چی که او به ه  نست یا

 جاد یا یاو را برا شنهادات یاست که پ یمستبد بد بوده ومستبد بد درنظراو کس

  مه ین  یاکه ضرورت ه ییها  یاو را با نوآور  یارتجاع  ۀاتحاد اسالم ومقابل

  ی سرنگون یدرمبارزه برا ی. او حترد یذ نپ ساخت،ی دوم قرن نوزدهم مطرح م

 نبود.«   لیمردم قا یبرا ینقش   زیمستبد بد ن یفرماروا
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استناد  د یازخود س یبه نقل قول  شیبخاطر اثبات مدعا ی مومن

آن   ریخداوند هم برخ  ۀمانده واراد  یدرامت باق ات یاز ح ی:»اگررمقکند یم

  ن ی ا  ۀشید ورکنن یمردمان صاحب نظر واربابان همت، اجتماع م رد یقرارگ

نشانند.« به گفت  یم بهیط  ۀآن شجر یوبه جا کشند یرا از بن م د یدرخت پل

وجه به جنبش   چیعبارت اوالً به ه نیدرا د یکه س شودکهیم مالحظه یمومن

ً یندارد وثان یاشاره ا یتوده ا »مردمان صاحب نظرواربابان همت« هم که   ا

خداوند همراه باشد وگرنه   ت یش بام د یکنند اقدام شان با یم امیجدا از توده ها ق

ً کار آنها د ینخواهندرس ییبه جا پادشاه   یعن ی به،یط ۀ نشاندن شجر -وثالثا

است که   ی عیاست. طب یمستبد بدقبل یفرماروا ی به جا د،یمستبدخوب جد 

 باشد.  انیدرم یسخن  یحت  تواند ینم  یوبرابر  یز آزاد ا یحکومت نیدرچن
:»اگرمشکل را از کند ی ستدالل ما نیچن  یعثمان درپاسخ باقر مومن داکتر

بودکه به   یاز زمره کسان د یاستدالل کرد که س توان یم  می نی بب یگر ید  یۀزاو

. دراوضاع واحوال  ستند ین  لیقا  یارج چندان یستیپوپل یشورش ها 

رخنه  یاسالم یدرکشورها  د یجد  د یقرن نوزدهم که تازه عقا ارخاص یبس

 یی از آن بو گرانید  ی راز روشنفکران شه ینازک هیوبه جز ال  ود کرده ب

  ر یو ز نانی متوقع بودکه عوام الناس عمدتاً روستا نش توانینبرده بودند، نم

منحط و به شدت  ستمی س کی ۀچهارچوب یتی نظام پس مانده ارباب رع وغی

که در  یکارگر ایو ک یمسلط را بشکنند وآتش انقالبات بورژوا دموکرات

  ی م د یس  د ی. شافروزند یاست، ب  یتر  یمحتاج امکانات متعال حالت هردو

  سرشود، یمتعارف، اگرهم م  ۀساد  ۀبه تود  یاسیپنداشت که انتقال قدرت س

 هیقدرت تک ۀکیبرار ی مستبد بد، مستبدبد تر ینخواهد گرفت وبه جا شهیر

بالنسبه خوب را  یفرمانروا ایمستبد کمتر بد  فیخواهدزد. بنابرآن طرح ظر

داشته   یاسیس ی وحت ی،عدلیوعمران یبه اصالحات اقتصاد  ی که گوشه چشم

  ص یتواند واجد صفات وخصا ینم یاست چنان زمامدار یهی. بد خت یباشد ر

خارج از  یروها ینباشد واجازه دهد که ن یائ یآس ای یمستبد شرق کی ۀعمد 

 سوال ببرند. ریمخالفانش اساس نظامش را ز ای ت یحاکم ۀریدا
متوسط   ۀطبق وماقبل مدرن که هنوز یذکراست که درجوامع فالحت انیشا

استخوان دار  یواحد اجتماع کی لیقرار دارد وشکل وشما  ینیدرحالت جن

را  شیامروز وفردا یوبرنامه ها  ینیوآشنا به حدود وثغور جهان ب 

را سفارش کرد واگر چنان   د یتوان انقالبات نوع جد  یاست، نم ارنکردهیاخت

  ک ی یمنظا  ی روهاین  یچون کودتا و با همدست ییاز راه ها  ییها زشیخ

ه دچارخواهد شد ک ی برسد به همان عاقبت  ی روزیبه پ گانهیدولت ب

دچارشدند ودر لفاف   ییا یوآس نی الت ی کایامر کتاتوران یاز د  یر یشمارکث
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را اعمال  یاستبداد سنت یها ۀویش  نیبه ظاهر مردم گرا بدتر یها یجمهور

 کردند.
  ی تها یوخودجوش شخص  ختهیخود انگ امیبه ق د یس د یچشم ام نکهیا گرید 

 سی تاس یخارج از آن، در پ ایبود که حول دربار  یخواهیآرمانگرا وترق 

که  ادکرد ی توانی م ینظام مشروطه بودند. به عنوان مثال، از روشنفکران

  ی واشراف ،خان زاده ها  انی از وابستگان سلطنت ، اع یب یوترک  فیتال

 تحقق  یبودند وبرا نی وسوداگران شهرنش  ندارانیوفرزندان زم یاطراف

 کردند. یمشروطه خواهان اول ودوم جان فشان  یآرمان ها 
  ی تی شخص ای ست یاو را پراگمات زیاز هرچ  شیپ د یبا  د یشناخت بهترس  یبرا

 مدت ودراز مدتش را  انیکوتاه مدت، م ی هدف هاکه عملگرا درنظرآورد 

 نمود. یزمان بند 
اتحادممالک مسلمان  د،یس  کیژ یکه آرمان استرات ست ین یشک نیدرا

از  توانی او را م نداران،یگوناگون د  یها  فیبود، اما درط نی د  یارلویز

ادعا   توانی به جرئت م یبه شمار آورد وحت  ین ید  ی اصالح گرها فیط

چون   ی است وبزرگمردان ین یفکرد  اگریاح  نی ما شاخص تر ۀکردکه درمنطق

راهش را دنبال  گریوصدها مبارز د  یعتیشر یاقبال، عل مهمحمدعبده عال

  توان ی را نم سمیپراگمات یاند.ول رفتهیشان پذ  یشوایرا به چشم پ کرده  و او 

 یاد یتاحد ز د یس یاسی س یها  یباز یتصورکرد ،جه مبنا سمیاولیماک ینوع

که  کرد ینم هی توص اری به شهر «ی اولیبود وجون »ماک  یبه اصول اخالق د یمق

  ی اخالق یکه از مرز تمام ضابطه ها  راست یمخ ی بهدف نهائ دنیرس  ربخاط

  کرد یهدف نم یرا فدا لهیاوبالتمام وس  گریبگذرد. به عبارت د  ی فوعاط

  لش یوسا ت یومشروع یودرکار برد ابزار توسل به هدف، به مضمون انسان 

 ( 3۹-37توجه داشت.....«) ص 
ودولت  نی:»به رغم مؤلف کتاب»د سد ی نویعثمان بازم  اکرم

  ر یسختگ یرا درهنگام اقامت در هند مرد  د ی درعصرمشروطه« که س 

که   نست یا  کند،نظرمایم  یسابقش معرف ۀاز افکار نوطلبان  مانیعصب وپش ومت

 ی واساس  ینه تنها درهند بلکه در سراسر عمرش، براصول کل د یس

  ی وحدت کشورها  نیاستعمار از راه تأم  یرها یزنج  دنیاعتقاداتش که برچ

متفاوتش چه درگفتار وچه  ینظرنکرده وشگردها د یست، تجد ا یاسالم

مبارزه اش، از  طیدشوار مح اری بس طیشرا یه اقتضا ها ب یاستگذاریس

 داحمد یمثال درمقابله با سر س  ۀبوده است.به گون ریسرمصلحت وتدب

مسلمانان هند بوده ودر  یلوتعا ی[که خوداز بزرگان نهضت ترق یلویخان]بر

  ی فتگ ی فر نیچن د یاست، س مودهیپ یبه تمدن غرب راه اغراق م یفتگیراه فر

 کرده یم ص یتشخ  یاسحسات ضد استعمار فیا وتضعه سیرا به سود انگل
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فکر  یایمسلمانان هند که در لفاف اح ۀخواهان یآزاد الت یکه تما  دهیکوشیوم

گرفته ، فروکش نکند.از  کلش یخالفت قدرتمند اسالم کی سی وتاس ینید 

وکمتر متجدد  یمذهب شتریخان خود را ب  داحمد یبا سر س  ت یدر ضد  نجای هم

 اربرا یبس ۀمذهب بود که لب نیماگرم آن مبارزه ، اچه در گر داد،ینشان م 

 ( 4۱.«)ص یوغرب گرائ سمیداشت، نه مدرن سی برضد استعمارانگل  یزیوت 
آهنگ   شیافغان پ  نیالد  دجمالیرعنوان»س یعثمان دربخش هفتم کتاب ز اکرم

  ی نوشتار در پ  نینگارنده در سراسر ا»  : سد ینویم « ینهضت مشروطه خواه 

به   دیمق دیس ۀشیذهن واند یایجغراف نکهیا یک یاثبات دونکته بود:

به وطن  یآن کشورنبود وبه رغم تعلق عاطف ای نیا یاسیس یایجغراف

  ی ،فرازبان یفرانژاد یتی شخص ،یفلسف -یاسیس یها شیمالوفش از نظرگرا

مضمون   نکهیگرایود کرد،یحرکت م انشزم شی شاپیبود و پ یوفرا فرقه ا

داشت بلکه امروز   یقرن نوزدهم تازگ  یاآرمان ها و مبارزات او نه تنها بر

نه تنها   د یسخوشش را حفظ کرده است.  یطراوت ورنگ وبو یاز جهات زین

  ی موثر یقدمها زیگذاشت بلکه درعمل ن یبرجا یآثار مهم یاز نگاه نظر

را  د یشدن به زمان جد  کیوراه نزد  بود بخش  جهی نت یبرداشت که درموارد 

سرچشمه گرفتند به  د ی که از س ییانهضت ه یکوتاه ترکرد. هرچند برخ

ً منته  دند یدرجات متفاوت به آخر نرس  ت یبه شکست شدند، اما اهم یوبعضا

شدند   یرتریآن نهضت ها در آن بودند که مفتاح باب انقالبات فراگ یخ یتار

 ( 6۱-6۰بار آوردند.«)ص   به یمشخص جی مابعد نتا  یودرسالها
خالصه   نی را چن یغان اف نیجمال الد  د یس  یبخش هشتم هدف نهائ ودر

ما   ۀافغان نه تنها درافغانستان بلکه درمنطق نیجمال الد دیس»: کند یم

قدرت   دیرا درچهارچوب تحد یاست که افکار مشروطه خواه  یکس نینخست

موسسات   سیمنطقه مطرح کرد و راه عالجش را در تاس یسلطنت ها

ود، سراغ مورد استفاده ب نیآنگونه که درمغرب زم  وفنعلم  جیمدرن وترو

در   د یس دیا ی آنطور که از آثار وافکار آن بزرگ مرد بر م یگرفت ول

آن هردو بود که   یایمزا  قی تلف ی در پ گریکدیدو دوران ناساز گار با یملتقا

به نظام  یتیعنا ی.از سوکردندیم یرا نف گرید ک ی عمل ونظر  ۀدر عرص 

به فکر   رگید یداشت واز سو یوفرد یمدن یبر آزاد  یتنمردم ساالر ومب 

بود.اما الکو ومدل   یعثمان فهی خل ۀطریتحت س  یمجدد خالفت اسالم  یایاح

پاگرفته بود.«)ص   نی راشد یبود که در زمان خلفا یاو طرز حکومت یآرمان 

 ی واستقرار حکومت ها یش یاند کیجهل وتار  ۀبا توجه به سلط ی(» ول64

مطابق   یممدل خالفت اسال اءی،احیمدرممالک اسال زیستوتمدن  یاستبداد

 صدراسالم 
 ( 95)ص ناممکن بود.«
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تذکرات نشان دادن نقش   نی نگارنده ازا سد»مقصد ی نو ی اکرم عثمان م وباالخره

افغانستان است که   یدرنهضت مشروطه خواه  ی افغان  نیجمال الد  د یس  یپا

  شه یاست. چون ما از نظر اند  دهیانجام یمهم یاستگذاریوس  یاسیدرعمل س

هم   ینهضت نی دار وسلسله جنبان چن هیالط ن ی را برجسته تر د یس یا

  ت یهو ۀافتد که در بار یالزم م م،ی دانیوهم درجهان اسالم م افغانستاندر

با آوردن اسناد وشواهد    سندهی.«وسپس نو میندازی ب یروشن  زیاو ن  یواقع

از سادات کنر  یافغان نیجمالد  د یس دهدکهینشان م د یاز قلم خود س یکتب

جمال  د یسافغان ال یته است»من سکنته کابل من اهالافغانستان بود وخود نوش

 کتاب(  54،صفحه  23ر یتصو ۸من سادات کنر«)لوحٔه  نیالد 
 اد یز یرا پس از کشمکش ها د یس می:»عظام رم «یۀ چر یناشر کتاب »ن وبگفته

خاک افغان)کابل(  ( به یقمر ۱336) یهجر  یشمس  ۱323در آواخرسال 

  ه یدر ترک رافغانستانیسف ایحمدزکرم ض یف  یکار تالشها نیانتقال داد.« درا

دانشگاه کابل  ۀدرمحوط یافغان د ی( جسد س5۹ -4۹قابل ذکر است. )ص 

از سنگ  یبا شکوه  ۀبخاک سپرده شد. بعدها با مساعدت دولت مصر مقبر

 برقبراو برافراشته شد. اهیمرمر س

 
  درمحوطۀ پوهنتون کابل واقع  سیدجمال الدین افغانیمقبرۀ 

 

 ( سوم)بخش 
 

 : یو آزاد تیمشروط یمعنا
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  ی اب ی»چون موضوع ما رد  کندکهیعثمان دربخش نهم کتابش، اذعان م اکرم

است  ت یومشروط یدموکراس  ۀدرقالب مقول یاشکال مختلف تحول فکر

و بعد از آن بقدر وسع،حد و مرز  میرا معنا کن ت یمشروط میکوش ی،اول م

 ....می کنمشروطه خواهان کشور را مشخص  کی دموکرات یخواست ها 
است   یشاه یها میمتنوع رژ لاشکا یریشاهد شکل گ یاسیحقوق س  خی تار

  ، یانتخاب ،سلطنت یتوان از سلطنت مطلقه استبداد  یکه از آن شمار م

را نام گرفت.  یپارلمان ۀسلطنت محدود،سلطنت مشروطه، سلطنت مشروط

که منظور نظرمشروطه   میپرداز یتعداد به سلطنت مشروطه م نیو ازا

  ی از قدرت دولت یبرآن بود تا بخش یبه موجبش سع وان مابود خواه

  ارطبقات یدراخت ایملت، یعموم ارمجمعیدراخت یپادشاه وقسمت  اریدراخت

سبب آنرا  نی.از همرد ی در دست مجالس مقننه قرار بگ ای ممتاز ومتوسط 

 ( 74.)ص کند ی التزام م زیکه حد وحصر را ن نامند یم زین  د یسلطنت مق
که  می:» درمباحث گذشته  اشاره کرد سد ینو یم ی گرید  یعثمان جا اکرم

 د یکردن قدرت زمامدار اقتدارگرا با ق د یمق  یمعن کی حکومت مشروطه به 

معاصر آن در  ریکه لفظ قانون به تعب  میکرد  زاشارهیضوابط قانون است، ون

نبوده   ینداشته ومسبوق به سوابق روشن یچندان نهیما، زم یاس یفرهنگ س

 یاکثراً ب که در طول سده ها، ناظم امور بوده،  ین یقوان . چه قواعد واست 

  ن ی وبد امراء وسالط ک ین ۀبراراد  یبوده ومبتن   یضمانت اجرا جار چی ه

  م، یدار اد ی به  ییبالنسبه خوب از دوره ها یبوده است .واگر ما نمونه ها

بد نکند  یکارها کرد یفرمانروا بود که اراده م یبه خاطرمنش شخص  شتریب

  ی وسنت  ی، اخالق ینید  ن ی خود را با مواز یتها یاز صالح ینه برخ و رضامندا

 نی درتمام نظام نامه ها وقوان  میدار اد یکه به  ییآن تا جا ری. درغد یمحدود نما

است  ربودهیقرن اخ کی مردم در یکارها یحاصل پ زیما که آنها ن یاساس

از   ت یبعقرار داشت و ت هفوق قانون وجامع  ار،یمسئول وتام االخت ریپادشاه غ 

 .کرد یرا التزام نم  یقاعده ا چی ه
حاکم   نکهیافتاد مگرا یبه خطرم ینظم عموم شهیهم گر،ید  یسو از

 ات ی ح یشاهرگ ها نی بود واز مهم تر  یم ریبرسر  یمقتدروبا ضابطه ا

وبزرگ راه ها محافظت  یمصنوع یاریچون نظام اب  یواجتما یاقتصاد 

فراراز  لیتما  یاز جانب خورد،یبرهم م ینی نظم آهن نی چن یواگر بار کرد یم

 کرد یم د یمملکت را تهد  ه،ی خطر تجز گریگرفت، واز جانب د یمرکز شدت م

  ن ی .وهمداد یحد ومرز جان ومال مردم را بر باد م یب یوبلوا ها

( وانهدام  ت یمحدود مشروط ی)به معن یدموکراس ن یتناقض ب  ای»پارادوکس« 

 ( 7۵. )ص نمود ی چهره م نحلی ال  یچون معضل ،ینظم عموم 
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  یی نوزدهم تا حال کوشش ها و راه حل ها  ۀ،از سد  سدکهینو ی عثمان م اکرم

رفورم ها بوده   یاجرا قیاز طر  ینیاز آنها، راه حل د  یک یشده که  شیآزما

از   شیکه نظام مشروطه پ میافتد بالصراحه اقرارکن یالزم مدراینجا است. 

فهم    یمعنا  کیوانفاذ قانون   نی تدو یۀوعمل یوادار یقانون یضابطه ها 

  ی وفلسف  یتعقل یها هیرجوع مجدد به ما نجایاست، از هم یافتنیودر یکردن

گذاران نهضت مشروطه ما ضرورت مبرم دارد.ما بدون  اد یافکار وآثار بن 

  -یاسی آن جنبش س  یدرک آن سرچشمه ها هرگز به فهم مضمون درون 

ار  استو یحرکات بعد  ی را برا ی اسیس  شهیوسنت اند  میرس  ینم  یاجتماع 

 ( 7۶.«)ص  می توان یکرده نم
  ی : »پس ازعودت عالمه محمودطرزکند ینوشته م  یگرید  یعثمان جا  اکرم

السلطنه  نی هللا مع ت ی[ ووصلت دخترانش با شهزاده عنا۱۹۰2به وطن ]

کرد و او   اری اخت ید یرجد یاصالح طلبانه مس  یها شیوشهزاده امان هللا، گرا 

  ی شد که مجر یینقشه ها یطراح یپرداز در پ هی نظر  ای لوگدئویبه عنوان ا

ملکه  نی قیبه  ب یآن نقشه ها، دامادش شهزاده امان هللا وبه احتمال قر یجد 

  ۀ آن برنامه ها وحوال ق یسرورسلطان مادر شهزاده موصوف بودکه با تطب

شد وهم سلطنت مطلقه   ییکما  یاسیهم استقالل س  یاز باال، به زود  یضربت 

وسرانجام به   شد مقابل  د ینهضت با موانع جد  نیا م ی دانیبرافتاد، واما چنانکه م 

 (  ۴7.«) ص د یبن بست رس
 

 : یواقع یافغانها به آزاد دنینرس
  خ، ی تار ی: »با تاسف درتمام درازناسد ینویارتباط م نی اکرم عثمان درا 

  ی مردم افغانستان وکشورها ۀآزاد اراد  ۀجلو یبرا  یمجال چندان  چگاهیه

  ی قدرت خود  نیما اغلب با پنجه آهن  یا یوجغرا خ ی منطقه موجود نبوده وتار

  ن بخش قر  یآزاد  یشکل گرفته است. ملت افغانستان چه درجنگها گانهیوب 

  ونها ی لیبا دادن م ستمیبخش قرن ب ییرها ینوزدهم وچه درنهضتها وجنگها

  ده یو شهد استقالل را نچش دهیرا ند  یسار آزاد  هیهرگز سا  د یوهردم شه د یشه

از ادبار  یگریآغاز دور د  ت،یرع یبرا  یخیتار یروزیهر پ امد یاست و پ

است   یتابآف یبه قدر قت ی حق نیبوده است، و ا یوخود  گانهیستم ب ۀطریوس

 انکارش کرد. توانی منطق[ نم یب  لی]دل یطفره ا چیکه با ه 
  ی استبداد  یبوجود آمدن سلطنت ها یدرباره چگونگ یپس از شرح سندهینو 

رصد جنبش ها چه برضد استبداد نو د د  امد ی: » پ د یگویم ن،یدر مشرق زم

 داد یدرکشور ما، چنان هرج ومرج وب  یاستعمار خارج هیوچه عل یداخل

  م یاستخوان سوز بوده است که در هر نوبت عوام الناس به کفن کش قد 

تازه نفس بوده تا او را از  یدفع بال،چشم انتظار قداره بند  یوبرا دهمحتاج ش
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 ی رهاند ووحد اقل،دراز دستان بب زیچنگ دزدان سرگردنه ورهزنان سحرخ 

درست مثل دوران پس از  ( ]7۵باک را پوزبند بزند.« )ص  یوب اریمع

به کابل، که مردم حسرت  نیهللا وهجوم مجاهد  ب یسقوط دولت نج

 .[ خوردند یهللا را م ب یحروزگارحکومت ن
مضمون  کیبه عنوان  یبه هرصورت، بقول داکتراکرم عثمان» آزاد  

و   افتهیما مقام ومنزلت الزمش را ن یاسیرفرهنگ س د  ینجات بخش اجتماع

درافغانستان   نی مورد سوء استفاده وسوء استعمال بوده است. بنابر وستهی پ

  قوق ح  نیشده ومتداول آن( بوده که ستم کرده وا رمسخی)البته با تعبیآزاد  نیا

 ی ورستگار یآزاد است که از دسترس مردم دور بوده وبه یمدن یوآزادها

 ( 7۶نشده است.« )ص  یهمنت یواقع
 یها  یهمان آزاد  «،یواقع  یورستگار  یداکتر اکرم عثمان از »آزاد  منظور

سوال درذهن خطور   نی ا نجایاز آن برخورداراند. درا یاست که جوامع غرب

  ی جامعه ما ازلحاظ فهم وشعوروسواد خود با جوامع غرب ایکه ا  کند یم

وجود دارد ،برخوردار چنانکه درغرب  ،یواقع یدارد تا از آزاد  یشباهت

درصد افراد آن  ۹۰از شیب ستمی قرن ب ری! جامعه ما تا اخرینه خ باشند؟

جامعه بحساب  یشوای که خود را عالم وپ  ونی بودند و روحان سواد یب

  ی ومعادل کفرتلق  «ی»حجاب  یزن ودختررا بمکتب ب  رند،رفتنیگیم

باعث از نوع شورش خوست  یشورش ها یراه انداز کنند،وبایم/کردند یم

واکنون هم   شدند،یکشورم تخت یدرپا  یحت  دخترانمسدودشدن مکاتب 

  ک یو  الیخ  کیباشد[، به  یدلسوز ی]ولو از رو یتوقع نی شوند،چنیم

.ما شود ینم دهیافسوس خوردن د  یهم برا یشباهت دارد ولزوم یزیفانت 

با باورها واعتقادات  سواد،یجامعه بشدت مسلمان ومتعصب واکثراً جاهل وب

 یپسند  یوترق ینعنات کهنه خود، وغرب غرب است با نوگرائوسنن وع 

 جامعه شان.     شرفت ی وپ   یخوشبخت یزن ومرد  وکوشا برا یحقوق  یوتساو 

 

 استبداد:  غی رتیخواهان اول در ز  مشروطه
عثمان در بخش نهم کتابش درباره مشروطه خواهان با توجه به   اکرم

را برمال کرده   یمهم قینکات وحقا  یمحققان ومورخان افغان یپژوهش ها

  خ ی مبکند که تار یرا معرف یمردان آگاه وبا دانش واز جان گذشته ا  یمای،س

 خود حفظ کرده است.  نهیرا درس ینامها نی بحود ببالد که چن د یبا
با دانش و وطن پرست و شجاع  محمدسرورخان   یابر انسانها  نیاز ا یکی

او را  زینظ هګت مشروطه خواخان اول اس می زع  ی»واصف «  قندهار

 . میتوان یمنطقه سراغ کرده نم یدرتارخ  خود وکشورها 
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افغانستان   خی تار  کندکهی :»منطق حاکم برگفتارما اقتضا مسد ینویعثمان م  اکرم

تحول  انی بلکه بربن میر یبگ یبه بررس یوشکل یفوقان  رات ییتغ اد ی را نه بربن

م گرفت  نا «ی که به حق »مشروطه خواه میری بگ  یها پ شهیدراند  یژرف

ذکراست که در  انیداد.شا د یخروج جامعه از »بن بست« را نو  یومحمل ها 

  سیکه تاس  ته«یبه »مدرن دنیرس ک،یژ یبه عنوان استرات دماید  یدورنما

از الزاماتش   یکیاست، قراردارد که  د یدوران جد  ۀشی وکاربست اند  جی وترو

  ی ستیاز دولت است وبا نی د  یاجدائیجامعه »سکوالر«  یارزشها قیتطب 

 یها یمسلط برجامعه ما، آزاد  نیوآئ  ات یبه معنو  یضمن حرمت گذار

ملت ما  انهیچپ وراست وم یها فیمردم ما اعم از ط ۀقاطب یومدن یاسیس

است  یراه حل نی تر یانسان  ،یوتساهل ،تحملیستی کند.چنان همز نیرا تضم

  ن ی را تضم  تشانیومشروع  دهد یم یاس یس ات یکه به همگان مجال برآمد درح

خواه اعم از چپ وراست که   ت یتمام  ی های ولوژی د یآن تمام ا ر یکند.درغ یم

انجامند،  یجامعه به انحصارقدرت م لیخوردشان با مسااز مقاطع بر یکیدر

 ا ی ندارند بلکه زوال بعد از چندسال  یجوامع باز همخوان ینه تنها با نورم ها 

به ما   ستمیقرن ب  یدادهایکه رو  یدرس نیباشند وا  یم ریچند دهه اجتناب ناپذ 

 آموخته است. 
 شرفت ی در اذهان وعقول را که باعث پ یکم رات یی است که تغ  ستهیبا نیهمچن 

از  زیشده اند ن  یرکود امر مبارزه درنهضت مشروطه خواه ایوپس رفت و 

اول،  یکه شامل مشروطه خواه  کاریآن پ ۀچه هرسه مرحل مینظردور ندار

 ه ی ال یاسیشعور س  ۀت ودرج مرتب گر،ید  کی اس یدرق شوند یدوم وسوم م

پادشاه  رینظ ییآن شاخص ها ریرا نشان خواهد داد.درغ یروشنفکر  یها

قدرت از پدر به پسر در سلطنت  یکیومکان  ی انتقال شکل ای ها،ویگردش

 نخواهندبرد. ایراه به ژرفا وعلت العلل قضا ،یموروث
  ی سبا دموکرا یومناسبت  ت یسنخ  چیه  ت یاز رع عت یمنسوخ گرفتن ب  ۀپروس 

 باشد.  ینم  با ظواهر یجزباز  یندارد وکار  یاسیس
  ش یقدرت در امرکاهش وافزا یگرشرکا یاست که نقش نهادسلطنت ود  یهیبد 

خودش را  نیرمع یتاث ی واجتماع  یاس یس یها یدگرگون  یائیپو ایو  یوکند 

از عوامل برشمرد نه   ی کی گر،یده ها عامل د  فیآن را در رد  د یدارد که با

  خ ی تار یبنابرآن در بررس. میکن  یزمان بند  ایآن قالب را با  خی تار نکهیا

 رات ییافکار خواهد بود نه تغ یما، دوره بند  یمعاصر افغانستان دوره بند 

 . یروساخت یفوقان
وخاستگاه   یقشربند  ،یی دایپ  یبه چگونگ میپرداز یباال م حات یاز توض  بعد 

، پندار ت یشفاف یمشروطه خواهان اول که از نظر اصالت مردم یفکر

وتعلق   گانهیب یشان به قدرت ها یطهارت رفتار، استقالل عمل ونا وابستگ 
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  ی م ب یرق یب روینظ یتازمان ما ب ریفراگ ی ها  فیبه ط  وندشانیوپ 

 ( 7۰)ص «باشند…. 
  د یمسعود واو از زبان پدرخود مرحوم س د یس اریعثمان از قول پوهن اکرم

  ی طه خواهقاسم خان که از دانشمندان ومبارزان طراز اول عصر مشرو

اول   میمحمدسرورخان واصف زع  یکه: » مولو کند یدرافغانستان بودنقل م

از  یکیدر ۱۹۰۹مطابق  یقمر۱327به سال  یخواه  هی نهضت مشروط

  به یکابل که در آن وقت مکتب حب ت یبزرگ باغ مهمانخانه در وال یاطاق ها

  از مشروطه خواهان در آن گرد  یاد ی ز یجلسه داده عده  لیک آنجا بود تش

وبرادرانش سهم نداشتند،   یجلسه داکتر عبدالغن نیآمده بودند، درا

هللا خان شد که در آن   ب یحب ریبه حضور ام  یی ضهی عر د یشنهادتسویپ

 نوشتند: 
 ند ی نما یکشورها مردم به جبر وقوت قاهره حکومت را مجبور م ی»دربعض

  ملت ساخته شکل مشروطه  یرا تابع آرزوها وخواسته ها یتا نظام ادار

 ت یممالک پادشاه روشنفکر به ابتکار خود وبا ن  یبدهد ودر برخ یوقانون 

.چون سراج  سازد یرا در مملکت نافذ م ت یواوصل مشروط نیقوان  ر،یخ

  ه یوحرب  هیبی خواه است، چنانچه مکتب حب یعالم وترق دشاهنپایالد الملت و

وطبع کتب واحداث شوراع   یعصر  ۀونشرسراج االخبار وآوردن مطبع 

مشروطه   نی از مظاهر لطف وتوجه شاهانه براساس قوان رهیوغوعمارات 

به   یریجلوگ  یاستوارگردد، تا ازاحکام خود سرانه وخالف مقررات اسالم

  ن ی مرفه قر ات یبه ح  ت ی قانون ونظام مشروط  ۀسلطتحت  درعمل آمده، مردم 

 ( 7۱گردد.«)ص 
به جالل اباد برده شده   یمنگ یتوسط غالم محمدخان رسام م  ضهی عر نیا

اول مرام مشروطه   ۀ . هرچند آن پادشاه در وهلد یگرد  میرتقد یبحضورام

ومرتجعان   یاز مفسدان دربار  یامابعض  د،یخواهان را چندان به نظر بد ند 

مرام وطن خواهانه   ریجلوه دادند ،لذا ام زیمتملق موضوع رامبالغه آم

ادارک ننموده،امرداد تا چهارتن از  یوطن دوست را بدرست یمل خاص اش

المجلس به ضرب  یدونفرشان ف  ند،چنانچهیانان آن نهضت را اعدام نماجو

بحوالٔه  [)7۱-7۰. ]اکرم عثمان، ص دند«یبه قتل رس انیتفنگچه توسط دربار

 ( ۵۰ -۴۹استبداد،ص  انیوقربان  ت یظهورمشروط
  ی که »واصف« را به توپ م ی: »هنگامسد ینویم یب یعثمان از قول حب اکرم

که به   یو آرامش نوشت: درحال یمال خونسرد با ک یبستند برپاره کاغذ 

کشته شدم.«ودر ادامه در آن  ریداشتم به حکم ام مانی... ا کتهیامنت باهلل ومال

 کاغذ نوشته شده بود که : 
 که شود اذا السماء انفطرت        یروز
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 آن اذا النجوم انکدرت  یپ وندر
 اندر عرصات        رمیدامن تو بگ من
 ب قتلت؟ذن ی: صنما با می گو

 
 : نست ی من به اخالف ا هیتوص 
 مال وترک جان وترک سر      ترک

 مشروطه اول منزل است«  ۀر در
احمدجان   یمولو فرزند  هیب یمحمد سرورخان واصف معلم مدرسه حب  یمولو 

 بود. یالکوز
واصف ، استادى بود که مدرسه حبیبیه نظیرش را  ،میر قاسم خان  بقول

او  دیب و شاعر و هم روشنفکرمبارز و جسور. ندیده بود. هم عالم بود، هم ا

مردى خیلى ظریف و خوش طبع بشمار مى رفت و از اشعار و قصاید  

  ، ی بیاستادان سلف زبان درى، هزاران بیت از حفظه داشت ....«  .)حب

 ( ۱۱۵ص  ت،یشروط جنبش م
بقول فیض محمدکاتب سعدهللا خان برادر واصف وعبدالقیوم خان خواهر 

)سرج به توپ پرانده شدند.قندهاری با واصف همان روز نیز درزاده اش 

 ( 377، بخش سوم،ص 4التواریخ،جلد 
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 (چهارم وآخری قسمت )

محمودطرزی طراح سیاست های بزرگ در نهضت مشروطه خواهی  "

  "افغانستان

 

الدین افغانی بزرگ است ومحققان  نام عالمه محمودطرزی مثل نام سید جمال 

وبرخی ازمحصالن افغان دربارۀ افکار اندیشه ها ونقش او دراحیاء  ومورخان

نهضت مشروطیت درافغانستان مقاالت ورساالت وکتابها وپایان نامه  

تحصیلی فروانی نوشته اند. به سخن دیگر همانقدر که در بارۀ نهضت امانی 

طرزی نیز  نگاشته شده ، دربارۀ عالمه محمود 

قبل صدیق  نوشته شده خواهد بود. چند سال

رهپوطرزی رساله ای بنام کتاب شناسی 

محمودطرزی نوشته بود که با کمک فضل 

الرحمن فاضل سفیرافغانستان درمصر به چاپ 

رسید واین رساله میتواند منبع خوبی برای  

  .اثبات ادعای ما باشد 
من هم سال پار کتابی بنام »وطن وحب وطن 

نظر عالمه محمودطرزی «نوشته وبجاپ از 

 .ده امرسان
داکتراکرم عثمان هم یازده بخش کتاب خود را 

وقف نقش عالمه محمودطرزی طراح سیاست  

های بزرگ درنهضت مشروطه خواهی ورفع عامل استبداد داخلی وایجاد 

یک نظام مترقی وتجدد خواه برهبری شهزادۀ منور و روشنفکر امان هللا خان  

کسب استقالل کامل ه اندازی نبردمقدس علیه استعمارخارجی وو سپس را

  .سیاسی کرده است 
«  تاریخ افغانستان در صد سال اخیر اکرم عثمان در بخش یازدهم کتاب » 

مینویسد:»باید پیشاپیش خاطرنشان کنم که تعلق خاطراین قلم به نهضت  

جاد مشروطه خواهی درافغانستان به سبب تعلق آن نهضت به عقالینت وای 

 .جامعه مدنی است 
دیم که کند وکاو کارهای ما،مبتنی برسیرتحول درمباحث گذشته آور

افکارخواهد بود تا بیان رویدادهایی که از بطن آن افکار به دنیا می آیند و  
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ما از کار  ارزش گذاری دارند. دراینجا ایجاب می کند که روشن کنیم مراد 

برد اصطالح دوره بندی افکار درمباحث گذشته نوعی دوره بندی متصلب  

د دترمینیم تاریخ ، آمد وشد شان حتمی والزامی باشد، بلکه نیست که بربنیا

منظورما زاد وولد اندیشۀ سیاسی است که تحت تاثیر عوامل متعددی شکل 

 .حمل مینمایند میگیرند وهمیشه مهرونشان ویژگیهای بومی شان را با خود 
اینک به اقتضای گفتار حاضر به جایگاه اندیشۀ، سیاسی وادبی عالمه  

می پردازیم که در برهۀ گذار از مشروطیت اول به دوم  محمودطرزی 

از آنجای که عالمه  درنقش های ماندگار وکارسازی ظاهر شده است.

فغانی  محمودطرزی دومین سیمای نمادین اندیشه ای بعد از سید جمال الدین ا

درکشور ماست، میکوشیم جایگاه خاص او را به عنوان واسطه العقد وحلقۀ  

اسالمی بخاطر ایجاد نظامات امروزی تر، بقدروسع   ارتباط نهضت های

مشخص سازیم. ونفوذ افکار و آراء او را درجنبش مشروطه افغانستان نشان  

   .بدهیم
طوالنی تبعید درشام وترکیه با  چنانکه واقفیم محمودطرزی بعد از یک دورۀ 

ر  استفاده از فرمان عفو امیر حبیب هللا خان که تمام تبعیدی های دوران امی

به  ( ۱۹۰2عبدالرحمن خان را به عودت به وطن دعوت کرده بود، به سال)

 .وطن برگشت 
دانشنامۀ ادب فارسی درافغانستان، در بارۀ او چنین آورده است:محمودخان  

مدخان، پسررحمدل خان]پسرسردار پاینده خان بارکزی[، پسرسردار غالم مح

ودولتمرد افغانستان  شاعر ، نویسنده، روزنامه نگار،جغرافیا دان، مترجم 

درخانوادۀ ادیب وآزادیخواه زاده شد. پدرش غالم محمدخان طرزی شاعر  

که امیر عبدالرحمن ( ۱۸۸۱قمری)۱2۹۹توانا وادیبی آزادیخواه بود.در

غالم محمدخان را با خانواده اشت به هند تبعید  ( ۱۹۰۱-۱۸۸۰خان] 

ق، بغداد کرد،محمود با پدر همراه بود. طرزی با پدر به کراچی، دمش

واستانبول رفت. اودراین سالهای دور از میهن،زبانهای ترکی وفرانسوی را  

نیز فرارگرفت وبا دانش های نوین، پیشرفت ها وآثار ادبی غرب آشنا شد. 

هه طول کشید ومحمودطرزی درمدارس دمشق سالهای تبعید دو د 

 وقسطنطنیه، بافرهنگ ونهادهای آروپائی تماس حاصل کرد.با جنبش ملی 

احیاگری عثمانی ودیدگاه های پان اسالمیستی سید جمال الدین افغانی آشنا 

شد.او توجه امیر را به ضعف های عمدۀ کشور در زمینۀ تعلیم وتربیت، 

ات نا مطلوب انزوای سیاسی وفرهنگی  ارتباطات وصنعت جلب کرد واثر

وفکری را خاطرنشان ساخت..طرزی بریاست دفترترجمه دربار منصوب شد 

یفۀ اصلی او این بودکه امیر را درجریانی حوادثی که درجهان اسالم  ووظ 

 .واروپا میگذرد، قرار بدهد 
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در اثر تالش های خستگی ناپذیر طرزی وحمایت سردار عنایت هللا خان  

رافغانستان صاحب نشریه ]بنان سراج االخبار اقغانیه[شد. این  فرزند امی

عربی وهم از روزنامه نشریه هم از مطبوعات انگلیسی،اردو، ترکی و

 .ومجالت فارسی ترجمه واستفاده میکرد 
سراج االخبار تحت مدیریت طرزی از نوگرائی وناسیونالیزم حمایت میکرد 

 «....کم افغانستان بود وعهده دار آموزش سیاسی واجتماعی طبِقۀ حا
اکرم عثمان ازقول میرمحمدصدیق فرهنگ میگوید:جریدۀ سراج االخبار  

نه وماهرانۀ طرزی به پیمانۀ قابل اعتنا از آزادی انتقاد، بهره  زیرادارۀ منورا 

ً با انگلیس واستعمار آن   مند بود. درسا حۀ سیاست خارجی ، جریده صریحا

به  مخالف بود.چنانچه حکومت های هند و روسیه هردو ورود آن را 

کشورهای شان ممنوع قراردادند. وانگلیسها نسبت لحن ضد انگلیسی آن به 

ایت نمودند.معذالک امیر این ازادی را سلب ننمود واین پدیدۀ عجیب  امیر شک

راکه دریک کشورتحت نفوذ برتانیه یگانه جریدۀ رسمی به طور پیگیرعلیه  

 ( ۸۴-۸۱آن دولت نشرات میکرد، دوام داد.« )ص 
مان،»با اینکه طرزی پیوسته مشغول دادن آگاهی سیاسی بگفتۀ اکرم عث

ل طلب ومشروطه خواه بود، مع الوصف باید این وتنویر اقشار وحلقات استقال

برهه از زندگی او را برهۀ ترصد وانتظار نامید. در آن آوان طرزی مراقب 

تیزبین قضایایی است که در گرد ونواح دربار می گذرد. از هرفرصتی 

لیغ افکارش بهره می برد ولی در برابر سلطنت همیشه جانب دراشاعه وتب

. به تفاریق درشمارههای متعدد جریده اشت به هدف احتیاط را مراعات میکند 

خوشنودی خاطر شخص اول مملکت، امیر را بزرگترین جانبدار ومشوق 

ترقی وتمدن درکشور معرفی میکند ووانمود می نماید که تمام برنامه ترقی  

 ( ۸۵ظل حمایت امیر صورت می گیرد.«)ص   خواهان در
هللا خان سه گروه مردم را   سپس اکرم عثمان در اطراف دربار امیر حبیب 

مشخص میکند: گروه اول محافظه کاران درباری بودند که طرفدار حفظ 

وضع موجود وچشم شان به قاش پیشانی امیر،بحیث شاهین ترازوبود.گروه  

ه سرکردگی سردار نصرهللا خان بود که  دوم، محافظه کاران استقالل طلب ب

استعمار بود. او شماری از  مردی متشرع،کاردان، عنعنه گرا وبشدت مخالف

سردارها وشعرا وادبا را درحلقۀ خاصش گرد آورده بود]وکتابخانه نفیسی از 

بوجود آورده   -قصرصدارت -اثار خطی وقلمی درمنزل اول منزل قصرخود 

 .بود[
احبان« مرکب از محمدنادرخان وبرادرانش، بودند گروه سوم، خانوادۀ »مص

ون هندوستان به کابل برگشته بودند واز  که بعد از سالها اقامت در دیره د 

مقربان امیرشمرده میشدند.آنها قسماً درمدارس هندبرتانوی درس خوانده بودند  
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وبه مبادی آداب غربی وزندگی مدرن آشنایی داشتند.محمدنادرخان به رتبه 

ری رسیده بود.اما بعدازکشته شدن امیر حبیب هللا خان در کله گوش سپهساال

، اوضاع از بیخ تغییرکرد. گروه »مشروطه خواهان   ۱۹۱۹لغمان درسال 

دوم« به رهبری عملی شاه امان هللا وسیاست گذاری های محمودطرزی زمام 

ً هواخواهان  اختیارکشور را در دست گرفتند.تمام زندانیان سیاسی مخصوصا

 .ام مشروطه رها شدند وبه مقامات بلند دولتی رسیدند نظ
ین فعل وانفعاالت برمی اید که دگرگونی کیفی  اکرم عثمان می افزاید: »ازا

اتتفاق افتاده بود.ظاهراً به نظرمیرسید که شیره  -وگذرا ههرچندکوتا -وبنیادین

وعصارۀ ظرفیت، هوش وخرد یک جامعۀ بشدت سنتی،باستان زده،وقرون  

وسطایی در وجود تنی چند از روشنفکران آرمانگرا جمع شده و زمینۀ تحولی  

آمده است. درجامعۀ بالنسبه سترون که در طول تاریخ همیشه  بسیارمهم فراهم 

وعد مقرر به زایش نشسته وعمدتاً نوزادهایی غضروفی به دنیا آورده  قبل از م

یک حادثۀ استثنائی، حیرت   هاست ،والدت وپیروزی مشروط

انگیز،غیرمعمول وخارق العاده روزگار در سرزمین ما بود. بارنخست از 

میت قانون وبا الکشیدن ارادۀ مردم، تفکیک قوا وتاسیس صدر تاذیل دم ازحاک

 ( ۸۶می زدند.«)ص جامعه مدنی 
اکرم عثمان میگوید ،چنانکه میدانیم محمودطرزی مدت زمانی از محضر سید 

جمال الدین افغانی فیض برده وتحت تاثیر تالمیذ سید، سخت به وحدت جهان  

واز همینجا چنین  اسالم واحیای مجد وعضمت مسلمین معتقد بوده است 

وهم هنگامی که   آرمانی را هم در جریده سراج االخباردنبال میکرده

درعهدشاه امان هللا به وزارت خارجه رسید، چنان هدفی را محور سیاست 

 ( ۹2خارجی افغانستان قرار داد که زمینه سازماجرا های بزرگی گردید.)ص 
وتعمیم وترویج   اکرم عثمان از نقش کارساز ومؤثر محمودطرزی در تبلیغ

د ونشرسراج  مزایای علم وفن واهمیت تاسیس موسسات مطبوعاتی جدی

االخبار وتنویرشاه وشهزاده ها وجلب نظر آنها درکار پشتیبانی از نشر 

وتوسعه مظاهرتمدن معاصر وسمت دادن افکار دوشهزاده مؤثر به سوی  

 .مشروطه خواهی واستقرارجامعه مدنی مطالب دلچسپی آورده است 
در رابطه به نوسانات سیاست  کتابخود  بخش سیزدهم  س نویسنده درسپ

جی افغانستان سخن رانده می نگارد: همانطوری که اطالع داریم خار

محمودطرزی در نخستین کابینۀ مشروطه خواهان دوم،به قیادت شاه امان هللا  

عهده دار وزارت خارجه گردید. بدیهی است که او مردی آرمانگرا وهدفمند 

وپیشاپیش برنامه هایی برای استفاده از قدرت داشت.در پُست وزارت  بود 

خارجه نیز سایق او اجرای تمام وکمال همان برنامه ها بود.جای گفتن ندارد 

که او از سویی دلبستۀ احیای عظمت اسالم وفکر دینی بود واز سوی دیگر 
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نظر به عشق مفرطی که به تعالی وپیشرفت کشورش داشت می کوشید به 

در  تقلید از ممالک اروپائی هرچه زودتر اسباب ووسایل ترقی اجتماعی را

داخل افغانستان فراهم کند.به گمان ما این همان پارادوکسی بود که تا آخر 

 .عمر، سد راه پیشوا وآموزگارش سیدجمال الدین افغانی هم بود 
اکرم عثمان میگوید:»طرزی به شدت عنصری ضد استعمار بخصوص  

گلیس بود از همین جا بعید از احتمال نیست که شاه امان هللا به  استعمار ان

ویق وترغیب او در صدد تحصیل استقالل کامل افغانستان از یوغ اسارت تش

میرسانم که خواننده گرامی استعمار انگلیس برآمده باشد.«]درهمیجا بعرض 

در دامان مادری چون علیاحضرت سراج الخواتین سرور   هللا خان امان

اره  گهوان دختر لویناب شاغاسی شیردلخان پیدا وپروپش یاقته بود که از سلط

د انگلیسی  ضآزادی زمزمه کرده بود ،وبا روحیه نعرۀ درگوش فرزندش 

واستقالل طلبی بزرگ شده بود. امان هللا خان روزی که برضد امارت عمش  

پیش روی سالمخانه  کابل دربزرگان قیام کرد، در نطقی خطاب به سپاه و

درمیدان مرادخانی کابل ،از استقالل عام وتام افغانستان سخن زد  روز بعد و

دراعالمیه »اشتهارواجب االظهار« خود نیز موضوع استقالل همچنان و

به اطالع اهالی کابل وقشله های عسکری درکابل  افغانستان را درج کرد و

راهم  ل طلبی وجالل آباد رسانید. بنابرین شهزاده امان هللا درس آزادی واستقال

مادرش وهم از آموزگار وپیشوای ایدئولوژیک خود محمود طرزی آغوش از 

بخوبی یاد گرفته بود.دراین باره» تاریخ امان هللا شاه واستقالل مجدد 

، جلد اول،مدرک معتبری است که از  2۰۱7افغانستان«تالیف پوپلزائی چاپ 

 [نظر مرحوم اکرم عثمان نگذشته بود.سیستانی
محمودطرزی بعد از انهدام خالفت اسالمی  د:»می افزایدرادامه نویسنده 

درترکیه، در پی تاسیس خالفت اسالمی درافغانستان به رهبری شاه امان هللا  

بود که ًبا موانع بسیار جدی مقابل شد.چه باز سازی وپی افگندن خالفت 

دولت  اسالمی، نه با منافع انگلستان در منطقه ما تطبیق میکرد ونه با منافع

بنیاد کمونیستی که در آسیای میانه روسیه استقرار یافته بود. با توجه به  نو 

سلطۀ جهل وتاریک اندیشی واستقرارحکومت های استبدادی وتمدن ستیز  

  .درممالک اسالمی، احیای مدل خالفت اسالمی مطابق صدراسالم ناممکن بود 
 طرمی دید انگلستان در صورت تاسیس خالفت، هندوستان رامعروض با خ

زیرا که کثیری از مسلمانان هند برتانوی بعد از انقراض خالفت عثمانی چشم  

امید شان به افغانستان بود وشکی درمیان نبود که هنگام اوج گرفتن آن  

کارزار، اقلیت مسلمان نیم قاره، شاه امان هللا را به عنوان بدیلی مناسب برای  

از آزادیخواهان هند اعم  رعده ای احراز مقام خالفت می دانستند. از سوی دیگ

از هندو ومسلمان ،کمونیست وناسونالیست درافغانستان واتحادشوروی جمع  



 534 از برخی آثار افغانی برخی بررسی ها

شده بودند و در صدد تحریک مردم در داخل هندوستان بودند....در آن برهۀ 

بحرانی شاید صالح کار دولت نوبنیاد وضعیف افغانستان رعایت حفظ موازنه 

انگلستان بوده باشد، نه اینکه به  دشوروی ودر بین دودولت قدرتمند اتحا

واحساسات مذهبی درعین زمان با طرفین   مقتضای هیجانات ناسیونالیستی 

 (۹۶دعوا درگیر شود.«)ص 
 

 ل ی:»امان هللا دراوامینویسدکهان«یر گویقول »وارتان گر اکرم عثمان از

از  او بعد  نان را دنبال کرد وامسلم ی ونظام یاتحاد اسالم است یس  تشیحاکم

اش   هیبا همسا  تالش کرد روابط افغانستان را د،ی که به تاج وتخت رس نیا

عالم خان  د یبه س  یبلند  ۀارتباط مادر امان هللا نام نیبخارا بهبود بخشد.درا

مردم بخارا  یرا برا ن ی مسلم  یهمبستگ یای که در آن اح فرستاد بخارا  ریام

و نوشته بودکه امان هللا با  ذکر کرده بود... ا یعالم، اساس نی وافغانستان ومسلم

 ت یاستقالل بخارا را برسم هیشده که روس د یبسته ودر آن قپیمان  هیروس

 بشناسد.« 
 وضعف حکومت نو  یبه  کوچک  یدستگاه» :د یافزا یعثمان در ادامه م اکرم

  ن یرا که در دوم یممکن بود که نظام خالفت اسالم شاه امان هللا خان نا اد یبن 

  ا یما اح ۀمضمحل شده  بود در کشور اشوب زد  -عثمان یامپراتور - گاهشیپا

 خالفت مجدد  یا یکه مسلمانان هند کماکان چشم شان به اح تیکند درصور

جنک با قشون سرخ بودند  ریکه درگ انه ی م یای بود ومسلمانان آس یعثمان

به   د یوراند. وبعپر  یدر سرم ترکستان بزرگ را یامپراتور  لیتشک  ی هوا

ترک   ریرهبر غ  کی ادت یق یدار را فدا شهیامه  ربرن  نکه آ د یرس ینظرم

 ( ۱32.«)ص ند یبنما 
  خود شمس المشایخ در یکی از نمازهای جمعه  ،پس از آنکه ۱۹2۰درسال 

دشمن مبارز ضد ومسلمانان طرفدار اتحاد شاه امان را یگانه شاه مسلمان و

ودرخور انتخاب  نامید واو را برای خالفت اسالمی شخص الیق اسالم 

مشکالت کشورهای  ازدربار مجلسی در در دو روز بعد هللا شاه امان خواند، 

معذرت  خالفت  از قبول مسئولیت  کرده د یاافغانستان  خود مشگالت اسالمی و

مسلمانان هند  تحرکات خواست وبا این کارخود تشویش انگلیس را از ناحیه 
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