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  حقـيقــت زايد ھـردم، خامۀ پر بار سيستانی

  گفـتار سيستانی                        شھامت بارد از ھر جمله و 

  دفــاع  از واقعيت ھا و حـق تاريخ  اين ملـت

                        به صدق و باور و ايمان، باشد کار سيستانی

  دراين دورحساس وسرنوشت ساز وطن بنگر

  ِ                       زبان بی ھـــراس و ھمت سـرشار سيستانی

  وستبه تاريـخ معــاصـر افـتخـار مـا کــuم ا

                         بنازم جـرأت واحساس وھم اقــرار سيستانی

  غـــرور مـيـھـن و تـثبـيت اسـترداد استقuل

                         بيرون می ريزد از ھر لمحۀ افکار سيستانی

  ِبرای روســياھی ھـای خـصم ملـت و ميھـن

  بسيار سيستانیِ                     فقط کافيست يک حرف کم از 

  ِسرتعظيم خم سازيم  به پای او» واھـب«بيا 

                        گلی دانش بچينيم يک سر از گلزار سيستانی 

٢٠١٤/ ١٠/٩  
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  :مسعود فارانی  

 

 

 قدر زر زرگر شناسد، قدر گوھر گوھری

      

درصدر صفحه  روشنگر و زیبای ) ٢٠١٤ / ١٠/٩(امروزصبح 

رمن آنالین، سروده ای  خواندم از قلم خانم زیبا کالم ، خانم پورتال افغان ج

فرھیخته صالحه  وھاب واصل  که در سطح اشعار ظھیر فاریابی و انوری 

 .   ابیوردی  میدرخشید

 :ظھیرفاریابی روزگاری در مدح شاه سلجوقی گفته بود

  نه کرسی فلک نھد انديشه زير پای

  تا بوسه بر رکاب قزل ارسuن زند

  

که اکنون بجای تقریظ  دراین (ن قطعه شعر زیبای خانم وھاب واصل ای

به تناسب اشعار ظھیرفاریابی وانوری ابیوردی تفاوت  ) کتاب قرارگرفته است

آن تفاوت این است که اشعار ظھیر وانوری  در وصف قدرتمندان  . بزرگی دارد

 قوت تمام در زمانشان  سروده شده اند  ولی این خانم فرھیخته و عسل کالم با

شعرش ازکسی یاد کرده  و قدر دانی  بی شائبه  انجام داده است که ازجملۀ 

قدرتمندان وصاحبان زر و زورنیست، بلکه با تمام نا امیدی ھا و مشکالت 

زندگی در مھاجرت  توانسته است نستوھانه در حمایت تاریخ حقیقی  و ملی 

  .   کشور بایستد کشور به استناد حقایق در برابر صف طویل دشمان

اکادمیسین استاد اعظم سیستانی  کسیکه در راه اعتالی مصالح ملی 

کشور از ھیچ گونه تالش و خود گذری دریغ نکرده و حقایق را بعد ازتحقیقات 
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سالم از ابھام بیرون آورده  و به حضور جامعۀ انسان دوست و وطندوست  با 

که به عمد کتمان ( حقایق  خلوص نیت پیش کش  نموده است تا به جوھر اصلی

ازین رو خانم صالحه وھاب با اعجاز . دوباره مردم نیک آگاه شوند)   شده اند

کالم  در برابر چنین درویش بزرگ ملی جامعه اش،  که شب و روز در حمایت 

این احترام گزاردن  . تاریخ ملی کشور کوشا استند،  سر احترام فرود می آورد

 .  صالحه بزرگوار را ھویدا میسازدنشانه برتر نگری خانم  

موصوفه نیک میداند که وطن زخمی و پریشان ما دستخوش طوفانی خانه 

ازینرو اشخاص مثل  . ویرانکن شده  است که دار وندار مارا به یغما  برده است

جناب اعظم سیستانی وبزرگان دیگر که در برابر چنین طوفان بی امان،  بی 

ند جای دارد تا حمایلی از مروارید شعرش را در ھراس به حراست پرداخته ا

  . پیشگاه چنین انسانھا اھداء کند

آفرین بر تفکر بلند شاھدخت ھای افغان که در شناسایی حق از باطل 

آنھم درین مرحلۀ حساس تاریخی دست به اقدام میزند که در قدم اول انگیزۀ 

ش بوده از نظر روشنگری دارند و در قدم دوم  تشخیص کار شان قابل ستای

ُراه شان پـراز شور و .  جامعۀ سلیم االفکر و قوی االراده  پنھان نخواھد ماند 
  .ازدحام  باد 

  ٢٠١٤/ ١٠/٩پایان 
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  مقدمه مؤلف

  

  رونق بازار توھين و افترا به ارزش ھای ملی 

  در رسانه ھای افغانھا درخارج کشور

  

اتی ، جھان دگر گـون شـده  با رشد وتوسعۀ سرسام آورتکنالوجی  اطالع

وانسان میتواند در ظرف کمتر از یـک دقیقـه ازآخـرین رخـدادھای جھـان مطلـع 

فیـسبوک، با ظھور کمپیوتر و انترنت،وراه انـدازی سـایت ھـای انترنتـی، . گردد

پد وغیره وسایل مدرن اطالعات جمعی آی تلیفون مبایل و آیفون وتویتر، یوتیوب،

روزنامـه ھـا ومجـالت وجرایـد :  ودیـداری ،مثـل، رسانه ھای جمعی نوشتاری 

معھـــذا . وحتـــی رادیـــو و تلویزیـــون، در درجـــه دوم اھمیـــت قرارگرفتـــه انـــد

تلویزیونھا،از راه عرضۀ خـدمات بـصری، مباحثـات سیاسـی،علمی واجتمـاعی 

ونمایش فیلمھا وپخش آھنگ ھای دلنشین ھنر مندان موسـیقی وسـریالھای جالـب 

  .نقش مھمی ایفا میکنندوھمچنان اعالنات تجارتی ،

، برخی از افغانھا، موفق شده اند تـا در ٢١در سالھای پس ازآغاز قرن 

خــارج از کــشور دســت بــه تاســیس ســایت ھــای انترنتــی وایجــاد تلویزیونھــای 

خصوصی  بزنند وبا ارائۀ برنامه ھای متنوع اجتماعی، سیاسی ودینـی وھنـری 

 وھم ازطریق نشر وپخش اعالنات وغیره،ھم توجه بیننده ھا را بخود جلب کنند 

تجارتی و یا تبلیغات خاص سیاسی وعقیدتی درتلویزیونھا پول بدسـت  آورنـد و 

  .ثروت کمائی نمایند

ًمعموال در ھمین برنامه ھای خـاص دینی،اجتمـاعی وسیاسـی اسـت کـه 

گاھی عناصر وافرادی برای پخش ونشر اھداف خاصی وقت برنامه را میخرند 

برای اینکه برنامۀ خود را ادامـه داده بتوانـد ، بـه آنھـا اجـازه و برنامه ساز ھم 
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میدھد تا روی پردۀ تلویزیون برنامه اش ظاھر شود وسخنرانی کند یـا مـصاحبه 

نماید که متاسـفانه گـاھی مـصاحبه کننـده از چوکـات اصـول ژورنـالیزم خـارج 

طلوب ًمیگردد وچیزھایی به آدرس اشخاص از دھنش برون میشود که واقعا نا م

  .،توھین آمیز وحتی تھوع آور است

گاھی اتھام بستن ھـا وتـوھین کردنھـا از مـرز اشـخاص وافـراد گذشـته  

ودامن ارزشھای ملی را میگیـرد کـه بـرای اکثریـت مطلـق شـنوندگان تـأثر آور 

  . است

ــه  ــراء ب ــراز تــوھین و تھمــت و افت یکــی از مــصاحبات مــشمئزکننده و پ

ستقالل کـشور ومحـصل آن شـاه امـان هللا یعنی استردادا(ارزشھای ملی کشور

 داکتر ستانیزی در برنامۀ خـانم زھـره داود ٢٠١٤ اگست ٢٣، مصاحبۀ )غازی

 مین سـالگرد اسـترداد اسـتقالل افغانـستان بود،کـه در آن داکتـر ٩٥به مناسبت 

ستانیزی برمبارزات استقالل طلبانۀ مردم افغانستان ومھمترین دست آورد شـان 

 توھین  وبی احترامی کرد ، تا آنجا که مرا واداشت  بـرآن یعنی استقالل سخت

سخنان توھین آمیزاعتراض نمایم واین اعتراض را ضمن شش مقالـه بـه آدرس 

داکتر ستانیزی بنویسم و در پورتال افغان جرمن آنالین وسایت آریائی بـه نـشر 

 خوشبختانه این موضعگیری برحق من،مورد استقبال وحمایت عـده ای. برسانم 

ــاالت  ــن مق ــرفتم  ای ــصمیم گ ــت و بالنتیجــه ت ــشمندان وطندوســت قرارگرف ازدان

دفـاع از ارزشـھا ملـی، وظیفـۀ «وتبصره برآنھـا را دریـک مجموعـه بنـام 

  .گرد آورم و به جوانان کشور تقدیم نمایم» عناصر ملی است

این تنھا داکتر ستانیزی نیست که در برنامۀ خانم زھـره یوسـف داود،بـه 

ای مبتذل خود پرداخت واستقالل افغانستان را که به بھـای خـون پخش اندیشه ھ

ھزاران فرزند فداکار وطن با استعمار بدست آمده، در انظـار جھانیـان خـوار و 

بیمقـدار جلـوه داد، و ســبب تـاثر وتنفـر ده ھــا وصـدھا ھـزار افغــان بـا وجــدان 

  برنامه وطندوست گردید، بلکه در برخی از تلویزیونھای افغانی درخارج ، خود

ًسازھا، گاھی  صحبت ھایی میکنند  ومـصاحباتی راسـازمان میدھنـد کـه واقعـا 
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خجالت آور بوده وسبب تاثر عمیق بیننده ھا میشود وبه بیننده این ذھنیت راخلق 

میکند که این گرداننده چقدر کوچک وسبک مغز است که بجای اینکه برود سـطح 

وق شھرت ونام بسرش زده ، برنامه سواد و خواندن وگفتن خود را بلند ببرد، ش

ھای تلویزیونی سر براه میکند و بعد گند دل خود را با نفـاق افگنـی میـان اقـوام 

باھم برادر کشور به امواج فضا می سپرد تا نشان داده باشد که او ازاین طریق 

میخواھد به مردم آگاھی بدھد وبـه  ارتقـای سـطح شـعور اجتمـاعی مـردم خـود 

ی که  این گونه اشخاص خود بیش از دیگـران قابـل دلـسوزی خدمت کند، درحال

ورھنمائی اند تا بروند  اول آداب سـخن گفـتن را بیاموزنـد وسـپس شـیوۀ ارائـه 

  . سخن را، در یک رسانه تصویری 

اینان مردم را مثل خود نا فھم وکـودن فکرمیکننـد درحـالی کـه مـردم مـا 

 را که از پشت پرده تلویزیـون آنقدر شعور دارند که ماھیت واھداف پلید کسانی

تخم نفاق وشقاق می پراگنند، بخوبی درک کنند و فی الفور جـواب دنـدان شـکنی 

ھم نثار این آقایان نمایند تا لب برلب بندند و از پرازیـت پراکنـی دسـت بگیرنـد، 

ولی متاسفانه که چنین عناصر اجیر شده پروای عکس العمل ھای پوزه شکن را 

  .ن وبرنامۀ اجانب عمل میکنندندارند وبرطبق پال

ــونی ــه ســازان تلویزی ــه برنام ــادری یکــی ازاینگون ــد ق ــدۀ  حام گردانن

 درامریکا بود که  برای مدتی درتلویزیـون ھـای »خراسان«نفاق افگنتلوزیون 

  !ایرانی  وافغانی اذھان را مغشوش میکرد

در تلویزیـونی بنـام ) ۲۰۰۷مـارچ ۳(حامد قادری  شب شنبه :بگونۀ مثال

میزگردی به اشـتراک آقایـان قـوی کوشـان ، فیـضی وشخـصی بنـام " اسانخر"

اینکه آقـای کوشـان دراعتـراض بـر . از راه تلفن سازمان داده بود) ؟"(ناظمی"

تــصمیم وزارت معــارف مبنــی برایجــاد چنــد تــا مکتــب بــرای فرزنــدان پــشتون 

ر مورد درکابل،  چقدر برپشتونھا و زبان پشتو تاخت ، برآن بحث نمیکنم، و اماد

تحقیرھـا : یاوه گوئی ھای گردانندۀ  بی خـرد تلویزیـون خراسـان بایـد گفـت کـه

وتوھین ھایی که آن تلویزیـون در  دو برنامـه پـی ھـم خـود نـسبت  بـه پـشتونھا 
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وشخص وزیر معارف ومعین آن وزارت آقای پتمن ونیز آقای لیوال نموده، اگر 

 میتـوان اشـتراک کننـدگان در یک مقامی قضائی ارائه وتعقیب شود، بدون شـبھه

را که در آن آقای کوشان نقش محوری داشـت وسـخت ۲۰۰۷ مارچ ۳میز گرد 

زیراھـدف عمـدۀ . نابجا گفتند را یکجا با گردانندۀ آن تلویزیون به محاکمه کشانید

گرداننده ، توھین به قوم پشتون و مغشوش سـاختن ذھنیـت مـردم علیـه پـشتونھا 

  .دامن زدن به جنگ داخلی بودوتحریک علیه امنیت ملی کشور و

مبنـی ( آقای قادری به بھانۀ اظھار نظر پیرامون تصمیم وزارت معارف 

ًظـاھرا درکوبیـدن پـتمن ) برایجاد مکـاتبی بـرای فرزنـدان پـشتوزبان درپایتخـت

ولیـوال، میخواسـت در مجمـوع  قـوم پـشتون را مـورد ضـربت تـوھین وتحقیــر 

علیـه یـک قـوم سرنوشـت سـاز مکـدر دایمی قرار بدھـد و ذھنیـت شـنوندگان را 

  . وخراب کند

شخص قادری استدالل  میکرد که ھمانگونه که مھاجرین وقتی به امریکا 

می آیند، مجبوراستند که به زبان انگلیسی تعلیم بیاموزند ، پشتونھائی که به کابل 

آمده اند نیز مجبورند که  تعلیم وتدریس خود را به زبان فارسـی بـه پـیش ببرنـد 

ندارند بگویند که ما به زبان شیرین دری  درس نمیخوانیم  وبزبـان مـادری وحق 

این گردانندۀ لوده تا ھنوز فرق میان باشندگان اصلی . خود پشتو مکتب میخواھیم

یک کشور ومیان مھاجران کشوردیگر را نمیداند و ذھنش طوطی وار آنچه به او 

  .  دیکته شده، تکرار میکند

گاه از تاریخ کشور، نمیداند که پشتونھا از کـشور این آقای بی خبر ونا آ

بیگانه به کابل نیامده اند، بلکه ازخانه و زادگـاه خـود بنابرنـا امنـی و زورگـوئی 

قوماندانان وجنگ ساالران بیجا شده اند و به کابل آمده انـد ودولـت مکلـف اسـت 

 اساسی در اسکان خانواده ھای مھاجر و تعلیم فرزندان شان مطابق احکام قانون

  .اقدام بنماید

 ســال قبــل کــه ابــن ۷۰۰ او نمیدانــد کــه پــشتونھا درشــھرکابل بــیش از 

میـراث آن » ده افغانـان کابـل«بطوطه از کابل دیدن میکـرد، حـضور داشـتند و 
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افزون بـرآن از زمـانی . زمان است که در سفرنامه ابن بطوطه ذکر شده است 

سـران نظـامی وملکـی ) ۱۷۷۳(ت که پایتخت کشوراز قندھار به کابل انتقال یاف

پشتون که وابـسته بـه دولـت بودنـد نیـز بـه پایتخـت کابـل انتقـال یافتنـد ومـسکن 

کوچۀ اچکزیھا وکوچه نواب، باغ نواب، قلعۀ زمانخان ، قلعۀ :  گرفتند، ونامھای

کـه اکنـون مرکـز تبادلـۀ ) عبـاس(وزیر،کوچۀ وزیر، باغ قاضی، سرای شھزاده

ــینواری ــرای ش ــت وس ــعار اس ــشتونھا ، اس ــه پ ــسوب ب ــر من ــام دیگ ــا ن ھا وده ھ

ایـن پروسـه . حکایتگرحضورخاندانھای نامدار پشتون واقوام شان در کابل اسـت

در دوره ھای بعدی ادامه یافت وتمـام سـران ومـشران پـشتون از ھروالیـت در 

کابل خانه وسرای خریدند و درآن زنـدگی کردنـد واکنـون کـه شـرایط جابجـائی 

ًانـستان تغییـر خـورده، تقریبـا نـیم نفـوس کابـل را پـشتونھا اقوام در سراسر افغ

تشکیل میدھند، چرا فرزندان آنھـا نتواننـد برطبـق قـانون اساسـی کـشور بزبـان 

  مادری خود درس بخوانند وتعیلم بیاموزند؟

چیزی که  برای من در آن میزگرد از قبل برنامه ریـزی شـده، شـنیدنش  

سی بــود کــه در نقــش آقــای نــاظمی بــسیار جالــب و بــا اھمیــت بــود، ســخنان کــ

در نوبـت دوم . قرارگرفته بود و تـا آنوقـت مـن صـدای نـاظمی را نـشنیده بـودم

سوال ازآقای ناظمی ، حامد قادری کاغـذھای زیـادی را ورق زد و از آن میـان 

من مقـاالت : صفحه ای را پیش روی خود گذاشت وخطاب به آقای ناظمی گفت

فاشـیزم پـشتونی " تـه ام و یکـی از ایـن مقـاالتزیادی را از انترنت ، کاپی گرف

عنـوان دارد، آیـا شـما ایـن مقالـه را خوانـده ایـد یـا " وبی ننگ ھای غیر پشتون

بلی آن مقاله را آقای رھنورد زریـاب، نوشـته اسـت و : خیر؟ آقای ناظمی گفت

از سـوی  کـسی بنـام نـاظمی مـن " زریـاب"با گرفتن نام .... من آنرا خوانده ام 

فاشیزم پشتونی وبی ننگ ھای غیر " شدم که مقاله" درویش دریا دلی"ام متوجه ن

  . را نوشته بود" پشتون

نـام ھـای " نـاظمی"ونام " زریاب"چون در میان نویسندگان کشورما نام 

معروف وشناخته شده اند که ھروقـت برزبـان آورده شـوند، شـنونده میدانـد کـه 



 ١٨                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظیفۀ عناصرملی است

کـشور بنـام نـاظمی، کـسی منظورگوینده کـدام یکـی اسـت؟ ومـا در مطبوعـات 

دیگری را نداریم، بنابرین من با شھادت ناظمی  بـراین نکتـه کـه نویـسندۀ مقالـۀ 

آقای زریاب است، بدین باور ) فاشیست ھای پشتونی وبی ننگ ھای غیر پشتون(

  . رسیدم که آنچه اقای ناظمی در تلویزیون گفت، از روی آگاھی گفته است

وشتم و با دو نمونـه از لجـن پراکنـی فردای آن شب من گزارشی کوتاه ن

.   جـرمن آنالیـن گذاشـتم-به آدرس پشتونھا، در سایت افغان" درویش دریا دلی"

آقای عبیدی برای من تلفن کرد و گفت " آسمائی"مسئول سایت /  مارچ ۵صبح 

که وی با آقای ناظمی  ورھنورد زریـاب تلفنـی تمـاس گرفتـه  در مـورد نوشـته 

ت شـدم ، ولـی ھـردوی آنھـا از مـصاحبه ونوشـتن چنـین اخیرتان طالب معلوما

مطالبی بطور مطلق بی خبرند ومیگویند کـه  بـا ھرگونـه طـرز دیـدی کـه از آن 

گفتم پس آنھا ھمـین نظـر خـود را . بوی دشمنی با پشتونھا بمشام برسد، مخالفیم

بنویسند و اعتراض کنند که چراحامد قادری گردانندۀ تلویزیون خراسان مرتکب 

ن جعل وجـرم مطبوعـاتی شـده اسـت ؟ وچـرا وی درآن تلویزیـون از قـول چنی

  لطیف ناظمی وزریاب ذھنیت ھا را مغشوش میکند؟ 

اعتراضــیه ای  را از جانــب آقایــان " آســمائی"شــام پــنجم مــارچ ســایت 

پخش وآن تلویزیون را ملـزم دانـست " خراسان"زریاب وناظمی علیه تلویزیون 

گرداننـدۀ .ھردوی این اشخاص معـذرت بخواھـدتا ھویت ناظمی را معرفی واز 

 مارچ با رنـگ پریـده وصـدای بـی ۱۰تلویزیون خراسان، آقای قادری در تاریخ 

رمق ولرزان ، ابتدا جریان ھفتـه گذشـته را جویـده جویـده بیـان کـرد وازعکـس 

-العملی که در برابر میزگرد تلویزیون خراسان توسط اینجانب  در سایت افغان

مل آمده بود، یادکرد و من و داکتر روستار تره کی را مـتھم بـه جرمن آنالین،بع

نمــود، و ســپس در مــورد افغــان ملتــی ھــا "  حــزب افغــان ملــت"عــضویت در 

میخواست داد سخن بدھد، اما از آنجائی که  قادری از نابخردترین افغـان ھـای 

ی رسانه دار مقیم امریکاست، وحتی قادر به گفتن یک جمله کوتاه ھم بـدون غلطـ

: نیست، آنجا که در بد گوئی ازافغان ملتی ھا پرداخت ، چندین باربه غلـط گفـت
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میخواھنـد کـه "افغـان ملتھـا" میخواھند که چنین کنند واین) ؟"(افغان ملتھا"این 

: وسپس با کلمات جویده ونا مفھوم اظھار نمودکه . چنان کنند و اینھا خاین استن

کوشان، سعید فیضی، و حکیم نـاظمی اعضای میز گرد شنبه گذشته آقایان قوی 

مگر نگفت که این حکـیم نـاظمی چکـاره اسـت ودر کـدام . بودند نه لطیف ناظمی

کشوروکدام شھر زنـدگی میکنـد ودر عـالم مطبوعـات چھـره ای جدیـد اسـت یـا 

سابقه دار،زیرا کسی که در مطبوعات سـابقه نداشـته باشـد، نمیتوانـد ھمردیـف 

  . ھردو از مطبوعات چیان سابقه داراند، باشدآقایان کوشان وسعید فیضی که 

اما آنچه به ما مربوط میشود اینست کـه مـا براسـاس  روایـت تلویزیـون 

خراسان، که یک رسانۀ جمعی تلقی میشود، برمتھم الیه اعتراض کردیم که چرا 

با نوشـتن مقـاالت بـسیار نـامطلوب وتحقیـر " درویش دریا دلی"زیر نام مستعار

  ونھا توھین رواداشته است؟ آمیزنسبت به پشت

اما قبل از این که نوبت پخش مجـدد تلویزیـون خراسـان برسـد وموضـع 

گیــری گرداننــدۀ  آن معلــوم گــردد، نویــسندۀ باوجــدانی پیــدا شــد کــه چلوصــاف 

این نوشته . را از آب کشید و سیرو پودنه اش را برمال نمود" درویش دریا دلی"

ایـن مـردک  ) عمـر راوی مقـیم اسـترالیا(یـا بحد کافی سیمای درویش دریـادلی، 

 جـرمن آنالیـن، و منجملـه بـرای مـن و -کثیرالھویه را بخوانندگان سایت افغـان

ــاق افگــن  ــن مــردک نف ــم بدســتانی کــه آمــاج ناســزاگوئی ھــای ای بــسیاری از قل

با ایـن نوشـتۀ دقیـق و پـر از معلومـات » نیرم.م«آقای . قرارگرفته اند، شناساند

ن نسبت به آقای زریاب  از دست داده بـودم، دوبـاره بمـن خود، باوری را که م

بازگشتاند و نیزھمه افغانھای چیز فھم با نام و چھره اصلی یک عنصرنا مطلوب 

من ھزاران آفرین برشرف ووجدان آقای نیرم، میفرستم کـه مـرا در . آشنا شدند

  .شناخت ھویت اصلی درویش دریادلی یاری رساند

* * *  

یز بدبختانه گاھی سخن بـه جاھـای باریـک وبـاریکتر در فضای  انترنت ن

میرسد و برخی از افغانھای خـارج نـشین در سـایت ھـای انترنتـی بنـد دھـن را 
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سست کرده، به اشخاص یا رجال نامدار اقوام دیگر، چنان حرف ھای زشـت و 

رکیک ودور از عفت کالم برون می ریزند که  از دیدن وخواندن آن مـو برانـدام 

  .میگرددآدمی راست 

 خرابی کار از اینجا آغاز شده که پس از رونق بازارکمپیوتر وانترنـت، 

ھرافغان بیکاردر غربت ، اگر در وطن نجار بوده  یا بنا و اگـر آھنگـر بـوده یـا 

پتره گر، اگرنلدوان بوده  یـا نعلبنـد ، ھمینکـه سـری بـه صـفحات انترنـت زد و 

س میکنـد کـه چـرا  وی از ایـن چیزھایی از قلم ھموطنان خود دید وخواند ، ھـو

کاروان عقب مانده است؟ و اگر دست به قلم ببـرد بـه آسـانی میتوانـد نویـسنده 

شود ونوشـته خـود را از طریـق انترنـت بـه رخ ھموطنـان انترنـت خـوان خـود 

و با اینکارخود میتواند به دیگران نشان بدھد که  عالوه برمـسلک نجـاری، . بکشد

. ی خـود،از عھـدۀ نویـسندگی نیـز بـدر آمـده میتوانـدبنائی، آھنگـری و یـا نلـدوان

ــی  ــستند واز ب ــم نی ــه اکثرخــود اھــل قل ــی ھــم ک ــب ســایتھای انترنت صــاحبان وی

مضمونی، چشم براه دیگرانند ، ھمینکه مطلبی بدست شان رسید، بـدون آنکـه آن 

را بخوانند و تمیز بدھند که مطلب وارده درحیطۀ تخصص صاحب نوشته است 

ی، آنرا بـا تمـام کمـی وکاسـتی وابتـذالش  در صـفحه ویـب یا خارج تخصص و

سایت خود میگذارند تا نشان داده باشند که طرفدار آزادی قلم اند، وھرچه نـشر 

  .میکنند مسئول نوشته، خود نویسنده است نه گرداننده ویب سایت

به بـاور ایـن قلـم، نویـسنده گـی کـاری ظریـف وبـسیار مـشکل اسـت،به 

طول حاکمیت ھای استبدادی گذشته  کمتر از نعمت خصوص درکشورما که در 

نویسندگی ھمچنانکه یـک کـار ظریـف و پـر . مطبوعات آزاد  برخوردار بوده ایم

نویـسنده درعـین . اھمیت است، کاربسیارپرمسئولیت وپردرد سر نیز مـی باشـد

حالی که به نویسندگی به حیث یک حرفه یـا ھنـر پـر اھمیـت ارج میگـذارد، ایـن 

باید داشته باشد که با یک نقطه فیل ، قیل میشود وبا یک حرف زشت درک را ھم 

وبیجای او، رخ صدھا کس به درد می آید وچشم مالمت صدھا کس به سـوی او 

از این است که نویسنده باید قدسـیت قلمـش را از یـاد نبـرد و سـخت . برمیگردد
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فحه متوجه  قلم خود باشد تا حرف ونقطه ای که  بـر روی صـفحه کاغـذ یـا صـ

انترنت نقش میزند ، از آن  توھین یا تحقیربه کسی یاگروھی متصور نباشـد ، و 

قلم خویش را مغرضانه در جھت حفظ منافع شخصی یا گروھـی و یـا بـه زیـان 

ھر نوشته ایکه در آن مرض وغرض خـود . کس یا گروھی دیگری به کار نگیرد

سطح متاع استھالکی نمائی کند ،از ھنر وارزش نویسندگی تھی خواھد بود و به 

قابل معامله تنزل کرده ، خریداران چندانی نمی یابد و زیاد ماندگار ھـم نخواھـد 

نمیتـوان ایـن  . نویسندگی دانش وتقوا و ریاضـت وحوصـله منـدی میخواھـد. ماند

آنـانی کـه بـه .برقله شـھرت صـعود کـرد دراز را یک شبه پیمود و راه دشوار و

سـالھا دود .  به اصطالح کنده به دوزخ بـرده انـدچنین قله ھای رسیده اند، سالھا

دانش کمائی کرده  چراغ خورده اند، وسالھا از این وآن دانشمند تلمذ جسته اند و

بدین سان باید به مسلک وھنر نویسندگی به دیده قدر نگریست ونسبت بـه آن . اند

آسـمان را بـا ریـسمان گزکـردن نویـسندگی نیـست واز  .مسئوالنه برخورد کـرد

استوار وحقیقـت نوشـت تـا از  باید منطقی فکرکرد و. خصیت نویسنده میکاھدش

چشمھا عبورکند وبه دلھا چنگ بزند و به مغزھا راه یابـد و خواننـده را بـه تفکـر 

ندارد بـه نوشـتن وسـیاه کـردن  نوشته ایکه خواننده را به تفکر وتعقل وا. وادارد

کرد کـه جـز ضـیاع وقـت  پرھیزًاز چنین نوشته ھایی جدا باید . کاغذ نمی ارزد

  . خود وخواننده چیزی از آن متصور نیست

   من البته در حد توان خود، به افشای چھره ھایی پرداخته ام که در       

رسانه ھای جمعی درخارج ازکشور با سبک سری به افتخارات تاریخی 

 این سومین کتاب من است در اند، وه توھین کرد وارزشھای ملی ما تعرض و

کتاب اول در دفاع افتخارات تاریخی افغانھا، دفاع از استقالل، شاه امان هللا و

عنوان دارد » آیا افغانستان یک نام جعلی است؟«از ھویت افغان وافغانستان 

   .نام دارد»دفاع از استقالل وشاه امان هللا وجبیبۀ ملی ماست«وکتاب دوم من 
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 ھا بتوانند با مفاخر ملی خود بیشتر با خواندن این کتابامیدوارم جوانان وطن  و

اشنا شوند ودر پاسخ به یاوه گوئی ھای عناصر فاسد وضد ملی آمادگی بیشتر 

  .پیدا کنند

  کاندید اکادمیسین سیستانی 

 ٢٠١٤/ ٢٧/٩گوتنبرگ سویدن 
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  مقالۀ اول 

 

 تاريخ چيست؟

 ھدف، موضوع، روش و ارزش تاريخ

)٢٠١٣/ ٢٢/٤نوشته شده در(  

 

  :مدخل

بدون تردید گسترۀ اطالعات  وآگاھی نسل امروز در بارۀ تاریخ،ھدف ، 

ــل از مــا چــون ــه مؤرخــان نامــدار قب ــسبت ب ــت  آن ن مرحــوم : موضــوع وماھی

احمدعلی کھزاد،مرحوم  عبدالحی حبیبی ،مرحوم  میرغالم محمدغبار ومرحـوم 

. دامن تراسـتمیرمحمدصدیق  فرھنگ وچند مرحوم دیگر بسیار وسیع تروفراخ 

علت این امر، انقالب انفارماتیک  یـا اطالعـاتی اسـت کـه در دو دھـه اخیـر از 

برکــت ھمگــانی شــدن کــامپیتور وانترنــت نــصیب نــسل امــروزی شــده اســت،و 

مورخان متذکره از این نعمت عظیم وگرانبھا محروم بودند ولی آنھا در محـدودۀ 

ًز تاریخ داشتند ومعمـوال اطالعات وآگاھی ھای روزگار خود برداشت خود را ا

تاریخ ثبت وضبط رویدای ھای گذشته بـشری : تاریخ را چنین ارزیابی میکردند 

در کتـب تـاریخی  مکاتـب نیزشـبیه  ھمـین . برای عبرت نسل اینده آدمی  اسـت

تعرف را تدریس میکردند، اما با گسترش دانش تـاریخ وآگـاھی نـسل امـروز از 

ریفھای کالسیک پا فراتر نھاده و بگونه دیگری این دانش، تعریف تاریخ از آن تع

  . آن را به شناسائی گرفته اند



 ٢٤                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظیفۀ عناصرملی است

ــریفش سرگذشــت بــشرعقل منــد  ــاریخ در ســاده تــرین تع ِت

» علـم تـاریخ«و. ِابزارسازجامعه زی بر روی این کرۀ خاکی اسـت

   ١.در ساده ترین تعریفش مطالعه این سرگذشت دور ودراز است

مـا بـا : خـود میگویـد" اریخ میخـوانیمچـرا تـ"امیرحسین ُخنجی،درکتـاب 

مطالعۀ تاریخ میخواھیم بدانیم که بشرعقلمند ابزارساز جامعه گـرا مـسیرخویش 

ُرا از روزگاران دور تا امروز چه گونه طی کرده، چه افت وخیز ھا وکامیـابی 

ھا وناکامی ھایی دراین مسیر داشته ، دست آوردھایش دراین مـسیر چـه بـوده، 

 آوردھا حمایت وحفاظت کرده است، وما چگونـه مـی تـوانیم چگونه ازاین دست

با استفاده از تجربه ھایی که پدران ونیاکان ما برای ما برجـا نھـاده انـد زنـدگی 

  .شایستۀ رضایت بخشی را برای خود مان بسازیم

با مطالعۀ تاریخ میخواھیم بدانیم که ما تالش خود را از کجا آغـاز کـرده 

یم، واکنون درچه مرحله ئی قرار داریـم؟ وچگونـه بایـد ایم، چه مسیری پیموده ا

ما به ھنگام مطالعۀ تاریخ در تالش آن استیم کـه مـسیر . به راه خود  ادامه دھیم

و میخـواھیم  . حرکت مستمر چندین ھزارساله خود را بازبینی و بـازخوانی کنـیم

اھاتی بدانیم که دراین مسیرچه دست آورد ھایی داشته ایـم ؟ چـه خطاھـا واشـتب

کرده ایم؟ چه تجربه ھایی اندوخته ایم؟ وچه گونه می تـوانیم ازایـن تجربـه ھـا 

برای ساختن اکنون وآیندۀ خویش استفاده کنیم؟ یعنی ما به ھنگام مطالعه تـاریخ 

با فراموشی مبارزه میکنم، ومیخواھیم مسیری را که در گذشته پیموده ایـم، بـاز 

در کجـا ھـستیم و رخ بـه چـه سـمت وسـوئی برای آنکه بدانیم اکنـون . بینی کنیم

میخـواھیم کـه آنچـه برمـا رفتـه اسـت . داریم ومسیر آینده ما در چه سمتی است

آنرا ھمواره در پیش دیدگان خویش داشـته باشـیم ازایـن دیـدگاه مطالعـه تـاریخ، 

                                                
   امیر حسین خنجی، چرا تاریخ میخوانیم، ص اول مقدمه -  ١
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مطالعه مسیر پیموده شده است به منظور بھترشناختن مسیرحال وآینده به ھدف 

  .٢تر وبھترساختن زندگی خوش

کـه (عالوه بر تعریف فوق از تاریخ  ومنظورآن ، من در جـستارحاضر 

سعی میکنم  )به تقاضای نویسندۀ ارجمندکشور داکترحمید روغ ،تھیه شده است،

جدید ترین مفھوم تاریخ را از زبان دو تن از دانـشمندان  رشـتۀ تـاریخ در قـرن 

، اسـتاد فلـسفۀ تـاریخ  ودکـالینگو جـورجاین دو تـن یکـی . بیستم پیشکش نمایم

وفلسفۀ ماورای طبیعت در دانشگاه آکسفورد، در دوران جنگ جھانی دوم است، 

آمريكـا  اسـتاد تـاريخ و رئـيس سـابق انجمـن تاريخـدانانويليام دانينـگ ودومی 

  .میباشد

  

  : در بارۀ چيستی تاريخ٣کالينگوود. جی.نظريات آر

بـه ) ی تـاریخمفھـوم کلـ( درکتـاب خـود )١٩٤٣-١٨٩١(کالینگوود 

بـه . بررسی چگونگی مفھوم جدید تاریخ ازھرودت تا بـه امـروز پرداختـه اسـت

  :نظراین داننشمند ، تاریخ باید حاوی چھار شرط ذیل باشد

  علم یا پاسخگوی پرسشھا باشد،)  الف

  مربوط به افعال آدمی درگذشته باشد،)  ب

                                                
  ١١ خنجی،چرا تاریخ میخوانیم،ص  امیرحسین-  ٢
،استاد فلسفۀ تاریخ  وفلسفۀ ماورای طبیعت )١٩٤٣-١٨٩١(کالینگوود.جی. آر-  ٣

 کالینگوود، به نظر.  بود١٩٤١ - ١٩٣٥در دانشگاه آکسفورد در سالھای 

تاریخ،درکتابھا واسناد گنجانیده نشده است، تاریخ فقط در درعالقه ومشغولیت "

 که این اسناد را تفسیرمیکند وبه کنکاش در باره آن کنونی مورخی زنده است

به ) مفھوم کلی تاریخ(کتاب او.اسناد می پردازد،واز نو در خود احیاء میکند

ندای برجستۀ زمان "عنوان واپسین سخنان مردی توصیف شده است که 

ناکس،ویرایش گردید و .ام. کتابش پس ازمرگ وی از سوی پروفیسرتی." ماست

 سالگی براثرمرض ٥٢ به عمر ١٩٤٣کالینگوود،درسال .ن نوشتمقدمه ای برآ

  .او آثارماندگاری در فلسفه وتاریخ از خود بجای گذاشت .ذات الریه درگذشت
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  پیگیری شده از طریق تفسیرمدارک باشد، )  ج

  ٤.شناسی انسان باشدبرای خود) د 

بـه  کلمۀ یونانی است،)تاریخ(ھیستوری:سپس کالینگوود توضیح میدھد 

مورخ،شروع به یافتن حقیقـت "بگفتۀ او، .  تجسس وتفحصمعنای سادۀ

" پـدرتاریخ"،استفاده ازاین کلمه ومضامین آن است که ھرودت را بـه "میکند

ع قرن پنجم پـیش تبدیل افسانه نگاری به علم تاریخ، اخترا.تبدیل میکنـد

   ٥ ".از میالد بود وھرودت کسی بود که آن را اختراع کرد

گالینگوود،نخستین مؤرخ  انگلیسی است کـه معتقـد اسـت ،تـاریخ علمـی 

کارمؤرخان یونانی قرن :"ومیگوید. توسط ھرودت یونانی بنیان گذاری شده است

یونانیان بـه  .بردپنجم قبل ازمیالد مثل،ھرودت وتوسیدید، ما را به دنیایی نو می 

وضوح وبا آگاھی کامل ھم این را تشخیص دادند که تاریخ علم است یـا میتوانـد 

   ....علم باشد، وھم این را که باید به افعال آدمی بپردازند

تـاریخ بـرای ھـرودت انـسانگرایانه ونیـز ازتـاریخ اسـطوره ای ویــزدان 

ــایز اســت ــد. ســاالر متم ــرش میگوی ــه اث ــه در مقدم ــصود: چنانک ش توصــیف مق

ھدف او، آنـست کـه آینـدگان ایـن کـردار ھـا را از یـاد . کردارھای آدمیان است

نبرند ودراینجا به چھارمین شرط  در موردتاریخ میرسیم؛ یعنی به دانش انـسان 

به خصوص ھرودت اشاره میکند که انـسان را بـه سـان . از انسان خدمت میکند

دی پـی بـردن بـه آن چیـزی یک عامل عاقل نشان میدھد، یعنی وظیفـه اش تـا حـ

است که انسان ھا کرده اند وتا حدی یافتن این که چرا چنان کرده اند؟ ھرودت، 

توجه خود را به حوادث عریان محـدود نمیکنـد،او ایـن حـوادث را بـه شـیوه ای 

ًکامال انسان گرایانه، یعنی به سان کردارھایی می بیند که آدمیان بـرای انـسجام 

  .د ومورخ با دالیل سروکار داردآن ھا دالیلی داشته ان
                                                

گالینگوود، ترجمه علی اکبرمھدیان، نشر . مفھوم کلی تاریخ، رابین جورج-٤

  ١٨،ص١٣٨٥/٢٠٠٦اختران، تھران، 
  ٢٨ مفھوم کلی تاریخ، ص-  ٥
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ھم دیده میشود که آشکارا با نگاھی بـه » توسیدید«این سه نکته درمقدمۀ 

ــت ــته اس ــرودت نوش ــه ھ ــاریخی . مقدم ــژوھش ت ــه پ ــد ک ــا میگوی ــیدید علن ًتوس

  ٦ ."ھنگامی که در پرتو مدرک مینگرم" استوار است،) اسناد(برمدرک

از دید تمام ناموران علمی کالینگوود، کسی است که  ماھیت تاریخ را 

خود به بررسی " مفھوم کلی تاریخ"وفلسفی از ھرودت تا توین بی، در کتاب 

که در سال (گرفته و،سه کتاب تاریخی ارنولدتوینبی، مورخ نامدارانگلیس را

پندار کلی : "،نقدکرد ودر مورد طرزدید توینبی  نوشت) انتشار یافته بود١٩٣٤

او ھیچگونه به مفھوم دانش . طبیعت گرایانه استًتوین بی از تاریخ نھایتا 

او تاریخ را به سان . تاریخی به سان باز آفرینی گذشته در ذھن مورخ نمی رسد

منظره ای محض مینگرد، چیزی مرکب از وقایعی که مورخ دیده وضبط کرده 

است، پدیده ھایی که از خارج در معرض دید او قرارگرفته است، نه تجاربی 

به بیان دیگر او ھیچگونه .  با آنھا برخورد و آنھا را از آن خود کندکه او باید

تحلیل فلسفی از روشی که با آن دانش تاریخی خویش را کسب کرده ،ارائه 

   ٧.... " نکرده است

  

 بـه تـاریخ پاسـخ میدھـد ودر " مفھـوم کلـی تـاریخ"در کالینگوود، 

ت؟در بــارۀ تــاریخ چیـس: مقدمـۀ آن کتـاب پرســشھایی رامطـرح میکنــد کـه

اینھـا :"  وبعد میگوید که چیست؟ چگونه به پیش میرود وبرای چیست؟

پرسشھایی اند که تاحدودی افرادمختلف به طرق مختلف به آنھا پاسخ داده انـد، 

ولی باوجود ایـن اختالفھـا، بـین پاسـخھا توافـق بـسیار وجـود دارد ودامنـه ایـن 

ش دقیـق ترقرارگیرنـد، اگرنظرات موافق موضوع نگـر. موافقت بیشتر می شود

 .تاریخ مانند، الھیـات یـا علـم طبیعـت، صـورت خـاص تفکـر اسـت

                                                
  ٣٠گالینگوود،ص.ی تاریخ، رابین جورج مفھوم کل-  ٦
  ٢٠٨گالینگوود،ص. مفھوم کلی تاریخ، رابین جورج-  ٧



 ٢٨                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظیفۀ عناصرملی است

ــن  ــت، موضــوع، روش وارزش ای ــه ماھی ــوط ب ــرچنین است،پرســشھای مرب اگ

  .تفکررا افراد واجد دو شرط باید پاسخ دھند

گرچـه ھمـه . ،  باید دارای تجربـۀ تفکرتـاریخی یعنـی مـورخ باشـندًاوال

یان آموزش که شامل مقداری تفکر تاریخی بـوده اشخاص تحصیلکرده ازیک جر

است عبورکرده اند، ولی این امر آنان راحائز شرط ابراز عقیده درباره ماھیت، 

ًزیرا اوال، تجربـه تفکرتـاریخی کـه . موضوع روش وارزش تفکر تاریخی نمیکند

ًآنان به اینسان کسب کرده اند، احتمـاال بـسیار سـطحی اسـت و،بنـابرین، عقایـد 

ی براین نوع تجربه نتیجه ای بھتـر از آن نـدارد کـه کـسی پـس ازیـک سـفر مبتن

ثانیا، تجربـه ھرچیـزی . آخرھفته به پاریس در باره مردم فرانسه اظھار نظرکند

که از مجاری عادی کسب شده باشد، عالوه برسطحی بودن، بدون استثنا کھنـه 

ب درسـی کھنـه اما فقط نتایج فکر تاریخی نیست  کـه ھنگـام ورود بـه کتـا.است

اسـت، بلکــه ایـن اصــول فکرتــاریخی ، یعنـی اندیــشه ھــای مربـوط بــه ماھیــت، 

  .موضوع روش، وارزش تاریخ نیز چنین است

 برای پاسخ دادن به این پرسش ھـا آنـست کـه انـسان نـه دومین شرط

. فقط تجربه تفکرتاریخی داشته باشد، بلکه درباره  آن تجربه تأمل ھم کرده باشد

 مؤرخ بلکه فیلسوف ھم باشد وبه خـصوص فکـر فلـسفی او توجـه اوباید نه فقط

حــال ممکــن اســت انــسان . خــاص بــه مــسایل اندیــشه تــاریخ را نیــزدر بربگیــرد

باشـد، بـدون آنکـه ایـن گونـه دربـاره ) نه مـورخ تـراز اول(ًمؤرخی کامال خوب

درعین حال مھـم اسـت بـه یـاد آوریـم کـه نخـست . تفکرتاریخی خویش تأمل کند

 لحتی کم تأمل ترین مؤرخ شـرط او.  اید، بعد تأمل درباره  آن تجربهتجربه می

ًمورخی که ھیچگاه زیاد درفلسفه کارنکرده اسـت، احتمـاال پرسـش . را داراست

ھای چارگانه ما را ھوشمندانه تر از فیلسوفی جواب خواھد داد که ھیچگاه زیاد 

  .درتاریخ کارنکرده است

وق میتوان پاسخ ھای ذیل را ارائـه و بنابرین ، به پرسش ھای چارگانه ف

  :طرح کرد
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  :تعريف تاريخ/ الف

 فکر میکنم ھرمؤرخی خواھد پذیرفت که تاریخ نوعی تحقیق یـا پـژوھش 

نکتـه اینـست کـه . اینکه چگونه پژوھشی است، ھنوز مورد بحث مانیـست. است

 بـه یعنی بـصورت ھـایی از اندیـشه کـه. نوعاً به آنچه علوم مینامیم ، تعلق دارد

  . وسیله آنھا پرسش ھایی را مطرح وتالش میکنیم به آنھا پاسخ دھیم

فھمیدن این نکته مھم است که علم به طورکلی این نیست کـه آنچـه را از 

قبل میدانیم جمع آوری وآنھا رابه وسیله این یا آن نوع طرح مرتب کنیم، بلکه به 

کوشـیم آن را کـشف این معنی است که محکم به چیزی که نمی دانیم بچـسپیم وب

مدارا کردن با چیزھایی که از قبل میدانیم ممکن است وسیله مفیـدی بـرای . کنیم

در بھتـرین حالـت فقـط وسـیله . رسیدن به این ھدف باشد، ولی خود ھدف نیست

است، واز نظر علمی فقط تا جایی ارزشمند است که به پرسشی که ھـم اکنـون 

 این دلیل است که تمام علم از معرفت به. درصدد طرح آن برآمده ایم پاسخ دھد

نه نادانی ما نسبت به ھرچیز، بلکـه نـادانی : مان نسبت به نادانی ما آغاز میشود

مـا نــسبت بــه چیــزی معــین، خاسـتگاه پارلمــان، علــت ســرطان،ترکیب شــیمائی 

  . خورشید،اسب یا سایر حیوانات اھلی بدون خسته کردن عضالت

 ،٨ .ن معنی تاریخ علم استوبه ای. علم پی بردن به چیزھاست

 زیـرا، آنچـه مـورخ پـیش .تاریخ علم عمل انـسان اسـتبه عبارت ساده تر

روی خود میگذارد، چیزھایی است که آدمیان در گذشته انجام داده اند وآنھـا بـه 

عالمی درحال تغییر تعلق دارند، عالمی که در آن چیزھا به ھستی در می آیند و 

   ٩ .یا از ھستی ساقط میشوند

  

  : موضوع تاريخ/ب

                                                
  ١٦گالینگوود،ص. مفھوم کلی تاریخ، رابین جورج-  ٨
  ٣١ ھمان،ص-  ٩
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تـاریخ چـه نـوع . تفاوت یک علم بـا علـم دیگـردر نـوع کـشفیات آنھاسـت

ت��اريخ ک��رده ھ�ای ان��سان راک�ه درگذش��ته انج��ام ؟ چیزھـا را کــشف میکنــد

  ١٠ .شده، کشف ميکند

  

  سيرتاريخ چگونه است؟ /ج

تاریخ با تفسیرمدارک به پیش میرود، مدارک اسم جمعـی بـرای چیزھـای 

د خوانـده میـشوند وسـند چیـزی اسـت موجـود وحاضـر، از است که تک تک  سن

آنگونــه کــه مــؤرخ بــا تفکردربــاره آن مــی توانــد بــه پرســش ھــایی کــه در بــاره 

 روال یـا روش تـاریخدر ھرحـال . رویدادھای گذشته طرح میکند پاسخ دھـد

  ١١ .تفسیرمدارکًاساسا عبارت است از

  

  تاريخ برای چيست؟/ د

کسی که به این سوال پاسخ . وارتر است پاسخ به این پرسش از بقیه دش

میدھد نسبت به کسی که میخواھد به سه پرسش قبلی پاسخ دھد، باید بیـشترتأمل 

کند، نه فقط به تفکر تاریخی، بلکه به چیزھای دیگر نیزباید فکـر کنـد، زیـراگفتن 

چیزی است، به معنای تمایز بین الـف وب اسـت، کـه در " برای"این که چیزی 

اما . چیزی خوب است ، وب آن است که چیزی برایش خوب استآن الف برای

من پاسخی پیشنھاد میکنم که ھیچ مؤرخی آنرا رد نخواھـد کـرد اگرچـه پرسـش 

  .ھای متعدد ودشوار تری را بر می انگیزد

. خودشناسـی انـسان اسـت" بـرای"تاریخپاسخ من آن است کـه  

بـشناسد، کـه دراینجـا  ًعموما تصورمیشود که برای انسان مھم است که خود را 

ًشناختن خویشتن، صرفا به معنای شناختن خصویات شخصی وچیزھـایی کـه او 

                                                
  ١٧ ھمان،ص-  ١٠
  ١٧ٍ ھمان، ص -  ١١
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.  ماھیت او درمقام انسان اسـترا از سایر افراد متمایز میکند نیست، بلکـه 

ًخودشناسی به این معنی است که اوال،بدانید انسان بـودن چیـست؟ ثانیـا، بدانیـد  ً

ًد چیست؟ و، ثالثا،بدانید بودن آن نوع انسانی بودن آن نوع انسانی که شما ھستی

که شما ھستید وھیچ کس دیگر نیست چیست؟ خود شناسی یعنی اینکه بدانید چه 

میتوانید بکنید واز آنجا که ھیچ کس نمیداند چه میتواند بکند مگر آنکه سعی کند،و 

پـس ارزش .  تنھا سرنخ آنچه انسان میتواند بکند،چیزی است کـه کـرده اسـت

ریخ آنست که به ما مـی آمـوزد انـسان چـه کـرده اسـت و بـه ایـن تا

  ١٢"ترتیب انسان چیست؟

  

  تاريخ علم است اما چگونه علمی؟

یک نوع کاربرد عامیانه واژه :" منظور از علم چیست؟ کالینگوود میگوید

به معنی فیلم " فیلم"به معنی تاالرموسیقی است یا " تاالر"ًھاست که در آن مثال،

اما این که تـاریخ علـم .به معنی علم طبیعی است" علم"رھمین سیاقسینمائی؛ وب

به این معنا ست یا نه، نیاز به پرسش ندارد، زیـرا از زمـان بـسیارپیش تـا حـال 

به معنـای ھیئـت سـازمان یافتـۀ معرفـت بـوده ) Science"(ساینس"حاضرکلمۀ

ع بـا اگراین چیزی است که ازکلمه افاده می شود تـا اینجـا حـق بـال منـاز.است

  »تاریخ علم است، نه کمتر ونه بیشتر«:بوده که گفته است" ِبری"

ًاما اگرکمترنیست، به یقـین بیـشتراست، زیـرا ھرچیـزی کـه اصـال علـم 

معرفت ) صورت(یک ھیئت . باشد باید بیش از علم صرف وازنوعی خاص باشد

ــه  ــی خــاص ســازمان یافت ــه طریق ــشه ب ــست، ھمی ھیچگــاه ســازه ای صــرف نی

ئـت ھـای معرفت،مانندھواشناسـی، بـا گـرد آوری مـشاھدات در بعضی ھی.است

بارۀ نوع معینی رخداد ھا سازمان می یابند که دانشمند میتواند ھنگام وقوع شان 

بعـضی .آن ھا را مشاھده کند، اگرچه نتوانـد بـا ارادۀ خـود آن ھـا را پدیـد آورد
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ًحـت شـرایط دقیقـا دیگر،مانند شیمی، نه فقط با رویدادھا، بلکه با ایجاد آنھا در ت

بعضی دیگرھم ھستند کـه سـازمان دادن شـان . کنترل شده، سازمان داد میشوند

ًابدا با مشاھدۀ حوادث انجام نمیگیرد، بلکه با ایجاد فرضیاتی خاص وحرکـت بـا 

  .نھایت دقت و با استدالل ودرجھت استخراج نتایج صورت می پذیرد

جنگ ھا وانقالبھـا . نمیشودتاریخ به ھیچیک ازاین طریقه ھا سازمان داده 

ًودیگر فرایندھایی که تاریخ به آنھا می پردازد، تعمدا بـه دسـت مؤرخـان، تحـت 

ایــن . شــرایط آزمایــشگاھی و بــرای بررســی بــا دقــت علمــی، اتفــاق نمــی افتنــد

رویدادھا حتی مورد مشاھدۀ مورخان، به آن معنایی که طبیعی دانان حوادث را 

ھواشناسـان وسـتاره شناسـان بـه سـفرھای . گیرنـدمشاھده میکننـد، نیزقـرار نمی

ًصعب و پرھزینه می روند تا شخصا حوادث مورد توجه شان را مشاھده کننـد، 

زیرا معیار مشاھدۀ آنان چنان است که نمی توانند به توصـیف گواھـان نـا وارد 

اکتفا کنند، اما مؤرخان به کشورھایی که جنگ وانقالب در آنھا جریان دارد سفر 

ند، نه به ایـن سـبب کـه تـوان کـار یـا شـجاعت مؤرخـان از طبیعـی دانـان نمیکن

کمتراست یا نمی توانند ھزینۀ چنین سفرھایی را تأمین کنند، بلکه به آن سبب که 

واقعیاتی که ممکن است درخالل این سفرھا  فراگرفته شود، مانند واقعیـاتی کـه 

موختـه شـود، ممکن است از طریـق تحریـک عمـدی جنـگ یـا انقـالب در وطـن آ

  .چیزی را که مؤرخان طالب دانستن ھستند به آنان نمی آموزد

علوم مشاھده ای وتجربی دراین زمینه که ھـدف شـان کـشف 

وجوه ثابت یا تکراری در ھمه  حوادث از یک نوع معین است، بـاھم 

  .تشابه دارند

ھواشناس یک گردباد را مطالعه میکند تا آن را با گرد بادھای دیگرمقایسه 

ند و امیدواراست که با مطالعه تعدادی از آنھا وجوه مـشترک شـان را دریابـد؛ ک

یعنی، پی ببرد که گردباد به  طوراعم به چه مـی مانـد،ولی مـؤرخ چنـین ھـدفی 

] ًمثال انقـالب کبیـر فرانـسه[اگرشما او را درھنگامۀ معینی بیابید که جنگ .ندارد

ر مراحل مقدماتی بررسی است کـه رامطالعه میکند، نمیتوانید استدالل کنید که د
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اگـراو . ھدف نھائی آن رسیدن به نتـایج جنـگ ھـا وانقالبـات بـه طورعـام اسـت

قـرن (درمراحل مقدماتی بررسی باشد،آن بررسی به احتمال زیاد مطالعـه کلـی 

این به آن سبب است که علوم مشاھده ای وتجربی به یک طریـق . است) نوزدھم

درسازمان ھوا شناسـی ارزش نھـائی . طریق دیگرسازمان می یابند و تاریخ به 

آنچه در یک گرد باد مشاھده شده، مشروط به رابطۀ آن با چیزھایی است که در 

یـا (گرد بادھای دیگر مشاھده شده است، درسازمان تاریخ ارزش نھفته در جنـگ

، مشروط به رابطۀ آن با دانسته ھـا در بـارۀ اعمـال مـردم ) انقالب کبیرفرانسه

ُ نزدھم است، نـه بـه رابطـۀ آن بـا آنچـه در بـارۀ جنـگ ھـای دیگـر مـی در قرن

  .دانستند

نیـز بـه ھمـین انـدازه " دقیقـه"فرق بـین سـازمان تـاریخ وسـازمان علـوم

درســت اســت کــه فراینــد فکردرتاریخ،ماننــد ســایر علــوم دقیقــه، . واضــح اســت

 وبـا ایـن استداللی است،یا به عبارت دیگر،با تصدیق این یا آن نکته آغاز میشود

سوال که پس این چه چیز را اثبات میکند ادامه می یابد، اما نقطـه ھـای شـروع 

در علوم دقیقه نقطه ھای شروع مفروضات اند، وطریقـۀ سـنتی . بسیار متفاوتند

بیان آن جمالتی است که اول آنھا کلمۀ امری قرار میگیرد که مطلـب معینـی را 

 یـک مثلـث اسـت، وگـوئیم ABCمیگـوئیم   « :که فرض شده است، وصف میکند

AB= AC . « درتاریخ اینھا مفروضات نیستند، واقعیات اند؛ واقعیاتی که تحـت

ِمشاھده مورخ در می آیند، درست مثل این که روی صفحه ای جلو او باز است 
چیز چاپ شده ای وجود دارد که نشانگر نقشه ای است که طبق آن یـک پادشـاه 

. نتیجـه گیـری ھـا ھـم بـاھم متفاوتنـد. ا میکنـدزمین ھایی را به صـومعه ای اھـد

درعلوم دقیقه، نتیجه گیـری ھـا در بـارۀ رویـدادھایی اسـت کـه مکـان یـا زمـان 

خاصی ندارند؛ اگردریک جا باشند، درھمه جا ھستند واگـر دریـک زمـان باشـند، 

در تاریخ نتیجه گیریھا در بارۀ رویـدادھای انـد کـه ھریـک . درھمۀ زمانھا ھستند

درجۀ صحت معرفت مؤرخ از مکـان وزمـان . زمانی از آن خود دارندمکانی و 

ھمیشه میداند که ھم مکانی وجود داشـته اسـت وھـم زمـانی  متغیراست، ولی او



 ٣٤                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظیفۀ عناصرملی است

دریک محدوده ھمیشه میداند که آن ھا کدام بوده اند واین دانستن بخشی از نتیجه 

 بــه آن گیـری ای اســت کـه او بــا اسـتدالل از واقعیــت ھـای کــه پـیش رو دارد،

  .رھنمون میشود

این تفاوت ھا درنقطۀ آغاز وخاتمه، متضمن تفاوتی در کل سازمان علوم 

ریاضیدان ھمین که مطئن شد چه مسئله ای  را میخواھد حـل کنـد، . مربوطه اند

قدم بعدی این است که فرضیاتی بیابد که وی را قادرسازد تا آن را حل کنـد کـه 

مؤرخ ھنگامی که تصمیمش را گرفت، کـار . این شامل توانائی ابداع  دراواست

از واقعـاتی کـه :"بعدی اینست که خود را در وضعی قرار بدھد که بتواند بگویـد

کـار اواختـراع ." من اکنون مشاھده میکنم میتوانم حل مـسئله ام را اسـتنتاج کـنم

ــه  ــا نیزب ــۀ کارھ ــان یافت ــز اســت وحاصــل پای ــک چی ــشاف ی ــست، اکت ــز نی ھرچی

طرحـی کـه علـوم دقیقـه از قـدیم براسـاس آن . یافته اسـتطورمتفاوت سازمان 

یـک قـضیه قبـل از : تنظیم شده اند، به روابـط منطقـی تقـدم وتـأخر بـستگی دارد

قضیۀ دیگرقرار داده میشود، اگربرای فھمیدن دومـی بـه فھـم اولـی نیـاز باشـد؛ 

طرح سنتی تنظیم تاریخ، طرح وقایع نامه ای است که در آن یک رویداد پیش از 

  .ویداد دیگر قرار داده میشود؛ اگر قبل از آن به وقوع پیوسته باشدر

علمـی کـه کـار .پس تاریخ علم است، اما علمی از نوع خاص

. آن مطالعــۀ رویــدادھایی اســت کــه در معــرض مــشاھدۀ مــا نیــستند

مطالعۀ این رویدادھا استدالل است ومؤرخ باید با برھـان از چیـزی 

رویداد ھای مورد توجـه " مدرک"راکه قابل مشاھده ماست،  واو آن 

  ١٣ ."اش می نامد، به آنھا برسد

  

  :تفکر تاريخی 

  چیزی که ما درک . بی تردید فکر تاریخی از یک جھت شبیه ادارک است
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میکنیم عبارت اند  ازچیزھای که درخارج از ذھن ماوجود دارند،مثل میـز، قلـم، 

  .کاغذ، اتاق وغیره

  ن حوادثی است که پیشتر رخ  فکر تاریخی چیزی است که موضوع آ

آنھـا .داده و پایان یافتـه اسـت واوضـاع واحـوالی اسـت کـه دیگـر وجـود ندارنـد

از . ھنگامی که دیگرادارک پذیرنیـستند بـه موضـوعات فکرتـاریخی بـدل میـشوند

ــرا در ھــردوی آنھــا  ــم شــباھت دارد، زی ــه عل ــاریخ ب ــت"جھــت دیگــر ت " معرف

ی کـه علـم درعـالمی از کلیـات انتزاعـی اما درحـال. استنتاجی واستداللی ھستند

زیست می کند که از یک نظردرتمـام اوقـات وجودارنـد واز نظردیگـر ھیچوقـت 

وجود ندارند،چیزھای که مؤرخ در بارۀ آنھا استدالل میکند انتزاعی نیستند، بلکه 

ملموس اند، کلی نیستند بلکـه جزئـی انـد، مکـان وزمـان بـرای شـان بـی تفـاوت 

وزمانی از خود دارند، اگرچـه آن مکـان لزومـی نـدارد اینجـا نیست، بلکه مکان 

بنابرین تاریخ را نمیتـوان بـا نظریـه ھـای . باشد، وآن زمان میتواند اکنون نباشد

مطابقـــــت داد کـــــه بموجـــــب آنھــــــا موضـــــوع معرفـــــت انتزاعــــــی و 

تغییرناپذیراست،وجودی منطقی که ذھن نسبت به آن میتوانـد حـاالت گونـاگونی 

  ١٤ ...اختیار کند

براسـاس . تاریخ در کل معرفت مستدل از چیزھای گذرا وملموس اسـت

یـا (این نظریـه چیـز ھـای اساسـی در تـاریخ عبـارت انـد از حافظـه ومرجعیـت

چنانچه قرار باشد حادثه ای یا وضع چیزھایی بطورتاریخی معلوم شود، ).اقتدار

بعـد بایـد نخست باید کسی با آن آشـنا باشـد، بعـد بایـد آن را بـه خـاطر بیـاورد، 

خاطره خود را به زبانی که برای ھرکس دیگر قابل فھم باشد بیان کند، وباالخره 

بـه ایـن ترتیـب، تـاریخ . آن کس دیگر باید آن بیـان را بـه عنـوان حقیقـت بپـذیرد

آنکه بـاور . باورکردن به شخصی دیگراست که میگوید چیزی را به یاد می آورد
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خوانـده )اقتـدار(میـشود مرجـعمی آورد مورخ است، شخـصی کـه سـخنش باور

  ١٥. میشود

ًقبال نظرداده ام که مؤرخ عالوه برگزینش مطالبی کـه :کالینگوود مینویسد

مھم تلقی میکند،از میان اظھارات مراجع خود باید بـه دوطریـق فراتـر ازچیـزی 

یکی طریقۀ انتقادی است، مورخ انتقادی کسی اسـت . برود که مراجعش میگویند

مراجـع میگوینـد کـه فـالن وبھمـان حادثـه اتفـاق " د بگویدکه دیگر راضی نمیشو

مراجع میگویند اتفاق "اومیگوید." افتاده  وبنابرین من معتقدم که اتفاق افتاده است

وایـن چیـزی » افتاده  و برمن است که تعیین کنم آنھا راسـت میگوینـد یـا خیـر؟

.  اسـتسعی کرده است تحلیل کند، دیگر طریقۀ سـازندگی"  ١٦برادلی"است که

. دراین مورد او ھیچ نگفته است ومن اکنون پیشنھاد میکنم کـه بـه آن بازگردیـدم

من تاریخ سازنده را این دانسته ام که درمیان اظھـارات عاریـه گرفتـه شـده از 

بـه ایـن تریـب . مراجع ، اظھارات دیگری را که در آنھا مـستتر اسـت بگنجـانیم

م بـود وچنـد روز بعـد در گـول وقتی مراجع بما میگوینـد سـزار یـک روز در رو

وھیچ چیز دیگـر در بـاره سـفراو از یـک نقطـه بـه نقطـه دیگـر نمـی گوینـد، مـا 

ًباوجدان کامال آسوده این مطلب را که او دراین مدت در سفر بوده ،در آن میان 

ًاوال به ھیچوجه خـود سـرانه یـا . عمل گنجانیدن دو ویژگی مھم دارد.می گنجانیم

                                                
  ٢٩٧م کلی تاریخ،ص  مفھو-  ١٥
وی درسال . برادلی،درانگلستان رھبر نھضت جدید نقد کتاب عھدجدید بود-  ١٦

دراین زمان در آلمان .را نوشت" پیش فرض ھای تاریخ انتقادی"  کتاب ١٨٧٤

دانشمندانی بودند که روش ھای جدید نقد تاریخی را درمورد کتاب عھدجدید بکار 

این نتیجه فقط ناشی از به .بار آن احادیث بودبردند ونتیجه آن ضربه کاری به اعت

کار بردن روش ھای انتقادی نبود، بلکه از روحیه اثبات گرایانه ای ناشی میشد 

به این ترتیب مورخان انتقادی ناگزیربودند . که در روش ھا از آن بھره میگرفتند

ارش بپرسند که آیا احادیث عھد جدید،دراین جزء یا آن جزء،واقعه تاریخی راگز

کرده اند یا داستانی تخیلی را به سان بخشی از سنت افسانه ای یک فرقۀ دینی 

  )١٧٤مفھوم کلی تاریخ،ص."(جدید روییده است



 ٣٧                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظیفۀ عناصرملی است

ًوثانیـا، آنچـه . پیش بینی اسـتکانتضروری یا به قول خیالبافی صرف نیست، 

اگر ما به دریـا نگـاه کنـیم .است) تفکر(ًبه این طریق استنتاج میشود اساسا خیال 

ویک کشتی را ببینیم و پنج دقیقه بعد دوباره نگاه کنیم درمـدتی کـه مـا بـه کـشتی 

خـود یـک ایـن . نگاه نمی کرده ایم، کشتی مکان ھای فی مابین راطی کرده است

نمونۀ تفکر تاریخی است وھیچ فرقی با آن نمیکند که ما ھنگامی کـه مـی شـنویم 

سزار در دو روز متوالی در روم وگول بوده است خود را مجبور می یـابیم کـه 

   ١٧ .فکرکنیم او بین این دومکان سفرکرده است

  

  :خودمختاری مؤرخ

فکرتـاریخی خود مختـاری :کالینگوود در بارۀ خودمختاری مؤرخ مینگارد

مـؤرخی کـه سـعی .مؤرخ به ساده ترین صورت آن درکار گـزینش دیـده میـشود

میکند آنچه را که در مراجعش می یابد بدرستی بازتولید کند، به نقـاش منـاظری 

شبیه است که میکوشد براساس این نظریه ھنرمنـد کارکنـد کـه میگویـد ؛ھنرمنـد 

ال کند که دراثرخود اشکال او ممکن است خی. باید از طبیعت تصویربرداری کند

و الوان بالفعل اشیاء را مـی کـشد،ولی ھرقـدرھم کـه درانجـام ایـن کـار سـخت 

بکوشد ھمیشه گزینش میکند، ساده میکند، شکل میدھد،آنچه را که بی اھمیت می 

ھنرمنـد مـسئول .پندارد کنار میگذارد وچیز ھایی راترسیم میکند کـه الزم میدانـد

به ھمین طریق ھیچ مـؤرخی . ویر میشود،نه طبیعتچیزیھایی است که وارد تص

ًحتی بدترین آنان، صرفا متون مرجع خود را رونویس نمیکنند، حتی اگر از خود 

چیزی وارد نکند، ھمیشه چیزھایی راکه بدردکارش می خورند برمیگزیند وآنچه 

بنابرین او مـسئول آن چیزھـایی اسـت . را که بدردکارش نمیخورد کنار میگذارد
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دراین مـورد او آقـای خـود اسـت .ر اثر خود وارد کرده است، نه مرجع اوکه د

   ١٨ .وفکر اودراین حد خودمختاراست

.  روشن ترین برھان خود مختاری مؤرخ با نقـد تـاریخی فـراھم مـی آیـد

ھمانطورکه علم طبیعی روش مناسب خود را ھنگامی بدست می آورد که، بقول 

 می کشد با تجربه شکنجه اش می کند تـا بیکن، دانشمند طبیعت را به زیر سوال

از آن پاسخ پرسـش ھـایش را بیـرون بکـشد، تـاریخ ھـم روش مناسـب خـود را 

ھنگامی پیدا میکند که مورخ مراجع خود را در جایگاه شھود بنـشاند و بـا سـوال 

چه به سبب (پیچ کردن آن ھا اطالعاتی را که در بیانات اصلی شان از ارائه آن

بـه ایـن . خـود داری کـرده انـد، بیـرون بکـشد) لـت نداشـتننخواستن وچـه بـه ع

ترتیب، ممکن است فرماندھی در پیام خود مدعی پیروزی شـده باشـد،مورخ، بـا 

اگر پیـروزی بـود،چرا چنـین یـا «: خواندن آنھا با نگاه انتقادی سوال خواھد کرد

وبه ایـن ترتیـب ممکـن اسـت نویـسنده را بـه پنھـان کـاری حقیقـت " چنان نشد؟

یا ممکن است با استفاده از ھمان روش، یک سلف غیرمنتقد خود را . وم کندمحک

  .که روایت نبرد را به استناد ھمان پیامھا پذیرفته بود، به غفلت متھم کند

خود مختاری مؤرخ دراینجـا بـه نھـائی تـرین صـورت آن جلـوه گرشـده  

 را است، زیراواضح است که او به برکت نوع کارش درمقـام مـؤرخ، تـوان آن

ًدارد که چیزی را که مراجعش صریحا به او گفته اند رد کنـد وچیـز دیگـری را 

اگراین امکان پذیرباشد، معیار حقیقت تاریخی نمیتواند ایـن . به جای آن قراردھد

صــداقت واطــالع بــه . واقعیــت باشــد کــه مرجعــی بیــانی را ایــراد کــرده اســت

 سـوال مـورخ بایـد اصطالح مرجع است که مورد سـوال قرارمیگیـرد وبـه ایـن

   ١٩ .برای خود، براساس مرجعیت خود پاسخ بدھد
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  :فلسفۀ تاريخ

در قرن ھیجدھم ابداع کرد، ُولتررا » فلسفۀ تاریخ«بگفتۀ کالینگوود، نام 

ومقصودش از آن چیزی بیش از تاریخ انتقادی وعلمی نبود، یعنی نوعی تفکر 

 در کتاب ھای قدیمی تاریخی که در آن مورخ به جای تکرار داستان ھایی که

ھمین نام در اواخر . می یافت، اندیشه خود را در بارۀ رویدادھا به کار می بست

قرن ھیجدھم مورد استفادۀ ھیگل ونویسندگان دیگر قرارگرفت، اما آنان معنای 

کاربرد . ًمتفاوتی به آن دادند و آن را صرفا تاریخ دنیا یا تاریخ جھان تلقی کردند

فلسفۀ تاریخ از .  نزد اثباتگرایان قرن نزدھم یافت میشودسومی ازاین عبارت

دید آنان کشف قوانین کلی حاکم برجریان رویدادھایی بود که تاریخ حکایت آنھا 

  .را برعھده داشت

ِوظایفی که ولتر وھگل برای : کالینگوود، در مورد فلسفۀ تاریخ میگوید ُ

خ ادا شود، درحالی که وضع کردند، میتوانست به دست خود تاری"فلسفۀ تاریخ"

اثبات گرایان سعی داشتند از تاریخ نه یک فلسفه، بلکه یک علم تجربی مانند 

درھریک از این موارد، برداشتی از فلسفه وجود داشت که . ھواشناسی بسازند

به نظر ولتر،فلسفه به معنای تفکر مستقل . بر برداشت فلسفه تاریخ حاکم بود

در بارۀ جھان به سان یک کل معنا میکرد و وانتقادی بود، ھگل آنرا تفکر

  ٢٠....اثباتگرایی قرن نزدھم آنرا کشف قوانین ھمآھنگ می دانست

فلسفۀ تاریخ درنزد ھگل تأمل فلسفی دربارۀ تاریخ نیست، بلکه خود 

بعقیدۀ ھگل، ھیچ تاریخی . تاریخ است که به نیرویی عالیتر صعود کرده است

 ومنظور ازحیات ،نه صرف حیات بلکه وجود ندارد مگرتاریخ حیات آدمی؛

مقصود ھگل از آن این است .  ٢١حیات عقالنی وحیات موجودات متفکر است 
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که ھرچه درتاریخ روی میدھد به ارادۀ انسان روی میدھد،زیرا فرایند تاریخی 

وارادۀ انسان ھیچ چیزی نیست مگر اندیشۀ انسان .عبارت ازافعال آدمی است

اندیشه یا تفکر ھیچگاه . فعل تفسیریا تبیین میشودکه از نظرظاھری به صورت

در خال صورت نمیگیرد، بلکه ھمیشه بوسیلۀ یک شخص معین در یک موقعیت 

معین انجام میشود وھرشخصیت تاریخی در ھر موقعیت تاریخی،به اندازه ای 

عقالنی فکروعمل میکند که در آن موقعیت میتواند فکر کند وعمل کند وھیچ کس 

  ٢٢ . نمیتواندبیش از آن

یا [کل فلسفۀ تاریخ ھگل براین اصل دور میزند که ھرفرایند تاریخی

،ضد )ًمثال،یونانی(، فرایندی دیالکتیکی است که درآن صورتی ازحیات]ھرپدیده

دراین (انتی تز،سنتزیو تز ایجاد میکند واز این ) دراین مورد روم(خود را 

  .٢٣سربرون می آورد) مورد عالم مسیحیت

اتی که ھگل به خاطرآن در معرض انتقادھای سخت قرارگرفته یکی ازنک

زیرا . این نظریه اوست که تاریخ در زمان حال به پایان میرسد نه در آینده

آینده برای او کتابی بسته است، برای اینکه . مؤرخ ھیچ شناختی ازآینده ندارد

اما این مسئله به نظرھگل،به معنای .چیز دیگری اتفاق نیفتاده است

فقط . کوھمندساختن زمان حال یا غیرممکن پنداشتن پیشرفت در آینده نیستش

بمعنای شناسائی زمان حال به سان یک امرواقعی است و فھمیدن این موضوع 

است که ما نمیدانیم پیشرفت آینده چه خواھد بود، به بیان ھگل،آینده مایۀ 

  ٢٤".پیشرفت نیست مایۀ بیم وامید است وبیم وامید تاریخ نیستند

:  ویرستارکتاب مفھوم کلی تاریخ میگویدناکس،. ام. تی.پروفیسور

آرای کالینگوود، در بارۀ فلسفه وتاریخ، ونیز سایر امور، اغلب با ارای "

وبه یقین ھمانندی جالبی ] میتوانند[،مقایسه شده ]مؤرخ معروف ایتالوی[کروچه
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 درزمان کالینگوود،. میان تحول اندیشۀ فلسفی این دونفر برقرار است

عالیق ھنری .دانشجوئی با آموزه ھای واقع گرائی کوک ویلسن پرورش یافت

وتاریخ شناختی شان ھردو را از فلسفۀ ایکه آموخته بودند ناراضی کرد وبه 

مطالعه ھگل وبررسی آثار اصیل درتاریخ سوق داد، وبه این ترتیب راه خود را 

.  فلسفه وتاریخ بازکردندبه شکلی از ایده آلیسم، وسرانجام به برابر دانی

کالینگوود در بارۀ زیبائی شناسی وتاریخ مطالب فراوانی از کروچه آموخت 

ودرسالھای آخر عمرش  یک نوع تاریخ باوری را اختیارکرد که با تاریخ باوری 

   ٢٥ . بی شباھت نبودکروچه

از « : ، نقل قول میکند"کروچه"داکتراکرم عثمان در مقالتی از زبان 

تا زمانی متمادی، تاریخ خوارترین نوع  سرنوشت یکی اینکه، شگفتیھای

دانش به شمار میرفت، حال آنکه فلسفه بلند پایه ترین رشتۀ دانش  

واکنون تاریخ، نه تنھا برفلسفه برتری دارد، بلکه . حساب میشد

 فلسفۀ جامع وکاملیست که از یک فلسفۀ تاریخ،. برآن خط بطالن میکشد

شده باشد، چه نه تنھا واقعیتھا تاریخی ھستند، بلکه ھمۀ دیگاه تاریخی متصور 

  ٢٦."حقایق نیز تاریخی میباشند

  

  :شکاکيت درتاريخ

شکاکیت، تفکری است که از سوی دکارت فیلسوف قرن ھفدھم اروپا 

فلسفۀ دکارتی برپایۀ شکاکیت نظام یافته وشناسائی کامل اصول . مطرح گردید

ن مکتب آن بود که گواھی مراجع مکتوب را اندیشۀ اصلی ای.انتقادی مبتنی است

ھیچ ) ١:تنھا در فرایند انتقادی،مبتنی بردست کم سه قاعدۀ روشن،باید پذیرفت

مرجعی نباید ما راوادارکند که چیزی راباورکنیم که میدانیم نمیتواند رخ داده 
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 این قاعده که  مراجع مختلف باید باھم مواجه ومقایسه  وھمآھنگ)٢باشد؛

این قاعده که مراجع مکتوب باید با استفاده از مدارک غیرادبی ) ٣شوند؛

  ٢٧.بررسی شوند) مثل،باستان شناسی(

 ریشه ای درباره فلسفه ونیز شکیًیقینا باید :ناکس جای دیگری مینویسد

  دانشعلوم طبیعی وجود داشته باشد تا متفکری را به این عقیده سوق دھد که 

ازمفھوم کلی . ک تاریخی به دست می ایدفقط توسط مؤرخان وفقط ازتفسیرمدر

تاریخ به بعد،نوشته ھای کالینگوود، حاوی استداللی است موثر برای تشخیص 

اینکه تاریخ نتایجی به بارمی آورد که شایستگی شان برای آنکه دانش خوانده 

  ٢٨ ».شوند کمتر از نتایج علوم طبیعی نیست

   

  :نظريات ويليام دانين در بارۀ تاريخ

به نقطه نطرھای دانشمند دیگر تاریخ،ویلیام دانین،سابق رئیس اکنون 

انجمن تاریخ دانان امریکا توجه رامعطوف میکنیم که درخطابه خود به نکات 

خطابۀ وی زیرعنوان .مھمی در بارۀ موضوع وھدف تاریخ اشاره کرده است

 ،یکی ازدرس ھای مھم تاریخی است که برای عالقمندان تاریخ حقیقت تاریخ

  .سیار باارزش وآموختنی است، نکات مھم آنرا مرورمیکنیم،ب

اعتقاد راسخ به اينكه مؤرخ فقط بايد حقيقت را بنويسد وبرای کشف این 

بـانى و . ًحقیقت باید به اسناد و مدارك متكى باشد ، سابقه چندان  ديرينـه نـدارد

نكـه ْ سرسخت اين اعتقـاد، مـورخ بـزرگ آلمـانى لئوپولـد فـون را مدافع و مروج

ً معتقد بودکه مورخ فقط بايد آشكار كند كه واقعا رانكه،. بود) ١٨٨٦ - ١٧٩٥(

در گذشته چه روى داده است؟ مگر ويليام دانينـگ اسـتاد تـاريخ و رئـيس سـابق 

دھـد  آمريكا درخطابه یی این موضوع را مورد بحث قـرار مـى انجمن تاريخدانان

                                                
  ٨٥مفھوم کلی تاریخ،ص-  ٢٧
  ٤٢٩ مفھوم کلی تاریخ ،ص-  ٢٨
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رکـه گمـان میـرود کـاری سـاده  آنطو ًکه آنچه واقعا روى داده اسـت، در تـاريخ

تـاريخ  خطابه وى دراین خصوص  يكى از مھمترين آثار درباره ماھيـت . نيست

 تـاريخ عالقمنـد باشـد،   وجھـى بـه پژوھى است و خواندن آن به ھر كسى كه بـه 

  )ف. ع: مترجم.( شود توصيه مى

  

  :موضوع تاريخ حقيقت و ھدف آن، كشف حقيقت است

 يخ درخطابه یی این موضوع را مورد بحـث قـرارويليام دانينگ استاد تار

 بايـد در آنھـا تحقيـق شـود،  عنـوان مجموعـه واقعيـاتى كـه تاريخ به: داده میگوید

 از جنبـه  نه ھر حقيقتى، بلكه برخـى.  بنديھاى فرعى و تحليل است نيازمند بخش

 البتـه اگـر تـاريخ، علـم -ھا و بعضى از انواع حقيقت، موضوع اين علـم اسـت  

  . دباش

ھـاى گذشـته،  ّ را سراغ ندارم كه بجد ادعا كـرده باشـد كـه تمـام پديـده  من كسى

.  گيرنـد درست در حوزه كـار مـورخ قـرار مـى ھيچ فرق و تمايزى، به معناى بى

ولى از جھت مقصودى كه در پيش دارم، فرض را بر ايـن خـواھم گذاشـت كـه 

 را احـراز كنـد و تـوالى ھايى مربوط به گذشته  تاريخ در قلمروخويش بايد پديده

ھـايى كـه در رشـد و بالنـدگى  ّعلى آنھا را به تحقيق برساند وارائـه دھـد، پديـده 

گمـان دارم ايـن .  انـد آدميان در زنـدگى اجتمـاعى و سياسـى تـأثير آشكارداشـته

فرض سبب خواھد شد كه ھمكارانم ، پـشت گـوش بخارنـد و آھـى از دل نوميـد 

نكه بانھايت بردبارى عواقب اين شتابزدگى و بـى بركشند؛ اما چاره ندارم جز اي

  .احتياطى خويش را تحمل كنم 

 تـوان فـرض   يابنـد كـه مـى پژوھان وقتى با امورى سر و كار مى تاريخ 

يـابى  اھميت انـد، بـا انـواع مـشكالت مربـوط بـه حقيقـت  كرد در درجات باالى 

در شـعور آدميـان رويـدادھايى كـه  بايـد در وقـايع عينـى، يعنـى. شوند روبرو مى

مرتسم شده، و نيز در توالى زمـانى آن رويـدادھا تحقيـق كننـد؛ وبايـد دسـت كـم 

  .ِبكوشند بستگى علت و معلولى ميان آنھا برقرار سازند
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ًچنانكه اخيرا سر . اين آخرين كار به ھيچ روى نبايد دست كم گرفته شود

 دقت معمـول و  تاريخنگاران امريكا، دكتر جيمسن، با ھمان شدت و كرده صنف

تجزيـه ." چشمۀ تاريخ، چشمۀ عليت است"معتاد خويش به ما ھشدارداده است، 

جريان آن چشمه، به استعداد اسـتثنايى و  ُھاى نھفته در بن نيروھا و كشف رابطه

  ....دريغ از نيروى عقلى و فكرى نيازمند است استفاده بى

دو نــسل تـأثير ايــن رونـد فكــرى در بررسـى و نگــارش تـاريخ در طــول 

گردبادى از نقد و نقادى قلمرو پر جمعيت سنتھاى . است گذشته، خيره كننده بوده

شبه تاريخى را در ھم كوفته، و اعضا وجوارحى كه از پيكرھاى غرورآفرين و 

 مـواد و مـدارك  جـستجوى. زيبا جـدا شـده ھمـه جـا در آن خطـه پراكنـده اسـت

ست كم از دو جھت سـودمند  پژوھان شده و د اصيل، نخستين دل مشغولى تاريخ

به انبوه اينگونه مواد و مدارك براى استفاده افراد داراى صالحيت : افتاده است

  ....العاده افزوده؛ و اشتغالى مفتون كننده ايجاد كرده است  تأليف و تلفيق،فوق

ًرسد كه نوعـا كـار كـسانى كـه امـروز خويـشتن را  پس چنين به نظر مى

امـان واقعيـت عينـى اسـت، يعنـى آن چيـزى كـه   بىكنند،پيگيرى وقف تاريخ مى

اين برداشـت داراى . چگونگى دقيق حدوث آن الواقع روى داده است، و تعيين فى

نخست، گستره تاريخ را بسيار .ًبرخى نتايج و پيامدھا بوده كه كامال واضح است

دوم، بر نيروھاى مادى در برابـر نيروھـاى معنـوى وروانـى در . كند محدود مى 

سوم، مالحظات مربوط به بستگى علت و معلـول .  گذارد گى انسان تأكيد مىزند

رساند، و تاريخ را صـرف نظـر از قـضيه مقـدم، بـه قـضيه  كمترين حد مى را به

  طور ناروا توجه و احتـرام را منحـصر مـى وسرانجام، به. سازد تالى محدود مى

اند كه حقيقت داشته  وده مردمان معتقد ب كند به آنچه حقيقت داشته در مقابل آنچه

  .است

ھر تاريخ پژوه جدى با ھيجانى كه كـشف واقعيتـى مجھـول يـا فرامـوش 

 اى  شادمانى جوينده طال يا الماس از يافتن رگـه. آورد،آشناست ھمراه مى شده به

خرسـندى ناشـى از .  بـسيار ماليـم اسـت جديد، در مقايسه با شـعف او ھيجـانى
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طـور   كنـد كـه بـه   گيرد و نمك پيـدامى ت مىكشفھاى تاريخى بويژه ھنگامى شد

ضمنى داللت داشته باشد بر نادرستى عقايـد ديـرين، و بـه كاشـف امكـان بدھـد 

اطالعـى و تـوھم  نگاران گذشته را قربانى بـى  ترين و معتبرترين وقايع  برجسته 

ھميـشه آگاھانـه يـا ناخودآگـاه در ذھـن پژوھنـده " بازآفرينى تـاريخ."معرفى كند

 شود كـه   گيرد، و او سرمست ازكشف حقيقتى تازه، مستعد اين مى ىصورت م

ُبـشر ھمچنـان كنـد و  گذشـته . بينـى كنـد ھاى حتـى بزرگتـرى را پـيش  بازآفرينى

كـشف  آھسته پيش چشمان او در جريان است، ولى اكنون جھش كـوچكى بـا آن 

رســد نيازمنــد مجــراى بمراتــب  جديـد بــه وقــوع پيوســته اســت كــه بـه نظــر مــى

  .زرگترى استب

چرا چنين است؟ چرا دستاوردھاى پژوھش تاريخى با اينكه حقيقت ھـر 

دھـد؟ مـى  كند، تصوير كلى را اينقـدر كـم تغييـر مـى رويداد گذشته راآشكار مى

پاسـخ ممكـن نيـست . توجه ويـژه مبـذول كـنم خواھم در اين مقام، به اين پرسش  

گـويم  قدر مـى  ھمين . ارمساده باشد، و من ھم سوداى پاسخگويى كامل درسر ند

كه آنچه حقيقت دارد بيش از آنچه مردم معتقدند كـه حقيقـت دارد، مـسير تـاريخ 

كند و، بنابراين، كسى كه پيش از ھمه از فالن رويداد گذشته  بشر را تعيين نمى 

ًرساند، احتماال با چيزى سـر و كـار  شود و آن را به اطالع ديگران مى  مى مطلع

ًھاى زندگى اجتماعى اگر اساسا  پديده .  از تاريخ نيست ى واقعىيابد كه بخش مى 

 نحوى كه بـه  اراده آدمى موجب شان باشد، به لحاظ منشأ و توالى از شرايط به

گيرند، نه ازشرايط آنگونـه  رسد سرچشمه مى ھا مى  نظر ھمروزگاران آن پديده 

باشـد گذشـته آئينـه اگـر بنـا . شود كه قرنھا بعد واقعيت شان به مورخ آشكار مى

عبرت وراھنماى سياست گذارى قرار گيرد، عبرتـى كـه از گذشـته گرفتـه مـى 

آيد، از خطايى كه در ھمان زمان نـامش را  صورت مبناى عمل درمى  شود و به 

مـدتھا بعـد از پـرده بيـرون  شود، نه از حقيقتـى كـه  اند گرفته مى  تاريخ گذاشته 

  . بيفتد
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 اى اسـت كـه بـه  تـاريخى ماننـد دانـه ماسـهدر بسيارى موارد، واقعيـت 

حدى كوچك و بيمقـدار اسـت كـه بـسرعت از  كند و به  درون صدف راه پيدا مى

  ھاى اسطوره و افـسانه كم اليه ولى كم . ماند  مى شود و مجھول ديدگان پنھان مى 

 آيـد و  گيرنـد تـا سـرانجام مرواريـدى پرتأللـؤ پديـد مـى گرداگرد آن را فرا مـى 

زيبايى  رفته رفته از بركت . آورد دترين احساسات آدميان را به جوش مىنيرومن

يابند، و به طمـع  گيرند و پرورش مى  انگيز آن، ھنر و دين و تمدن نضج مى  دل 

. شـوند روند و امپراتوريھـا واژگـون و ويـران مـى   دودمانھا بر باد مى تصاحبش

ريز ماسه را به ما بنمايانـد؛ مؤرخ ممكن است اين مرواريد را بشكند تا آن دانه 

تـاريخ را در دوره فاصـل  ولى نخواھد توانست مارامتقاعد  كند كـه آنچـه بنـاى 

  .برافراشته، آن ذره بيمقدار بوده است

 نويـسى قـرن نـوزدھم  جاى ھيچ مناقشه نيست كه روح نقـادى در تـاريخ

بازسـازى نحـوى  زندگى گذشته بشر را بـه . انگيز داده است شگفت  برخى نتايج 

كرده است كه اھميـتش ازدگرگونيھـايى كـه علـوم فيزيكـى در تـصورات مـا از 

بـر " شـكاكيت"شـگفت نيـست كـه  پـس . اند، كمتر نيـست جھان مادى پديد آورده

 تـرين  بـاك  ترين وبـى  سراسر صنف مورخان چيره شده است، و فقط سرسخت

ن مطالـب را بـدون تـري  كنند حتى پـيش پـا افتـاده  تاريخنگاران ھنوز جرأت نمى

شـگفت نيـست كـه . مآخذ اصلى در پانوشتھا، در نوشـته خـود بياورنـد استناد به 

ناپـذيربراى يــافتن واقعيــات تـازه، ھــر فعاليـت ديگــر تــاريخ  جـستجوى خــستگى 

وشـگفت نيـست كـه حاصـل جـستجو . پژوھان را تحت الشعاع قـرار داده اسـت 

 ديرين از قسم ديگر و  ز واقعياتبراى يافتن واقعيات تازه از قسم عينى، غفلت ا

دسـتاوردھاى  ما مقھور شـكوه . مطالعه و سنجش آنھا به نحو شايسته شده است

 بخـت  خود در كـشفھاى تـازه و سرمـست از برتـرى خـويش بـه نـسلھاى نگـون

  ....ايم  شده پيشين

.  اسـت فروتنـىدر تاريخ پژوھـى، امـروزه نيـاز مبـرم و اساسـى مـا بـه

پژوھـان   طور علمى درك نخواھد شد تا وقتى كه تاريخ  بهواقعيات گذشته ھرگز
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 اعتقـاد ھـاى كھـن خيـره و مبھـوت  در برابر كاميابي ھاى ما در معكوس كردن

انـد،   بينـى مـا را نداشـته بدترين ابزار براى فھم كردار كسانى كه روشـن. بمانند

  . حس تحقير نسبت به آنھاست

پژوھـى درس عبرتـى بـراى  خ اى معتقدنـد كـه تـاري بر سبيل توجيه، عده

پژوھى سير تكوينى وضـع كنـونى را   گويند تاريخ  ديگر مى امروز است؛ جمعى 

به ھر حال، بـر . دھد نسبت به احوال ما مى  كند و به ما بينايى بيشترى  دنبال مى

پژوه موظف اسـت بـرحس تحقيـر خـود نـسبت بـه  ھر يك از اين دو مبنا، تاريخ 

چيـره  ى كه با آنان سر و كـار دارد، بـا فروتنـى كامـل اعتقادھاى نادرست كسان

يعنى نه اين : ّكار او ارائه رويدادھاى گذشته بر حسب توالى على آنھاست. شود

يا آن رويداد فى نفسه و بتنھايى، بلكه اين رويداد به عنـوان علـت آن رويـداد، و 

  . ....آن رويدادى ديگر به عنوان معلول

ھـر چـه راجـع بـه معنـا و . ه چكيده كل مطلـبرسيم ب  سان، باز مى بدين

عميقى بگوييم كه از بسيارى جھـات در شـناخت تـاريخى در  اھميت دگرگونيھاى

و ھـر چـه در بـاب تغييـر نگـرش . ايـم  گفتـه  قرن نوزدھم روى داد، بـاز ھـم كـم

.  ايـم عمومى به تاريخ بگوييم كه محصول آن دگرگونيھا بود، بازھم مبالغه نكرده

 كار  ، از يك جھت بايد نھايت احتياط را در مواجھه با اين وضع تازه بهبا اينھمه

 كنـد كـه اعتقادھـاى گذشـته را  مؤرخ وقتى از كشف ھـايى شـادمانى مـى. ببريم

بايد بـه يـاد داشـته . را بگيردفروتنى و اعتدال معكوس كرده است،بايد جانب 

در انديشه و كردار كند و   ماسبق نمى  باشد كه معكوس شدن اعتقاد ھا عطف به

 بايـد بـه خـاطر  مختصر آنكـه. گذارد خبر از واقعيت امر، تأثير نمى  نسلھاى بى 

  ٢٩."بياورد كه در بخش اعظم تاريخ، خطا بيش از حقايق نو يافته اھميت دارد

  

  :رسالت تاريخ

                                                
  ٢٠٠٣/ ٥/ ١٢/ سایت آریائی،بخش فلسفه وتاریخ-  ٢٩
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اصـل رسـالت تـاريخ بـدون ھر تعريفي كه از تـاريخ ارايـه دھـيم ، 

 اينكه تاريخ يك پديـده سـاكن و خـاموش تغيير باقي خواھد ماند و آن

نيـست ، تـاريخ يـك شـط در حـال حركـت از حـوادث و پيـشامدھا و 

تغييرات پديد آمده به دست انـسان اسـت و او خـواه نـاخواه مجبـور 

بوده است براي دگرگون كردن محيط اجتماعي خويش تـالش كنـد و 

نگد يا شرايطي به وجود آورد تا بتواند رشد كند، پيش برود، حتي بج

با طبيعت پيرامون خود وارد نزاع شود و موانع موجود در پيش پاي 

   .٣٠خود را دور كند

 تاریخ حافظ  حافظۀ بشریت است تا آنچه براو رفتـه اسـت ھمـواره در 

خاطرخود ودرجلوچشم خود داشته باشد و تـا آنجـا کـه ممکـن اسـت رخـدادھای 

ز آن درس بگیـرد وبـرای مربوط به گذشته خود را درحافظۀ خویش نگاھدارد وا

  .بھتر ساختن زندگی اجتماعی حال وآینده خویش از آن استفاده کند

پس تـاریخ حرکـت وتغییـر وتطـور مـستمر والینقطـع تـالش ھـای مـادی 

ــر روی کــرۀ خــاکی اســت؛ وچــون حرکــت وتغییــر ھمــواره  ومعنــوی انــسان ب

وسـته درجریان است پس مطالعه تاریخ، مطالعه ایـن حرکـت وتـاریخ مـداوم وپی

 جریان داشته است وامروزجریان دارد وفـردا جریـان خواھـد ھااست که دیروز

  ٣١.داشت

  

  

  

  

  

                                                
  ٣٠/٦/١٣٨٥  شماره مورخ   روزنامه اعتماد،  تاریخ چیست؟ -  ٣٠
  ١١امیر حسین خنجی، چرا تاریخ میخوانیم،ص -  ٣١
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  مقاله دوم 
  

    

   کشوربخاطرحفظ استقuلوحدت ملى 

  هللا ُآرمان سترگ شاه امان 

  )٢٠١٣/ ١٨/٨نوشته شده در(
  

    

ھمه کشورھای جھان درحیات 

سیاسی خود روزھا ھای ماندگار 

 از آن روزھا وفراموش ناشدنی دارند که

با تدویرمحافل خوشی  و کنفرانس ھای 

  . علمی تجلیل بعمل می آورند

چنین روزھای  افغانستان نیز

ماندگار دارد که یکی از این  تاریخی و

 ١٩١٩ اگست١٨ اسد مطابق  ٢٨روزھا،

وگرامی داشت از چنین روزی . ، روز اعالم استرداد استقالل کشورماست

دن آن از سوی رژیم ھای برسراقتدار افغانستان وجیبۀ ملی ماست وتجلیل نکر

  .کمتر از خیانت ملی نیست

       در روند گراميداشت از استرداد استقالل کشور، نامى که با استقالل پيوند 

ھيچ افغان با فھم، آزادى خواه . غازى استهللا ناگسستنی دارد، نام شاه امان ا

 ياد نمايد و ھمزمان با آن، به و وطنپرستى پيدا نخواھد شد که از استقالل کشور
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خان ، محصل استقالل و رھبر هللا ياد غازيمرد نامدار اعليحضرت امان ا

 . وطنخواه و سر بکف افغان نيفتد و ياد آن مرحوم را گرامى نشمارد

مردم حق شناس افغانستان، تا ھنوز ھم به مناسبت ھاى مختلف و 

الل کشور، نام اين بخصوص بمناسبت بزرگداشت از سالروز استرداد استق

. شخصيت بزرگ ملى و فداکار را با تکريم و احترام عميق بر زبان مى آورند

مقام واالى اين شخصيت سياسى و رھبر وطنپرست افغان را، ھمين اکنون پس 

سال از دوره زمامدارى او، ميتوان ھنگام شنيدن خاطرات بزرگان ٨٥از گذشت 

 کرد و به محبوبيت معنوى او در و ريش سفيدان ھموطن به وضاحت تمام درک

  . ميان ملت پى برد

خان غازى، مردى روشنفکر، صاحب نظر و هللا اعليحضرت شاه امان ا

متواضع و انسانى صميمى و مردم دوست و به استقالل و اعتالى کشور سخت 

رفتارو پيش آمد او با مردم و روشنفکران و تحول طلبان . دلبسته و عاشق بود

به پادشاھى، زبانزد مردم و او را محبوب القلوب ھمه حتى قبل از رسيدن 

ھمين کرکتر و سجاى عالى اوست که عناصر آگاه و چيز فھم . ساخته بود

غالم بچه «کشورو بخصوص اشراف زادگان نخبه واليات کشور که به عنوان 

در دربار حضور داشتند و با رموز دربار آشنا و از روش امير منزجر و » گان

ت سياسى و فراھم آمدن فضاى باز سياسى بودند ، بدور شاھزاده خواھان تحوال

خان که با آنھا عاليق دوستانه و روابط رفيقانه داشت ، حلقه زدند و هللا امان ا

مشروطه خواھان «يا » جوانان افغان «او را به رھبرى جمعيتى که بعدھا بنام 

  . ياد شدند، برداشتند» دوم 

يا » جوانان افغان «ازى با نام غهللا بدين مناسبت نام شاه امان ا

نيز پيوند عمیق دارد و ھرکسى که بخواھد تاريخ » مشروطه خواھان دوم «

مبارزات مردم افغانستان را در سه دھه اول قرن بيستم مورد پژوھش و بر 

رسى قرار بدھد ، ناگزير است تا از جنبش مشروطه خواھان اول و دوم و در 
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، شخصيت ترقيخواه ، مھين هللا  شاه امان ااز» جوانان افغان «رأس جمعيت 

 . دوست و محصل استقالل کشور ياد آورى نمايد

ویاران مشروطه خواه او، پس از تحصيل استقالل هللا  شاه امان ا

کشور،به منظور رفع عقب ماندگى قرون وسطائى جامعه و ايجاد تحوالت 

ھا تحکیم که در رأس تمام آن اجتماعى در کشور، دست بيک سلسله اصالحات زد

 شاه امان هللا قبل از ھمه مسائل متوجه مسالۀ وحدت ملى .بنیان وحدت ملی بود

افغانھا گرديد و عاقالنه اين وحدت ملى را بر محور حقوق مساوى مردم 

  .افغانستان در برابر قانون به حرکت آورد

  

 :قانون اساسی، نخستين گام بسوی تأمين وحدت ملی

ه اول اصالحات اجتماعى دولت ، طرح يکى از مھمترين تحوالت مرحل

و تصويب قانون اساسى يا نظامنامه اساسى دولت افغانستان بود که در سال 

 نفرى در جالل آباد تحت رياست شخص ٨٧٢ شمسى در لويه جرگه ١٣٠١

شاه مورد بحث و تصويب قرار گرفت و براى نخستين بار افغانستان در تاريخ 

ن اساسى مبنى بر مبادى عالى حقوق چند ھزارساله خود صاحب يک قانو

در  ماده تنظيم و تصويب شده بود، ٧٣اين قانون اساسى که در. انسانى گرديد

اصول برابرى و آزادى شخصى و لغو : فصل حقوق عمومى

اسارت و بردگى ، آزادى مطبوعات و شغل و پيشه و تدريس و حق 

ملکيت شخصى و مصئونيت مسکن و منع مصادره دارائى و لغو 

بيگار و شکنجه و مجازات غيرقانونى و غيره نکات برجسته و 

افزون برين ) ٢٤، ٢٢، ١٠ و ٩: مواد. ( اساسى بازتاب يافته بود

تمام اتباع افغانستان « : مزايا، در ماده شانزدھم درج شده بودکه

برطبق شريعت و قوانين دولت از حقوق و وجايب مساوى 

در افغانستان « : کم ميکرد قانون اساسى ح١١ماده » .برخوردارند

بنابر حکم اين ماده، » .اصول اسارت و بردگى بالکل موقوف است
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از منازل اربابان  ھفتصد تن غالم و کنيز ھزاره در شھرکابل درحدود

از اين است که مردم ھزاره بيش از ھر قوم و قبيله ديگر به دفاع . خود برآمدند

ن مورد غضب و ضرب وشتم بر خاستند و بيش از ديگراهللا از شاه امان ا

غبار شھادت میدھد که،روح اين موادقانونى آن بود .رژيم سقاوى قرار گرفتند

 چنانکه .که در عمل تطبيق ميشد و از لوث کذب و ريا وفريبکارى مبرا بود

در مجالس . ًمراسم مذھبى و تکيه گاه ھاى پيروان مذھب اماميه عمال آزاد شد

 جالل آباد و انجمن معارف کابل ، يک يک نفر مشوره واليات قندھار و غزنى و

نمايندگان انتخابى ھندوھاى افغانستان شامل و در امور اداره سھيم گرديدند و 

طبق فرمان حمل (قيد رنگ زرد از دستار ومعجر ھندوھا با باقيات پول جزيه 

و اوالد ھندو در مدارس . مرفوع گرديد) هللا شاه امان ا١٩٢٠=ش ١٢٩٩

و افسرى اردو قبول شد و ديگر ) ليسه ھاى حبيبه و حربيه (ملکى و نظامى 

تبعيض و تفريق از نظر نژاد و زبان و مذھب و قبيله وجود نداشت ، معاش 

مستمرى و نسبى عشيره محمد زائى و خوانين و امتيازات روحانيون لغو گرديد 

  ٣٢.و ملت در حقوق با ھم مساوى شد

ون اساسى براى مردم در قان: بقول محقق دانمارکی استااولسن

افغانستان ھمان حقوقى پيش بينى گرديده بود که در قوانين ليبرال غربى وجود 

ازطريق حفظ حقوق برابر براى ھمه رعاياى » افغان«ھويت ملى بحيث . داشت

اين قانون اساسى در جامعه افغانستان انقالبى بود، نه تنھا . کشور تأمين ميشد

دان را اعتراف ، عمليه دستگاه دولت را تنظيم بخاطر اينکه حقوق مدنى شھرون

و اصل مسئوليت کابينه را معين ميکرد، بلکه ھمچنان به اين دليل که اقتدار 

مقاطعه راديکال از حاکميت ) ٧ماده (پادشاه را محدود و تابع قانون مى ساخت 

 . شخصى و استبدادى مروج در افغانستان بود

                                                
  ٧٩٣، ص١غبار، افغانستان درمسیرتاریخ،ج-  ٣٢
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وازين غربى در باره درستکارى و با تطبيق مهللا ھنگامى که شاه امان ا

صداقت در اجراى وظايف پرداخت، دشمنى ھا و مخالفت ھا برضد او بيش از 

اما آنچه را که شاه نمى پذيرفت ، سيستم جانبدارى . آنچه که بود، وسعت گرفت

از اين است که وقتى . و مکلفيتھا در قبال خويشاوندان و ساير افراد متنفذ بود

خاندان محمد زائى و ديگر خوانين و روحانيون متنفذ را لغو شاه مستمرى افراد 

نمود، معنايش اين بود که ميخواست بمردم نشان بدھد که ھمه مردم در برابر 

قانون يکسانند و ھيچيک از ديگرى برترى ندارد ، اما اين عمل شاه درمیان 

ين خاندان سلطنتی ومتنفذین قومی وروحانی  تحسينى برنيانگيخت زيرا که ا

   ٣٣.عمل در جامعه قبیلوی به عزت شخص با نفوذ قوم لطمه شديد وارد ميکرد

  

  ھندو ، ھزاره ، شيعه ، سنى، احمدزايى و پوپلزايى نداريم ،

  ! بلکه ھمه يک ملت ھستيم و آنھم افغان

روی کار آمدن شاه امان هللا در رأس قدرت، بزودی به مردم ثابت 

زیرا شاه  ھمه .  راه غلط نه پیموده اندساخت که آنھا در انتخاب وحمایت وی 

اقوام ونژادھای افغانستان را دوست داشت وسعی در جھت تامین حقوق آنھا 

شاه امان هللا از تعصبات قومی ونژادی نفرت داشت و مردم را . مبذول میکرد

نیات واھداف غائی شاه امان . به پرھیز از ھرگونه تبعیض وتعصب فرامیخواند

درجامعه افغانی خدمت گزاری به مردم ورسیدن جامعه  به هللا از رھبری 

سعادت وترقی واز بین بردن ھرگونه تبعیضات زبانی ونژادی ومذھبی وسمتی 

ھندو ، ھزاره ، «:او در خطبه نماز جمعه  درقندھار روزی گفته بود .  بود

                                                
 ١٩٩٩زمر ،هللا استا اولسن ، اسالم و سياست درافغانستان، ترجمه خليل ا-  ٣٣

   ١٢٤ ،١١٤دنمارک ، ص
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شيعه ، سنى، احمدزايى و پوپلزايى نداريم ، بلکه ھمه يک ملت 

  ٣٤»!فغانھستيم و آنھم ا

که بخوبی به اھميت وحدت ملى و اتفاق ملت پى برده بود هللا  شاه امان 

در سفر قندھار . ، ھرگز نمى توانست بدون ھيجان در باره آن سخن بگويد

 خورشيدى پس از خطبه نماز روز جمعه ھفتم عقرب، که به ١٣٠٤درسال 

طبه امامت خودش بر گزار شده بود، در مسجد خرقه مبارکه حين ايراد خ

ھرکسى که «: نماز، در باره اتفاق ملت به تفصيل سخن زد و در يکجا گفت

در افغانستان زندگى ميکند، بدون استثنا افغان گفته مى شود، پس 

  »درانى و غلجائى و اچکزائى و اوپره چه معنى دارد؟ 

را براى اقوام و قبايلى که گويا بى نام و » اوپره« شاه بکار بردن کلمه 

ً افراد سر بر آورده ندارند، تحقير ناجايز دانست و جدا منع کرد و نشان اند و

و « : اين اختالفات را بھترين سالح بدست دشمنان وطن شمرد و گفت

آه که . دشمنان ما از اين خصومت در ميان ما چقدرعظمت يافته اند

تکه تکه نمودند ، پارچه پارچه ! ما را بدست خود ما از ما جدا کردند

در اينجا . تمام قواى ما را ميان خود ما به تحليل رساندندساختند و 

  . »اشکھاى امير جارى مى شود

گفتن غلجائى : خان درنطق ديگرى به مردم قندھار گفت که هللا امان 

و درانى يک تبعيض نژادى است، ما ھمه انسان و مسلمان ھستيم 

بايد وحدت ملى داشته و در مقابل دشمنان خارجى و داخلى يک 

  .نزد من ھمه افغانھا برادر اند. باشيممشت 

                                                
 وروحانیت متنفذ، از نگارنده، چاپ  عالمه محمودطرزی،شاه امان هللا- ٣٤

۲۰۰۴ 
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حقایق فوق در بیانیه ایکه شاه  درکراچی در برابرکتلۀ عظیمی از 

دانشمند افغان،داکتر . مردمان ھندوستان ایراد کرد نیز بدرستی بیان شده است

سید عبدهللا کاظم بیانیه شاه را به نشر سپرده اند،که من چند بند ازآن بیانیۀ 

 .جا بازتاب میدھمتاریخی را این 

  !عزيزان من«

در زندگی من مھمترین و ارزشمندترین مقصد و ھدف صرف این است 

سعی . تا بتوانم رعایا را تا سرحد فوز و فالح، اعتال و ترقی و سعادت برسانم

و تالشم جریان دارد تا حتی الوسع منافع ملی شانرا در پرتو آزادی و استقالل 

 اعتماد ملت در زمینه حاصل گردد و به آن منزل و ھرگاه اطمینان و.تأمین کنم

ھدف نھائی که نھضت و ترقی کامل است، قریب گردند، آنگاه من احساس 

آرامی روحی و مسرت قلبی خواھم کردو سپاس خداوندگار را بجا خواھم 

 .آورد

واقعیت این است که تکلیف رعایا، تکلیف من  و آرامی آنھا، آرامی 

این جزء کرکتر و سجایای من گردیده  که . راھم میدارددرونی و روانی مرا ف

ًآواز و صدا و احیانا فریاد رعایا را با تعمق و توجه، باھوش و گوش سمع 

نموده با درنظر داشت توقعات و خواھشات مطلوب و منطقی ایشان میکوشم 

ھرگاه من کار و عمل مفید و مؤثری انجام میدھم که در . ترتیب اثر داده شود

ضا و رغبت رعایا نیز محسوس میشود، بدون شک برای من نیز خوشی و آن ر

باھمه احساس قلبی که ھمچو موھبت وجودم . سرور زایدالوصف  دست میدھد

را فرا گرفته است، از درگاه خدای بی نیاز با عجز التماس می نمایم و 

نعره . (مساعدت می طلبم که در راه خدمت صادقانه ملت توفیق عطا فرماید

 )ای تحسینھ

 !برادران من 
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در حدود سلطنت من ھر شخص، خواه مسلمان یا ھندو و 

» مساویانه«ھمچنان قوم و قبیله و تبار دیگر، ھمه رویھمرفته حقوق 

ًدارند و خودم شخصا از لحاظ وابستگی ھای گوناگون قومی  و 

نژادی و لسانی اندک تفوق طلبی و ارجحیت و برتری را در جامعه 

 .رد میکنمًنفی و جدا 

ناشی ) استبداد(آن عصر و زمان سپری شده که کشورھا در رنج و الم 

از تبعیض گرفتار بوده و فرمانروایان مملکت و امرا و خان  و خوانین و ملک و 

رؤسای قبائل صاحب عزت و راحت بودند و غربا و مساکین و مردمان بی پناه 

به محکومین بسر می و بی بضاعت، صرف برای فرمان بردن و اطاعت به مثا

ما شاھد تغییر و تحول زمان خود ھستیم، این تغییرات سریع و چشمگیر . بردند

بنا به حکم زمان حق و حقوق و عدالت و مساوات جوامع بشری را درساحات 

ملی و بین المللی نیز درقفا دارد، علی الرغم لجاجت ھا و سرشخی ھا، غالمی 

ھا رنگ باخته و دارد تحویل انزوا و و بندگی و بردگی و به زنجیر کشیدن 

 .اضمحالل و به گونۀ رو بزوال میرود

  )نعره ھای تحسین(

تمام اھل کشورما از نگاه مراتب اصولی و قانونی و حقوقی حق مساوی 

دارند، احدی حق و امتیاز آنرا ندارد که ھرنوع فضیلت و برتریت و اقتدار را 

ری بنمایاند که گوئی ھمه را به بدون استحقاق در حیطه قدرت خود حفظ و طو

این در جھان به تجربه رسیده که . ارث آورده و درآن ملکیت و تصاحب دارند

زورگوئی ھا با قانون فطرت و طبیعت درتضاد است، چه من باین امر باور و 

ایمان دارم که تمام انسانھا دریک مقام مساوی قرار دارند و تنھا فضیلت و تقوا 

  ) نعره ھای تحسین. (میتواندما را ازھم تفکیک 

 !عزيزان
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اگر احساسات بعضی ھا جریحه دار نشود، یک سخن را باید وضاحت 

درعصر کنونی مالھای متعصب دین و مذھب ما را درید خود بطوری : دھم

مالھای تنگ نظر و . آورده اند که به آن وضع اسفناک و تأثر آور بخشیده اند

ا مذاھب را بدنام و رسوا کرده، پرطمع و نفس پرست پیش چشمان ھمۀ م

را در گمراھی آماده میسازند و جوامع » ج«درضمن بندگان ساده دل خداوند

منظور از اتخاذ دین و مذھب میان جوامع . اسالمی را به خطر روبرو میکنند

بشری بندگی و خداپرستی است، بندگان خالق متعال باین امر نیز مکلفیت دارند 

و زیست باھمی داشته، تجاوز را گناه بشمارند و یکی تا میان خود حسن سلوک 

از اھداف اسالم در جامعه انسانی نیز ھمین شیوه است و ھر مسلمان وظیفه 

دارد تا به گونه ای مخلوق خدا به خداپرستی و تقوا رھنمود باشند و با درنظر 

چون . داشت مذاھب مختلف سلوک و برخورد انسانی را اتخاذ و ترویج بدارند

وردگار خالق عالمیان است و این واقعیت درنظر باشد و تفھیم گردد که پر

درقبال این عالم فانی یک عالم باقی وجود دارد و کسانیکه با بندگان و مخلوقات 

خدا و خالق بی نیاز به نحوی از انحأ و رنگی از رنگھا و نامی از نامھا و 

  ٣٥ ».روا میدارندعنوان ھا جفا روا میدارند، گوئی با دین و آیین جفا 

  

  حمايت ازحقوق  ھندوان  واقليت ھای مذھبی  ديگر

امان هللا خان در ترويج حقوق مساوی برای ھندوھای افغانستان و 

تحقق بخشيدن به سياست ملت سازی و آوردن مساوات اجتماعی، سعی بلیغ 

خان براى تأمين وحدت ملى، مالیاتی را که ھندوھا به نام جزيه هللا امان ا.نمود

ى پرداختند، منع کرد و پوشيدن لنگى زرد را نيز ممنوع قرار داد، تنھا قشقه م

ھندوھا به ھمان حال سابق خود باقى ماند، زيرا محض براى شناخت آنان بود 

                                                
سخنرانی پرمحتوای شاه امان (داکتر سید عبدهللا کاظم،یک بیانیۀ مھم تاریخی -  ٣٥

  ٢٠١٢ دسمبر٢٤، افغان جرمن آنالین، )هللا در کراچی
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و به اھل ھنود اجازه داد که به مکاتب عسکری شامل . ٣٦که ضررى نبينند

 اھل ھنود حق ھمچنان به. شوند ودر اردوی نظامی افغانستان خدمت نمايند

خريد ملکيت بخشيد و فرمان داد که معابد ھنود، که قبال ويران شده 

حتی پرداخت ماليه توسط اھل ھنود به پيمانه . بودند،دوباره اعمار گردند

مساوی با آنچه که مسلمانھا می پرداختند تقليل يافت و اعالن شد که ھندو ھا 

ای مھم اھل ھنود کابل يکی ازاعض. ميتوانند در شورای دولت شامل شوند

عضو ھيئت افغانی در مذاکرات با انگليسھا در کنفرانس ) ديوان نرنجنداس(

اين کار بعنوان عالمت حسن نيت تأثير زيادی بر ھندوھای . ميسوری تعيين شد

« ھمچنان بعضی از مقررات موضوعه، از قبيل پوشيدن. ھند وارد ساخت

برای تميز دادن اھل ھنود از که به اساس احکام شرعی »  عالمات مميزه 

مسلمانان وضع شده بود و ھندوان را به پوشيدن دستار زرد رنگ مجبور 

امان هللا خان جھت استقبال از اتحاد ھندوان و . ميساخت، ملغی قرار گرفت

مسلمانان ھند حتی فرمانی صادر کرد که به اساس آن کشتن گاو در افغانستان 

رمان اين بود که اھل ھنود وعده کرده بودند دليل ممنوعيت در اين ف. منع شد

برای ھمين بود که از طرف علما . که داعيه مسلمانھای ھند را حمايت کنند

مخالفتی با تدابير اتخاذ شده فوق ديده نشد و حتی به سبب طرفداری ھندوان 

  ٣٧.ھند از مسئلهء خالفت با ھندوان ھمدردی نشان دادند

خان از لحاظ هللا وھا تا زمان امان ھند" دوره امانی"بروایت رسالۀ 

اجتماعى نسبت به ساير مردمان کشور در وضع حقيرترى قرارداشتند، بنابر 

درخواستى از جانب ھندوھا به شاه ، نه تنھا خواسته ھاى شان از قبيل اجازه 

بزيارت رفتن زنان ھندو، پوشيدن لباس مطابق رسم شان ومسافرت ھندوھا 

وخريدارى زمين، و دوباره اعمار کردن دھرمسال بخارج و يا از خارج بداخل 

                                                
  ٣١ ریه تالی ستوارت، آتش در افغانستان ، ص -  ٣٦
  ٨٢غانستان، ص  داکترسنزل،واکنش ھای مذھبی وتحوالت اجتماعی اف-  ٣٧
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و تاديه ماليات ھاى دفترى برابر با مسلمانان ، و وارسى شکايات ھندوھا از 

طرف شعبات عدلى وممانعت از مسلمان کردن جبرى زن يا شوھرى که يکى 

از آنان برضاى خود مسلمان شده و غيره  پذيرفته شد، بلکه با بخشيدن جزيه و 

 از اين رھگذر، دستور داده شد تادر جالل آباد، غزنين، قندھار، يک باقيات شان

يک نفراز اھالى ھندو در شوراى حکومتى داخل شوند، چنانچه در کابل انتخاب 

  ) ٣٨. ھجرى شمسى١٢٩٩ حمل سنه ١٢فرمان.( شده بودند

خان به اھل تشیع افغانستان نیز احترام میگذاشت وقیودات هللا امان 

ل تشیع لغوکرد وبه آنان اجازه داد تا دردھه عاشورا عھدپدرخود را براھ

فیض محمد کاتب در سراج . مراسم تعزیه داری را بطورعلنی انجام دھند

التواریخ گزارش میدھدکه در زمان امیر حبیب هللا روضه خوانی وسینه زنی 

درتکیه خانه ھای اھل تشیع مجاز نبود وحتی اگرکسی در خانه ھای شخضی 

.  ٣٩زھا دست به آواز بلند نوحه وگریه سرمیداد، مجازات میشدخود در این رو

امان هللا خان به تکيه خانه ھا ميرفت و در دھرمسال ھندوھا در مراسم مذھبى 

خان پول مستمرى مال ھا را قطع کرد و از هللا امان . شان شرکت مى نمود

نع مفت خورى آنھا را باز داشت و مجبور ساخت که کار کنند، پول اوقاف را م

واقعا ًدرک ميکرد که هللا شاه امان . کرد و دستور داد که به دولت پرداخته شود

بى اتفاقى بد ترين مرض تباھى يک جامعه و ناقض وحدت ملى است و در 

ھنگام اغتشاش پسر سقاو او نتايج اين بى اتفاقى را در ميان اقوام باھم برابر 

ار برمسئله اتفاق و اتحاد افغانستان بچشم ديد و يک بار ديگر و براى آخرين ب

 . افغانھا تاکيد ورزيد و خود از کشور برون رفت

 :چشمديد يک دانشمند در مورد شاه امان هللا

  در ميان دانشمندان تاريخ و جامعه شناسى کشور ،عالمه حبیبی،از 
                                                

  ٢٧- ٢٥ اسدهللا حبیب،دوره امانى، صص -  ٣٨
  ٥٩٣کاتب، سراج التواریخ، جلد چھارم، بخش سوم،ص-  ٣٩
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جمله نامدارترين و سرشناس ترين دانشمندان افغانى است که نوشته ھاى او 

او عادت . اد و مدارک کتبى و شواھد عينى استوار اندھمواره مبنى بر اسن

نداشت قلمش را در وصف شاھان و حکمرانانى بکار اندازد که مصدر خدمتى 

پدر بزرگ حبيبى که مولوى عبدالرحيم . براى جامعه و کشور خود نشده اند

آخند زاده نام داشت ، از کشته گان دست امير عبدالرحمن خان بود و بنابرين 

حبيبى با حکومت محمد زائى در افغانستان ميانه خوبى نداشت و با نيش مرحوم 

قلمش تا آنجاکه برايش ممکن بود، به اذيت و آزار و افشاگرى اعمال سرداران 

محمد زائى و بارکزائى پرداخته است، معھذا چون دانشمند با صالحيت وحق 

ى دوران او و کارنامه ھاهللا گويى بود، آنجايى که پاى صحبت از شاه امان ا

 :بدينگونه بیان میکندهللا به ميان آمده، چشمديد ھاى خود را از شاه امان ا

چون نویسنده این سطور دورۀ امانی را از اوایل تا اواخر آن درک « 

کرده ودیده ام وبرحال آن دوره معاصرناظر احوال واقوال آنھا بوده ام، باید در 

اعضای مھم در صف : یسم کهپایان این مبحث به حیث یک مشاھد بی طرف بنو

اول ودیگر صفوف پائین مشروطیت دوم، تا وقتی که اقتدار سیاسی را بدست 

نگرفته بودند مساعی آنھا مخلصانه و درخور قدردانی بوده وقربانی ھای ایشان 

زیرا منجر به تبدیل رژیم کھن فرسوده ). جای شکر گزاری است(مشکوراست 

ده سال دورۀ امانی روی ھمرفته ایام . ندوبنیان گذاری افغانستان نوین شد

میمون ونیک تاریخ این مملکت شمرده میشود که مسئول سوء عاقبت آن عوامل 

 اما شخص شاه مرحوم آزادی بخشای .مغرض خارجی وداخلی است

ھم یک جوان ) علیه الرحمه(این مملکت امان هللا خان غازی 

 وطن ومردم مخلص ونیکدل وخیرخواه افغانستان بودکه عشقی به

خود داشت ودر بدست آوردن وبنیانگذاری ده مبداء حیات 

جدید،توجه وتالش او دخیل بود، وبنابرین تاریخ افغانستان او را به 

نیکی یاد خواھد کرد ونسل جدید باید قدر عمل او را بدانند 

وھموارھنامش را به نیکی یاد دارند زیرا اعمال نیکش 
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شاه جوان که در بین بازارتنھا «:فزاید حبیبی می ا»٤٠.برسھوھامیچربید

میگشت وبا مردم می آمیخت،ومکاتب ھر شھر را خودش میدید وعرایض اھالی 

را می شنید ووارسی میکرد، در آغاز کار از طرف مردم با مھر ومحبت تلقی 

ھمکاری مردم را جلب کرد وحتی مردم در بسط معارف اعانه دادند .شد

رکی خود افزودند، ولی این روش ومصارف مکاتب را برمالیات گم

دوام نکرد،تاچشم بھم زدیم، امواج بد بینی بین حاکم ومحکوم ]دیر[نیکوازطرفین 

 ش انجامید که مملکت را پنجاه ١٣٠٧ و١٣٠٣حایل شد ومسالۀ به شورش 

سال به عقب انداخت وخود آن شاه که اخالص او به وطن بیش از تدبیر 

   ٤١ ».شق میورزید فراری گردیدوسنجشش بود،از مملکتی که بدان ع

 ترقي خواه و روشنفکر وطن دوست   جيبى در مورد آن شاه مرحوم 

صادقانه شھادت ميدھد که مردم بسيار به او ارادت و باور داشتند و ميخواستند 

 ١٣٠٨در بھار . با دادن قربانی سروجان خود شاھى را بدو باز گردانند

 وبرای بازگرفتن تاج وتخت پادشاھی درقندھارده ھزارلشکر قومی جمع شدند 

بسوی کابل به حرکت افتادند، اما شاه در قره باغ غزنی با صحنۀ دلخراشی 

 داران کشاف   تن از طاليه بيست « :روبروشد که سخت او را متاثر ساخت

شدۀ  ھاى پاره  درانى را در منطقه سکونت غلجائيان کشته و نعش فراھى 

ده تلفون انداخته بودند و بر کاغذى با خط بد ھاى کج ش کشتگان را بر پايه

اين مھمانى از جانب اقوام غلجائى براى درانيان «: ماليى نوشته بودند

  ٤٢ ».هللا است  امان و شاه

 این صحنه نه تنھا سبب تأثر عمیق شاه گردید، بلکه سبب غلیان 

ان شاه دریافت که دشمن. عساکرقومی برای انتقام گیری ازمردم محلی  نیزشد

                                                
  ١٨١-  ١٨٠حبیبی، جنبش مشروطيت ، چاپ دوم ،ص -  ٤٠
  ١٧٣حبیبی، جنبش مشروطيت ، چاپ دوم ،ص -  ٤١
  ١٨٢حبیبی، جنبش مشروطيت ، چاپ دوم ،ص-  ٤٢
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افغانستان میخواھند با چنین دسیسه ھا خون افغان را توسط افغان بریزند،لھذا 

اکنون « : عساکر وھمراھانش را مخاطب ساخته نطقی غرائی ایراد نمود وگفت

ثابت شد که دشمنان ميخواھند در بين قبايل ما فساد و جنگ اندازند تا ما با 

يز من خواھم بود که براى دست خود يکديگر را بکشيم و مسبب اين عمل ناجا

پس اى مردم عزيز . باز گرفتن تخت و تاج، کشت و خونريزى روى خواھد داد

شکن جنگ داخلى و قبيلوى را تحمل کرده  بيقين بدانيد که من اين مناظر دل! من

خواھم شما براى بازگشت تخت و تاج من به چنين کارھا دست  و نمى. نميتوانم

  .  شما بروم تا موجب چنين کشتار و خونريزى نباشمپس بايد من از ميان. يازيد

شما ملت عزيزم، زنده و افغانستان باقى خواھد ماند، ولى 

روسياھى ابدى و مسئوليت اين ھنگامه ناشايست بنام من ثبت 

در حاليکه من از روز اول شاھى خود تعھد سپرده بودم، که . ميشود

وحدت شما مردم براى حفظ استقالل و تماميت مملکت و سعادت و 

  . افغانستان کار کنم

ھاى سابق تاريخ اين بود که  علت بدبختى مردم ما در دوره! ببينيد

اند و در اين  ھا داشته شھزادگان براى بدست آوردن مقام شاھى با ھمديگر جنگ

ھاى قبيلوى  ھا و عداوت بين شما مردم را با يکديگر بجنگ و دشمنى

ره شاھى من چنين نباشد و بجاى اينکه مردم را من ميخواستم دو. اند برانگيخته

به جنگ يک ديگر سوق دھم، بايد منادى دوستى و وحدت و سعادت و اخوت تمام 

بينم که شما بجنگ داخلى قبيلوى گرفتار  چون اکنون مى. مردم افغانستان باشم

آئيد، اينک من ميخواھم ميدان را به مردم خود افغانستان اعم از موافقان و  مى

من مسئوليت جنگ خانگى شما . شما با ھمديگر جور بياييد. خالفان خود، بگذارمم

يک او درزاده من . را براى باز ستانى تخت شاھى بدوش خود گرفته نميتوانم

درپاره چنار رسيده و ديگر برادر روحانى من در ھمين ) منظورنادرخان است(

ولى من مرد ) ايخ استمنظور نورالمش. (جا نشسته و جنگ خانگى را در ميدھند
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اين کار نيستم و توصيه من بشما اين است که با ھمديگر کنار بياييد، اتفاق کنيد، 

من فردى ! استقالل خود را نگھداريد، و وطن خود را بدشمنان خارجى مسپاريد

ولى اگر . منديد، عين سعادت و مسرت منست از شما ھستم، اگر شما سعادت

سپس .  موجب بدبختى و مالل دايمى من خواھد بوداينچنين بخاک و خون بغلتيد،

دوست اين دو بيت واقف الھورى را  خواه و مردم شاه نيکدل و حساس و خير

  :اشک ريزان خواند

  جنگ تو صلح و صلح تو جنگ است

 چه نيرنگ است مــــن بقــربانت اين 

  وى نـا مـمـــــــو نـشنـــروم تـا تـــميـ

 تـرا ننگ است ؟ر از نـــام مـــــن ــاگ

  ٤٣» .هللا امان فى: و بعد گفت 

شاه نیک دل بعد ازاین نطق واپس به قندھار برگشت و راھى ديار غربت 

و تاريخ از او به عنوان يک رھبر . شد تا مرگ ھموطنان خود را نبيند

حقاکه تاريخ وطن از او امروز به . ريز نام نبرد طلب، خودخواه و خون  قدرت

  .نيکويى ياد ميکند

  !روانش شاد و يادش گرامى باد

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ١٨٤-  ١٨٢م ،ص حبیبی، جنبش مشروطيت ، چاپ دو-  ٤٣
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  مقالۀ سوم 

  

 فصلی ناتمام در تاريخ افغانستان
  

  )٢٠١٣اگست٢٧/ش١٣٩٢سنبله- غنی احمدزی داکتر اشرف(

  

دورۀ امانی، يکی از دوره ھای درخشان وبه ياد ماندنی تاريخ [ 
اين دوره با رويکار آمدن شاه آزادی دوست وضد .افغانستان است

يس، وحصول استقuل افغانستان آغاز وبا اصuحات استعمارانگل
اجتماعی  وتعميم معارف دنبال ميگردد، ولی براثر توطئه ھا ودسايس 

وتمام برنامه ھای اصuحی که برای .انگليس ده سال بعد سقوط ميکند
اھل دانش و . تحول جامعه افغانی ضروری بود، ناکام ميگردد

نوز حسرت تطبيق برنامه ھای ھواداران تغيير و تحول درکشور، تا ھ
يکی از ھواداران تغييروتحول   . شاه امان هللا را در دل می پرورانند

داکتر اشرف غنی احمدزی است که سال گذشته مقاله يی بس ژرف 
خواندن آن مقاله . صبح به نشر رساند٨وپرمحتوايی در روزنامۀ 

اله را من آن مق. ميتواند ھرکس را تحت تاثير منطق قوی قرار دھد
  ]سيستانی. دراينجا بازتاب ميدھم تا فيضش عامتر گردد

  

افغانستان در میان کشورھای اسالمی، آسیایی و افریقایی، از جمله 

 ھجری خورشیدی ۱۲۹۸محدود کشورھایی است که استقالل خود را در سال 

در آن زمان، ھند که پاکستان امروزی ھم جزو آن بود، . دست آورده است به

چین نیز میدان بازی نیروھای بزرگ جھانی بود .  استعمار قرار داشتھنوز زیر
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ھای داخلی،  چنین انقالب خونین و جنگ ھم. کرد و جنگ داخلی را تجربه می

در دنیای اسالم تنھا سه کشور . روسیه را در وضعیت بدی قرار داده بود

ر آن زمان ھا د استقالل نسبی داشتند؛ اما این کشور) ترکیه، عربستان و فارس(

  .یک نظام باثبات مانند افغانستان نداشتند

ھای غربی در  دست آوردن استقالل خود در مقابل طرح ترکیه برای به 

ی سعود ھنوز حاکمیت خود را بر تمام قلمرو عربستان  خانواده. حال نبرد بود

طور رسمی کشوری  به) ایران امروزی(اگرچه، فارس . استحکام نبخشیده بود

ھای غربی قرار داشت و  د، اما تحت قیمومیت غیررسمی قدرتمستقل بو

ھنوز حاکمیت قاجار را که آخرین )  میالدی۱۹۴۱ -۱۹۲۵(رضاخان 

  .کشید، سقوط نداده بود ھایش را می نفس

خان، شاه جوان کشور، ابتکار  هللا  چنین شرایطی بود که امان در یک

انستان را به گوش عمل را روی دست گرفت و صدای آزادی و استقالل افغ

ھای  شاه جوان در این زمینه، بر دو میراث بازمانده از دوره. جھانیان رسانید

که او از پدر و پدرکالنش حکومت مطلقه را به ارث  اول این. قبلی اتکا داشت

گر مشکالت متعدد و خودکامگی بود،  ھرچند این حکومت مطلقه روایت. برده بود

تمام کشور داشت و از سوی دیگر پس از چھار اما از یک جھت تسلط کامل به 

جنگ داخلی و سرکوبی بیش از صدھزار شورش کوچک و متوسط، قدرت را 

  .در انحصار دولت مرکزی قرار داده بود

ی محمود طرزی و سایر  میراث دوم شاه جوان، افکار تجددخواھانه

نه و سایر فا و منارھا، قین خواھان بود که از ظلم، بردگی، ساختن کله مشروطه

 چنین دولتی، در تالش بودند  ھا به ستوه آمده بودند و برای ایجاد یک عدالتی بی

  .تا تمام مردم از حقوق و وجایب قانونی برخوردار باشند
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دست آوردن قدرت و با اتکا به مقام و موقف  خان با به هللا  شاه امان

 کرد و در نتیجه ھا اعالم جھاد االمر، علیه انگلیس حیث اولی اش به اسالمی

که وضعیت دگرگونه در جھان اسالم  بعد از آن. دست آورد استقالل کشور را به

با به حاشیه رفتن خالفت عثمانی و سقوط آن رونما شد، موقعیت استثنایی برای 

سوی  با اعالم آزادی و استقالل افغانستان، قبایل آن. دست آمد شاه جوان به

 ھند از استقالل افغانستان و  قاره اھانه شبه خو ھای آزادی سرحد و تمام حرکت

قابل یادآوری است که . عزم راسخ شاه جوان در این راستا، استقبال کردند

  خان در نبرد استقالل، او را به یک الگو برای آزادی هللا  پیروزی شاه امان

خواھان ھندی مبدل ساخت و عامل بزرگ برای ایجاد ھمکاری میان مسلمانان و 

  .قاره ھند شد ا در شبه ھندوھ

خان چگونه اقداماتی روی دست گرفت که او را به امروز  هللا  شاه امان

دھد؟ برداشت من این است که دھه اول حاکمیت شاه  و فردای ما پیوند می

سازد؛ یعنی تمام  خان فصل ناتمام تاریخ معاصر افغانستان را می هللا امان

ابطه با ایجاد یک دولت مدرن روی دست کارھایی بنیادی را که شاه جوان در ر

 سال پس از او نتوانستیم آن را انجام دھیم و این فصل ۸۴گرفته بود، ما در 

ھای بنیادی او برگشتیم، اما نتوانستیم نظام  ما بارھا به طرح. ناتمام را تمام کنیم

 .داران ما در آسایش و آرامش زندگی کنند باثباتی را ایجاد کنیم که در آن وطن

سال آینده برای اولین . اکنون ما در مرحله حساسی از تاریخ خویش قرار داریم

بار در کشور، اقتدار ملی توسط آرای مردم مطابق به احکام قانون اساسی از 

از . جمھور منتخب دیگر انتقال خواھد یافت جمھور منتخب به رییس یک رییس

ره امانی با یک دید جدید نظر ھای دو رو ما نیاز داریم که به آجندا و برنامه این

چھار بخش . ھای الزم را برای آینده افغانستان بیاموزیم بیندازیم و از آن درس



 ٦٧                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظیفۀ عناصرملی است

فصل «عمده آجندای دوره امانی که دارای اھمیت اساسی از نکته نظر مفھوم 

  :باشد است، قرار زیر می» ناتمام تاریخ

  

  حاکميت قانون

وانین متمم یا تطبیقی که در با تدوین و تصویب قانون اساسی و سایر ق

شد، دولت مطلقه به مشروطه تغییر کرد و حدود  نامه یاد می نام نظام آن زمان به

در عین حال، . ھای آن براساس قانون تعیین شد ھا و مسوولیت صالحیت

گیر و در برخی از موارد  جرگه از یک نھاد سنتی به یک نھاد نیرومند تصمیم لویه

شمول بودند که  جانبه و افغانستان ھا ھمه جرگه ھای لویه ثبح. مشورتی تبدیل شد

براساس ھمین دلیل، ھم اتفاق و ھم جدایی قشر سیاسی افغانستان با شاه جوان 

در عین زمان، مطبوعات آزاد شد و . ھا صورت گرفت جرگه در ھمین لویه

  .برای اھل قلم، زمینه بحث، انتقاد و پیشنھاد اصالحی فراھم گردید

، عبدالھادی داوی با مدیریت »ستاره افغان«محمد غبار با نشر  ممیر غال

» نوروز«، محمد نوروز با نشر »انیس«الدین انیس با نشر  ، محی»امان افغان«

ھا را در زمینه آزادی  اولین گام» نسیم سحر«و احمدراتب با مدیریت روزنامه 

ھای والیتی  بار نشریه خان برای اولین هللا در زمان شاه امان. مطبوعات برداشتند

در ھرات، » اتفاق اسالم«توان از  عنوان نمونه می نیز به چاپ رسید که به

» طلوع افغان«در ننگرھار و » اتحاد مشرقی«در بلخ ، نشریه » بیدار«نشریه 

  .در قندھار یادآوری کرد

  داری حکومت

سلسله مراتب . طور قانونی تنظیم شد تشکیالت اداری افغانستان به

الحکومگی  داری، حکومت کالن، حکومت اعلی و نایب ی از قریه تا عالقهادار

نامه تنظیم   مشخص و در نظام تعریف و وظایف تمام ادارات و مسووالن آن
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آوری معلومات، منظم و منسجم شد؛ یک مثال بارز آن بررسی  جمع. گردید

ی مثال دوم. صورت کتاب چاپ شد والیت قندھار توسط شخص شاه است که به

بررسی والیات قطغن و بدخشان است که توسط محمد نادرخان، وزیر دفاع 

. حیث رییس تنظیمیه این والیات تعیین شده بود، صورت گرفت وقت که به

آوری و در یک  ُالدین خان کشککی جمع گزارش بررسی مذکور توسط برھان

یز ھای مشابه به سایر والیات کشور ن ھیات. کتاب جداگانه مرتب و نشر شد

  .شان به نشر نرسید ھای کاری توظیف شدند، اما متاسفانه گزارش
  

  حقوق و وجايب ھموطنان

. خان برای رفع مظالم گذشته، به دو اقدام بنیادی متوسل شد هللا شاه امان

بردگی را که پدرکالنش بر مناطق مرکزی افغانستان تحمیل کرده بود، ملغی 

 میالدی امیر ۱۸۹۶ر سال چنان امتیازاتی را که د اعالن کرد و ھم

حیث حق میراثی  خان برای ھر طفل، مرد و زن طایفه محمدزایی به عبدالرحمان

خان به این باور بود که طایفه  امیر عبدالرحمان. ھا قایل شده بود، لغو کرد آن

محمدزایی نسبت به سایر مردم افغانستان برتری دارد و به ھمین دلیل افراد 

باید زندگی خاص و امتیازات ویژه داشته باشند و از ھا  متعلق به محمدزایی

خان به این باور بود که امتیاز  هللا برعکس، شاه امان. خزانه دولتی تمویل شوند

شاه جوان . باید نتیجه کار، لیاقت و خدمات مشخص ھر فرد جامعه باشد

که یکی از  جای آن که برای سفر طوالنی به بیرون از کشور رفت، به زمانی

ای خاندان محمدزایی را به نیابت از شاه مامور کند، سرپرستی اداره اعض

  .خان دروازی سپرد دولت را به محمد ولی

اھمیت آجندای شاه جوان در رابطه با تامین حقوق و وجایب وطنداری، 

 گذاری در دوره  ترین سرمایه بزرگ. در تمرکز بر ایجاد سرمایه بشری بود
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نه تنھا تعداد مکاتب در پایتخت و . رفتامانی بر کیفیت معارف صورت گ

المال برای  والیات کشور بیشتر شد، بلکه تعداد قابل مالحظه جوانان با پول بیت

عالقه شاه به معارف . ادامه تعلیم و تحصیل به کشورھای خارجی فرستاده شدند

لیسه (ھای حبیبیه، امانی و امانیه  تا حدی بود که شخصا در امتحانات لیسه

  . کرد اشتراک می) ل فعلیاستقال

شکل بنیادی  خان از لحاظ وجایب، نظام مالی افغانستان را به هللا شاه امان

در تمام دوره امانی، بودجه . تغییر داد و آن را تابع اصول و قواعد ساخت

تر بود یا به عبارت دیگر کسر بودجه وجود نداشت؛ در  مصارف از عواید کم

هللا  خان و امیر حبیب ان که با امیر عبدالرحمانھای مالی انگلست که کمک حالی

طرح برنامه . گرفت، در زمان شاه جوان قطع گردیده بود صورت می

گیرد، یکی از  شھرسازی در دوره امانی که با شرایط امروزی ما نیز ارتباط می

پروژه شھر   توان از  عنوان مثال می رود که به شمار می شاھکارھای آن دوره به

  .ن یاد آوری کردداراالما

نقشه این شھر توسط یک مھندس فرانسوی طرح شد و تطبیق آن را یک 

معاون » آرتن«مسوولیت این گروه را . گروه انجنیران آلمانی به عھده گرفت

از آغاز تا انجام اعمار قصر داراالمان . شاروال وقت برلین به دوش داشت

کردند، زیر   وظیفه می تن از فارغان صنف ششم که در این پروژه ایفای۶۰۰

قصر داراالمان نه تنھا از لحاظ مھندسی یک . نظر انجنیران آلمانی آموزش دیدند

شھکار آن زمان بود، بلکه ماھیت آن ھم متفاوت از دفترھای کاری سایر شاھان 

با یک مقایسه سطحی قصر داراالمان با باالحصار و ارگ . افغانستان بود

. توان مشاھده کرد داری را می باز و بسته دولتامروزی، تفاوت ماھیوی فلسفه 

ھای بلند  باالحصار و ارگ امروزی بیشتر شباھت به قلعه جنگی دارند که دیوار
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مردان است؛ اما ساختار  این دو قصر شاھی نمایانگر فاصله بین مردم و دولت

  .قصر داراالمان در این مورد ویژگی خاصی دارد

رون از قصر را مشاھده کند و در توانست بی شاه از دفتر کارش می

این قصر شباھتی به قلعه . ا و مجلس شورا برسد    ظرف چند دقیقه به دوایر وزر

  گونه ھیبت و ترسی را از شاه در اذھان مردم ایجاد نمی جنگی ندارد و ھیچ 

  .کند

 خان در زمینه شھرسازی تنھا به شھر کابل محدود نبود،  هللا توجه امان

ھمان بود که . ست طرحش را در پغمان از نظر به عمل تطبیق کندبلکه او توان

او طرح تبدیلی لغمان به پایتخت . پغمان به یک منطقه تفریحی و دیدنی تبدیل شد

کرد،  زمستانی کشور را نیز داشت که عملی نشد؛ اگر دوره امانی ادامه پیدا می

برداری و اداره  طور منظم نقشه  که اکثر شھرھای افغانستان به  احتمال این

 ھای عمرانی مدرن دوره امانی  باید یادآور شد که طرح. شدند، وجود داشت می

ھنگری، -شد که ویانا پایتخت امپراتوری اتریش ھنگامی در کشور عملی می

ھای  برلین و سایر شھرھای عمده اروپایی در دھه اول قرن بیست تازه به طرح

  زمان، اعمار دھلی جدید ھنوز حتا بهدر آن . منظم شھرسازی آغاز کرده بودند

  .حیث یک مفکوره و یا نظر ھم مطرح نشده بود
  

  سازی  پايگاه و ديدگاه فرھنگی نظام

  بنیاد فکری نظام امانی را نظریات محمود طرزی و سایر مشروطه

اتکای فکری محمود طرزی ھم استوار به . داد خواھان افغانستان تشکیل می

ھای اعضای کمیته اتحاد و ترقی  اندیشه. لدین افغان بودا ھای سید جمال اندیشه

نام ترکان جوان شھرت یافت، ھم بر افکار  امپراتوری عثمانی که بعدھا به 

ھای تبعیدش در  محمود طرزی در طول سال. محمود طرزی تاثیراتی داشت
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که به  او زمانی. دمشق به مطالعه افکار تجددگرای اسالمی پرداخته بود

اش، بلکه تعدادی از اعضای عرب و   برگشت، نه تنھا خانم سوریافغانستان

تبار کمیته اتحاد و ترقی نیز با او ھمراه بودند و در نشر و چاپ سراج  ترک

  .االخبار و تطبیق اصالحات در اردوی افغانستان سھم گرفتند 

ھای این دوره بر دالیل محکم شرعی استوار بودند و مولوی  نامه نظام

 ترین علمای آن زمان نقشی برازنده در این زمینه  یکی از برجستهعبدالواسع 

القضات در دو جلد  ترین آثار شرعی را به نام تمسک او یکی از بزرگ. داشت

طور مستقیم از شاه  جرات اخالقی مولوی عبدالواسع تا حدی بود که به. نوشت

ھنوز ھم : گفتخان  هللا شود که او باری به شاه امان گفته می. کرد انتقاد می

حاکمیت قانون ھنگامی تثبیت . کند اعمال شما حکایت از شاھی مطلقه می

  .شود که شما خودتان حاکمیت قانون را مافوق پادشاھی خویش بپذیرید می

این انتقاد مولوی عبدالواسع بیانگر موجودیت اختالف نظر و دیدگاه در 

  .خان بود هللا  امانمیان قشر سیاسی افغانستان در دو سال اخیر سلطنت شاه

یکی از دالیل عمده ایجاد اختالف نظر در میان قشر سیاسی افغانستان 

کردند، تغییر دیدگاه فرھنگی شاه   که در ابتدا از اقدامات شاه جوان حمایت می

شاه به جای اتکا بر افکار، نظریات، . سازی در کشور بود در رابطه با نظام 

حیث سفیر به فرانسه  محمود طرزی، او را بهھای  ھا، تجارب و توانایی مشوره

این اقدام تنھا بر محمود طرزی عملی نگردید، بلکه برخی از افراد . فرستاد

  .شمول نادرخان نیز به خارج از کشور فرستاده شدند ی دیگر به برجسته

با . شاه زیر تاثیر زرق و برق ظاھری کشورھای غرب قرار گرفت

. مانده است افت که افغانستان تا چی اندازه عقباش به اروپا، دری سفر طوالنی

جای دریافت تعادل بین تداوم و تحول بنیادی، برنامه عاجل را  شاه جوان به

که منتظر نتایج  برای عصری ساختن ظاھری کشور آغاز کرد و بدون آن
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او . اش بر نیروی انسانی باشد، به تغییر لباس مردم توجه کرد گذاری سرمایه 

شان را عوض کنند و از ھمه  نداران خواست تا طرز پوشیدن لباسحتا از دکا

  .خواست تا کاله شپو به سر کنند

ای در موارد  جانبه ھای ھمه  میالدی بحث۱۹۲۸جرگه  شاه جوان در لویه

ھا  ھا در اخیر با این طرح گزاران افغانستان انجام داد که آن ذکر شده با سیاست

شان تبدیل به تماشاچیان اوضاع  ھای والیتموافقت کردند، اما با برگشت به 

ھای قبلی و  ھمین بود که با دو شورش نسبتا ضعیف در مقایسه با شورش. شدند

  .طور ناگھانی سقوط کرد با مداخله غیرمستقیم خارجی، نظام امانی به

  

  گيری نتيجه

  سردار محمدداوودخان در زمان صدارت و بعد در زمان ریاست

شان به  ھا در زمان حاکمیت  در دھه دموکراسی و چپیاش، ظاھرشاه  جمھوری

نحوی از انحا به آجندای ناتمام دوره امانی برگشتند تا این فصل ناتمام تاریخ را 

رسالت نسل . ھا نتوانستند ثبات پایدار را ایجاد کنند یک از آن اما ھیچ . تمام کنند

ستان این است جوان امروزی، قشر سیاسی و اقتصادی و ھمه وطنداران افغان

 گرایی نظام کنونی را به یک نظام باثبات و   مندی و واقعیت تا با تدبیر، حوصله

 انگیز گذشته جلوگیری و   ساالر تبدیل کنند تا از تکرار حوادث غم مردم

ھای مردم نجیب افغانستان در  ھا و خواست شرایطی ایجاد شود که در آن آرزو

شان تبدیل  حدت ملی به واقعیت زندگیمورد صلح، آسایش، آرامش، ترقی و و

 .شود
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  مقالۀ چھارم 

  نشراکاذيب خواننده را گمراه

  ! و نويسنده را رسوا ميکند

  

  )٢٠١٣/ ٥/٩نوشته شده در(

  

در سالھای پس از سقوط طالبان درافغانستان، شاه امان هللا غازی ، 

 وآزادی محصل استقالل کشور جایگاه ومقام اصلی خود را در میان قشرآگاه

دوست افغانستان بحیث سمبول آزادگی واستقالل طلبی احراز کرده و روزتا 

ورود کمپیوتر با  زیرادر طی ھمین سالھا. روز برمحبوبیت او افزود شده میرود

 سطح آگاھی جوانان افغان از طریق وانترنت وآیفون درحیات انسان ،

دھۀ اخیر خیلی  باال دسترسی به تکنولوژی اطالعاتی درمقایسه با سالھای سه 

رفته است و امروز ھرجوان باسوادی میتواند در کمتر ازیک دقیقه از رخداد 

  . ھای مھم جھان در اقصی نقاط  دنیا مطلع گردد

از آنجایی که درطی ھمین سالھا، بنابر فشارعناصر خود خواه وانحصار 

رداد  اسد، روزاست٢٨  در تجلیل از روز،طلب  تنظیمی بر دولت آقای کرزی

استقالل کشور بی توجھی روا داشته شده است، مگراین بی پروائی دولت  از 

سوی دلبستگان استقالل وشاه امان هللا غازی ،مورد انتقادات شدید قرارگرفته 

و با نگارش مقاالت وکتب تاریخی مستند در بارۀ دورۀ امانی واستقالل کشور 

  .ن ساخته انداذھان وافکار مردم و جوانان را بیش از پیش روش
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 یکی از کارھای سودمند پورتال افغان جرمن آنالین،در سال پار و سال 

روان ، نشرسلسله مقاالت تاریخی وبا ارزش از قلم داکتر عبدالرحمن زمانی 

بود که رویکردی جدید در طرز دید ) دورۀ امانی وتوطئه ھای انگلیس(زیرنام 

آورد وچشم انداز تازه یی در بر دورۀ امانی در اذھان وافکار جوانان پدید 

خوشبختانه ثمرۀ زحمات چندین ساله . بررسی مسایل تاریخی کشور گشود

داکتر زمانی در عرصۀ تاریخ کشورباالخره به صورت یک کتاب مستقل 

از چاپ برآمد وچشم اھل ) بازنگری دورۀ امانی وتوطئه ھای انگلیس(زیرنام 

ن امر آتش به جان  دشمنان استقالل  لھذا ای. کتاب ومطالعه را روشنائی بخشید

وشاه امان هللا زده، آنھا را وادار به یاوه گوئی وجعل وتحریف تاریخ 

آنھا سعی میکنند با نشراکاذیب وافسانه ھا از اھمیت . کشورساخته است 

استقالل ومحبوبیت  روز افزون اعلیحضرت مرحوم شاه امان هللا غازی 

 به این آرزوی شوم خود نخواھند رسید، زیرا بکاھند، ولی باید بدانند که ھرگز

ھیچ آدم عاقلی به چنین افسانه ھای پوج ، باور نمیکند وعناصر  بیدار وجدان 

وآگاه افغانستان به مقابله با چنین افراد برمی خیزند و با سالح منطق واسناد 

وشواھد تاریخی جلو ھرگونه دروغ پراکنی وجفنگ گوئی وتفرقه اندازی را 

  .د میگیرن

برخی از عناصرمشکوک وشاید وابسته به استخبارات بیگانه نسبت به 

 اسد، این روزتاریخی وملی افغانھا ، یعنی روز اعالم استرداد استقالل ٢٨

کشور، نظریات نادرست وگمراه کننده ای  بروز داده اند که به نظرمیرسد به 

 انترنتی دیکتۀ  دشمنان تاریخ افغانستان نگارش یافته ودر روی نشرات

   .قرارگرفته است

مقاله ٢٠١٣ اگست ٢٠در این راستا سایت فارسی بی بی سی، درتاریخ 

 جریدۀ امان ١٣٠٤حوت١٢یی منتشرکردو با نشرعکسی ازصفحه اول شماره 

در زمان امان هللا جشن « : افغان با شرح نادرست آن عکس، با این عبارت 
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 عنوان ومتن آن مقاله درحالی که.»در نھم حوت در پغمان برگزار میشد

» عیدجلوس بااستقالل اعلیحضرت غازی «روزنھم حوت را روز

نامیده و از جلوس وتخت نشینی شاه مستقل صحبت میکند،اما نویسنده به غلط 

 اسد گویا روز واقعی استقالل افغانستان نبوده ودر ٢٨ًوقصدا مینویسد که 

روز نھم »  امان افغان«،زمان اقتدار غازی امان هللا خان، نشریۀ رسمی دولت

حوت را روز استقالل میدانسته وھرساله مطالبی در بارۀ استقالل کشور چاپ 

ھدف ازاین نوع اکاذیب ومغلطه ھا وایجاد شک وتردیدھا در مورد روز . میکرد

استقالل افغانستان، اینست تا به مردم جھان نشان داده شود که افغانھا مردم بی 

نگ  اند که حتی تاریخ  روز ملی خود را ھم بدرستی تاریخ، بی ھویت وبی فرھ

  .به یاد ندارند

اگراین نویسنده ریگی در کفش خود نداشت، می باید بیانیۀ غازی امان 

هللا خان را از قلم داکتر زمانی درپورتال افغان جرمن آنالین میخواند که در 

 ١٨مطابق (ش١٢٩٨ اسد ٢٨آن شخص اعلیحضرت امان هللا غازی در روز 

در مسجد عیدگاه کابل، استرداد استقالل را اعالم ودر بیانیه ) م١٩١٩اگست 

ًقبال من از ھمین منبربسیارمقدس استقالل افغانستان «خود گفت که 

را اعالم نموده بودم وشکرخدا که امروزبا نایل شدن به این ھدف 

داکتر زمانی می افزاید که در ھمین روز » مثل یک قھرمان فرود می آیم

، واقع قصرزرنگارفلی به مناسبت استرداد استقالل افغانستان درتاالر مح

دایر شده بود، غازی امان هللا خان،بعد از ) پارک زرنگارفعلی( بوستان سرای 

امضای سند استرداد استقالل کشور دراین محفل از مردم خواست تا از این 

  . استقبال نمایند» جشن ملی«روز به مثابۀ 

  ًروزی که شاه امان هللا غازی رسما سند استرداد  اسد،٢٨بدینسان 
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استقالل افغانستان را توشیح واعالم نمود، بحیث روز رسمی استرداد استقالل 

  ٤٤.افغانستان شناخته شد

 ٢٨یکی از نوشته ھای نادرست ومملو از جعل وجفنگ ،که بمناسبت  

خکښ دخپلواکۍ د پاڅون م(اسد به نشر رسیده، مقاله ای است زیرعنوان 

 )اتل یا د انګلیس د ګوډاګي امیر، حبیب هللا خان وژونکی څوک و ؟

 ٨(ول افغان ټ که در وبسایت داکترمحمدصدیق وطنملاز قلم شخصی بنام 

مقاله را آقای شاه محمود مستمند . به نشر رسیده است ) ١٣٩٢سنبله  د 

  .درضمن ایمیلی برایم فرستاده ودراخیر سوال ھای را مطرح کرده است

 :اکتر محمد صديق وطنمل  نوشته استډ

دا حقيقت خو ھر څوک منی او ھر چا منلی چې د استقuل د بيا « 
ط د انګليس د ګوډاګی اميرحپيب هللا  :سته راوړلو لومړی شر

خان له منځه وړل وو، ولې له دې نه ھيڅوک ھم خبر نه دي چې 
 اژه؟ داشرط او دا مخينه چا پوره کړه او ھغه ګوډاګی امير چا وو

دا پوښتنه ولې تر نن ورځې پورې ګنګه او بې ځوابه پاتې ده چې 
ھغه زړه ور، مبتکر او په آزادۍ مين افغان څوک و چې د يو 

 کاله پخوا يوه شپه د ٩۴په شان له نن څخه » ګمنامه سرتيري«
 بجو ترمنځ يواځې او ۴ او ٣لغمان د کله ګوش په سيمې کې د 

امنيتی ځواکونو په منځ کې د غشي ځانله په ځانله د پرتو شاھی 
ًپه څېر شخصا د امير حبيب هللا خان په خيمه ورخوشې شو او د 

مرګ چاړه يې له يوې سړيکې او کړيکې سره د ګوډاګي امير په 
 د فيلم اتل له خرپ Zoroسينه ورښخه کړه او بيا کټ مټ لکه د 

سره جوخت په ترپ د شاھي خيمې له آډانې څخه ووت، په ھغه 
 آس سپور شو چې نږدې يې يوې ډډې ته چيرې درولی و او تور

                                                
، افغان ١٢٩٨ اسد٢٨داکتر زمانی، بیانیه غازی امان هللا خان بمناسبت -  ٤٤

  ٢٠١٣/ ٨/ ١٩جرمن آنالین 
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 له منځه په تيښته بريالی د سترګو په رپ کې د شاھي پوځيانو
  شو؟؟؟

» ساتلو«، افغان ملت تر نن ورځې د خپلواکۍ په ګټلو او !ھو
 -٩۴وياړي، خو د ډيرې خواشينۍ ځای دی چې دادی د خپلواکۍ 

« لو دغه مخکښ اتل لکه يمه کاليزه لمانځي خو د ځپلواکۍ د ګټ
: اوس ھم نه پيژني او د ھغه نوم ، ځای او » ګم نام سپاھي

  (!). ُپيژدنه يې ټوله پټه او ګنګه پاتې ده 

 يوه ورځ چې شھزاده په چرت او اندٻښنه کې ډوب تللی و ناڅاپه 
پرې د ملکې سرايا نظر ونښت او پرې غږ يې وکړ چې ولې ، 

يزه بازۍ د لوبې له انډيوال پسې د نڅنګه انديښمن ښکارې ؟؟؟؟ 
خو خفه شوی نه يې ؟؟؟ ده په مينه او يوه ځغلنده مسکا او ټکنۍ 

 ھو څو مياشتې کيږي چې زما د نيزه ،...جمله ځواب ورکړچې ھو
په ھغه وخت کې ننګرھار ( بازۍ استاد له ننګرھاره نه دی راغلی

ې په او بيا ي) . يواځې جuل او ور څيرمه سيمو ته ويل کېده 
 ھغه ته څه ورپيښ شوي !سرايا جان : حيرانتيا سره زياته کړه 

اخ ، دا خو دې زبردست « بيايې له ځانه سره ويل (!). نه وي
سړی را په زړه کړ، ھر چيرې چې وي پيدا کوم به يي او د زړه 

  . انديښنه به ور سره شريکوم 

چې د امان هللا خان سمد:سه د ھغه په لټه کې شو او ويې موندله 
نيزه بازۍ استاد يې نيول شوی او له څو مياشتو راھيسې يې د 

 . پuر په زندان کې پروت دی 

خو کله چې شھزاده امان هللا د خپل ملګري پته ولګوله نو زندان 
ته په داسې حال کې ورغی چې انډيوال ته يې په پښو او :سونو 

ې ډاډ شھزاده په دوه په دوه کتنه کې داس. کې زولنې پرتې وې 
 : ورکړ

زړه تنګ نکړې ، منتظر اوسه، په نږدې راتلونکې کې به له 
زندانه خوشې شې، کله چې پادشاه لغمان ته د ښکار له پاره :ړ 

 ! شي، زه به د ھغوی د وليعھد په توګه تا له زندانه راو باسم
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ھمداسې وشول ،يوه شپه يې نوموړی د شپې له خوا په مخفی 
دخپل زړه راز يې ور سره شريک  او توګه مuقات ته راوغوښت

ملګری يې ھم په دې ډير خوښ شو چې خپل دوښمن په . کړ
نخښه کړي، نو په ځواب کې يې ورته وويل، ولې مو پخوا راته 

د شيرخورو په تمه » جوانان افغان«نه ويل، تاسو خو ھسې د 
خان د امان هللا خان په ټينګار پخه . وخت له :سه ورکړی دی 

 چې دا راز به تر ګوره پورې پټ وساتي ، د ھيواد د ژمنه وکړه
آزادې له پاره به د شھزاده د پuن د پلي کولو له پاره له سر او 
مال دريغ ونکړي، ترڅو پادشاھۍ ته د شھزاده امان هللا خان 

 . درسولو او د استقuل د بيا :سته راوړلو له پاره :ر پرانيزي

 خان په وفاني شپه وه، ط  ترګمۍ اوسختهبا:خره يوه شپه چې 
ډير مھارت، زړه ورتيا ، چټکتيا او آن تھور سره خپل رسالت د 
عمل په ډګر کې پلی کړ، د انګليسی استعمارد ګوډاګي امير، حبيب 
هللا خان ننګين او بيغيرته ژوند ته يې د پای ټکی کيښود او په دې 

 د توګه يې خپل ګران او نازولی ملګري شھزاده آمان هللا خان
  . پادشاھۍ په تخت کښيناوه، څو ھغه د استقuل جګړه پيل کړي

دا خان آرباب نظام الدين خان کامه وال دی چې ارواښاد ارباب 
غuم حسين خان او خدای بخښلی ارباب حاجي خليل موند يي 

د لمسو او کړوسو څخه يې روغتياپوھان ډاکتر بريالی . زامن دي
نګيالی خليل، کمپوترپوه شيرزاد خليل، ډاکتر پسرلی خليل، ډاکتر ن

 . کامه وال او کمپوتر پوه نيکزاد کامه وال د يادونې وړ دي

په توګه د خان مقبره » ګم نام اتل سرتيری«ويل کيږي چې د 
حضوري چمن ته څيرمه د شاه شھيد چاراھی په ساحه کې پرته 
ده ، حکومت او ژورنالستانو ته ښايي چې د استقuل د ورځې د 

د ! يډۍ ددغه اتل خان نظام الدين خان په مقبره کيږديګلونو ګ
دغه لوی پښتون روح دې ښاد او جنت فردوس دې په برخه 

  »!وي
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  :سوالھای که باعث نوشتن اين پاسخ گرديد

 :قای شاه محمودمستمند در ایمیل خود  اینطور سوال میکند

د پورتنی مطلب په څنګ کی می غوښته چه یو دلچسپه نوی د تاریخ "

حقیقت  ستاسو درانه حضور ته وړاندی کړم چه ایا ھغه د علمی، تاریخی او 

  حقیقی لحاظه څنګه ارزیابی کوی؟

   ایا ددی مطلب نشر داسی معنی نلری چه  غازی امان هللا

   او جاه طلب وه؟ غازی نه وه بلکه یو قاتل

  ایا موږ یی د رد او دفاع لپاره امکان لرو او که نه؟

  

ن  این سطور وادار کرده، مقاله یا افسانۀ آقای آنچه مرا به نوشت

 که در رباب نظام الدین خان کامه والا: وطمنمل نیست که در آن میگوید

نیزه بازی استاد شھزاده امان هللا بود، به خواست آن شھزاده ، امیر حبیب هللا 

باچند ضرب ) Zoro(خان را درشکارگاه کله گوش لغمان، مثل قھرمان فلم 

وباید حکومت ھرسال برقبر این پیش آھنگ . به قتل رسانیدینه امیر کارد برس

؟جنبش استقالل اکلیل گل بگذارد، بلکه پیامی است که در پشت ورق این افسانه 

نھفته است و برداشتی است که اشخاصی فھمیده و صاحب تجربۀ پشتون مثل 

غانستان استقالل آقای مستمند از آن کرده اند وشاه امان هللا را که برای مردم اف

وعزت وسربلندی کمائی کرده و جز ترقی ورفاه ملتش آرزوی دیگری 

  . نداشت،به حیث قاتل وجاه طلب بشناسند

اکنون به نکاتی اشاره میکنم که آقای مستمند آنرا به مثابۀ حقیقت تاریخی 

  .پنداشته است 
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 آقای مستمند شاید تصورکرده باشند که وقتی یک مقاله توسط یک نفر 

حقیقت است و نباید % ١٠٠پشتون  آنھم یک داکترپشتون نوشته شده باشد، 

کسی در حقیقت آن تردید بخود راه دھد و باید آن نوشته بحیث حقیقت تاریخی 

ثبت اوراق تاریخ گردد،درحالی که از نظرمن ، این طرزتفکر و برداشت 

  . درست نیست

وننگ وفرھنگ  آقای مستمند آگاه وگواه است که من ھمواره ازنام 

وافتخارات تاریخی پشتونھا دفاع کرده ام وشخصیت ھای تاریخی پشتون را به 

نسل ھای جوان کشورمعرفی نموده، قدر وارج گذاشته ام ودرعین حال عناصر 

در . بی کفایت،بی درایت ،ظالم وستمگر وخاین این قوم را نیز افشا کرده ام

یک پشتون آگاه " ق وطنمل محمدصدی"مورد این مقاله، من باور ندارم که 

است که چندان اطالعی جریانھای سیاسی منسوبین درتاریخ باشد بلکه یکی از 

آخر این . از مرام مشروطه خواھان دوم واھداف شھزاده امان هللا نداشته است

را " متنفذ" و"ملکه سرایا"را بشکل " ملکه ثریا"چطور داکتری است که نام 

  . مینویسد"متنفظ"بصورت 

ین گذشته،اوعنوان را طوری انتخاب کرده که در نظراول توجه را ازا

بخود به حیث یک عنصرمترقی جلب کند،اما به نظرمن  کسی است که به دھل 

دشمن پشتونھا به رقص واتن پرداخته است و این نوشته غیرمستند را که مملو 

 وشأن ازجعل وجفنگ است به نشر سپرده تا بدینوسیله ضربتی به تاریخ افغانھا

  .ومقام محصل استقالل شاه امان هللا وارد کرده باشد

 تجارب ملموس تاریخی فقط در ھمین سه دھه گذشته، نشانگر این 

حقیقت تلخ است که بیشترین ضربات به تاریخ و به نسل تعلیم یافته پشتون،از 

از کودتای ثور تا امروز،بھترین . جانب رھبران سیاسی پشتون وارد شده است

یافته گان پشتون از سوی تره کی وامین ونجیب وحکمیتار ومولوی خالص تعلیم 

بیشترین مکاتب ومدارس در . و مولوی محمدی وسیاف سر به نیست شدند
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مناطق پشتون نشین کشور از سوی طالبان پشتون پیرو مالعمر ومولوی 

حقانی وگلبدین حکمتیار به روی فرزندان پشتون مسدود گردیده  وصدھا تن 

  .پشتون درھمین مناطق بجرم تدریس فرزندان پشتون گردن زده شده اندمعلم 

آقای  محمد داؤود مومند چند سال قبل در جریده دعوت چاپ ناروی  

نوشته بود که باری دوصد تن از تعلیم یافته گان ننگرھار منسوب به حزب 

 افغان ملت از خدمت در اردوی رژیم داکتر نجیب هللا فرارکردند وخود را به

مولوی خالص در ننگرھار تسلیم نمودند،ولی مولوی خالص وقتی شنید که آنھا 

افغان ملتی اند،گفت دراسالم، تنھا ملت مسلمان قابل احترام است، افغان ملتی 

چه معنی دارد، بدون شک اینھا کافراند و باید کشته شوند وامر کرد تا ھمه را 

د نفر انجنیرھا، داکتران، حقوق بدون تردید در میان این دوص.  تیرباران کردند

دانان، ژورنالیستان، نویسندگان وھنرمندان وجود داشتند که باھزاران مشقت 

درس خوانده وخود را بدان درجه رسانده بودند، ولی این مولوی وابسته به آی 

زھی سنگ دلی (اس ای پاکستان در یک دقیقه ھمه را نیست ونابود کرد

برانی که از آنھا نام بردم ھریک به نوبۀ خود دمار ھمینگونه سایر رھ!). وجھالت

از روزگار تعلیم یافته گان پشتون وشخصیت ھای ملی مخالف خود برآورده 

 مینامد، از کجا معلوم  داکتر و وطننملاکنون ھم ھمین آقا که خود را. اند

  است که این جفنگیات را به دیکتۀ دشمنان تاریخ افغانستان نه نوشته باشد؟

 بگونه فلم پیش قبضوشته که چگونگی قتل امیر حبیب هللا را با این ن

ھای ھالیودی یا بالیودی حکایت میکند، درمقایسه باروایات شاھدان عینی از آن 

 سال قبل، نه تنھا کدام ارزش علمی وتاریخی ندارد،بلکه یک دروغ ٩٤واقعه در 

جھت محض است وحامل ھیچ حقیقتی نیست، وازاین جھت که پیام آن در

تخریب شاه امان هللا منظوروھدف نویسنده میباشد از نظرمن  مردود و شبیه 

نگاھی « از سوی وحید مژده زیرعنوان ٢٠١٠ھمان سخنانی است که در سال 

باری در سایت افغان جرمن آنالین مطرح شده » نو به تاریخ استقالل افغانستان
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شیف مقاالتم قابل دریافت بود ومن به تردید آن در چند مقاله پرداختم که در آر

  . ومطالعه است

می باید عناصر خبیر وآگاه پشتون متوجه جنبۀ تخریبی این گونه  نوشته 

ھا باشند که چون ویروس ھای فایبری تمام یافته ھا وبافته ھای تاریخی ما را 

  . نابود میکنند

آیا ددی مطلب : به ارتباط این برداشت آقای مستمند که نوشته میکند

 غازی نه وه بلکه یو  اسی معنی نلری چه  غازی امان هللانشر د

   او جاه طلب وه؟  قاتل

 باید گفت که ، آقای مستمند با قاتل برخورد دوگانه دارد، یکطرف  قاتل 

 عروسک -اگیډوانګلیس ګد"  امیر حبیب هللا خانرا به این دلیل که گویا

  قھرمان-اتل " قاتل رامحکوم نمیکند و با نویسنده مقاله که بوده ،" انگلیس 

به خواست اوقتل ) گویا ؟(شمرده ،ھمنوا است،ولی امان هللا خان را که " 

می نامد و لقب غازی قاتل وجاه طلب صورت گرفته، محکوم میکند واو را 

؟ حاالنکه غازی وشھید وجھاد و کافر ومسلمان و جنتی !!را از او پس میگیرد

ردن یا سینۀ کسی آویزه باشد، بلکه  وجھنمی کدام مدال طالئی نیست که برگ

اصطالحات اسالمی است که در جنگ با  غیرمسلمانان تبلیغ میشود و تاثیر 

عظیمی معنوی دارند و در مورد کسانی که با کفارحربی به جھادوجنگ پرداخته 

باشند، بکار میرود نه به کسانی که برای کسب قدرت از دست مخالفین سیاسی 

   .خود کشته شده باشند

دشمنان یا دوستان ناآگاه تاریخ افغانستان با اشاعه ونشرچنین اکاذیب 

میتوانند پیام ھای مخربی را به نسل ھای جوان وکم تجربه  ما انتقال دھند که 

حتی که شخصیت ھای قلم بدست وباتجربه ای مثل آقای مستمند را ھم عصبی 

ای که مسئولیت نشر  به ھمین دلیل من از روشنفکران افغان وآنھ. ودلزده کنند

رسانه ھای عمومی را بدوش دارند، میخواھم تا چشم وگوش خود را به این 
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مسایل بیشترباز کنند وھرنوشته وھر مقاله را محض بخاطری که به پشتو 

نوشته شده،وحی منزل نپندارند و چشم بسته به نشر نرسانند، بلکه الزم است 

م اصلی نوشته آشنا وآگاه کنند و بعد قبل از نشر آن را بخوانند وخود را به پیا

دشمن میتواند خود را ھمزبان . اگر مناسب ومفید باشد به نشر برسانند

وھملباس و ھمشکل یک پشتون ،به نام داکتر و ماستر و انجنیر و مولوی و معلم 

وغیره،جلوه دھد و بعد زھر خود را در ذھان و افکار جوانان ما بچکاند و به 

ند که این قوم صاحب ھیچگونه ارزش اجتماعی وفرھنگی جھانیان نشان بدھ

. وسیاسی نیستند و بدون استحقاق در رھبری این جامعه قرار داشته اند

بنابراین میخواھم به آقای مستمند بگویم که بلی ما امکان وتوان دفاع 

ازافتخارات تاریخی خود را داریم  و به چنین افسانه ھای پوچ وجعل و جفنگھا 

  .یل نیستیم و آن را  از روی اسناد تاریخی رد میکنیمارزشی قا

  :مکثی برداستان صديق وطنمل

شھزاده آمان هللا روزی :(  خالصۀ داستان بزبان دری چنین است

) شما ملکه ثریا بخوانید(درچرت عمیق فروفته بود، خانمش ملکه سرایا

ده جواب برشھزاده صدا زد که آیا به فکر دوست نیزه بازت افتاده ای؟ شھزا

میدھد که بلی به فکر استاد نیزه بازم بودم ولی نمیدانم که اواکنون کجا است؟ 

او .بعد شھزاده خبرمیشودکه استادش در زندان امیراست. ًحتما او را پیدا میکنم

چندی بعد . را مالقات میکند وبه او اطمینان میدھد که بزودی وی را آزاد میکند

ود وشھزاده امان هللا بجای پدر وکیل مقام امیر به لغمان به ھوای شکارمیر

سلطنت میشود، استاد نیزه باز را نزد خود فرامیخواند و اسرار خود را برایش 

استاد نیزه باز . میگوید واز او تعھد میگیرد که این راز را برای ھیچکس نگوید

که نظام خان نام دارد به شھزاده وعده میدھدکه آرزویش را برآورده خواھد 

فردای آن روانه جالل آباد میگردد  ویک ھفته بعد براسپ سیاه .  ساخت

خودسوارشده راھی لغمان میگردد وپس از معلوم کردن خیمه امیر توسط دور 
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 اسپ خود را در یک گوشه می بندد ًتاریک ونستبا طوفانیبین، دریک شب 

 از چھارحلقۀ پھره داران گذشته به خیمه امیر) مثل بچه فلم زورو(وخودش 

و با خنجربرسینۀ امیرکه برتخت  خوابیده بود میزند داخل میشود و 

بعد بدون آنکه صدایی از امیر بلند شود وکسی از آمدن ورفتن وی آگاه گردد 

دوباره از میان پھره داران میگذرد وبراسپ خود می نشیند و به جالل آباد 

 به پادشاھی براثر این قھرمانی خان صاحب کامه، شھزاده امان هللا. برمیگردد 

میرسد وبا انگلیس اعالن جنگ میدھد واستقالل کشور را حاصل میکند، پس 

کسی که امان هللا خان را به سلطنت رسانده و استقالل  کشور را از انگلیسھا 

گرفته،خان صاحب کامه  است که تا زنده بود این راز را به کسی نگفت جز به 

ن حضوری در سمت چھارراھی قبرش در اطراف چم. نویسنده این داستان

حکومت باید قبر او را پیدا کند و بمناسبت جشن استقالل .شاه شھید است

  .ھرسال برقبر این محصل استقالل حمیل گل بگذارند

شما به ! ًقای داکتروطنمل، لطفا به سواالت من جواب بدھید

یتوانید ھرمنظوروھر ھدفی  که این کذب نامه را نوشته اید باید بدانید که شما نم

با نشان دادن چند نام وچند ادرس، واقعه قتل امیر حبیب هللا خان را با کلمات 

وجمالتی که شیوه نگارش افراد چپی افغانستان است بشکل سناریوی  فلم 

Zoroقالب کرده بخورد جوانان بدھید واز آن بھره برداری سیاسی بکنید  .

رمند یک فلم سینمائی است ھن " Zoro رووز"یرا ھمانگونه که نوشته اید که ز

ولی شما نگفتید وننوشتید که خان صاحب این ھنر نمائی را در کدام مکتب 

 سال قبل تحصیل کرده بود؟ آیا خان غیر از فلم قتل امیر حبیب ٩٤ھنری در 

هللا درخیمه اش که در میان چھارحلقه پھره داران محصور بود وبشدت از آن 

 ھم بازی کرده بود تا مردم این ھنرنمائی اش نگھداری میشد، درکدام فلم دیگری

را تصدیق کنند؟ باورکنید که اگر  این خوابنامه را برای کودکان ولسوالی کامه 

ھم  تعریف کنید، ھیچ کودکی بدان باور نمیکند، زیرا شما صحنه ھای این فلم 
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فانتیزی را چنان بد نوشته اید که در ھر قدم آن ده ھا سوال در ذھن انسان 

  . ورمیکندخط

  شما ازکجا دیدید ودانستید که شھزاده امان هللا درچرت فرو رفته بود؟

شما در کجای قصر شھزاده قرارداشتید وصحبت ملکه ثریا را با شھزاده 

: شنیدید؟شما چطور فھمیدید که  ملکه ذھن شھزاده را خوانده وگفته باشد

  آنرا تصدیق کند؟؟فکرمیکنم در یاد دوست نیزه بازت فروفته ای وشھزاده ھم 

  این سخنان را ازکی ودرکجا شنیدید؟

نزدیک  ایا مگرشما مصاحب خاص شھزاده بودید تا این حالت را از

مشاھده کرده باشید؟ حتی اگر نوکر شھزاده ھم می بودید شما حق گوش 

پس این سخنان شما چیزی بیش . گرفتن سخنان شھزاده وملکه را نداشتنید

ا از کجا دانستید که شھزاده راز دل خود را با خان سپس شم. ازخیابافی نیست

 ساله که تا چند روز بعد برتخت ٢٧ایا شھزاده . برای قتل امیر درمیان گذاشت

سلطنت می نشست اینقدر ساده ولوده بود که مشکل مملکت وتحصیل استقالل 

کشوررا باکسی که متھم به راھزنی بود درمیان بگذارد،و برای ترورپدرخود از 

 کمک بگیرد؟ رسیدن  یک نفر نا آشنا ومسلح با سالح سرد بدون اینکه او

درشمار غالم بچه گان در بار بوده باشد به خیمه ایکه چھار حلقه پھره دار 

ازآن محافظت میکردند،کاررناممکنی بود،ولی سناریو نویس آنرا چنان به آسانی 

 اجنه در فلمھای در دسترس آقای نیزه باز قرارمیدھد که شبیه جنگ ارواح یا

اگر افسانه ساز، برای رسیدن . تجارتی برای سرگرمی کودکان تھیه میشوند

سادۀ قھرمان خیالی خود، مینوشت که خان صاحب در جمله عساکر پھره 

دارشامل  بود وامیر را با تفنگچه خود کشته است ، شاید بیشترقابل باور می 

ان هللا در قضیۀ قتل پدر بوده بود،ولی از آنجا که ھدف نویسنده کشیدن پای ام

  .، سناریو را بشکل موجود نوشته است که کذب ودروغ از آن نمایان است
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چیز دیگری که مشت دروغگور را باز میکند اینست که نویسنده برخالف تمام 

روایت ھا وشواھد عینی مدعی است که خان صاحب امیر را با ضربه  پیش 

 ناشی از دست پاچگی  یک ذھن خالی اینھم .قبض  خود به قتل رسانده است

وساده لوحانه است که مگر خود بگوید وخود باور کند، کسی دیگری اگر از 

عقل سلیم برخوردار باشد به چین یاوه گوئیھا وجعلیات خنده آور باورکرده 

میگویند دروغگو حافظه ندارد،براستی این دروغ گو از ھمان اول طرح .نمیتواند

 است که موضوع قتل را که ھمه مورخین وشاھدان عینی خود دچار اشتباه شده

آنرا توسط تفنگچه در بناگوش امیر قید کرده اند، آنرا بوسیلۀ کارد بیان میکند 

دروغ دومی اینست که بچه فلم کامه ، کارد .این  دروغ اول بچه فلم کامه  است.

ش اسمان را باشدت تمام طوری برسینۀ امیر فرو می بردکه فریاد امیررا تا گو

صدای امیرتاگوش غالم بچه ھای )وطنمل؟(بلند میکند ولی از نظرسناریو نویس 

. خاص امیرکه در پشت پرده خوابیده بودند نمیرسد تا ضارب را دستگیرنمایند

جالب است که بچه فلم بعد از قتل امیرتوسط کارد با یک جست براسپ بادپای 

اور دیده نمیتواند،  درست خود می نشیند واز محل فرارمیکند وکس  ردپای 

  .شبیه فلم ھای جادوگران فلم ھای امریکائی

  مؤرخان چی ميگويند؟          

 آقای وطنمل تاریخی، -دراینجا برای آنکه ھدف این نوشته  ضدملی

 الزم میدانم تا  اطالعاتی را که مورخان را بیشتربرمال کرده باشم ،

یب هللا خان توسط تفنگچه نه کارد وشاھدان عینی  افغان در مورد قتل امیر حب

وپیش قبض،از روی چشمدیدھای خود یا پدران ونزدیکان خود در اختیار 

  .ماگذارده اند از نظربگذرانیم و بعد افسانۀ آقای افغانمل را به بررسی بگیریم

فیض محمدکاتب، مؤرخ دربار امیر حبیب هللا خان، واقعه قتل -١

ا بیش از ھمه باددقت درج کرده وموقعیت خیمه وتعدد پھره داران ر

وبه ساعت سه پس از نصف شب پنج شنبه ھجدھم جمادی االولی، «:،مینویسد
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 شمسی ھجری،درحالتی که ماھتاب از پرتو ١٢٩٧مطابق اول حوت سنه 

نورخویش کوه ودشت را روشن ساخته وپرده در بین خیمه خواب 

فانی خان کامه عمل درحالی که وطمنل میگوید در یک شب تاریک وطو(انداخته،

در بین ذات ھمایونی ودو تن غالم بچه گان که نوبت ) قتل را انجام داده است؟

کشیک وخدمت داشتند، حایل بود، ودر ھفده موضع ازاندرون وبیرون سراپرده 

بزرگ که محیط خیمه خواب بود و ابواب واطراف آن از کشیک چیان ومنصب 

م و به بیداری در وظیفه خود اقدام داران نوبتی به امر کشیک وپاسداری قیا

تفنگچه حوالۀ بناگوش داد داشتند، خائنی غافل ازخدا وبازپرس روز جزا،

نیوش واال کرده، گلوله کارگرافتاد ودرپیشانی وقرب رستن گاه 

موی سر ھمایونی به قدر ھستۀ بادامی پوست رخسارش را آماسیده 

ل امیربا کارد برسینۀ امیر وطنمل میگوید که قھرمان قت (ومتورم گون نمود  

که گویا ضارب در حالت نشستن از زیررو به )به حیات او خاتمه داده است؟

باال تفنگچه خویش را حواله کرده،حضرت واال را ھم چنان که برپشت خوابیده 

وآواز . دست راست برروی سینه بی کینه روی به خدا داشت،ھالک کرد

ه که بیست دقیقه از تکمیل تفنگچه به ساعت دو چھل وچھل ودو دقیق

 به گوش بعضی از اعیان اردو وخدمۀ خاص که در ساعت بازمانده بود،

خواب بودند رسیده، از خواب بیدارشدند وخیال کردند که البته کدام دزدی به 

سرا پردۀ شاھی نزدیک آمده وپاسبانان وکشیک چیان آگاه گشته، تفنگ جانب او 

 محمدنادرخان وعبداالحدخان وسردار ودراین حال سپھساالر. کشاده اند

نصرهللا خان نایب السلطنه وشھزاده عنایت هللا خان معین السلطنه ونیک 

محمدخان ایشیک آقاسی حضور ومحمدعزیزخان ایشیک آقاسی 

خارجه،ومحمدولی خان سرجماعه غالم بچه گان خاص وشاه ولی خان رکاب 

خان مصاحب خاص باشی واحمدشاه خان سرمیراسپور وسردار محمدیوسف 

وغیرۀ خدمه حضور از غالم بچه گان خاص وحضوری و پیش خدمتان 

 و ولوله آواز تفنگچهومنصب داران نظامی وایشیک آقاسی شیراحمدخان از 
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وآشوب وگفتار بگیر ونمان کشیک چیان، از خواب بیدار وجانب خیمه شاھی 

حضیض رھسپار شدند واز کشف حال وفرورفتن اختر حیات حضرت واال در 

وبال آگاه گشته، ھمه در ورطۀ حیرت رفتند ویکی از آن میان از قاتل 

پرسیده،چون قاتل از خدا غافل معلوم نبود، سردار نصرهللا خان در پاسخ 

فرمود که کشنده معدوم ونامعلوم است، نمیتوان کسی رابه تصور وگمان مأخوذ 

مالک خارجه نبوده قاتل از م: کرد ودیگری ازاین اظھار سردار معزی الیه گفت

وبجز ازاھل اردوی معلی وخدمه خاص حضرت واال،مرتکب این فعل ننگین ونا 

زیرا که دزد از خارج فرودگاه اردو با کثرت کشیک چیانی که .زیبا نشده است

به فاصلۀ چند گام از ھم دور به پا ایستاده باشند، نمیتواند خود را رسانیده ، 

پس بایست که خدمه راکه در شب . ارنمایداقدام درچنین کار دشوار خجلت آث

اذن دخول وخروج در سراپرده دارند و کشیک چیان ایشان را ماذون دانسته 

مانع نشده و نمی شوند، با منصبداران کشیک چیان وپاسداران نوبتی،که در حین 

کشاد دادن تفنگچه مواظب پاسداری وبیدار بوده اند مأخوذ شود، تا پس از 

ف رازگردیده وقاتل بدست آمده وکیفر دیده، دیگرانی که که تحقیق وتدقیق کش

ازآالیش این کار ناھنجاربرکنارند وبه خود خجل وشرمسار می باشند، از اتھام 

وسردار نصرهللا خان،درپاسخ . و زبان طعن ولعن خواص وعوام مأمون آیند

این اظھاروگفتار او فرمود که دراین وقت نازک فرصت اقدام کردن  در 

موھوم ونامعلوم نیست ونبایست که جمعی را به خیال وگمان امر

  »٤٥...گرفتارساخته،از خود بری وبیزارنمود

غبارمؤرخ،که خود معاصر واقعه قتل امیر واز ھمه   میرغالم محمد-٢

 ھنگامی که امیر ١٩١٩در زمستان «:بیشتر کنجکاو بود ، دراین مورد مینگارد

یه جالل آباد ولغمان مشغول تفریح حبیب هللا خان با در بار خود درشتائ

                                                
فیض محمدکاتب، سراج التواریخ، جلدچھارم، از بخش سوم، چاپ امیری -  ٤٥

  ٦٢٤ - ٦٢٣کابل،صفحات١٣٩٠،
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وسردار امان هللا خان عین الدوله بحیث وکیل سلطنت در پایتخت مقیم بود،یک 

واقع شد که در زندگی اجتماعی »  لغمان-کله گوش«حادثۀ سیاسی در موضع 

جمادی (١٩١٩امیرحبیب هللا خان در فروری . افغانستان تاثیرعمیقی کرد

از جالل آباد در لغمان » شکارماھی« خود به قصد با تمام دربار) ق١٣٣٧االول

خیمه امیر یک دیرکۀ کالن بود که در یک گوشۀ آن .رفت و در کله گوش خیمه زد

تخت خوابش با پرده ئی از صحن خیمه جدا میشد، در دور خیمه دھلیزی 

بواسطۀ یک دیوار تجری تشکیل شده بود که محل پاسبانی واستراحت غالم بچه 

ال ھای حضور امیربود ودر خارج تجیر عساکرشاھی وافسران ھا و نوکریو

در دھلیز . در اطراف آن خیمه ھای درباریان افراشته بود. محافظ قرار داشت

خیمه امیر، محمدخان غالم بچه وخارج دھلیز شاه علی رضا خان کندک مشر 

 ٢١مطابق (١٣٣٧ جمادی االول ١٨شب پنجشنبه بود و. افسر نوکریوال بودند

 -  شاید با معونی- بعد از نصف شب مردی مسلح٣در ساعت ) ١٩١٩ی فرور

یک گوشه ازدامن خیمه را باال زده بسرعت داخل خیمه بزرگ گردید،درحالی که 

شاه آرام و بیصدا خفته بود،مرد دھن تفنگچه خود را درنھایت خونسردی در بن 

. رفتگوش چپ امیر گذاشته آتش کرد و بسرعت از راھی که آمده بود بدر 

گلوله تفنگچه طرف طرف راست پیشانی امیر را متورم ساخته بود واما خارج 

بصدای تفنگچه محمدخان غالم بچه نوکریوال از دھلیز تجری با احتیاط . نشد

داخل دروازۀ خیمه شد و از دور دید که شاه ھمچنان خفته است، مطئن شد و 

خیمه فریادی بلند برگشت، درصورتیکه شاه از جھان درگذشته بود ودرخارج 

بعدھا گفته . بود که میگفت، در نزدیک خیمۀ امیر صاحب شلیک اسلحه شده است

ھمینکه ضارب : میشد که این فریاد ازخود ضارب بوده است وھمچنین گفته شد

ًاز خیمه شاه خارج گردید فورا از طرف شاه علی رضاخان کندک مشرگرفتار 

دا شد و بررخ عسکر محافظ سیلی ًگردید ولی دفعتا افسرعالی رتبه تری پی

آرام باشید، اعلیحضرت : سختی کشیده ضارب را رھا کرد وبه کندک مشر گفت

درھرحال امیر حبیب هللا خان به این  صورت از بین برده شد و یکنفر . خوابند
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منظومه ئی در ) سردار عبدالرسول خان متخلص به رسول(سردارشاعرشاعر

  :اینستمرثیۀ امیرنوشت که یک بیت آن 

          ٤٦گلوله بسرفخرایشیازده اند        تپانچه بسرسایۀ خدا زنده اند

 آقای فضل غنی مجددی که برذخیرۀ بزرگی از اسناد خاندان -٣

افغانستان در عھد «روحانی با نفوذ مجددی دسترسی دارد، کتابی نوشته زیرنام

میر حبیب هللا دراین کتاب موصوف در مورد قتل ا» اعلیحضرت امان هللا خان

  :خان مینوسد

 واقعه مھم سیاسی درتاریخ ١٩١٩ فبروری ٢٠، شب٣درساعت «

معاصر افغانستان صورت گرفت که عبارت از قتل امیر مملکت امیر حبیب هللا 

قتل امیر صفحه جدید را برای مبارزه داخل خانوادۀ سلطنتی بازنموده .خان بود

  . ...ت برھم زدًواستقراری که تقریبا سی سال را در برگرف

واقعه قتل سواالت زیاد را به وجود آورده وانداختن تھمت باالی افراد 

 البته از -اگرچه ما میدانیم. وگروپ ھا ممکن است برای مدت زیادی ادامه یابد

 که حادثه یا واقعه قتل یک ضربت قوی وسریع بود -خالل مطالعات تاریخی

نظامی امیر موجود است، زیرا ًوشک در بارۀ مرتکبین آن خصوصا قوای خاص 

در معیت امیر قوای بزرگی که در رأس آن شخصیت ھای عالی مقام دولتی 

قرار داشتند ودر وقت حادثه قتل حاضر بودند که تقدیم معلومات از قوای دولتی 

  .وقوماندان ھای آن قدری در موضوع روشنی خواھد انداخت

ی اش قرار خیمۀ امیرحبیب هللا خان در وسط خیمه ھای نظام

حلقۀ . داشت که قوای نظامی امیر چھار حلقۀ بزرگ را می ساخت

تشکیل می داد که » سراوس«اول را قوای خاص امیری به نام فرقۀ 

حلقۀ . تحت قیادت سردارشاه محمودخان برادر محمد نادرخان بود

تشکیل میداد که زیر قیادت سردار شاه ولی » رکابی«دوم رافرقۀ 

                                                
  ٧٤١، ص ١غبار، افغانستان درمسیرتاریخ،ج-  ٤٦
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حلقۀ سوم تحت قیادت سرداراحمد . رخان بودخان برادر محمدناد

حلقۀ چھارم تحت قیادت .علی خان پسرکاکای محمدنادرخان بود

در پھلوی این .سردار احمدشاه خان پسرکاکای محمدنادرخان بود

فرقۀ شاھی «چھار فرقه نظامی دو فرقۀ نظامی مھم دیگربه نام ھای 

اندان تحت قیادت جنرال محمدنادرخان قوم» وفرقۀ شش اردلی

  .اعلی نظامی بود

از خالل مطالعۀ زمانی که که در آن قتل صورت گرفت دانسته میشود 

که خیمۀ امیر زیرکنترول شدید قوای نظامی قرار داشت که تعداد افراد آن به 

چھار ھزار نفر می رسید وقیادت این  قوا را خانوادۀ جنرال محمدنادرخان 

ن خان ، پسرخود امیر حبیب هللا بدست داشت، خانواده ایکه امیر عبدالرحم

با این قوای  بزرگ وامنیت . خان را از نزدیکی با ایشان منع نموده بود

 ١٩١٩ فبروری ٢٠شب ٣شخصی مجھولی توانست در ساعت ] چگونه[قوی

داخل خیمۀ امیر حبیب هللا خان شود وبدون اینکه حاضرباشان داخل خیمه 

ا وجود فیرتفنگچه بتواند به ارامی از احساس نمایند، امیر را به قتل برساند وب

  ٤٧».خیمه به سالمت خارج شده ناپدید گردد

 سید مسعود پوھنیارپسرمرحوم میرسید ھاشم خان از پیشگامان -٤

 ٣به ساعت :" جنبش مشروطیت، در مورد قتل امیر حبیب هللا خان مینویسد

 ٢١ مطابق ١٣٣٧ جمادی االول ١٨بجه بعد از نصف شب پنجشنبه

م،شجاع الدوله فراش باشی حضور آھسته به خرگاه امیرداخل ١٩١٩فبروری

شده با کمال آرامی تفنگچه را در شقیقۀ طرف چپ او خالی کرده به سرعت از 

خیمه خارج شد،اما کرنیل شاه علی رضاخان که شخص قوی وتنومندی بود،او 

 را محکم گرفت الکن در ھمین اثنا سپه ساالرمحمدنادرخان که پوستین غزنی

                                                
-١٩١٩(انستان در عھد اعلیحضرت امان هللا خان فضل غنی مجددی،افغ-  ٤٧

  ٢٦تا ٢٤صفحات ١٩٢٩
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چی ابریشمین دوزی دراز سرتا قدم برشانه اش داشت رسیده،قفاق محکم 

برروی شاه علی رضاخان زده،قاتل را رھا کرد وگفت آرام باشید که 

  ٤٨."اعلیحضرت خواب است،درحالی که او را بخواب ابد فرستاده بودند

 فوق یعنی  روایت  فیض محمدکاتب،غبار  روایتچون در ھرچھار

پوھنیارمسعود، کشتن امیر بوسیلۀ تفنگچه  مشخص شده وفضل غنی مجددی، و

وبجز کاتب،سه نفر دیگرازدستگیری ضارب توسط شاه علی رضاخان تذکر 

داده اند، پس الزم است تا چشمدید ھای  شاه علی رضاخان کندک مشر 

  .افسرنوکریوال ، از قلم نواسه اش داکتر قطره نیز گزارش یابد

سۀ کرنیل شاه علی رضا خان در مقالتی   داکتر  سیدھاشم قطره، نوا-٥

درساعت سه نیمه شب « :نگاشته است" گوشۀ پنھانی از تاریخ"تحت عنوان

 ھش، امیرحبیب هللا خان در خوابگاه ١٢٩٧ سال ٤٩ بیست ویکم ماه حوت

خودش در کله گوش لغمان، با فیرگلوله  ای که در مغزش اصابت کرده بود به 

اه امیر برخاسته بود، سروصدایی را در خیمه صدای فیرکه از خوابگ.قتل رسید

کرنیل شاه علی رضا افسرحضور که تازه . ھای اطراف خوابگاه برپا نمود

نوبت پھره اش را به پایان رسانیده بود ومیخواست آماده استراحت شود وھنوز 

موزه راست را از پا درنیاورده بود که صدای فیر او را به وحشت انداخت و 

خیمۀ امیر دوید، نرسیده به خوابگاه امیر  دید شخصی از به شتاب جانب 

درخوابگاه خارج شده به شتاب فرار میکند،اما کرنیل به سرعت خود را به او 

رسانیده گرفتارش نمود وشخص فرارکننده در اثنای فرار فریاد میکرد، امیر 

 دراین وقتی ھم گرفتار شد ھمان صداھا را ادامه داد و. راکشتند، امیر را کشتند

اثنا سپھساالرنادرخان رسید و به کرنیل حضور امرکرد رھایش کن، چه خبر 

کرنیل رسم احترام . است، چرا سروصدا میکشید؟ امیرخوابست مزاحم نشوید
                                                

  ٢١٧ پوھنیار سید مسعود، ظھور مشروطیت وقربانیان استبداد،ص-  ٤٨
بیست ویکم ماه حوت، به نظرنادرست می اید، منظورنگارنده، بیست ویکم ماه - ٤٩

  . است١٢٩٧فبروری مطابق اول ماه حوت 
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من دیدم این شخص . صدای فیرتفنگچه از خیمه امیرشنیده شد«:بجا آورد وگفت

اکنون . ر را کشتندازخوابگاه امیر خارج شده فرار میکند وداد می زند امی

گرفتارش کرده ام وتا معلوم نشود که در خیمۀ امیر چه گذشته است رھایش 

. کرنیل پافشاری کرد. سپه ساالر دوباره امرکرد رھایش کن. نمیکنم

سپھساالرخشمگین شد و برروی کرنیل سیلی نواخت اما کرنیل از امر او سر 

، سپھساالرناچار صحنه باز زده وگفت حفظ امنیت وظیفۀ من است نه از شما

  .را رھاکرد و رفت

شخص در حال فرار که تفنگچه ھم با خود داشت شجاع الدوله یکی 

بزودی آوازۀ قتل امیرتوسط شجاع الدوله در . ازنزدیکان ومعتمدین دربار بود

مداخلۀ صریح سپھساالر برای رھائی قاتل او را ھم مورد سوء . خیمه ھا پیچید

 امر نصرهللا خان نایب السلطنه که او نیز با امیر در ًبناء به. ظن قرار داد

. شکارگاه بود، سپه ساالر وبرادرانش گرفتار شدند وبا قاتل محبوس گردیدند

بالفاصله به موافقۀ اراکین دولت که ھمرکاب امیر بودند، نایب السلطنه نصرهللا 

  »٥٠.خان به حیث جانشین امیر انتخاب گردید

ز قول حافظ سیف هللا خان،سفیر ھند  میرمحمدصدیق فرھنگ، ا-٦

برتانوی که ھمراه امیر به جاالل آباد رفته بود،مینویسد که سفیردرگزارش خود 

به حکومت ھندبرتانوی، شاه ولی خان برادر سپھساالر نادرخان را بحیث قاتل 

امیرمعرفی کرده بود،اما فرھنگ اضافه میکند که آقای غبار نویسنده ومورخ که 

ل پادشاھی امان هللا خان یعنی اندکی پس از واقعه امیر،در درسالھای او

وزارت امنیه و بعد در ریاست تنظیمیه ھرات ھمکارنزدیک شجاع الدوله بود،از 

روایت کرد که درکشتن امیربدست خود اعتراف ) شجاع الدوله(زبان خود او

  ٥١.نمود
                                                

 شیه فضل الرحمن فاضل،چاپ دوم، خاطرات حسن آیبک،  ترجمه وتح- ٥٠

  ١٦٢حواشی ص 
  ٤٦٩ -٤٦٨،صفحات ١فرھنگ، افغانستان در پنج قرن اخیر ج-  ٥١
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تاریخ سیاسی ( مھدی فرخ سفیرایران در عھد امانی درکتاب خود-٧

نیرقتل امیر حبیب هللا خان را بدو نفراز اھل دربار،یکی شجاع ) فغانستانا

احمدشاه خان  پسرعموی سپھساالرنادرخان نسبت سردارالدوله خان ودیگری 

داده  ولی بر شجاع الدوله بیشتر تاکید کرده  وعلت آن را کینه ای دانسته است 

 از سفرھای امیر، دیرک زیرا در یکی.که شجاع الدوله از امیر در دل گرفته بود

خیمه امیرکج نصب شده بود و امیر برشجاع الدوله چنان خشم گرفت که او 

   ٥٢.رامورد ضرب وشتم قرار دادتا آنجا که دھن ودندان ھایش را شکست

  

اکنون که به سوابق موضوع تا حدی آگاھی حاصل شد ميتوان به نتايج 
  :آتی دست يافت 

 و صاحب منصبان عالی رتبه  امیر با چھارھزار عسکر وافسر-١

وغالم بچه گان درباری بمنظورتأمین امنیت محیط شکار و خوابگاه  ونشان 

  .دادن دبدبۀ خود به لغمان رفته بود

 خیمه امیر در میان چھار حلقه از محافظان و پھره داران وکشیک -٢

  دسته پھره دارھریک به فاصلۀ چند١٧چیان  واردلیان نظامی برپا شده بود که 

  .ایستاده بودند) شاید دو یا سه متردور از ھم(گام 

ً خیمه ھای این چھارھزار سپاه وصاحب منصب باید اقال ساحه ای -٣

ًدر حدود چھارصد متردر چھارصد متر یعنی  تقریبا نیم کیلومتر درنیم 

داخل شدن شخص غریبه در این ساحه از نظرپھره .کیلومتررا احتوا کرده باشد

  . نمیتوانستداران پنھان شده

دراین ساحه که حریم شاھی خوانده میشد، ھیچ خزنده وپرنده ای -٤

  .بدون اجازه مقامات مسئول حق دخول ویا خروج را نداشت

  در اطراف خیمه شاه ، بجز سردار نصرهللا خان نایب السلطنه -٥

                                                
  ٤٣١ -٤٣٠ سید مھدی فرخ،تاریخ سیاسی افغانستان،چاپ دوم،صفحات -  ٥٢



 ٩٥                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظیفۀ عناصرملی است

) وزیر دربار(وشھزاده عنایت هللا معین السلطنه و ایشیک آقاسی حضور

سرجماعه غالم بچه گان وشجاع الدوله خان فراش باشی ومحمدولی خان 

وصاحب منصبان مورد اعتماد ونوکریوال و سپھساالر محمدنادرخان ، وسردار 

شاه ولی خان رکاب باشی وسردارشاه محمودخان سراوس سپور،سردار 

احمدشاه خان ،وچند تن دیگراز اراکین دربار کس دیگری حق نزدیک شدن به 

  .تخیمه امیر را نداش

 تمام گزارش ھا دراین نکته متفق القول اند که قتل امیر بوسیلۀ -٦

تفنگچه ومحل ضربه در بیخ گوش امیر صورت گرفته است نه توسط قمه یا 

  .خنجر در سینۀ امیر

ھیچ کس از شاھدان عینی نگفته اند که امیر بوسیلۀ خنجر یا سیالوه -٧

آقای صدیق وطنمل در بجز . یا سرنیزه در ناحیه سینه اش کشته شده است

  .داستان بچه فلمی اش

 مؤرخین وحتی نوکریوال خیمه امیر، شاه علی رضا در ھمان ساعت -٨

 فبروی ، گفته است که قاتل را دستگیرکرده ولی سپھساالر ٢١  شب ٣

نادرخان قاتل را ازچنگ او رھا ساخته است وآن شخص یا شجاع الدوله 

در سپھساالر ویا سردار احمدشاه خان فراشباشی دربار ویا شاه ولی خان برا

گرچه که در فرجام شخص شاه علی رضاخان . پسرعموی سپھساالر بوده است

  .به عنوان قاتل اعدام گردید

با درنظرداشت نکات فوق، حال اگر کسی پیدا شود وبگوید که آنچه 

مؤرخین وشاھدان عینی از واقعه قتل امیر گفته اند وثبت تاریخ کرده اند، ھمه 

روغ است و فقط آنچه آقای وطنمل شنیده  و روایت کرده  درست است،آیا د

کسی به چین روایتی غیر مستند وفاقد مدرک وبرھان منطقی ارزشی قایل 

خواھد شد؟ به فکرمن که نه،زیرا که بدون مدرک وسند امروزه چنین ادعایی را 

  .کسی قبول نمیکند و باید ھم که قبول نکند
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   نظرشاه علی رضاخان؟متھمان قتل اميراز

فیض محمدکاتب ،مؤرخ رسمی دربار امیر حبیب هللا خان وامیر 

نصرهللا خان حادثۀ قتل امیر وپیامدھای آنرا در جلد چھارم سراج التواریخ 

با توجه به این گزارش ھا برخی .  صفحه را در برگرفته است٩٠نوشته  که  

دثۀ قتل امیرحبیب هللا خان و او جریان حا.از رخدادھا خیلی شگفت انگیزمینماید

پیامدھا اقدامات سردار نصرهللا خان که به شورش سپاه جالل آباد  ودر غل 

وزنجیرکشیدن خاندان سپھساالر نادرخان  وسرانجام به سقوط امارت شش 

 امیر امان هللا خان منتج گردید، بطور روزمره وسلطنت روزۀ امیر جدید 

با توجه به . بت وضبط کرده  استوحتی ساعت واردر سراج التواریخ ث

 دشد تا در مواردی ادبیات خو گزارش اومطلب را پی میگیریم وسعی خواھد

  .بکارگرفته شود) فیض محمدکاتب( مؤرخین

بروایت سراج التواریخ، بال فاصله بعد از شنیدن صدای تفنگچه در 

ر رجال خیمۀ امیر، نایب السلطنه نصرهللا خان و شھزاده عنایت هللا خان ودیگ

بزرگ نظامی از خیمه ھای خود برآمده و به  درخیمه امیر جمع شدند، شھزاده 

عنایت خان بربالین پدر رفت وجسد بیجان پدررا در آغوش گرفت و اشک 

ریخت،مگرنایب السلطنه از دیدن جسد خون آلود برادر ومحل فیرتفنگچه 

ننمود تا قاتل را برسراو امتناع ورزید، و نیزھیئتی برای تحقیق موضوع تعیین 

پیدا و دستگیر کند، گوئی او میدانست که قتل برای آن صورت گرفته تا او را 

به سلطنت برسانند، لھذا حتی از افسرنوکریوال شاه علی رضاخان ھم نپرسید 

که قتل چگونه واقع شده و پھره دار کی بوده آیا قاتل را دیده یا خیر؟ و به 

یتوان با حدس و گمان کسی را متھم حاضرین گفت قاتل معلوم نیست ونم

   ٥٣.کرد

                                                
   ببعد٦٢٣بخش سوم،ص ٤سراج التواریخ،جلد-  ٥٣
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. ًشاه علی رضاخان نیز از مشاھده اوضاع عجالتا خاموشی اختبار کرد

نعش امیر توسط موتر از )  فبروری٢٠(فردای  شب ترور امیر روز پنجشنبه

لغمان  به جالل آبا انتقال داده شد ودر میدان گلف به خاک سپرده شد، و اما قبل 

ا بخاک بپسارند، علی احمدخان ایشیک آقاسی ملکی به حاضرین از اینکه امیر ر

تا جانشین امیر تعیین نگردد، نعش امیرسابق  به خاک سپرده نمیشود وبعد : گفت

دست خود را برای بیعت با سردار نصرهللا خان پیش کرد،مگر شھزاده عنایت 

هللا خان دست علی احمدخان را پس زد و خود اولتر به عموی خود دست 

بیعت دراز نمود وبه تبعیت از وی سایرحضار واراکین نظامی وملکی به نایب 

السلطنه نصرهللا خان اظھار بیعت نمودند واو امیر گردید ومیت بخاک سپرده 

  .شد

،درحالی که شجاع الدوله نخستین فرمان ١٢٩٧روز جمعه دوم حوت 

یکرد، امیر امیر نصرهللا خان را درکابل به شھزاده امان هللا خان تقدیم م

نصرهللا خان برای اطالع سپاه از مرگ امیر و ازدیاد دو روپیه  درمعاش 

عساکر به قشلۀ نظامی رفت وسپھساالر نادرخان ،سپاه را برای رسم تعظیم از 

سپس امیر نصرهللا خان . نایب السلطنه  به سالمی وادای احترام ھدایت کرد

سپاه از .ی برادر یاد کردازقتل امیر بدست شخص نامعلومی وامارت خودبجا

ما « :شنیدن این خبربه ناله وشیون افتاد،امیر آنھا را به سکوت فراخواند وگفت

وشما خادم اسالمیم، نه چاکر یک تنی که از بیھوده گردی وطریق ھوا وھوس 

اکنون شما راست که در حمایت اسالم . نوردی، خودش کشته دست تقدیر آمد

ارید ومکلف به آن ھستید نپوشید ومردانه وار بکوشید و چشم از حقوقی که  د

کمر ھمت به خدمت دین سید المرسلین و حراست ملک ومال وجان وناموس 

   " ٥٤ .این ناله وگریه کارمردان نیست. مسلمین چست بربندید

  سپس سردار عنایت هللا خان سخنرانی نمود واز بیعت خود به عمش 
                                                

  ٦٣٠سراج التواریخ، ھمان جلد، ص -  ٥٤
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نظامی وسپھساالر نادرخان که تا آن یادآور گردید و با شنیدن سخنان او رجال 

لحظه ازامیر شدن نصرهللا خان اطالعی نداشت مطلع شدند وبه وی بیعت 

  .امیرجدید به قصرشاھی بازگشت.کردند

شاه علی رضا با )   حوت٤/ فبروری٢٣( جمادی اول ٢١روز یکشنبه 

سپاه لغمان به جالل آباد رسید وخود بحضور امیر نصرهللا خان  رفت و 

فیض محمد کاتب ، . فاتحه و بیعت نمود و به قشلۀ نظامی برگشتعرض 

پس از ورود اردوی کله گوش ولمقان، در افواه " متذکرمیشود که 

جمھور انام سمر و مشتھر گشت که احمدشاه خان سراسپور، امیر 

معلوم میشود که شاه علیرضا خان  " ٥٥.مبرور را به قتل رسانیده است

ختیار کند وواقعه دستگیری قاتل  ورھائی او توسط دیگر نمیتوانسته خموشی ا

بنابرین کاتب ھم . سپھساالر را به زیردستان وسایر افسران حکایت کرده است

شاه علی رضا خان کرنیل، از زبان کشیک چیان خیمۀ امیر در : اشاره میکندکه

احمدشاه خان سرمیراسپور، امیرمغفوررا به : "کله گوش شنیده بود که 

   ٥٦"ه بودقتل رساند

این آوازه ھا زمانی به وخامت گرائید که شجاع الدوله خان ومالغالم 

وھمراھان شاه با ابالغیه ھا و فرمان ھای شاه امان هللا عنوانی مردم و امیر 

نصرهللا خان به جالل آباد رسیدند وخبر سلطنت و امارت شھزاده امان هللا در 

میر نصرهللا خان  که از سوی ا. میان مردم وسپاه درقشله نظامی پخش گردید

امان هللا دچار تشویش واضطراب  بود، ھمینکه نامۀ مردم کابل وفرمان 

امیرامان هللا بدستش رسید وآنرا قرائت کرد،چنان منویات خود را باخت که 

میخواست ھماندم از بیعت خود به امان هللا خبر دھد، ولی مخالفت ھای میرزا 

ین اوبه مقاومت وجنگ با سپاه کابل ، محمدحسین مستوفی وتشویق وتلق

                                                
  ٦٦٣کابل، ص ١٣٩٠سمت سوم، چاپ  ق٤سراج التواریخ، جلد -  ٥٥
  ٦٦٢سراج التواریخ، ھمان چاپ ، ص -  ٥٦
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نصرهللا خان را از عزمش منصرف ساخت و به تالش ھای بیھوده ای 

  . واداشت

شورش سپاه جuل آباد ودرغل وزو:نه افتادن سپھسا:ر 
  :نادرخان

سپاه در ) ٥٧ش١٢٩٧حوت ٧/جمادی االول٢٤(  روز چھار شنبه 

ھان قاتل امیر حبیب هللا قرارگاه نظامی جالل اباد دست بشورش زدند وخوا

سپاھیان ازمیان خود یک نفر سرباز ھراتی را بنام غالم .خان وقتل وی شدند

سپھساالر نادر خان با اطالع از . رسول به حیث وکیل وقوماندان خود برگزیدند

. شورش سپاه ،برای خاموش کردن غایله بسوی قرارگاه نظامی حرکت نمود

 محمدعلی خان نیز وی راھمراھی کردند، دو  برادرش شاه محمودخان و برگد

او را  ھمینکه سپھساالر وارد قشله نظامی شد، عساکر جلو اسپش راگرفتند و

با ھمراھان وی نیز عین عمل را  از اسپ بزیر آوردند و محبوس کردند و

بزودی خبر حبس سپھساالر وبرادرانش به سردار محمدیوسف . انجام دادند

  وسردار فتح محمدخان امین العسس وخان مصاحب خاص امیر شھید،

احمدشاه خان سرمیراسپور و  محمدعزیزخان ایشیک آقاسی خارجه، و

احمدعلی خان سرخان اسپور، که در محل اقامت شاه محمودخان،باھم نشسته 

ًمتعاقبا امیر نصرهللا . آنھا را سخت مضطرب و پریشان ساخت بودند رسید و

ً فورا کس فرستاد و شھزاده عنایت هللا خان نیزاز بلوای سپاه مطلع گردید،

میرزا محمدحسین خان مستوفی الممالک وعلی احمدخان  خان نایب السلطنه و

 که دونفر اولی آماده رفتن به تگاو ونجراب برای جمع -ایشیک آقاسی ملکی را

                                                
 متنی که قبل از این به سایت دعوت نت وتول افغان فرستاده - ٥٧

 جمادی االول  روز تاج پوشی شاه امان هللا  قید شده که ٢٤شده،روزچھارشنبه 

ه که اشتباه است،  زیراتاج پوشی امیر امان هللا  در روز جمعه صورت گرفت

  . است١٩١٩ فبروری٢٨معادل 
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دستور داد   احضار کرد و-آوری لشکر برای جنگ با امیر امان هللا خان بودند

وند و سپھساالر را از دست عساکر رھا کرده معلوم نمایند که تا به قشله بر

  عساکر چی میخواھند؟ 

به امیرنصرهللا خان عرض کردند که  آنھا نزد سپاه رفتند و برگشتند و

اینکه  عساکر قاتل یا قاتلین امیر شھید را میخواھند وسپھساالر را بخاطر

ت او امیر به قتل رسیده، به سبب غفل نتوانسته از امیر بدرستی حفاظت نماید و

امیر  دو نفر . لھذا تا سپردن قاتل بدست عساکر، وی  در حبس خواھد بود

را نزد عساکر )  صاحب جان پاچا ونقیب صاحب(روحانی با نفوذ  محل

فرستاد، آنھا از سپاه پرسیدند شما چکسی را قاتل امیر میدانید، بگوئید تا او را 

وکیل سپاه گفت ما فتنه نمیخواھم !  کوتاه کنیدبه شما تحویل دھیم ودست از فتنه

به امیرنصرهللا خان گفتند که  ھر دو روحانی بازگشتند و.فقط قاتل را میخواھیم

ایشان به جز قاتل امیر ھیچ چیز دیگر نمیخواھند وعزم تخریب حصار « : 

کسانی را که قاتل میدانند، دالیل  و.واسالمیت ونھب وغارت را جزم ندارند

وچون ... نام به نام نوشته داده اند ت قاتل بودن آنان را اقامت مینمایند وبراثبا

نام نویس را که کرنیل شاه علی رضا خان به خط خود رقم کرده بود، به دست 

 امیر نصرهللا خان دادند، مکشوف افتاد که غالم بچه گان خاص وحضوری و

ت با امیر شھید برادران سپھساالر را که ھمه درکله گوش ومحرم خلوت وجلو

مانعی از دخول وخروج خود، در  در شب و روز وگاه و بیگاه حایل و بودند و

. بیداری اعلیحضرتش نداشتند،رقم کرده بود که فرستاده شوند ھنگام خواب و

وامیر نصرهللا خان امرنمود که ھمه را قرار نام نویس فوجی به دست آورده 

خدمت، چپ و راست، در پی اسامی سپاھیان نوبتی  نزد فوجی گسیل نمایند و

افتاده و از جمله محمدولیخان سرجماعه غالم بچه گان خاص را که با 

علیاحضرت معلومات از بلوای فوج حاصل کرده به سواری موتر، راه کابل بر 

گرفته وشجاع الدوله فراش باشی، که در شب چنانچه گذشت گریخته بود،نیافته 
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محبوس ورھسپر لشکرگاه ساختن آغاز دیگران را پیھم بدست آورده،  و

  ٥٨».نھادند

مقارن این حال، جمعی از سپاھیان نظام که از «:کاتب می افزاید که 

نشراعالن ماھی بیست روپیه تنخواه که اعلیحضرت امیر امان هللا خان در 

شوارع در تاریکی شب امر افگندن کرده  وبه دست  مجامع ومساجد ومعابر و

خونخواھی امیر شھید را بھانه قرار داده بودند، نعره  لوا وایشان افتاده ،آھنگ ب

نشیمن گاه عنایت هللا خان  زنان و چھاریارگویان، از لشکرگاه به درب سرا و

او در پاسخ  شده، خواستار اجازت قتل سپھساالر محمدنادرخان آمدند و

ز استدعای ایشان فرمود که تنھا از کشتن سپھساالر چه حاصل خواھند کرد و ا

به کدام تمنا و آرزو نایل  قطع کردن شاخی ازشجرۀ خبیثه چه خواھند یافت و

بن قلع وقمع  پس باید این گونه درخت بارور تلخ را از بیخ و گشت؟ خواھند

کار عقل نیست که به بریدن غصنی اکتفا بنمائید  و از ریشه بایست کشید کرد و

چ به گوش قبول نشنوده واو ھرچه ازاین سخنان به سپاھیان فرمود،ایشان ھی

اصرارکردند که در حال امر کنید  واجازت دھید که  سخت ایستادند و

از  بکشیم، بعد درخت را سپھساالر را برخاک قبر ولینعم شھید خود کشیم و

نشنیده  در   ایشان گفتار او را،ھرقدر شھزاده تکرار کرد ریشه بر می آوریم و

ر گردیده فرمود خوبست شما خواھش اصرار کردند تا که شھزاده مجبو

مراجعت کنید، من نیز درعسکرگاه می آیم، بعد به حضورم او را از دم تیغ 

ازاین مژده و نوید و وعده دادن شھزاده عنایت هللا خان،سپاھیان  و. بگذارنید

کاله ھای خود را به  خرسندی به جوش وخروش برکشیده و نعره خوشی و

ثنا خوانان از باغ شاھی برآمده، روی  ن ودست خود در ھوا انداخته، دعا کنا

وچون شھزاده عنایت هللا خان از گرفتاری به . عودت   سوی لشکرگاه نھادند

حضور عم خود و راه چارۀ جستن با او در عسکرگاه رفتن نتوانست، تا که به 
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ساعت چھار از روز چھارشنبه مذکور سپاھیان سپھساالر وشاه محمودخان 

ن برگد برادران او را غل و زنجیر به گردن انداخته و محمدعلی خا سراوس و

جانب جای شھزاده عنایت هللا خان از اقامتگاه سپاه  بر عرادۀ شکسته حمل و

ُنقل دادند که اجازت حاصل نموده، ھرسه تن را بر تربت پاک شھید ھالک 

دراین وقت شھزاده که درجای خود نبود و باعم معظم خود خلوت  سازند و

 با او قرار داد که امارت به او مفوض گردیده، خود امیر نصرهللا داشت،عمش

گزاردن افعال حج از خاک افغانستان بیرون شتابد  خان به بھانۀ سفرمکه و

وآنگاه که آتش فتنه خاموش گردد وجوش وخروش برداشته شود،از مکۀ معظمه 

ه یک یا دو یا ب ًزاد ھاهللا شرفا باز گشته به اتفاق مواظب امورامارت شوند و

 .براین قراردر سجل عھد وسوگند نگار داده امضا کردند تن خود واگذار آیند و

٥٩«  

 این ھنگامه سبب شد که مصاحبان خاص امیر شھید به فکر فرار بیفتند 

 شام چھارشنبه بجانب بدر بروند، شاه ولی خان رکاب باشی ھم ٨و ساعت 

بل ھمراھی کند، اما قبل ھشت سرباز را مسلح وموظف کرد تا آنھا را تا کا

  شام مصاحبان به این تصور که اگر فرار کنند، مبادا سپھساالر٨ازساعت 

محمدعلی خان که در منزل سردار عنایت  شاه محمودخان و محمد نادرخان و

زنجیرکشیده شده اند، به قتل برسند،از تصمیم فرار  هللا خان در غل و

 مصمم به فرارشد وبراسپ مگر شیراحمدخان ایشیک آقاسی. منصرف شدند

ھنوز چند قدمی نرفته بود که دید پنجاه  .و درراه کابل روان گردید خود سوار

شصت عسکر مسلح با چراغ ھای ارکین بسوی خانه مصاحبان روانند، دانست 

اندکی بعد سپاھیان به داخل منزل مصاحبان .  که قصد گرفتاری آنھا را دارند

ار محمدآصف خان وسردار محمدعزیز شده، سردار محمدیوسف خان وسرد

خان ایشیک آقاسی خارجه وشاه ولیخان رکاب باشی واحمدشاه خان 
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 سرمیراسپوررا با سایرمردان خانواده دست بسته بیرون آوردند، وشیراحمد

ھمه را درجای شھزاده عنایت هللا خان "کشیدند و خان را نیز از اسپ بزیر

ند ومجموعۀ ھمه را که پانزده تن قید انداخت برده و در حجره ھای حبس و

  ٦٠ ."میشدند، غل به گردن وبند برپای کشیدند

پانزده تن ازخاندان سپھساالر « ،بدینسان بقول فیض محمد کاتب

محمدنادرخان از قبیل پدر وبرادر وعم وعمزاده وشوھر عمه 

وعمه زاده وچھارده نفر از غالم بچه گان خاص وحضوری امیر 

یان نظام ومغلول ومحبوس گردیده، شھید گرفتار دست سپاھ

شب را بدون اکل ونان وشرب آب به  دوچاریأس وھراس آمدند و

سر برده، دوتن از سپاھیان نیز با ایشان در حجرۀ تنگی بربستر 

پس از طلوع آفتاب روز پنج شنبه  حراست محبوسین خوابیدند و

 صبح شخص غالم رسول خان ٨پنجم جمادی االول، به ساعت ٢٥

سپھساالر او را دیده شناخت وبه  ه جانب ایشان نگریسته واز غرف

اندرون محبسش خواسته به دیگران معرفی کرد که وکیل فوجی 

او قتل امیر را به ھمه نسبت داده گفت که قاتل ... ھمین کس است

افواه افتاده بود که  از شما خارج نیست، زیرا که از مدتھا قبل در

قتل امیر کمر بسته و با ھم دراین غالم بچه گان وخاصان دربار در 

واکنون که شما را لشکریان گرفتار ساخته  .امرسازگار آمده اند

اند، پس از تحقیق وتدقیق غامض مکشوف میشود که قاتل کیست و 

 ناگر شما وغیره گرفتاران قاتل یا معاون قاتل نبودید، البته بدو

  ٦١ ».آسیب وضرری رھا خواھید شد

  وکیل سپاه غالم : میگویدمستوفی الممالک  کاتب در مورد گرفتاری
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رسول خان ھدایت داده بود که علی احمدخان ایشیک آقاسی ومستوفی الممالک 

میرزا محمدحسین خان نیز باید دستگیرشوند،وقتی عساکر به عقب علی 

احمدخان رفتند وی به بھانه ای خود را ازچنگ عساکر نجات داده جانب کابل 

لممالک دروازه خود را بروی عساکر نکشود و با فرارکرد ولی مستوفی ا

این امر خشم وغضب عساکر را برانگیحت و یکی ازآن . تفنگچه خود فیرکرد

میان به قشلۀ عسکری شتافته موضوع را به اطالع دیگران رساند واز 

آنسوعساکر چند عراده  توپ را برای کوبیدن منزل میرزا محمدحسین خان 

یوار ھای منزل مستوفی را با خاک یکسان نمودند مستوفی بیرون کشیدند و د

محمدحسین خان «:کاتب میگوید. وخود مستوفی را کشان کشان بیرون آوردند

رابا سربرھنه والی ولجن به روی مالیده ودست برعقب بسته، پای پیاده به 

کمال ذلت وفضیحت چون حیوان قالده به گردن انداخته، کشان کشان  وسقط  

وسپاھیان با سرنیزه تفنگ بر او تاخته، . اخل لشکرگاه کردندودشنام گویان د

در عین ھجوم وازدحام، برگد .  بالدرنگ آھنگ ھالک وبه خاک انداختنش نمودند

محمدانورخان به عزم اینکه لک ھا روپیه از مال دولت وعجزۀ ملت که سالھا به 

شراف جور و اکراه و رشوت اخذ وجمع کرده وھزاران نفر را از اعیان وا

ومامورین را به دسیسه و اعتساف، خانمان برباد دمار وھالک داده است،اگر 

کشته شود، ھمه تلف وضایع میگردد ، پس خود رابردوش او انداخته، 

برگردنش سوار شد و پایھای خویش را از دو طرف برسینه اش اویخته، ھر 

دو دست برسرش گرفت ودر ظاھر چون حمارش سوار آمد و در باطن از 

ھدف نوک سر نیزه شدنش نجات داد، زیرا که سپاھیان از بیم آسیب رسیدن به 

وھم . برگد محمدانور خان، ترک حمله کرده، سرنیزۀ خود را حوالۀ او نکردند

چنان محمدانورخان بردوش او سوار، از الی ولجن به کمال بد حالی در 

 بیت الخالء مبرزش کشانیده  و محمدانورخان از دوشش فرود گشته،به اندرون

دراین حال جنرال عبدالرحیم . مقید داشتند ودرب مکان را برسرش قفل زدند

خان سراز اورسی کشیده وسپاھیان را از قتل میرزا محمدحسین خان مانع آمد 
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فرمود که اگرخون ناپاک ونجس این خوک بی باک را بریزید، گویا در حقیقت 

ا که در نزد اوست، ضایع زیان بزرگی به دولت رسانیده ومنافع ھنگفتی ر

پس بھتراست که او را زنده گسیل کابل نمائید تا دولت پول . وتلف خواھید نمود

ومال خود را از نزد او اخدذ و قبض نموده، بعد ھالکش سازد و از این گفتار 

وممانعت جنرال عبدالرحیم خان، سپاھیان پراکنده شده دست از قتل او 

   ٦٢ ».برداشتند

جمادی (در روزشنبه بیست وھفتم «زاید که فیض محمد می اف

،نظامیان به امر ایشیک آقاسی محمودخان،که از طرف اعلیحضرت امیر )االول

امان هللا خان،وارد جالل آباد شده بود، دست به کار فرستادن محبوسین در 

کابل اقدام نموده وگرفتاران دست خود را که به نام قتلۀ امیر شھید در سالسل 

خته بودند، برعرادۀ ھای حمل اثقال برنشانیده به حفاظت دسته ای واغالل اندا

از سپاھیان وساالری کرنیل شاه علی رضا خان رھگرای دارالسلطنه 

  ٦٣ ».ساختند

درکابل البته بدستور امیرامان هللا خان غل و زوالنه از دست و پای 

س سپھساالر ومتھمین برداشته شد وموضوع قتل مورد تحقیق قرارگرفت  وسپ

از آنجایی که سپھساالر نادرخان دستگیری وبه زنجیرو . به محاکمه سپرده شد

زوالنه کشیدن خود وخانواده خود را از شاه علی رضا خان میدانست، با تمام 

توانش سعی نمود تا اتھام قتل را از خود دور وبردوش شاه علی رضا خان 

علیخان جاغوری از بیندازد، درنتیجه به قول غبار، درکابل شخصی بنام فتح 

خاندان سردار شیرعلی خان جاغوری به دروغ شھادت داد که او قاتل را دیده 

درنتیجه شاه علی .  ومی شناسد و او جز شاه علی رضاخان کسی دیگرنیست

شاه امان هللا پس . رضا محکوم به اعدام شد وسایر متھمین قتل امیر آزاد شدند

                                                
  ٧١٢، قسمت سوم، ص ٤ التواریخ، ج سراج-  ٦٢
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د شد وشمشیر از نیام کشیده دوباره از ابالغ حکم قاضی محکمه از جایش بلن

درحالی که در تمام «. درنیام کرد وگفت من از ریختن خون محکوم درگذشتم 

ًحلقه ھای پایتخت علنا گفته میشد که قاتل امیر حبیب هللا خان، شجاع الدوله 

ھمین شخص بود .است نه کسی دیگری)عضو جمعیت سری دربار(فراش باشی

 خان امین العسس کابل،وزیرامنیت عمومیه، رئیس که در دورۀ امیر امان هللا

انگلیسھا اورا بد . ھیئت تنظیمیه ھرات، وآخر وزیرمختار افغانی درلندن گردید

شجاع الدوله . می دیدند و در سقوط دولت امانیه او را از لندن اخراج کردند

مستوفی . خان در برلین مقیم گردید ودرھمانجا حین جنگ دوم جھانی وفات کرد

در باغ ارگ از ) ١٩١٩(١٢٩٨ ثور١٢الممالک مرزا محمدحسین خان در

 ٦٤».درختی آویخته شد

  

  : قتل اميرحبيب هللا فيصلۀ حزب سری در باربود:غبار

این نکته را باید از نظر دور نداشت که یکی از اھداف مشروطه خواھان 

دوم، تحصیل استقالل کشور از انگلیس واصالحات اداره وتأمین عدالت 

چون امیر حبیب هللا خان مانع بزرگی در راه رسیدن . تماعی درکشور بوداج

مشروطه خواھان به این آرمان سترگ ملی به حساب می آمد، بنابرین آنھا 

باالخره به این فیصله رسیدند تا امیر حبیب هللا خان را ترورکنند و بجای او 

ً مؤقتا برقرار سردارنصرهللا خان را که عنصرضد انگلیسی وضد استبداد بود،

نمایند وسپس جای او را عین الدوله امان هللا خان یکی از عناصر رادیکال 

  ٦٥ .مشروطیت بگیرد

                                                
  ٧٤٥، ص ١غبار، ج-  ٦٤
٦٥

) افغانستان، سیاسی کمزوری او بھرنی مداخله( درکتاب خودداکتر نبی مصدق -  
 کتاب خود از قول روسھامیگوید که قاتل امیر حبیب هللا ١٤٨درپاورقی صفحه 
مصداق اضافه میکند که . یک اجنت انگلیس بود" مصطفی صغير"خان شخصی بنام 

بعدھا در "مصطفی صغير" .این موضوع از سوی حکومت افغانستان نیز پذیرفته شد
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دراین مورد یکی از اعضای رادیکال جنبش مشروطیت ،آقای غبار، 

معلومات جالب ودست اول را در اختیار ما میگذارد و در تاریخ معروف 

وتصامیم آنھا یاد می " سری دربارحزب "از ) افغانستان در مسیرتاریخ(خود

اصالح طلبان . ھستۀ تحول درنفس در بار نیز نشو ونما میکرد«:کند ومینویسد

چون خود قدرت حرکتی . لیبرال درباری از روش امیرحبیب هللا منزجربودند

این شخص . دور یکی ازاعضای خاندان شاھی جمع شوند نداشتند، باید  در

ا او با آنکه مرد ضد استعمار وخواھان استقالل سردارنصرهللا خان نبود، زیر

کشور بود، در ادارۀ دولت دلبسته گی به نظام قرون وسطایی وسلطنت مطلق 

پس یگانه شخصی که در آن خانواده مورد توجه .... العنان شخصی داشت

لیبرالھای در بار قرارگرفت، عین الدوله امان هللا خان جوان صاحب نظر و 

 ومتواضع بود که به زودی در رأس یک حلقۀ متجدد در بار ترقی خواه زحمتکش

قرار گرفت و او توانست نایب السلطنه را به حیث رئیس این انجمن سری 

شامل نقشۀ کودتای نماید، که درنظر بود امیر در جالل آباد توسط عسکراز بین 

نایب السلطنه ھم برای تحصیل . برده شده وجایش به نایب السلطنه داده شود

نایب السلطنه که از دولت انگلیس . ستقالل واصالح اداره داخلی مجاھدت نمایدا

برای اطمینان خاطرنایب السلطنه . [متنفر وازادارۀ برادر ناراض بود، پذیرفت

ده دوازه نفر از اعضای جمعیت سری عھد نامه یی  ] واجرای این کودتا

   ٦٦».سپردند درقرآن تحریر وامضاء نموده به سردار

                                                                                                    
اما داکترمصداق ماخذ .ترکیه دستگیر و به دستور اتاترک محکوم به اعدام گردید

) یشجاع الدوله غوربند(این ادعا را نشان نداده است درحالی که غبارقاتل امیر را 
خسر » سردار احمدشاه خان«میگوید وفرھنگ از قول نماینده ھند درافغانستان ، 

ارباب نظام الدين ظاھرشاه را نام برده است و باالخره داکتر وطنمل قاتل امیر را 
ازاین ھمه نظریات مختلف معلوم میگردد که قاتل امیر . معرفی میکندخان کامه وال

  .بطور دقیق تا ھنوز مشخص نیست
  ٧٢٥، ص ١ غبار، افغانستان در مسیرتاریخ، ج-  ٦٦
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نام امضا کنندگان این تعھدنامه را نمی برد ولی از کسانی که در غبار 

در «:دربار ھوا خواه شھزاده  جوان امان هللا خان بودند، اینطورنام می برد

دربار اشخاصی چون محمدولی خان وشجاع الدوله خان وغیره، در اردو 

لی ودر خارج ھردو رجا) ًظاھرا سپھساالر نادرخان وبرادرانش(افسران بزرگی

، سردار عبدالقدوس خان اعتماد )بعدھا شمس المشایخ(چون فضل محمدمجددی

مردم کابل . الدوله ویک عده دیگرھمه طرفدار عین الدوله امان هللا خان بودند

ًوقسما اطراف او را می شناختند مخصوصا درایام وکالت سلطنت که سال  ً

ستغاثه کنندگان دوماه در پایتخت  مینمود، بازرسی او را به امورمردم وا

ًکسیکه او را جدا مراقبت وتعقیب . ومحبوسین دیده و به او حسن نظر داشتند

بود که ھر ) پدر استاد خلیلی(میکرد،میرزا محمدحسین خان مستوفی الممالک

حرکتی را درکابل اعم از نشرات مخفی ویا فیر برامیر وغیره را به گردن عین 

د وعین الدوله وحلقۀ دربار چون ھدف الدوله بارمیکرد، درحالی که چنین نبو

. ًعمده یی در پیش داشتند،ابدا دست به کارھای بیدارکننده وتھدید آمیز نمی زدند

برعین الدوله ظنین شد و او  ]بنابر راپورھای مستوفی الممالک[معھذا امیر

مگر این ھردو براثر وساطت . ومادرش را مورد تھدید حبس و طالق قرار داد

  .  نجات یافتند نائب السلطنه

 در شوربازار] از جانب عبدالرحمن لودین[فیرتفنگچه برامیر١٩١٨در 

در . بعمل آمد واین حادثه نامعلوم حلقۀ سیاسی دربار را مضطرب ساخت

زمستان ھمین سال حزب سری دربار فیصله کرد که امیر حبیب هللا خان را در 

اما . اول به پادشاھی بردارندجالل آباد از بین برده ونایب السلطنه را در مرحلۀ 

و به پارتی . نایب السلطنه  در روز معین از خانه خود در جالل اباد خارج نشد

. که بکشتن برادرموافقت ندارم ولی به حبس اومخالفت نخواھم کرد اطالع داد

پس تمام . این عمل نایب السلطنه  حزب در بار را از بنیاد در لرزه اندخت

رح شده معطل گردید وتا یک سال دیگر تنفس عین الدوله اقدامات ونقشه ھای ط

رفقایش به شماره افتاد، زیرا زندگی ھمه در دست نایب السلطنه بود و قرآن  و
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نایب السلطنه  ]گرچه[عھد نامه پارتی در دست او سند غیر قابل تردید بود، 

مگرھمه اعضای پارتی به [در معرض ھالکت قرار نداد معاھدین خود را

البته پارتی خاموشانه درکمین فرصت بود تا سال .]ی خود آویزان بودندتارمو

 فبروی ٢٠شب .(لغمان کشته شد در رسید و امیرحبیب هللا خان در ١٩١٩

سردار نصرهللا خان ) ش١٢٩٧اول حوت( وفردای آن پنجشنبه) ٦٧ ()١٩١٩

ن برداشته شد وبعد مراسم تدفیامارت برادرش قبل از خاک سپاری امیرشھید به 

   .اجرارگردید

 دو سند مھم تاریخی مربوط به دانشمند افغان داکترعبدهللا کاظم

: امارت نصرهللا خان را عنوانی شھزاده امان هللا خان چنین گزارش میدھند

اولین فرمان امیر نصر هللا خان از جالل آباد عنوانی سردار امان «

رخ شام هللا خان عین الدوله و اھالی مقیم دارالسلطنه کابل، مو

 ١٣٣٧ جمادی اول ١٨ شمسی مطابق ١٢٩٧پنجشنبه اول حوت 

  :قمری، تحریری قصر شاھی جالل آباد 

عالیجاه ارجمند سعادتمند عزیزالوجود بجان برابرم عین الدوله و باقی «

منصبداران نظامی و ملکی و معتبرین و اھالی علماء شرع شریف و کالنتران 

ابل بدین مبین متین حضرت سیدالمرسلین پایتخت حاضرین دربار دارالسلطنه ک

  .صلی هللا علیه و سلم استوار و محکم بوده مأمون و محفوظ باشند

چونکه اعلیحضرت خلد آرامگاه حضرت سراج الملة و الدین پدر معظم و 

برادر مھربان و پادشاه من و امیر پادشاه و پدر و برادر شما ھا برای دورۀ 

 ماه حال منزل خیمه گاه اوشان ١٨ شب پنجشنبه رفته) لغمان ـ نویسنده(لمقان 

در کله گوش بوده آرامگاه خود آرام کرده بودند، بوقت عمل سه بجه شب 

مذکور بفیر گلوله تفنگچه کدام شخص کافر بیدین شریر و نامعلوم به شھادت 

؛ روز پنجشنبه مذکور نعش شھید سعید خلد ) انا هللا و  انا الیه راجعون. (رسید
                                                

   ،٧٢٦، ص ١ غبار، افغانستان در مسیرتاریخ، ج-  ٦٧
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 را به آرامی به حمل موتر به باغ شاھی جالل آباد آورده سران و آرامگاه

  .سرکرده گان حاضرین جالل آباد را از واقعۀ جانکاه مذکور واقف نمودیم

شھزاده عنایت (ارجمند سعادتمندعزیزالوجود  بجان برابرم معین السلطنه 

 و اوالده و باقی خاندان جلیل الشأن شاھی) هللا خان فرزند بزرگ امیرـ نویسنده

جد امجدم و سادات و علما و منصبداران نظامی و ملکی و معتبرین و عمله و 

اھالی کار و سایر رعایای نظامی و ملکی بحضورم حاضر و مسئله شرعی فقه 

ِشریف که مأخذ از کالم َملک عالم و احادیث نبوی صلی هللا علیه و سلم است 

صب امیر نشود، نعش شھید از راه دین و ھوس بحضورم عرض نمودند که تا ن

ھمه متفق الرأی بیعت امارت برای من . سعید خلد آرامگاه بخاک سپرده نمیشود

اگرچه این ماتم جانکاه بسیار صعب بود و شاق گذشت اما حمایت . نمودند

ناموس اکبر که دین متین است و حفظ ناموس شما اھالی ملت و دولت علیه را 

بول فرمودیم و نعش شھید سعید بروز مذکور باالتر دانسته بیعت جمھوری را ق

به خاک سپرده شده از واقعه و امر امارت خویش قرار بیعت فوق شما ھا را 

شما ھا غم و الم و اندوه این واقعه را به امر دین متین . آگاھی نمودیم

سیدالمرسلین صلی هللا علیه و سلم تکیه داده برای تن وجودیکه سبب حفظ 

 و برادر شما ھا بود، طلب آمرزش نموده خود ھا را بفضل ناموس و بعینه پدر

خداوند جمع دارید که خداوند بفضل خود حفظ امور دین و دنیای شما اھالی 

ملت را مینماید و از خداوند تبارک و تعالی مسئلت مینمایم که دین مبین حضرت 

را از سید المرسلین صلی هللا علیه و سلم را از چشم زخم زمانه نگھداشته و م

روی مرحمت خداوندی خویش توفیق عنایت فرماید که خدمت دین اسالم که 

برای ھر پادشاه مسلمان واجب و الزم است که بجا بیاورد و بجا آورده است، 

تسلط دشمنان دین را حتی الوسع کوتاه دارم و خود را و شما ھا را با جمیع 

ر توانا سپرده یاری از ًاھالی اسالم خصوصا اھالی افغانستان را بخداوند قاد

درگاه حضرت الھی میخواھم و امید اجابت را دارم چون الزم بود شما ھا را 

  )امضاء  امیر نصر هللا( »            .ر و اطالع دادمخب
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آقای داکتر کاظم دومین فرمان امیر نصر هللا خان را عنوانی شھزاده 

به وسیله شجاع الدوله امان هللا خان که ھمزمان با فرمان اولی تحریرشده و 

خان غوربندی فراشباشی روز بعد به ساعت ده بجه صبح جمعه مورخ دوم 

  برای شھزاده در قصرعین العماره کابل تسلیم داده شد ١٢٩٧حوت 

  :نیزگزارش داده که حاوی مطالب فرمان اولی است وعالوه میکند

 ظھر باوصول فرمانھای امیرنصرهللا خان به دارالسلطنه کابل، حوالی

روز جمعه دوم حوت شھزاده امان هللا خان عین الدوله که وکیل پدر در کابل 

او در قدم اول صاحب . بود، در برابرنصرهللا خان و امارت او اقدام کرد

منصبان و عساکر را فرا خواند و درباره شھادت پدر خود و دست اندرکاران 

 کسی که تخت ًمن قاتل را قریبا می شناسم،«: آن صحبت نمود و گفت 

سلطنتش را پیش از آنکه ادنی تشبثی در پیدا کردن قاتل کند، بی استحقاق برای 

من دست ھمه مردمی را که در کله گوش « : و عالوه کرد » خود تعیین نمود

بودند، بخون گلگون ناحق ریختۀ پدر خود آلوده می بینم ومن عزم کرده ام که 

  .»خون پدر را به ھدر نمی گذارم

وقت پیش از ھمه نائب ساالر صالح محمد خان صادقانه دست دراین 

اگر کسی ھست که خون پدر خود «: شھزاده امان هللا خان را گرفت  و گفت

را میگیرد، من باھمه ھستی خود آماده ام و در رکاب ھمایونی به ریختاندن 

دراینجا حاضرین ھمه دست بیعت داده از حاضر بودن . »خون خود حاضرم

   ٦٨ .اب شھزاده اظھار آمادگی کردندخود در رک

داکتر کاظم می افزاید که ، شام ھمان روز شاه جدید امان هللا خان 

ًاعالمیۀ  ذیل را شخصا تسوید و به تعداد دونیم ھزار نسخه در مطبعه حروفی 

                                                
داکتر عبدهللا کاظم،  جریان این ریداد تاریخی درشماره اول سال اول -  ٦٨

 . به نفصیل درج شده است٩جریده امان افغان، صفحه 
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کابل به چاپ رسانید و امر کرد تا به سرعت بین مردم در مرکز و اطراف 

  . توزیع  گردد

uميه سلطنت امير امان هللا خانمتن کامل اع  

  » اشتھار واجب ا:ظھار«تحت عنوان 

  ای ملت معظمۀ افغانستان، نام سرزمین اسالمیه و ای رعایای صادقه و «

 فرزندان حقیقیه پدر من و پدر شما اعلیحضرت سراج الملة والدین خاقان 

  !ه استمغفرت قرین که شھید گلولۀ طپانچۀ غدار و خیانت ارباب جنایت گردید

برھمه شمایان اعالن و اعالم  میشود که آن تاجدار بزرگوار که یک 

پادشاه مسلمان و از قوم و ملت غیور ھمین مملکت پاک و مقدس افغانستان بود 

 ماه جمادی ١٨یعنی پادشاه شما و از قوم و جنس شما بود، در لیله پنجشنبه 

لمقان تشریف  در اثنای که موقع کله گوش نام موضع ١٣٣٧االول سنه 

داشتند، درساعت سه بجه شب در بستر خواب گاه حضرت شاھانه شان 

  )انا� و انا الیه راجعون. (بضرب گلولۀ طپانچه شھید کرده شدند

این ماتم و مصیبت را برای خودم خاص نمیدانم بلکه خودم را با شما 

و شریک درغم و ماتم می شمارم زیرا آن شھریار خوبی کردار پدر ھمۀ ما 

از سرخون پدر فرزند صالح «: شما بود بنابرین چنانچه شاعری گفته است

، برما و شما فرض و واجب است که ھمۀ مایان باالتفاق برادروار »نگذرد

انتقام پدرم که شھید مظلوم دست خائنان دین و دولت اسالم گردیده حاضر و 

  .کمر بسته شویم و تا انتقام آن خون را نگیریم، آسوده ننشینیم

خود من که در وقت حیات پدر بزرگوارم به مقام وکالت دارالسلطنۀ کابل 

از طرف حضرت شاھانه شان موکل و مؤظف بودم و حال به اصالت آن بار 

ًسنگین امانت را متوکال و معتصما با� در عھده خود گرفتم و برتخت سینۀ  ً

  .نمودمافغانیه بر دو مقصد بسیار مقدس و مھم بالعز و االقبال جلوس 
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اول مقصد خدمت دین مبین حضرت سیدالمرسلین محمد مصطفی صلی 

هللا علیه و سلم است که برترین و احسن ترین مقصد و مآرب ھمان است و آن 

و ملت غیور ) ص(بدین پوره میشود که شما امت ناجیۀ حضرت محمد االمین 

 و و دیندار افغانستان نشین محض بھمین مقصد مقدس نخستین با من ھمدل

ھمزبان گردید و دست وفاق و اتفاق را به یکدیگر داده در مقابل حمالت و 

ولیکن درین خصوص شرط . مھاجمات دشمنان دین و ملت حاضر و مھیا باشید

اول ھمین است که ما فرزندان آن پادشاه رحیم القلب بسیار مھربان انتقام خون 

  .ناحق بسیار آشکار و عیان او را باید بگیریم

این خون ناحق و غدر مطلق از دوحال خالی ! و قوم عزیز منای ملت 

یا به تحریک سرانگشت خارج بوقوع آمده خواھد بود، یا از داخل است : نیست

که ھم ازطرف چنان شخصی بوده خواھد بود که مدعی سلطنت بوده باشد تا او 

را برداشته، خود برجایش بنشیند و بھر صورت خود من که انشأهللا فرزند 

لح و صلبی شان ھستم تا انتقام خون پدر خود را نگیرم، شمشیر در غالف صا

نخواھم کرد و از ھمه شما برادران دین و وطن امید دارم که مرا دراین حق 

  .صریح من برادروار مددگاری رسانید

انصاف شود یک آدمی چون از شما رعایا پدرش کشته شود، در پیش من 

واویال می کنید، اینک حال قضیه بعکس آن واقع آمده خود را بخاک ھا میمالید و 

شده یعنی من که در این وقت با بیعتی که اھالی دارالسلطنه و نواحی آن و 

مشایخ کرام و سادات عظام از صنف جلیل عسکری و ملکی مردانه وار با تمام 

غیرت و شھامت کرده اند، باالستحقاق پادشاه شما و در حقیقت خدمتگار 

مال و ناموس شما ھستم، پدر کشته میباشم و از شما مددگاری محافظۀ جان و 

  .مقصد اول من ھمین بود که گفته شد. و ھمدردی خون پدرم را میخواھم

 قبول نمودنم بار امانت را این است که در یک بار دوباری :مقصد دوم 

که به وکالت سلطنت مأمور شده بودم البته تا به یک درجه به شما برادران 
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رعیت و ملت خود را شناختانده باشم که یگانه آرزوی من بحق وطن و 

رسانیدن مظلومان و داد ستادن بی نوایان است، نیت یگانه من ھمین است که 

استعداد و قابلیت خدادادی که ذات اقدس خالق عظیم الشأن ما در خصوص 

اجرای عدالت و رفع ظلم و بدعت در دماغ و قلب من القا فرموده است، آنرا 

  .ز قوه بفعل بیاورما

برھمه شما رعایای صادقه و ملت نجیبۀ خود این را :  اول 

اعالن و بشارت میدھم که من تاج سلطنت اسالمیۀ افغانیه را بنام 

استقالل و حاکمیت آزادانه داخلی و خارجی افغانستان بسر نھاده 

مختصر معنی استقالل و آزادی داخلی و خارجی دولت اینست  ام؛

ین دولت ما را بعضی دشمنان خارجی ما سلطنت که قبل از

بااستقالل آزاد داخل و خارج نمی دانستند بلکه در بیرون ما را آزاد 

نمی شناختند،  حاالنکه مانند مردم افغانستان یک قوم جلیلی که 

آزادی را سعادت خودھا و از ادوار تاریخ بھر طرف دنیا باربار 

حمایت و یا آقایی کدام دولت شناختانده باشد، چطور میشود که نام 

آگاه و دانا ! خارج غیردین و ملت خود را برخود قبول کند؟ حاشا

  . باشید

دولت افغانستان ھروقت آزاد ومستقل ! ای ملت وقوم نجیب من 

بوده و خواھد بود و من بھمین نام مقدس حکمرانی آنرا قبول کرده و 

ملت آزاد و  بشما بشارت دادن را ضروری دانستم که شما قوم و 

مستقل ھستید که حق حمایت و نگرانی ھیچ کدام دولت خارج 

  .برشما نیست

    پادشاهدیگر اینکه حضرت پروردگار ما خالق یگان الشریک و النظیر که
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وشاورھم فی االمر فاذا عزمت : پادشاھان است در کالم برحق خود میفرماید

دا و رسول خدا را رھبر فتوکل علی هللا، اینک من چنانچه درھمه امور کالم خ

  .ھمه کارھای خود اتخاذ کرده ام

بردین استوار، در حفظ ! ای ملت عزیز و ای قوم با تمیز

ناموس دین و دولت و ملتی خود بیدار، برنگھبانی و دوستی خود 

  .ھوشیار باشید

در انتقام خون پدر حقیقی من و پدر معنوی که به حقیقت پدرشما بود، 

باقی از درگاه حضرت اقدس . ی ھمت را پرفشار داریدبامن دست اتفاق و پا

 خیر و توفیق بنی نوع انسانالیزال خود و شما و جمله اھل اسالم و 

 غبار با کمی تفاوت جریان دریافت فرامین امیر نصرهللا خان ٦٩».میخواھم

ھمینکه امیر حبیب «:وعکس العمل شھزاده امان هللا را گزارش داده مینویسد

 صبح ١١روز جمعه بساعت :کاتب[  فروری ٢٣خبرمرگ او در هللا کشته شد،

توسط شجاع الدوله خان فراش باشی، آنکه گفته میشد ] ٧٠ش،١٢٩٧دوم حوت

کشندۀ امیراست وھم عضوحزب سری در بار بود،بکابل رسید ومجلسی مرکب 

از افسران ورجال بزرگ دربار بریاست شھزاده امان هللا خان عین الدوله 

دراین فرمان گفته . شاه جدید امیر نصرهللا خان قرائت گردیدمنعقد و فرمان

شده بود که امیر بدست مردناشناسی کشته وسردار نصرهللا خان نایب السلطنه 

به پادشاھی برداشته شد، بایستی عین الدوله بیعت نامه کابل را گرفته به جالل 

 شاه وفادار است امان هللا خان که میدانست اردوی افغانستان به... آباد بفرستد

شھادت امیر به تحریک کسی است که خود طالب سلطنت :بایستاد وگفت

،لھذا من بدستان خون آلود بیعت نمیکنم )منظور سردار نصرهللا خان بود(است

                                                
/ ٨/ ١٩"د تاریخینگاھی به چند سن" افغان جرمن آنالین، مقالۀ داکترکاظم - ٦٩

  ٦٧٠-٦٦٧، بخش سوم، ص٤سراج التواریخ،جلد: نیز/٢٠١٢
  ٦٤٤ سراج التواریخ ھمان جلد،ص-  ٧٠
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کسی که با رأی من موافق است بدست . وبه تنھائی برای گرفتن انتقام حاضرم

محمدخان نایب ساالر راست من بایستد و نخستین کسی که  پیش شد صالح 

او دست امان هللا خان را به بیعت گرفت و . قوماندان لوای اول سپاه کابل بود

درباریان موقع .وفاداری خود را اظھار داشت و در دست راست او بایستاد

جنرال عبدالوکیل خان بیرون رفت وسپاه کابل را .شناس نیز از او تبیعت کردند

امان هللا خان . نه بحالت تیارسی در آوردبسرعت احضار ودر برابر سالم خا

سپاه حافظ کشور :سواره رفت وسالم عسکر را پذیرفت ودرنطقی که نمودگفت

درحالی . واستقالل مملکت است  پس باید رفاه و آسایش او مد نظردولت باشد

عساکر سالم شاھی نواخت . که سابق چنین نبود واما در آینده چنین خواھد بود

  .ا در آمدوتوپخانه به صد

 فبروری مردم کابل  وقشون پایتخت درمیدان مرادخانی ٢٤ فردا 

امیرامان هللا خان سواره وتنھا در بین جمعیت داخل شد . اجتماع بزرگی نمودند

ودرحالی که شمشیربرھنه در کمر آویخته بود، درھمینجا بود که او نطق 

 وآزادی فردی را او استقالل خارجی افغانستان. مشھور وتاریخی خود را نمود

و از مساوات وبرابری، آزادی ملت وتأمین . در داخل کشور اعالن کرد 

غریو شادی وتھنیت از جمعیت . عدالت وصداقت دولت جدید حرف زد

     ٧١». برخاست

  

 :استعفای نصرهللا خان از امارت

 جمادی االول، سردار نصرهللا خان از امارت ٢٥پنجشنبه  در روز

ه روزآن را در مراسم سوگواری وجمع آوری بیعت از شش روزه خود که س

مردم محل گذرانده بود وسه روز دیگر را با تشویش واضطراب از ناحیه عدم 

                                                
  ٧٥٣ - ٧٥٢، ص ١ غبار، افغانستان در مسیرتاریخ، ج-  ٧١
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قبولی امارت وی از جانب شھزاده امان خان وتوطئه ھای مستوفی الممالک 

وقاضی عبدالرزاق برای مقاومت وجنگ با امیرامان هللا خان گذشتانده بود ولی 

 تحقق ھیچ یک از گفته ھای آنھا نشده بود، سرانجام مجبوربه استعفا از موفق به

امارت و بیعت به امیر امان هللا خان گردید وبیعت نامه را با این عبارات 

  :نوشت وبه کابل گسیل داشت

حضرت الھی جل سلطانه وجود عزیز فرزند ارجمند «

ادث روز کامگار ونوردیدۀ برخوردار امیر امان هللا خان را از حو

گار برکنار داشته،به مقاصد دارین کامیاب گرداند،وچون به موجب 

التجا و بیعت ارجمندان سعادتمندان معین السلطنه وعضد الدوله 

وباقی ارجمندان عزیران وخدام حضور وصاحب منصبان نظامی 

ًوملکی امارت افغانستان را قبول کرده، مشروحا به حضور آن 

در ثانی اطالع دھی  آن  .  داده بودمارجمند عزیز الوجود اطالع

فرزند ارجمند برای من رسید ومعلوم شد که مردمان دارلسلطنه 

کابل به حضور شما بیعت نموده و شما قبول امارت  دولت 

افغانستان را برای خود کرده اید، لھذا چون خود من خواھش 

امارت را نداشتم، ومحض از برای سرپرستی شمایان ولحاظ حفظ 

ملت افغانستان آن بارگران را بردوش خود قبول نموده بودم دین و

وھرگز به نفاق وآزردگی شما روا دار نبودم ونیستم وشما را فرزند 

دلبند ارجمند خود می شمارم، بنابرین خود من به رضا ورغبت 

خود، از امارت افغانستان استعفا نموده از درگاه حضرت الھی جل 

د ارجمند را نیک و مبارک وپاینده و جالله، امامت وامارت آن فرزن

خود من عازم دارالسلطنه کابل .انشاء هللا تعالی.باقی میخواھم
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گردیده،وبه دیده بوسی فرزند ارجمند خود کامیاب شده، دست بیعت 

  ٧٢» .برای آن فرزند ارجمند خود خواھم داد باقی ایام به کام باد

ًن استعفانامه فورا بگفتۀ کاتب،اعلیحضرت امان هللا خان با رسیدن ای

آنرا فوتوگرافی کرده به تمام والیات وقشله ھای نظامی فرستاد تا جلو ھرگونه 

وھم روز نھم حوت ماه شمسی را روز جشن فتنه را گرفته باشد 

    ٧٣.امارت خود قرار داد

روزجمعه نھم (ھمزمان با مواصلت استعفای امیر نصرهللا خان در

ان هللا  برای اعالم تاج پوشی خود با شھزاده  ام) ١٩١٩فبرورى ٢٨/حوت 

به مسجد عیدگاه رفت و ) بعدھا شمس المشایخ (ھمراھی فضل محمد مجددی 

  : به مردم افغانستان و شھریان کابل سخنرانی کردو گفت 

 اول برھمه رعايای صديق ملت نجيبه خود اين را اعالن و «

 وحاکميت بشارت ميدھم که من تاج سلطنت افغانيه را بنام استقالل

  » ٧٤ .داخلی و خارجی افغانستان  بسر نھاده ام

من اين لباس سربازی را از تن ! ملت عزيز من «:  وبعد گفت

! بيرون نمی کنم تا که لباس استقالل را برای مادر وطن تھيه نسازم

 من اين شمشير را در غالف نمی کنم تا که غاصبان حقوق ملتم را  

ملت عزيز و ای سربازان فداکار ای ! ننشانم ] شان[به جای خود

                                                
  ٧٠٨، قسمت سوم، ص ٤ سراج التواریخ، ج-  ٧٢
  ٧٠٨، قسمت سوم، ص ٤ سراج التواریخ، ج-  ٧٣
، اعالمیه اشتھار امیرامان هللا ٦٦٩بخش سوم،ص ٤سراج التواریخ،جلد-  ٧٤

  خان
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بياوريد آخرين ھستی خود را برای نجات وطن ، بيائيد تا که ! من 

   »    ٧٥ !وطن فدا سازيم   سرھای پرغيرت خود را برای خالصی

این سخنان شاه آزادی خواه از جانب سربازان وافسران و شھریان 

یکی از . بدرقه شد! ن هللاھای هللا اکبر و زنده باد امیر اما کابل با غریو ونعره 

شاه امان .  است١٩١٩ اپریل ۱۳روزھای پراھمیت تاریخی برای افغانھا روز 

  هللا در این روز، مجلسی 

در دربارکابل، شامل دپلوماتان خارجی وبزرگان ومشران ملکی ونظامی 

من : " کشوربرگزار، ودرآنروز استقالل افغانستان را با این جمالت اعالم کرد

ًمملکت خودم را از لحاظ داخلی و خارجی کامال آزاد و خودم و 

بعد از اين کشورما، مانند ساير دول و . مستقل اعالن نمودم 

قدرتھای جھان، آزاد است و به ھيچ نيروی، به اندازه يک سر موی 

اجازه داده نمی شود که در امور داخلی و خارجی افغانستان 

قدام نمايد، گردنش را با مداخله نمايد و اگر کسی به چنين امری ا

حافظ (و سپس رو بجانب سفير انگليس » .اين شمشير خواھم زد

سفير انگليس با » ! آنچه گفتم فھميدی « : نموده پرسيد) سیف هللا

    ٧٦ ».بلی فھميدم: حترام و تعظيم جواب داد

 اپریل ١٣وقتی امان هللا خان از کشتاروحشیانه استعمارگران در روز 

لف ھند مطلع شد، درمحکوم کردن آن مجلسی ترتیب داد و با در شھرھای مخت

یادآوری از قتل عام مردم ھند  درالھور،دھلی، جاللیان واالباغ امرتسر، اشک 

مردم آزادی خواه . ریخت ومردم را به جھاد علیه انگلیس دعوت  کرد

                                                
، بخش ٤ ،سراج التواریخ،جلد۸ حبیب هللا رفیع، مقدمه  حاکمیت قانون،ص - ٧٥

 )اعالمیه اشتھار امیرامان هللا خان(٣٦٩سوم، ص
 .۶۵ دبلیو،ادمک، تاريخ روابط سياسی افغانستان، ترجمه زھما، ص- ٧٦
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خود ۱۹۱۹افغانستان به صدای برحق شاه جوان خود لبیک گفتند و تاسوم می 

  .ای سومین نبرد یعنی جنگ استقالل آماده کردندرا بر

مردم افغانستان در تحت رھبری زعامت  جوان ودلیرخود شاه امان 

هللا،نخستین مردمی بودند که باقوی ترین قدرت استعماری وقت، یعنی انگلیس 

که آفتاب در قلمروش غروب نمیکرد، قھرمانانه رزمیدند و سرانجام انگلیسھا 

 متارکه جنگ و مذاکره برای استرداد استقالل کشور خود را وادار به قبول

نتیجۀ منطقی این مذاکرات پیمان صلحی بودبین نمایندگان افغانستان . ساختند

 اسد ٢٨ اگست در راولپندی امضاگردید و در٨وحکومت ھند بریتانوی که در 

م به توشیح شاه جوان وبیدار افغان رسید و افغانھا ۱۹۱۹ اگست ۱۸مطابق  

 را بحیث روز استرداد استقالل خودشناختند  اسد٢۸ھمين روز  آن پس از

  .و آن را ھرساله گرامی میدارند

  :نتيجه

که رھبر واقعی آن ( یکی از اھداف نخستین مشروطه خواھان دوم

ًولی درظاھرا سردار نصرهللا خان برادر امیر، ودر واقع )محمود طرزی بود

، حصول استقالل )مود طرزی قرارداشتشھزاده جوان امان هللا خان داماد مح

با توجه به اھداف جنبش مشروطیت، تصمیم قتل . افغانستان از انگلیسھا بود

امیر ازسوی اعضای  جبنش گرفته شده بود وبعد ازامضا در حاشیه قرآن به 

سردارنصرهللا خان سپرده شد و چون عمل سوء قصد برجان امیر در 

دین ،خطرجدی را متوجه جنبش کرده بود شوربازار کابل توسط عبدالرحمن لو

و امیر دادن سزا به اعضای جنبش از قبیل عبدالرحمن خان وعبدالھادی خان 

داوی،ودیگر مظنونین را به بازگشت خود از لغمان موکول نموده بود، بنابرین 

اشخاص موظف برای نجات اعضای جنبش پیش دستی نمودند و کار امیر را 

  .ا ازمرگ نجات دادندتمام کردند وگروه خود ر
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پوھاندحبيبی در کتاب جنبش مشروطيت متذکر ميگردد که، حبس داوی 

 در زندان ار گ بسيار پر آزار بود ومدت ھقت ماه را در غل و زنجير گذرانيد،

زيرا به اتھام شرکت در عمل سوء قصد بر جان امير حبيب هللا خان با عبد 

ود و بزنجير و زوالنه کشيده الرحمن لودين، عامل سوء قصد دستگير شده ب

شده بود و قراربود امير در باز گشت از جالل آباد او را با عبدالرحمن لودين 

اعدام نمايد، اما اجل به او مھلت نداد و خود در شکارگاه کله گوش لغمان شکار 

  . ٧٧.گلوله کسی ديگر شد

 با نظرداشت آنچه گفته آمدیم، معلوم میگردد که قتل امیر، یک تصمیم

انفرادی نبوده بلکه از سوی حزب سری در بار با مشورت رجال مؤثر دربار 

بشمول نایب السلطنه برادر امیر وعین الدوله پسرامیر وسپھساالر 

محمدنادرخان وبرادرانش و محمدولی خان  خان دروازی سرجماعه غالم بچه 

گان خاص وشجاع الدوله خان غوربندی طرح وتطبیق شده است، وجای برای 

ین خیال پردازی باقی نمی ماند که امان هللا خان، چنین امر بزرگی را با یک ا

 درمیان بگذارد و از او تقاضای رفع مشکل )داړه مار(راھزنی زندانی متھم به 

واو ھم مثل ھیروی فلم ھای بالیود ھندی کار امیر را در . افغانستان را بنماید

ه  سلطنت برساند وسرانجام بعد یک چشم زدن  یکسره کند وامان هللا خان را ب

از جنگ ھای نامرئی با انگلیس،جسدش نه در ھدیرۀ ابائیش درکامه یا ننگرھار 

  ؟ .بلکه  درگوشه ای از چمن حضوری کابل بخاک سپرده شود

  پایان 

  

  

  
                                                

   ۱۳۰ حبیبی،جنبش مشروطيت،چاپ اول،ص -  ٧٧
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  مقالۀ پنجم

  
  

  !آقای ستانيزی

  برای بی اعتبار ساختن استقuل کشور،

   گـيريد؟میان انگليس وپاکست    چقــدر پول از

  

  )٢٠١٤سپتمبر ١٥- ٧نوشته شده در           (

  

، خانم زھره داود، بمناسبت بزرگداشت ٢٠١٤ اگست ٢٣درتاريخ [ 
 مين سالروز استرداد استقuل افغانستان،بدترين وتوھين آميز ٩٥از 

ترين برنامه تلويزيونی را به مردم افغانستان تقديم کرد، شنيدن کلمات 
غانستان،وشاه امان هللا محصل استقuل کشور،از توھين به استقuل اف

برای من چنان تکاندھنده بود ) داکترستانيزی(سوی مصاحبه شونده
که دوشب خواب را از چشمانم  ربود، وشايد مثل من، قلوب ميليونھا 
افغان با احساس ديگر را نيزجريحه دارکرده باشد،من برای کاھش 

واھم درد ھموطنان خود را نيز اين درد بزرگ،با نوشتن اين مقاله ميخ
  ]٢٠١۴/ ٧/٩سيستانی. کاھش دھم

  

  :مدخل

 سال پیش به بعد،  ما ١٣از زمان حملۀ امریکا برافغانستان، یعنی  از 

شاھدیم که تجلیل از روز استرداد استقالل کشور، سال به سال کمرنگ تر و بی 

غاصبان حکومت مافیائی کرزی که بد نام ترین . رونق تر برگزار شده است

حقوق بشر را  در خود جای داده است، گاھی به بھانۀ عدم امنیت در 
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کشور،زمانی به بھانۀ صرف جوئی در مصارف دولتی و وقتی  به بھانۀ تعیین 

 اسد، از تجلیل و بزرگداشت روز استرداد استقالل ، ٢٨روز شھید بجای روز 

دیوم ورزشی طفره میرود واین روز بزرگ ملی را، حتی درساحتی بوسعت ست

امسال نیز کرزی خان، فقط با گذاشتن یک دسته گل . کابل ھم  برگزار نمی کند

برپای مینار استقالل در در وازۀ وزارت دفاع ملی ، این روز را به سخریه 

  .گرفت

در رسانه ھای جمعی داخلی از جمله تلویزوینھای کابل، در تدویر میز 

د، روز اعالن استقالل کشور  اس٢٨ھای گرد در بارۀ اھمیت و ارزش روز 

نیز از زبان برخی کارشناسان وتحلیل گران افغانی ، سخنان کم بنیه وبی ریشه  

طورمثال، در . وضد ونقیضی شنیده می شد که انسان را به خنده و امیداشت

 یکی از مدعوین که استاد تاریخ در پوھنتون کابل بود، -١-تلویزیون کانال

 ھیچ حادثه ای به ارتباط استقالل افغانستان رخ  اسد٢٨در روز : میگفت که 

پس چرا باید ازاین روز تجلیل بعمل آید؟ او افزود که قرارداد صلح . نداده است

 ٢٨ اسد میشود، پس ١٨ اگست صورت گرفته که مطابق ٨راولپندی درتاریخ 

اسد چه مناسبتی با روز استرداد استقالل دارد وسپس یک تعداد روز ھای دیگر 

روز سخنرانی شاه امان هللا در میدان مرادخانی ( ١٩١٩ فبروی٢٤: ز قبیلرا ا

، و روزھای ) روز تاج پوشی امان هللا خان( ١٩١٩ فبروی ٢٨و روز ) کابل

دیگری را نام برد ودر آخر ھم اظھارکرد که روز استقالل افغانستان برای ما  

، باید یاد دھانی نمایم به این استاد بی خبر از خدا واز تاریخ کشور. معلوم نیست

  . اسد روز توشیح قرارداد صلح راولپندی از جانب شاه امان هللا است٢٨که 

برگشتن ھیأت صلح افغانى از راولپندی به کابل ده روز را در برگرفت 

 ٢٨روز . تا نتیجه مذاکرات خود را به شاه پیش کند وبه توشیح شاه برسد

 سیاسی افغانستان محفلی در تاالر  به مناسبت اعالم استقالل کامل١٢٩٨اسد

واقع بوستان سراى پارک زرنگار ) سابق وزارت امور خارجه (قصر زرنگار

وقراردادى که بعد از مذاكرات راولپندى بین رئیس ھیأت . کنونى برگزار شد
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" ھیمیلتون گرانت"وزیر داخلۀ وقت افغانستان و " على احمد خان"افغانى 

 میالدى به ١٩١٩ آگست سال ٨وى به تأریخ سكرتر امور خارجۀ ھند برتان

امضاء رسیده بود، قرائت گردید،درنتیجه على احمد خان، با آنکه توانسته بود 

تائید استقالل افغانستان را توسط نامه یی جداگانه ازجانب انگلیسھا بدست 

آورد؛مگر به خاطر لغزش در قبول خط دیورند دراین قرارداد از سوی 

علی احمد خان . جه وشاه مورد انتقاد شدید قرارگرفتمحمودطرزی وزیرخار

مقامش  ،از طرف شاه امان هللا خان مورد سرزنش و عتاب قرار گرفته از

 .سبکدوش و توقیف شد

غازى امان هللا خان درھمین محفل بعد از امضاى سند 

 استرداد استقالل كشور، از مردم خواست تا ازین روز به مثابۀ

 اسد، روزى که ٢٨بدین سان،. اینداستقبال نم» جشن ملی«

ًافغانستان رسما اختیار وحق ارتباط با جھان خارج را بدست آورده 

  ٧٨.بود، به حیث روز رسمى استرداد استقالل افغانستان شناخته شد

 اسد، باز ھم  در بی بی سی، ٢٨باوجود چنین صراحتی در مورد روز 

تکرار پخش و نشرمیکند و کسی از افغانھا از  دوسال بدینسو، یک مقاله را 

مینویسد که تا ھنوز  روز دقیق استقالل افغانستان مشخص نیست،و مردم 

افغانستان از این روز گاھی در نھم حوت، زمانی در ماه عقرب و گاھی ھم در 

 اسد ویا در اول سنبله  و روزگاری ھم در ششم جوزا از استقالل ٢٨

ا تا ھنوز نمیدانند که روز استقالل بنابرین افغانھ. افغانستان تجلیل شده است

  شان کدام روز است؟

سال گذشته داکتر عبدالرحمن زمانی، وچندسال قبل من ھم ،در مورد 

 اسد وعلت تفاوت بین روز امضای قرارداد صلح راولپندی در ھشتم ٢٨روز 

                                                
٧٨

-http://www.afghan-

german.net/upload/Tahlilha_PDF/zamani_abr_bayania_e_shah_amanullah.pdf( 
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ش، توضیحاتی داده ایم و من گفته بودم، ١٢٩٨ اسد ١٨ مطابق ١٩١٩اگست 

گرفت تا ھیأت مذاکرات صلح افغانی از ھند برتانوی به کابل ده روز را در بر

برسند و نتیجه مذاکرات خود را به توشیح شاه برسانند، و بعد ھا نیز در 

در مورد » بی بی سی«مقاالت جداگانه توضیح دادیم و به تردید چرندیات اجیر

از روز استقالل افغانستان و برخی عناصر مغرض واجیر شده پرداختیم ، ولی 

آنجایی که اشخاص اجیر وموظف شده ، وظیفۀ خود را انجام میدھند، به نوشته 

ھا و توضیحات من و داکتر زمانی و داکتر سید عبدهللا کاظم و داکتر نجیب هللا 

بارکزی وسایر افغانھای ملیگرای گوش نمیدھند ودر سرنای خود پف کرده 

خود ودشمنان افغانستان راھی ھستند تا ذھن جوانان را مغشوش و دل باداران 

  . را خوشنود کنند

 من  تمام این نوع تبصره ھا و نوشته ھا ومصاحبات را جزئی از 

برنامه ھای  حساب شده تبلیغات مخربی میدانم که در نھایت سر از زیر لحاف 

زیرا .  پاکستان می کشندISI انگلیس وMI٦کثیف سرویس ھای جاسوسی 

 وافغانستان، دشمنی دیرینه دارند و تا افغانھا انگلیس وپاکستان ھردو  با افغان

را از غرور آزادمنشی واستقالل طلبی از درون، تھی  نکنند، ماندن واال 

  .نیستند) رھاکردنی(

 ٢١ شکست ھای مکررانگلیس از دست افغانھا در قرن نزدھم و در قرن 

ھلمند به پس از تھاجم امریکا برافغانستان، و ناکامی نیروھای نظامی انگلیس در 

بھانۀ محو کشت تریاک، ولی در واقع غارت منابع یورانیم افغانستان از  کوه 

ھای خان نشین در ھلمند سفلی توسط این نیروھا، و  تلفات صد ھا سرباز 

انگلیسی در والیت ھلمند ،  ازدالیل و عواملی اند که نفرت و کینه و حس انتقام 

  .دگیری انگلیس از افغانستان را قمچین میزن

پاکستان نیز از روز تولدش از بطن استعمار تا کنون، بدلیل ادعای 

افغانستان برمناطق آنسوی خط دیورند، با مردم افغانستان ھیچگاھی سرآشتی 

واکنون ھم . نداشته وندارد و تا توانسته افغانستان را از پشت خنجر زده است
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یات جنوب شرقی به ًعمال جنگ اعالن نشده ای را علیه مردم افغانستان در وال

راه انداخته است و میخواھد سرحدات خود را  به داخل خاک افغانستان تا 

  .ھرکجا که ممکن باشد پیش بکشد

سازمان ھای مخفی مخوف انگلیس و پاکستان درھمفکری  وھمکاری 

کامل، برای تخریب و نابودی ونا امنی افغانستان از ھیچ توطئه ودسیسه یی 

برای آنکه ، غرور و احساسات آزادی طلبی افغانھا  را آنھا . دریغ نمی کنند

جریحه دار بسازند، این بار یکی از افغانھای فرومایه را که در رشتۀ الھیات 

دکتورا دارد،و دریک پوھنتون امریکائی درس موالنا شناسی ) نوعی انگلیسی(

  و بدنام»استقالل کشور«میدھد، برای تخریب یگانه افتخار افغانھا، یعنی 

وارد ) اعلیحضرت امان هللا خان غازی(ساختن محبوب ترین پادشاه افغانستان

 به روی پردۀ ٧٩»ستانیزی«میدان کرده اند  تا در جامۀ یک پشتون از قبیلۀ 

 سال  قبل استقالل داشته است ٩٥تلویزیون بیاید و بگوید که افغانستان، نه در 

ه، شاه امان هللا، یکی از و با بی حیائی بگوید ک. و نه اکنون استقالل دارد

شاھان وطن فروش افغانستان بود و حتی بدتر از پدر وپدرکالن خود، ونیز بدتر 

                                                
له غلجی  قبیبه  مربوط  وسلیمانخیل  خیلستانیزی، شاخه ای از طایفۀ سلیمان-  ٧٩

ًسلیمان خیل ھا، عمدتا از پیروان ومریدان حضرات شوربازار کابل اند . میباشد

وھنگامی که شاه امان هللا در رأس قوتھای قندھاری برای فتح مجدد کابل بسوی 

غزنی پیش می آمدند، درنزدیکی غزنی مورد  حمالت شدید اقوام سلیمانخیل واقع 

میتوانست ناظرخون ریزی افغانھا برای وچون شاه ن. شد وتلفاتی برجای گذاشت

تاج وتخت خود باشد،عساکر ورجال معیتی خود را مخاطب ساخته بعد از 

سخنرانی کوتاھی آنھا را از جنگ کردن منع نمود وازغزنی دوباره به قندھار 

بنابرین بعضیھا، سخنان تخریش گر  داکتر . برگشت واز کشورخارج شد

 وتاریخی قبیلۀ سلیمان خیل با شاه امان هللا ستانیزی را ناشی از خصومت ذاتی

اما من منشاء سخنان او را  توطئه . ودر مجموع حاکمیت درانی ھا میدانند

  .سازمان ھای مخفی پاکستان وانگلیس تصورمیکنم
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بوده ) کسیکه معاھدۀ گندمک را با انگلیس امضاءکرد،( از امیر محمدیعقوب خان

  است ؟؟؟
  

  جايگاه شاه امان هللا در تاريخ معاصرافغانستان

  با،ھیچ یک از شاھان درتاریخ معاصرکشور بعد از احمدشاه با

وشھزادگان وامیران ورئیسان جمھور افغانستان، به پایۀ شاه امان 

  : زیر هللا غازی نمیرسند،بخصوص در موارد

استقالل : شاه امان هللا،یگانه پادشاھی درافغانستان بود که

  .افغانستان را از کام استعمار انگلیس حاصل نمود

تان است که برای شاه امان هللا، یگانه رھبری درافغانس

تساوی حقوق زنان با مردان وتساوی حقوق احاد افراد این 

ًکشورعمال دست بکار شد و برسرعملی کردن این برنامه ھا، تاج 

  .وتخت خود را از دست داد

 شاه امان هللا ، یگانه شاھی درافغانستان است که  برای 

انی نخستین بار درافغانستان  قانون اساسی را با عالی ترین مب

حقوقی  آن برای مردم کشور وضع وتصویب نمود و در راه تطبیق 

  .ًآن عمال گام نھاد

شاه امان هللا، نخستین شاھی درافغانستان است که در طول 

دورۀ زعامتش ، ھیچ فردی از آزادی طلبان و منتقدین خود را به 

  .زندان نسپرد و جان کسی از آزادی خواھان را نگرفت

تین پاشاھی درافغانستان است که دست به شاه امان هللا، نخس

تعمیم معارف در سراسر کشور زد و بازھم نخستین شاھی است که 

خود به تدریس کالن ساالن پرداخت و در این زمینه،روش خاصی 

  .را برای سواد آموزی کالن ساالن وضع نمود
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شاه امان هللا، نخستین پادشاھی درافغانستان است که درمدت 

خود،از ھیچ کشور خارجی کمک پولی نگرفت  ده سال زعامت 

  .ومستقالنه حکومت کرد

 در ١٩٢٨شاه امان هللا،یگانه شاھی است که در لویۀ جرگۀ 

این نماد استعمار (پغمان؛ آزادی زن افغان را با برداشتن چادری 

از روی ملکه ثریا وخواھرخود زینب، اعالم نمود ویک ) واستحمار

  .ی اصالحی دولت خود به جلو گذاشتگام انقالبی دیگر بر گام ھا

 شاه امان هللا، یگانه شاھی درافغانستان است که برای 

نخستین  بار، محراب و منبررا در نماز جمعه از اختیار مال 

وخطیب  بدست خود گرفت وخطبه  ونماز را خود قرائت میکرد و 

پیش از او وبعد از او ھیچ یک از شاھان و رھبران افغانستان جرئت 

  .فتن منبر ومحراب نماز را از مالیان وخطیبان مساجد نداشتندگر

آیا یک چنین رھبری دلسوز،مردم دوست،روشنفکر، تحول 

طلب،مترقی،عاشق استقالل وتعالی  وسربلندی افغانستان ، الیق 

توھین کردن و ناسزا گوئی در سطح یک رسانۀ  بین المللی میباشد؟ 

  !ھرگز نه:اھیم گفتاگر کمی عقل وانصاف داشته باشیم، خو

حال از شما ھموطنان با احساس وآگاه می پرسم که اگر ما 

،استقالل کشور ومحصل آن شاه امان هللا ملقب به اعلیحضرت 

غازی،و دورۀ ده سالۀ حکومت مشروطه خوھان وطن پرست وضد 

استعمارانگلیس  را از تاریخ کشور خود پاک کنیم، آیا چیز دیگری 

 آن افتخار کنند ودر میان سایر ملل جھان ھست که فرزندان ما به

خود را سربلند احساس نمایند ؟  منکه چیزدیگری برای افتخار 

  .ونگارش  تاریخ کشورنمی بینم

  

  در برابر استقالل کشور و شاه » ستانیزی«این موضع گیری خصمانۀ 
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امان هللا ،یک موضع گیری خاینانه وضد ملی است که نظیر آن را در طول 

ستقالل کشور از زبان ھیچ افغان با وجدان ونیز ھیچ افغان وطن تاریخ ا

حتی گروه خراسان طلبان ھم، که در صدد . فروشی گفته وشنیده نشده است

تعویض نام افغانستان اند،تا کنون مثل آقای ستانیزی، وجدان وشرف خود را 

زیر پا ننموده اند ونسبت به  استقالل افغانستان که محصول فداکاری  

انبازی مشترک پدران و نیاکان با شرف ما، در راه حصول استقالل وآزادی وج

وشاه امان هللا . بوده است،چنین  بی حرمتی ننموده و آنرا به تمسخر نگرفته اند

را که در راه حصول استقالل از سلطۀ استعمار انگلیس ، تاج و تخت خود را 

ای ستانیزی ، با وقاحت ولی آق. از دست داد، نیزخاین و وطن فروش نگفته اند

وزبونی تمام، بدون احترام به خونھای ریخته شده مردم افغانستان در راه 

استقالل و آزادی،این گوھر بی ھمتای زندگی افغانھا را به تمسخر گرفت و با 

بیھوده خواندن استقالل کشور وخاین نامیدن شاه امان هللا، وظیفه ای که 

یس به وی محول شده بود،بخوبی  ادا نمود ازجانب استخبارات پاکستان وانگل

  .ومردم وطنپرست و استقالل طلب افغانستان را شوکه نمود

  

کسی،ازشخصی پرسید چطور میتوان به : متل معروفی است که گویند

شھرت رسید،شخص گفت اگر میخواھی زود به شھرت برسی، برو در مسجد 

شناخت وھر لحظه از تو ، آنگاه بزودی ھمه مردم ترا خواھند )نجاست کن(برین

  .یاد خواھند نمود

البته به حیث یک ( اکنون ھم، آقای ستانیزی، برای رسیدن به شھرت

آسان . ، خواست راه صد ساله را یک شبه طی نماید)عنصر ضد مفاخرملی

ترین راه رسیدن به  چنین شھرت کاذب را مصاحبه با خانم زھره داود، در 

 داد، و با جفنگیات تھوع آورش، یک شبه تمام تلویزیون آریاناافغانستان تشخیص

مردم افغانستان وجھان او را شناختند که یک آدم خاین به افغانستان ، خاین به 

ملت افغانستان، وخاین به استقالل افغانستان است وکسی است که تا خود و 
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وملت . وجدان خود را نفروخته باشد، دھن به گفتن چنین الطایالت باز نمیکند

  .نستان را چنین توھین ودر انظار جھانیان خوار وکوچک نمی کندافغا

   

  !مردم شرافتمند افغانستان 

 داکترستانیزی بدون شرم وخجالت از مردم افغانستان ، از مردمی که 

وی را به امید خدمت به میھن و استقالل کشور خود برای تحصیالت عالی به 

 خود، از پشت تریبون یک شبکۀ خارج فرستادند، با زیر پا نمودن وجدان علمی

وملت . جھانی ،یک باره برتمام افتخارات تاریخ افغانستان خط بطالن کشید

سربلند و آزادی دوست افغانستان را در انظار جھانیان ، خوار و ذلیل جلوه داد 

تجلیل از روز استرداد استقالل افغانستان، غلط است ، : و با وقاحت تمام گفت

ذھان عامه، عالوه کرد که ما ھیچ وقت زیر سلطۀ بیگانه وبرای فریب دادن ا

نبوده ایم  وبنابرین ھیچ ضرورتی وجود نداشت که مردم افغانستان با انگلیس ھا 

بنابرین این جنگ با انگلیسھا منافع افغانستان را از میان برد وپول . بجنگد

ان می دادند سبسایدی که انگلیسھا  به افغانستان که تا حیات امیر حبیب هللا خ

بدینگونه این داکتر وظیفۀ خود را در برابر باداران انگلیسی خود . قطع گردید

  .ادا کرد و دل دشمنان افغانستان  را شاد نمود

،با چنان موضعگیری ضد ملی خود، ) ISI (و ) ٦MI( این داکترساخت

در جبھات  خیبر وپکتیا و ١٩١٩به ھزاران شھیدا فغان که در جون ومی 

  .در راه حصول استقالل خونھای خود را ریخته بودند توھین روا داشت قندھار

 این داکتر وجدان باخته ، به عقل و شعور مردم افغانستان که در طول  

 سال، ھرساله روزی را بنام روز استقالل جشن میگرفتند و شادمانی ٩٥

  .مینمودند، توھین کرد

ن دوم و تمام آزادی این داکتر،به عقل و فراست و تعھد مشروطه خواھا

دوستان افغانستان،  که گرفتن استقالل کامل سیاسی  از استعمار انگلیس 

  .درسرلوحۀ مرام شان مشخص شده بود، توھین نمود
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این داکتر، به فھم و شعور تمام شاھان وصدراعظمان و سیاستمداران 

  .جامعه افغانی ، بعد از امیر حبیب هللا خان تا امروز ، توھین نمود

ن داکتر، به تمام جنراالن وافسران عالی رتبه که حافظ استقالل ای

وتمامیت ارضی وحاکمیت ملی افغانستان از روز استقالل تا امروز بوده 

  . وھستند، توھین کرد

این داکتر، به تمام سربازان ومنسوبین اردو که در روز ھای جشن 

ه رفته اند و بیرق استقالل ازمقابل پادشاھان یا رؤسای جمھور افغانستان ، رژ

  . استقالل را بلند داشته  بودند، توھین کرده است

این داکتر ، به تمام زنان ودختران و شاگردان معارف و محصالن 

 سال گذشته، بخاطر استقالل ترانه خوانده اند و از ٩٠پوھنتونھا که در طول 

 کرده داشتن استقالل و جشن آن  احساس  غرور و شادمانی میکرده اند، توھین

  .است

این داکتر،به درک وفھم تمام نویسندگان، شاعران، متفکرین و تاریخدانان 

وآزادی خواھان افغانستان که تا امروز در وصف استقالل و آزادی افغانستان 

  .قلم زده اند و تاریخ نوشته اند و یا شعر وچکامه سروده اند، توھین کرد

 استرداد استقالل  آنانی که در جشن:این داکتر آنجا که میگوید

افغانستان شادمانی میکنند،مثل اینست که در عروسی مادر خود 

 به مقام زن وتمام مادرانی توھین میکند، که میخواھند با مرد دومی برقصند،

  .ازدواج کنند

این داکتر، به دانش و دپلوماسی تمام رؤسای جمھور کشورھای متحابۀ 

تقالل افغانستان پیامھای تبریکه جھان که ھرساله به مناسبت روزاسترداد اس

  . عنوانی زعامت افغانستان فرستاده اند، توھین روا داشت

این داکتر الھیات ، چون از تاریخ افغانستان آگاھی اندک دارد ،در 

مصاحبه خود با گرداننده برنامه،آسمان را با ریسمان گز میکرد  وتا اخیر 

و این نشان میداد . ائه نکردمصاحبه  برای اثبات مدعیات خود، ھیچ سندی ار
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ولی بی . که اطالعات وی از تاریخ افغانستان، در سطح پائینی قرار دارد

شرمانه طوری افاده میفروخت که جامع الکماالت و یگانه نابغۀ تاریخ است که 

  .اینک خداوند آنرا در سرزمین امریکا به افغانھا ارزانی کرده است

ملی و ضد افتخارات تاریخی مگربزودی صحبت ھای بی منطق و ضد 

افغانستان از زبان او،ما را از وجود چنین نابغه ای نا امید ساخت، واین ترس 

در دلھا ایجاد گردید که نکند، یک صدیق افغان دیگر از آنسوی اوقیانوسھا 

. سربرآورده که با در فشانی ھای تھوع آورش،دل آدمی را به اوق می آورد

وابغش یا دیوانه اند یا اجنت ھای وجدان  فروخته در بدبختی افغانھا اینست که ن

خدمت بیگانه ھا اند و به دھل بیگانگان میرقصند وآبروی خود وکشور ونوامیس 

  .ملی را به باد میدھند

  

جالب است که این انسان فرومایه، ھرگاھی که خانم زھره داود به او 

ًفورا بجواب خانم زھره که من یک امانیستم ، ولی او ! ھوشدار میداد که احتیاط 

لعنت به چنین امانیستی باد، که یکسو مدعی باشد . میگفت منھم امانیست ھستم

که من امانیستم واز سوی دیگر شاه امان هللا غازی را خاین ووطن فروش 

ًواقعا آدم باید خیلی بی وجدان و بی حیا و فرومایه ونراد باشد تا به . بشمارد

خاک بپاشد و بازھم بگوید من » ستانیزی «چشم مردم وشنونده ھایش مثل

  .امانیست ھستم

مردم افغانستان، باید ھوشیار باشند و بدانند که داشتن دیپلوم داکتری و 

داشتن کرسی استادی درپوھنتون ھای خارجی، و پشتون بودن،ھیچ کدام  به 

سرویس ھای اطالعاتی میتوانند با . معنی وطن دوستی  وحق بجانب بودن نیست

 یا انتریگ ھای دیگر، استادان و پروفیسران و داکتران و تحصیل یافته گان پول

سرویس ھای مخفی  برای رسیدن به . را بخرند و در خدمت خود قرار دھند

اھداف خود، از وجود ھمینگونه افراد و اشخاص تحصیل کرده استفاده میکنند تا 

، تمام خصوصیات یک بدون تردید، داکتر ستانیزی. تیر خود را به ھدف بنشانند
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جاسوس تحصیل کرده با داشتن کرسی تدریس در پوھنتون امریکائی را دارد و 

ھیج کس ھم بر او بدگمان نمیشود که او در بدل گرفتن امتیازات ، به وطن و 

مردم وطنش خیانت کند، بنابرین او را به این لحاظ در خدمت گرفته اند که 

، میلیونھای پشتون ساده و بیسواد وقومیت میتواند با زبان نرم و استادانه خود

گرا را بدنبال خود بکشد، و به بھانه دفاع از حقوق تلف شده شان، به آنھا تلقین 

نماید که پشتونھا حیثیت قلب افغانستان را  دارند،و بقیه مردم بمنزلۀ دست و پا 

ان و روده و شکمبه وغیره عمل میکنند که باید برای حرکت این قلب پر ازعاشق

  .پاکستان وعاشقان نابودی افغانستان کار کنند

آقای ستانیزی با پرروئی ادعا میکرد که پاکستان خواھان نابودی وتجزیۀ 

افغانستان نیست، چون اگر افغانستان تجزیه شود، میترسد که پشتونھای آنسوی 

مگر سایر ھمسایه ھای افغانستان،مثل . خط دیورند با افغانستان یکجا خواھد شد

چونکه . ران و ازبکستان وتاجیکستان وترکمنستان خواھان تجزیۀ افغانستان اندای

در افغانستان، مردم بسیاری از ھمتباران خود را دارند، ستانیزی میگوید که 

سایراقوام افغانستان بخاطرعالیق قومی درکشور ھای ھمسایه شمال وغرب ، 

نین عالیقی برای پیوستن قابلیت پیوستن به آن کشورھا را دارند،مگر پشتونھا چ

ستانیزی برای اثبات این ادعای میان تھی خود ھیچ سند و . با ھمسایه را ندارند

برگه ای ارائه نمیداد، ولی سعی میکرد، عالیق وانگیزه ھای قومی را در میان 

اقوام با ھم برادر افغانستان ،تحریک نماید تا ھریک خود را جدا از سایر اقوام 

این سخنان . نمایند و از ھرگونه وحدت با ھمدیگر بپرھیزندافغانستان تصور 

آقای ستانیزی مثل زھر کشنده ایست که افتراق قومی را در افغانستان دامن 

پس . میزند و زمینۀ تجزیه و نابودی افغانستان را ھرچه زودتر فراھم میکند

انت لعنت باد برچنین پشتون بی وجدان که نه تنھا به استقالل افغانستان اھ

  . میکند، بلکه برای تفرقه وجدائی اقوام افغانستان مزبوحانه تالش میکند

 

  آيا افغانستان قبل از شاه امان هللا، يک کشور مستقل بود؟
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  : موضعگیری وطن پرستانۀ شخصیت ھای ملی ونیک نام کشورھریک

داکتر زمانی،داکتر سید عبدهللا کاظم، جناب ولی احمدنوری، پوھندوی 

  ماللی نظام، زرغونه عبیدی، صالحه جان وھاب،احسان هللا شیماغفوری،

مایار،جلیل غنی، عارف عباسی، مسعود فارانی،داکتر سیدخلیل هللا 

ھاشمیان،داکتر نجیب هللا بارکزی ودیگرھموطنان میھن دوست،در برابر 

جفنگیات داکتر ستانیزی،نه تنھا حقانیت موقف مرا تائید میکند، بلکه نظریات 

این بزرگواران درس ھای سودمندی برای جوانان وطن نیز خواھند ھریک از 

رسالت ودین ملی ھرصاحب قلم وطن دوستی است تا مثل شخصیت ھای .بود

فوق الذکر با احساس مسئولیت در برابر استقالل وافتخارات تاریخی این 

  .کشور، به جواب یاوه گوئی ھای اشخاصی امثال ستانیزی ھا بپردازند

 این نوشته را که بنابر تکلیف ی ھا مرا برآن داشت تا بقیۀاین موضعگیر

  . صحی کمی به تأخیر افتاد،درمعرض  قضاوت خوانندگان ارجمند بگذارم

  : داکترستانیزی ، در ارتباط  استرداد استقالل افغانستان، میگوید

استرداد استقالل افغانستان افسانه ای  بيش نیست زيرا افغانستان 

ش را از دست نداده و ھميشه مستقل و دارای ھيچوقت آزادی ا

اوعالوه  . سياست آزاد بوده و با کشور ھای ديگر روابط داشته است

میکند که جنگ سوم افغان وانگلیس، بخاطر استرداد استقالل کشور، 

بی معنی وغیر ضروری بود و نتیجه اش فقط  به باز شدن سفارت 

  .س به افغانستان انجامیدشوروی درافغانستان وقطع امداد پولی انگلی

تاریخ، اسطوره  ! آقا: ولی به جواب این داکتر اسطوره ھا باید گفت که

نیست، وخواننده وشنوندۀ امروز نیز، افراد دوران سنگ جدید وعصرمغاره 

نشینی وبیسواد و ال شعور نیستند، که ھرچه از یک ذھن خیال پرست، برون 

امروز، برخالف شما خیلی عقل دارند، مردم . آید، چشم وگوش بسته  قبول کنند

دانش دارند، فھم و درک  ومنطق دارند وھیچ سخنی را بدون سند و برھان 

این فقط شما استید که ھر واقعیت  را ، بازتانی از . وشواھد قبول نمی کنند
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اسطوره و افسانه فکر میکنید و پروای آنرا ندارید که با گفتن چنین افسانه ھایی 

  .ن می خندندمردم بریش تا

اگر افغانستان، بگفتۀ شما :  بگذار، ازاین داکتر افسانه ھا بپرسم که 

ًھمیشه مستقل بوده است، پس لطفا سفراء افغانستان را در عھد شاه زمان وشاه 

محمود سدوزائی وسپس در عھد امیردوست محمدخان و امیر شیرعلی خان 

برید و بگوئید افغانستان در م باسوامیر عبدالرحمن خان وامیر حبیب هللا خان ،

کدام یک ازکشورھای ھمسایه مثل،ایران و ھند برتانوی، بخارا و ترکیه عثمانی  

  و دیگر کشورھای اسالمی سفیر داشت ؟

البته که اسم برده نمی توانید،چون سندی دراین زمینه ارائه کرده 

سایه از پس معلوم میشود که افغانستان ھیچ سفیری در کشورھای ھم. نمیتوانید

مسلمان تا نا مسلمان نداشته است وعلت آن، اینست که افغانستان از ھنگامی که 

با انگلیس داخل راوبط دپلوماتیک شده است، یعنی از زمان شاه شجاع تا امیر 

، در سیاست خارجی خود مستقل نبوده است )١٩١٩-١٨٠٩از(حبیب هللا خان

وری دیگر روابط دیپلوماتیک و بدون اجازۀ انگلیس ھا نمیتوانسته با ھیچ کش

به کالم دیگر، افغانستان یک کشور تحت الحمایه و زیر نفوذ سیاسی . داشته باشد

  .انگلیس بوده است

استعمارانگلیس به اشکال مختلف کشورھای دور و نزدیک خود را زیر 

ًسلطه ونفوذ سیاسی خود در می آورد، مثال از طریق ایجاد کمپنی تجارتی ،بعد 

ملۀ نظامی واشغال آن کشور را به مستعمرۀ خود مبدل میکرد، از طریق ح

راه سومی زیر نفوذ . اقداماتی که در نیمقارۀ ھند، وغیره کشورھا عملی نمود

قراردادن کشورھا،از طریق تحمیل  فشارھای خارجی بود که شاه ، امیر، خان 

میکرد وبا وسرکردۀ یک امیرنشین را وادار به بستن قرارداد دوجانبه وسه جانبه 

قید موادی که رنگ وبوی دوستی داشت، انگلیس خود را مکلف به پرداخت کمک 

مالی ومعاش   مستمری به امیر یا رئیس کشور مورد نظر میساخت، مانند امیر 
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وامیران سند،که این  نوع روابط نیز شکل ) بلوچستان(افغانستان، خان کالت

  .دیگری از استعمار است

ه امیران افغانستان، قبل ازشاه امان هللا بطورکل  بدینسان دیده میشود ک

تحت الحمایۀ انگلیسھا بودند و از خود اراده واختیاری در برقراری مناسبات 

مطالب آتی در ھمین راستا ارائه . دپلوماتیک با کشورھای آزاد جھان نداشتند

  .میگردد

  

  آغازتuش انگليس برای سلب استقuل خارجی افغانستان

بخصوص  (١٩ و ١٨داشت که انگلیس ھا در سراسر قرونباید توجه 

بعد ازآغاز بازی بزرگ میان انگلیس و روسیه در آسیای مرکزی که افغانستان 

، از ھرقدمی که از سوی روسیه یا فرانسه به قصد )مرکز ثقل این بازی بود

ًرسیدن به ھند برداشته میشد ، بسیار نفرت داشتند و در برابر آن از خود شدیدا 

  .عکس العمل نشان میدادند

ًمثال، زمانی که زمامدار افغانستان زمانشاه براى فتح دھلى دست به 

، این اقدام زمانشاه، یکجا با اين )۱۷٩٨(لشکرکشى زد وتا الھور پيش رفت 

آوازه که زمانشاه با ناپلئون دست يکى کرده و بمنظور فتح ھند پیش می اید، 

نخستین ) تفتین( ازطریق دپلوماسىانگلیس ھا را سخت پریشان ساخت، و

الرد ويسلى حاکم اعلى : ضربت مھلک خود را بر پیکر افغانستان وارد کردند

مھدى خان ملقب به ( کمپنى ھند شرقی؛ به نمايندۀ ايرانى االصل خود 

ھدايت داد تا با دربار قاجاری تماس ) بھادرجنگ نمايندۀ کمپنى در بوشھرایران

ر ضد دولت افغانستان تحريک و به کمک انگليس اميدوار گرفته، دولت ایران را ب

بار يافت و در ضمن مطالب ) فتح علیشاه قاجار(مھديخان بحضور شاه. کند

زمانشاه که در الھور است بر شيعان آنجا ظلم ميکند، « : ديگر اظھار داشت 

ھزاران نفر شيعى از ظلم او به ممالک کمپنى ھند شرقى پناھنده شده اند، اگر 

براى اينکار . ادشاه ايران بر افغانھا حمله نمايد، ثواب جميل حاصل خواھد کردپ
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راکه در ايران پناھنده است با نيروى ) برادر زمانشاه(بھتر است محمودشاه 

کمکى به افغانستان بفرستد تا بر برادرش غلبه نمايد و ستم گرى زمانشاه بر 

  »٨٠.شيعان خاتمه يابد

سر حاکميت خراسان و حدود دوکشور مکاتبات ّاتفاقا در اين ھنگام بر 

جدى  بين زمانشاه و فتحعلى شاه قاجار رد وبدل شده بود و اين پيش آمدھا کار 

تفتين انگليس را موثر تر ساخت و دولت ایران را بر آن داشت تا براى زمانشاه 

  .که درالھور رسيده بود، درخراسان مزاحمت خلق کند

وقتى شاه قاجار قريه مزينان « :  مينويسد فرھنگ از قول سرجان ملکم ،

سبزوار را محاصره کرد يک نفر افغان از طرف وفادارخان وزير اعظم 

زمانشاه ،نامه اى با چند شال ظريف به عنوان خلعت براى حاجى ابراھيم وزير 

اگر حکمران « : در اين نامه صدراعظم زمانشاه نوشته بود. اعظم قاجار آورد

زاده محمود دست بکشد و اطمينان بدھد که به متصرفات ايران از حمايت شھ

افغانستان حمله نخواھد کرد تا زمانشاه بتواند بدرستى نقشه اش را در کشور 

ھندوستان تعقيب کند، زمانشاه از حمايت رؤساى خراسان خود دارى خواھد 

کرد و تمام ايالت را تا چند ميلى ھرات رھا خواھد کرد تا به تصرف شاه ايران 

  »٨١.درآيد

 معلوم نيست زمانشاه چگونه ودرتحت تاثیر چه عواملی از متصرفات 

، صرف نظر کرده و آن را درعوض سرزمینی )خراسان(خود درغرب کشور 

ًکه ھنوز بدست نیاورده بود، در اختیار دولت فارس قرار داد؟ ظاھرا چنین 

يصله رسيده مینماید که زمانشاه در پايان کشيدگى ھا با دولت فارس به اين ف

باشد که درصورتی که فتحعلیشاه از کمک به برادرش، شاه محمود صرف نظر 

  . نمايد او درعوض ازخراسان در ميگذرد

                                                
   ١٩۱، ص ١ افغانستان در پنج قرن اخير ، چاپ ايران ، ج -  ٨٠
  ١٩٢، ص ١ فرھنگ ، ج -  ٨١
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بدينسان ،اولين ضربت کمرشکن انگليس بر ضد تمامیت ارضی  

افغانستان وارد شد و خراسان بدون جنگ و رویا روئی نظامی به تصرف ايران 

اه به فتح ھند نايل نشد و بزودى توسط مخالفان خود در آمد، درحالى که زمانش

دستگير و به دستور برادر خود شاه محمود از نعمت بينائى محروم گرديد 

)١٨٠١ .(  

 ، انگلیسھا براى ايجاد کمربند مستحکم دفاعى در برابر ١٨٠٩در سال 

روسيه و فرانسه ، با يک مانور نظامى  ،رنجيت سنگ حکمران  پنجاب را وادار 

اختند تا عھد نامه يى را به امضاء برساند که در آن دوست و دشمن انگليس س

را دوست و دشمن خود بشناسد و تعھد نمايد که بدون از انگليس با ھيچ کشور 

   .ديگرى داخل روابط سياسى و نظامى نگردد

با ) ١٨٠٩(عین محتوای  قرار داد رنجیت سنگ  را انگلیس ھا در سال 

مونت ستوارت الفسنتن در پشاور به امضاى رساند واز شاه شجاع نیز توسط 

وی تعھد گرفت که در برابر خطر حمله فارس و فرانسه بر اين کشور، به دفاع 

از ھند بريتانوى بپردازد و نگذارد که پاى ھيچ فرد فرانسوى به افغانستان داخل 

  ٨٢.البته انگلیس نیز به شاه شجاع عندالموقع کمک خواھد کرد.گردد

که سال آغاز بازی بزرگ میان انگلیس وروسیه ثبت شده [١٨٣٧ درسال

،ایران با تشویق وھمراھی مشاورین روسیه، برھرات حمله نمود و ]است

انگلیس ھا خواستند جلو روسیه را در ھرات که دروازۀ ھندوستان پنداشته 

بنابرین الکساندر برنس را به دربار امیر دوست محمدخان به . میشد، بگیرند

 فرستادند تا امیر را تشویق کند که به کمک شاه کامران درجنگ با ایران کابل

بشتابد،اما امیر دوست محمدخان که شاه کامران را قاتل برادر بزرگ خود، 

وزیرفتح خان میدانست،وھرگز وجود او را در ھرات به نفع خود وخاندان خود 

                                                
، ١٩٩٩ ،چاپ ١٩ نظامی افغانستان درنیمۀ قرن -سیستانی،دونابغۀ سیاسی-٨٢

  ١٨٣مشھد ایران،ص
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سترداد پشاور از نمی دید، شرط اشتراک خود را در جنگ با ایران ،منوط به  ا

ھنوز مذکرات برنس با امیر . چنگ رنجیت سنگ، دوست انگلیس وانمود کرد

دوست محمدخان به پایان نرسیده بود که کپتان ویکوویچ، به عنوان سفیر روسیه 

وارد کابل شد و در اولین دیدار خود با امیر دوست محمد وعدۀ کمک استرداد 

امیر دوست . امپراتور روسیه دادپشاو از چنگ رنجیت سنگ را با زور وزر 

محمدخان ھم برای اینکه انگلیس ھا را ترسانده باشد، تا به خواھش او گردن 

نھند، کاپی مکتوب سفیر روسیه را به برنس داد و برنس ھم آنرا  به 

گورنرجنرال ھند فرستاد واز آنسو دستور بازگشت فوری برنس به ھند رسید و 

  . یدسفارت برنس درکابل ناکام گرد

انگلیس ھا به این فکر افتادند که روسھا در دپلوماسی از آنھا جلو افتاده 

اند، بنابرین تصمیم گرفتند تا افغانستان را از طریق نظامی اشغال و به 

برای نیل به این منظور، شاه شجاع را که در ھند .  مستعمرۀ خود تبدیل نمایند

ی رنجیت سنگ، زعیم پنجاب یک آواره و در بدر میگشت، پیدا کردند و با ھمراھ

  .قرارداد سه جانبه عقد کردند که به قرار داد مثلث الھور مشھور است

  
ميان شاه شجاع، رنجيت سنگ و ) ١٨٣٨ -مثلث :ھور(در قرارداد 

  :نماينده انگليس گفته شده بود

 آنچه ممالك متعلقه اين روي آب سند و آن روي آب سند -مادۀ اول« 

) رنجيت سنگ(صرف و داخل عالقه سركار خالصه جي مذكور كه در تحت ت

چون صوبه كشمير با حدود شرقي و غربي و جنوبي و شمالي اتك و . است

چچه وھزاره و كنبل و انت و غيره توابع آن  و پشاور با يوسفزايي و غيره و 

ختك و ھشتغر و مچني و كوھات و ھنگو و ساير توابع پشاور تا خيبر و بنو و 

 و گرانك و كاله باغ و خوشحال گره وغيره با توابع آن و ديره وزير و تانك

اسمعيل خان و توابع آن و ديره غازي خان و كوت مشھین و عمركوت و غيره 

با جميع توابع آن و سھنگر و اروات مند واجل و حاجي پور و روح پور، و ھر 
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سركار . نسه كيچي ملك ميسنگره با تمام حدود آن، و صوبۀ ملتان با تمام ملك آ

و سايرخاندان سدوزايي را در ممالك مرقومة › شه شجاع‹شاه موصوف 

   ٨٣ .الصدر، ھيچ دعوي نسال بعد نسل و بطنا بعد بطن نبوده و نخواھد بود

دوست ودشمن ھر سه سرکارات ممدوحین یعنی :مادۀ چھاردھم

سر کار خالصه جی رنجیت وسرکار کمپنی انگلیس بھادر وسرکار 

  . استشاه موصوف واحد

آنچه ممالک وتوابع آن در تصرف میران سند الحال : مادۀ پانزدھم میگوید

است، شاه شجاع الملک وسایرخاندان سدوزائی را نسال بعد نسل و بطنا بعد 

بطن، بابت فرمان برداری یا باقیات معامله گذاری در حال واستقبال با آن 

مال میران سندیه ملک و. ممالک ھیچ دعوی وسر و کاری نیست ونخواھد بود

 انگلیس ھا تمام ١٨٤٣پنج سال بعددرسال .(ًنسال بعد نسل است وخواھد ماند

  .)سند را اشغال کردند

شجاع الملک وسایر خاندان «: درمادۀ ھیجدھم آن آمده است

سدوزائی بدون استمزاج واستصواب سرکارین عالین خالصه جی 

سرکارین وسرکار کمپنی انگلیس معامله وسروکار به احدی از 

ًیعنی پادشاھان غیرنخواھد کرد واگر احیانا کدام سرکار غیر، عزم 

لشکرکشی برملک سرکارخالصه جی یا صاحبان انگلیس نماید، بقدر 

  " ٨٤.مقدور خود به مقابله آن بپردازد

  چنانکه درمواد فوق الذکر قرارداد الھور دیده میشود، شاه شجاع  چنان 

تان میسوخت، که حاضر بود ،نیم افغانستان در تب بدست آوردن سلطنت افغانس

را به رنجیت سنگ و انگلیس  ببخشد، بشرطی که آنھا وی را دوباره بقدرت 

  .برسانند

                                                
 ۳۲۱، ص۱، موھن الل، ج۸۱۵ فرھنگ، بخش دوم، ص - ٨٣
 ٩٩٨-٩٩٥،صص ٢ فرھنگ،افغانستان در قرن پنجم،ج- ٨٤
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 افغانستان را اشغال کردند وشاه شجاع را ١٨٣٩انگلیس ھا در سال 

منحیث یک شاه دست نشانده برتخت کابل برقرار ساختند، ولی آن شاه نگون 

اختیاری نداشت، وھرچه اجرا میشد،از سوی انگلیس ھا بخت در ھیچ امری 

 مردم کابل وحومه دست به ١٨٤١برسرمردم تحمیل میگردید تا آنکه در نومبر

قیام زدند وانگلیس ھا را از خاک وخانۀ خود پاک روفتند و بعد از آن انگلیس ھا 

ا متوجه شدند، که حکومت کردن برمردم افغانستان ناممکن است، ولی میتوان ب

  .پول برخی ازاین مردم را خرید وبه خدمت  خود در آورد
  

 برافغانستان تجاوز کردند وھر دوبار بعد ١٩انگلیس ھا دوبار درقرن 

ازآنکه نمایندگان روس خود را به دربار کابل رساندند و با وعده ھای میان تھی 

ستان دولت متبوع خود ، خود را دوست افغانستان وانمود میکردند وامرای افغان

  .را از دوستی ونزدیکی با انگلیسھا برحذر میداشتند

) ١٨٣٧(باراول پس از آنکه سفیرروسیه کپتان ویکوویچ ، به کابل رسید

ووعده ھای دولت خود را مبنی برکمک به امیردوست محمدخان برای استرداد 

ًپشاور از چنگ سیکھا ابراز داشت، انگلیسھا شدیدا عکس العمل نشان دادند 

وبا امضای معاھدۀ . ًود الکساندر برنس رافورا از کابل فراخواندندوسفیرخ

، خود را برای لشکرکشی وتجاوز برافغانستان آماده ١٨٣٨در » اتحاد مثلث«

  ). ١٨٣٩اپریل (ودر بھار سال بعد آنرا عملی ساختند.ساختند

وبار دوم، ھنگامی که دیدند امیر شیرعلی خان در کنفرانس پشاور 

از جمله درشھرھای (یندگان دایمی انگلیس را در افغانستان حاضر نیست نما

بپذیرد و برعالوه ورود ھیئت انگلیسی تحت ریاست ) کابل وقندھار وھرات

چمبرلین به کابل موافقت ندارد وبرعکس به سفیرو ھیئت روسی تحت ریاست 

( جنرال ستولیتوف اجازه داده است تا به کابل بیاید وبا امیر به مذاکره بنشیند

سخت برآشفتند وبرای دومین مرتبه کمر به تھاجم وتجاوز )١٨٧٨جوالی 

  ). ١٨٧٨نومبر(برافغانستان بستند 
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با آنکه در ھردو تجاوز خود، انگلیسھا سرانجام براثر مقاومت وجانبازی 

  مردم افغانستان برضد سلطۀ بیگانگان مجبور به ترک این کشور شدند، اما در 

  .فغانستان برنگشتندھردو مرتبه دست خالی از ا

در مرتبۀ اول،تمام سرزمین ھای افغانستان را که شاه شجاع قبل از 

 به سیکھا ١٨٣٨رسیدن به تخت سلطنت کابل ، بموجب معاھده اتحادمثلث در 

کشمیر، پشاور،وعالقه جات کرم،به شمول ملتان،ودیره : واگذار شده بود، مانند

  .درتصرف انگلیس باقی ماندجات وغیره برای دایم از افغانستان جدا و 

 با امیرمحمدیعقوب ١٨٧٩ ودر مرتبۀ دوم، براثر معاھدۀ گندمک درمی 

خان ، سرزمین ھای سیبی، پشین، کرم،سوات، باجور، چترال، باشگل، 

وزیرستان،دارو وچاگی،به شمول کویته وچمن در دست انگلیس ھا باقی ماند و 

  .ان برآن جدائی مھرتائید زده شد با امیر عبدالرحمن خ١٩٩٣در قرارداد نومبر 

عالوه براینھا،انگلیسھا،پس از ھردو تجاوزخود، برسیاست خارجی 

افغانستان تسلط خود را حفظ کردند ودر تمام معاھدات خود با افغانستان، این 

امیرافغانستان حق ندارد با دولت دیگری به : مطلب را تکرارکردند که 

ردد وھرچه انجام میدھد غیر از انگلیس داخل روابط دوستی گ

ودوست ودشمن . بایستی به مشورۀ انگلیس ھا صورت بگیرد

از اینست که افغانستان تا . انگلیس را دوست ودشمن خود بشمارد

روی کار آمدن اعلیحضرت امان هللا خان فاقد استقالل کامل 

سیاسی وخارجی بود وجنگ سوم افغان وانگلیس برای استرداد 

  .تام صورت گرفت که به پیروزی انجامیداستقالل سیاسی عام و

  

  جناب ستانیزی ، آیا اطالع دارید که  چرا امیر عبدالرحمن خان پسر 

بزرگ خود شھزاده نصرهللا خان را به انگلستان فرستاد؟ در نامه ایکه امیر 

عبدالرحمن خان بدست پسرش به پادشاه انگلستان فرستاده بود، صرف 

 تا امیر افغانستان، مشکالت خود را بجای میخواست که انگلیس اجازه دھد
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ًحکومت ھند برتانوی مستقیما با مقامات لندن مطرح کند، ولی چون ازاین نامه 

امیر . بوی استقالل خارجی می آمد، انگلیس ھا این تقاضای امیر را قبول نکردند

حبیب هللا خان،نیز بعد از ختم جنگ جھانی اول، نامه ای به حکومت بریتانیا 

تاد،و در آن تقاضا کرد تا انگلیسھا در بدل این مسأله که او با دشمنان فرس

ھم پیمان نشد واجازه نداده بود تا مردم افغانستان برضد ) آلمان وترکیه(انگلیس

انگلیس ھا در ھند قیام کنند، امکانات استقالل سیاسی افغانستان را فراھم کند، 

هللا خان داده بودند، انکارکردند اما انگلیس ھا از وعده ای که به امیر حبیب 

  ٨٥.وجواب مناسبی به امیر ندادند

  

  !محمودطرزی وندای  حى على الفuح

محمودطرزی، سیاسمتدارو آزادی خواه برجسته و مؤسس جنبش 

درسراج االخبار، مقالۀ شديد ) ١٩١٦دسمبر (١٢٩٤مشروطیت دوم  درجدى 

لیسی، نوشت که بال ضد استعماری وضد تحت الحمایگی اجنبی یعنی ضد انگ

  :طرزی نوشته بود. وقفه از طرف امیر حبیب هللا خان سانسور گردید

   !حى على الفuح " 

شرافت ملى، عظمت قومى خود را محافظت ! اى ملت نجيبه افغانيه...

افغان که به ديانت و ! استقالل وحاکميت دولتى خود راصيانت نمائيد! کنيد

يرت و ناموس شعارى در تمام دنيا مشھور ديندارى، به شجاعت و بھادرى، بغ

و معروف شده باشد، آيا اين را بر وجدان و ايمان و شرف و ناموس خود 

                                                
عبداالحد ناصر ضیائی،آخرین نامۀ امیر حبیب هللا خان به حکومت - ٨٥

  .یده شودلینک ذیل د: برتانیه،پورتال افغان جرمن آنالین

 http://www.afghan-

german.net/upload/Tahlilha_PDF/nasser_ziayee_ahad_akherin_namay

_amir_habibullah_khan.pdf 



 ١٤٤                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظیفۀ عناصرملی است

چسان گوارا کرده مى تواند که نام حمايت و تابعيت دولت اجنبى غيردين و 

ًکال کال! حاشا ! حاشا غير ملت براو باشد ؟  ًُ افغان به بسيار آسانى و ! ُ

ول کرده ميتواند، ولى ھيچگاه، به ھیچ خوشگوارى مرگ را قب

ًصورت قطعا، قا طبا کلمات متعفنه معده بشور آورنده تابعيت و  ً

حمايت را ھضم کرده نمى تواند، معنى صاف و صريح تابعيت و 

بغير از من، « :حمايت اينست که، يک دولتى بديگر دولتى بگويد

بغير از ! بغير ازمن، باديگر دولتى حرف مزن ! ديگرى را نشناس

من با ديگر دولتى عقد معاھدات يا رابطه مناسبات و معاھدات مکن 

! بغير از من، بديگر دولتى نه سفير بفرست و نه سفير قبول کن ! 

معنى صاف و صريح استقالل تامه و آزادى کلمه نيز اينست که ، 

ھردولت در ھمه چيزھايى که در باال مذکور گرديد، مستقل و آزاد 

ليکن بعد ! ھرچه که شد، شد! ه حال ھرچه که بود، بودتا ب...باشد 

از اين افغان آن افغان نيست که از حقوق خود چشم پوشى بتواند 

.... ٨٦ «  

طرزى با چنين صراحت لھجه و نوشته ھاى تنبيھى ضد استعمارى خود، 

امير را تکانه زد و امير متوجه تحريک احساسات استقالل طلبى روشنفکران و 

ًبنابرين اين شماره سراج االخبار را فورا سانسور و . تان گرديدمردم افغانس

 ھزار روپيه جريمه محکوم نمود و اظھار داشت ٢٦خود طرزى را به پرداخت 

   ٨٧». مرغى که بى وقت آذان دھد، سرش از بريدن است«: 

باید عالوه نمود که جنبش مشروطیت دوم درافغانستان، محصول فکر و 

 محمود طرزی بود و یکی از اھداف نخستین مشروطیت اندیشه و تدبیر وخرد

                                                
 ١٢٩٤ سراج االخبار، جدى ١٦ محمودطرزی، شماره - ٨٦
   ٨٢ پوھاند حبيبى، جنبش مشروطيت درافغانستان، ص - ٨٧
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ًکه در رھبری آن ظاھرا سردار نصرهللا خان برادر امیر، ولی ( دوم

) درواقعیت، شھزاده جوان امان هللا خان داماد محمود طرزی قرارداشت،

وچون امیر حبیب هللا خان در . حصول استقالل افغانستان از انگلیسھا بود

رگ مشروطه خواھان مانع بزرگی  شمرده میشد، مشروطه برابر این آرمان ست

خواھان به این نتیجه رسیدند تا این مانع را از میان بردارند و راه را برای 

  .رسیدن به آزادی واستقالل کامل سیاسی کشور آماده کنند

برگردن ملت حق شناس هللا کمترين حق اعليحضرت شاه امان ا

بدون شک ھرگاه او . ى کشور استافغانستان، تحصيل استقالل کامل سياس

برضد انگليس، بخاطر استقالل کشورش، مردم را به قيام و جھاد دعوت نمى 

کرد و مانند پدرخود با انگليس کنار مى آمد و از دستورات انگليس در امور 

مملکت دارى پيروى ميکرد، شايد تا زنده بود ، پادشاه افغانستان باقى ميماند و 

نمى خواست ، ھيچکس ديگرى براى جانشينى او  قد علم تا وقتى که انگليس 

 اما او که عاشق استقالل و سربلندى ميھن و آزادى مردم وطنش بود، .نميکرد

اين پادشاھى و تاج و تخت را در قدم آزادى مردم و استقالل کشورش گذاشت 

و در اولين نطق چند ساعته اش در میدان مرادخانی کابل،خطاب به مامورين   .

ھريان شرافتمند کابل  دم از استقالل عام و تام افغانستان زد و سلطنت خود وش

  : را مشروط به کسب استقالل کامل کشور اعالن نمود و گفت

من اين لباس سربازی را از تن بيرون نمی کنم تا ! ملت عزيز من «

 من اين شمشير را  ! که لباس استقuل را برای مادر وطن تھيه نسازم

] شان[ی کنم تا که غاصبان حقوق ملتم را به جای خوددر غuف نم

بياوريد آخرين ! ای ملت عزيز و ای سربازان فداکار من ! ننشانم 
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ھستی خود را برای نجات وطن ، بيائيد تا که سرھای پرغيرت خود 

   "٨٨ !را برای خuصی وطن فدا سازيم 

یان کابل با  این سخنان شاه آزادی خواه از جانب سربازان وافسران و شھر

                                     .    بدرقه شد! ھای هللا اکبروزنده باد امیر امان هللا غریو ونعره 

  

شاه امان هللا در اخیر اپریل 

جھاد برضد انگلیس را اعالم  ١٩١٩

نمود و مردم شجاع افغانستان تا سوم 

ماه می  برای سومین پیکار سرنوشت 

. لیس آماده شدندساز با استعمار انگ

پیامد این  اراده  وعزم آھنین زعامت 

جدید با پشتی بانی قاطبۀ ملت افغان 

منتج به پیشنھاد متارکۀ جنگ از سوی 

 گردید که ١٩١٩انگلیس در سوم جون 

در  استقالل کامل سیاسی افغانستان را

              اعالمشاه امان هللا در لباس سربازی  ھنگام                           .پی داشت

  در مرادخانی کابل١٩١٩ فبروی ٢٤اھی  درپادش

افتخار به چنين زعامتی و چنان مردمی   که با دادن جان ھای شيرين خود شاھد 

   .آزادی را به چنگ آوردند

غازى ، مردى وطنپرست و سخنور توانا و اديب ماھرى هللا شاه امان ا

» حاکميت قانون درافغانستان«بود و در بيتى که خود سروده و درآغاز کتاب 

 : آزين شده ، احساسات وطن پرستى اش را چنين بيان ميکند

                                                
   بقلم حبیب هللا رفیع مقدمه،۸ شاه امان هللا،حاکمیت قانون،ص - ٨٨
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 شــدم يکبارگى با جان و سر از دل گرفتارش

  دھم خون عــزيز خويش تا سازم چو گلزارش

  

  :معاھدۀ صلح راولپندی از تمام معاھدات قبلی  بھتر بود

که با انگلیس ھا به امضاء معاھدۀ صلح راولپندی نسبت به تمام معاھدات قبلی 

برتری ومزیت قرارداد صلح . رسیده اند، بحال افغانستان بھتر ومفید تربود

راولپندی  بر معاھدات قبلی یعنی برمعاھدات گندمک و دیورند، اینست که 

قرارداد صلح راولپندی، منجر به استقالل سیاسی جغرافیای موجودۀ افغانستان 

ن در صف ملل آزاد جھان ایستاده شد و صاحب گردید، واز آن ببعد افغانستا

وقار و حیثیت یک کشور مستقل گردید که میتوانست با کشورھای آزاد جھان 

روابط سیاسی، تجارتی وفرھنگی وھمکاری بر قرار نماید و این روابط را با 

فرستادن سفیر خود به کشور متحابه و پذیرفتن سفیر از کشور ھای دوست به 

در دورۀ امانی ، افغانستان بیش از ده سفیر  در . ام ببخشدافغانستان استحک

بخارا، اتحادشوروی، ایتالیا، آلمان، انگلستان، پولیند، ترکیه، : کشورھای چون

ایران وھند برتانوی، وغیره داشت که از منافع افغانستان دراین کشورھا دفاع 

معاھده در حالی که درمعاھدات قبلی، از جمله در . ونمایندگی میکردند

صوبه كشمير با حدود شرقي و « : الھور،در مادۀ اول آن قید شده بودکه 

غربي و جنوبي و شمالي اتك و چچه وھزاره و كنبل و انت و غيره توابع آن  و 

پشاور با يوسفزايي و غيره و ختك و ھشتغر و مچني و كوھات و ھنگو و ساير 

ك و كاله باغ و خوشحال گره توابع پشاور تا خيبر و بنو و وزير و تانك و گران

وغيره با توابع آن و ديره اسمعيل خان و توابع آن و ديره غازي خان و كوت 

مشھین و عمركوت و غيره با جميع توابع آن و سھنگر و اروات مند واجل و 

حاجي پور و روح پور، و ھر سه كيچي ملك ميسنگره با تمام حدود آن، و 

 رنجیت سنگ تعلق دارد و شاه شجاع و به»  .صوبۀ ملتان با تمام ملك آن
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سايرخاندان سدوزايي را در ممالك مرقومة الصدر، ھيچ دعوي نسال بعد نسل 

   ٨٩ ».و بطنا بعد بطن نبوده و نخواھد بود

  

  : درمعاھده گندمک گفته شده بود

  . چون بين ھر دو حكومت طبق اين معاھده دوستي برقرار شده است« 

ھار و جالل آباد و عالقه ھایي را كه اكنون تحت حكومت برتانيه شھر ھاي قند

به استثناي . اشغال قشون برتانوي قرار دارد تخليه كرده و واپس مي سپارد

كرم، پشين و سيبي  كه تحت تسلط و انتظام برتانيه است، اما اين سلطه دايمي 

نبوده و ماليات آن بعد از وضع مصارف داخلي ساالنه به امير افغانستان 

را كه بين » خيبر«و » ميچني«حكومت برتانيه انتظام . ه خواھد شدپرداخت

پشاور و جالل آباد واقع است ، در دست خود ميگيرد و ھم انتظام امور رفت و 

آمد قبايلي را كه در اين دو منطقه تعلق دارند، برتانيه به دست خود خواھد 

  ٩٠ ».داشت

 : در معاھدۀ ديورند در مواد يکم وھفتم آمده است

حد شرقی و جنوبی مملکت جناب امیر صاحب از واخان تا سرحد - ١

یرانی به درازی خطی که در نقشه کشیده شده و آن نقشه ھمراه عھد نامه 

  .ملحق است خواھد رفت

قرار داده شد که خط مذکور ] با ھند برتانوی[در باب خط سرحدی « -٧

ند و از آنجا ھم تا کشيده مشخص نماي را از چترال و گردنه بروغيل تا پيشاور 

و کافرستان و اسمار وطايفۀ  به اين قسم که واخان . کوه ملک سياه معين نمايند

و من ادعای حقوق  مومند الل پوره، قدری از وزيرستان جزء مملکت من گرديد 

و بلند  خود را در باب استانسيه راه آھن چمن نو و چغايی و باقی وزيرستان 

                                                
 ۳۲۱، ص۱، موھن الل، ج۸۱۵ فرھنگ، بخش دوم، ص - ٨٩

  ۶۱۱، ص۱ غبار، در مسیرتاریخ، ج-  ٩٠



 ١٤٩                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظیفۀ عناصرملی است

ور و سوات و بنير ودير و چپالس و چترال ترک ُخيل و کرم و افريدی و باج

ھر دو طغرا قرارداد نامه را در باب سرحداتی که معين شده بود، خودم   . نمودم

مھر و امضاء نموديم و در قرارداد نامه مذکور نيز ذکر شده  و اجزاء سفارت 

دوستی ادعای ھای خود را درباب بعضی از  چون افغانستان به طور : بود

لھذا به عوض اين ھمراھی وجه . نمود ًچنانکه قبال مذکور شده است قطع واليات 

به حال می پرداخت، بعد از   لک روپيه دولت ھندوستان تا ۱۲اعانه که سالی 

    ٩١ ." لک روپيه خواھد داد۱۸اين سالی 

  

  :چگونگی معاھدۀ صلح راولپندی

ھیئت :پروفیسرلودویک ادمک، افغانستان شناس امریکائی مینویسد که 

صلح افغانستان بریاست علی احمدخان، واشخاصی که اکثرایشان پیش ازاین 

 به ۱۹۱۹ جوالی ۲۵ھیئت افغانی بروز . درھندوستان بودند، تشکیل گردید

 با ھیئت برتاینه مالقات کرد وسران ھردو ھیئت با ۲۶راولپندی رسید و بروز 

نماینده سیاسی (تھملتن گران.ایراد خطابه ھایی کنفرانس را افتتاح کردند

از بیھودگی جنگ اظھارتاسف کرده گفت که تمام ھند مرگ ) حکومت برتانیه

امیرحبیب هللا را ماتم گرفتند وادعا کرد که نایب السلطنه از حمله افغانھا به 

ًتعجب افتاد وآنرا باورنمیکرد، مخصوصا که چنین حمله را امان هللا تائید کرده 

علی . ه وی آماده است صلح را تامین نمایدحاال که امیرپشیمان شد. باشد

از قیودی که برھیئت افغانی از جانب [احمدخان در خطابه افتتاحیه خویش 

راجع ] مقامات انگلیسی مبنی برعدم حمل سالح وضع شده بود شکایت کرد وبعد

به بیداری احساس ملی در سراسرجھان  ورشد این روحیه درافغانستان 

 نمود که برتانیه وافغانستان باید در برابر تھدید وی یاد آوری. صحبت کرد 

علی احمدخان گفت که حکومت ھند بدوستی افغانستان .کمونیزم ھمدستان شوند 

                                                
 ۶۹۰، ص ۱ غبار، درمسیرتاریخ ،ج - ٩١
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علی . بیشتر ضرورت دارد تا اینکه افغانستان به دوستی ھندوستان محتاج باشد

علی . ندیده اند) خیری(احمدخان عالوه نمود که افغانھا از آن دوستی پاداش

وی  ادعا  .حمدخان ھرگز کوشش نکرد تا از عملکرد افغانھا معذرت بخواھدا

کرد که افغانستان برای صلح در خواستی نداده، بلکه بارنخست این سکرتر 

توسط عبدالرحمن ، نماینده افغانستان  خارجه برتانیه بود که  پیامی به امیر

   ٩٢ .درھند، راجع به موضوع صلح فرستاده است

لی احمد خان به گرانت،چنین بود که سردار توضیح  سخن ع

عبدالرحمن خان سفیر افغانستان دردھلی بود، ووقتی انگليسھا درجبھه جنوبی 

را " قلعه تل"مواجه باشکست شدند وقوتھای ملی  بسرکردگی جنرال نادرخان 

، ومردم قبایلی خطوط عقبی جبھه دشمن را زیر ضربات مرگبار ٩٣فتح کردند

در  نگلیسھا از حمله برجالل آباد منصرف شدند و چاره راخود قراردادند، ا

پس سفير افغانستان  را با خانواده اش از دھلى . ٩٤متارکه جنگ ومذاکره ديدند

که اردوى افغانى مى بايد بيست (به پيشاور آوردند و سپس شرايط متارکه را 

يله او بوس) ميل از نقاط اشغالى خود به عقب بروند تا مذاکرات صلح آغاز شود

سردارعبدالرحمن خان، در حالى که خانواده اش را انگليس ھا . بکابل فرستادند

بوسیله اسپ  در ظرف ده   کابل را-گروگان نگھداشته بودند، فاصله پيشاور

  ٩٥ .رفت و آمد پيمود و موضوع متارکه جنگ را آبرومندانه تأمين نمود روز

                                                
 لودویک ادمک،تاریخ روابط سیاسی افغانستان از زمان امیرعبدالرحمن خان - ٩٢

 ۱۵۶تا استقالل، ترجمه پوھاندزھما،  ص 
 ۱۵۱ص  ھمان اثر، - ٩٣
 رتبیل آھنگ،از قول  یک افسر اتریشی که ھنگام جنگ استقالل در افغانستان  -٩٤

وشاھد وضعیت جبھه جالل آباد بوده، علت متارکه جنگ را ، احتمال قیام عمومی 

سایت اسمائی،چشمدیدھای یک افسر اتریشی از .(مردم ھند برضد انگلیسھا میداند

 )٢٠١٤اگست ٢٢جنگ استقالل،
 ،محمودطرزی،شاه امان  هللا و روحانیت متنفذ، فصل اول  سیستانی- ٩٥



 ١٥١                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظیفۀ عناصرملی است

د،علی احمدخان  دایرگردی۱۹۱۹ جوالی ۲۹درجلسه دوم، که بتاریخ 

 است، صحبت کرد  قبایل با آن روبرو درباره مشکالتی که برتانیه از رھگذر

علی احمدخان برتانیه را . خصومت برتاینه با افغانستان دانست وعلت آنرا

بالمقابل گرانت، کنترول روابط  .مسؤول جنگ افغان وانگلیس اعالن نمود

فرمانراویان "ی پنداشت که خارجی افغانستان را توسط برتانیه، مشارکتی م

برتانیه با تجربه  وظیفه یی را بدوش برتانیه گذاشته بودند و" ھوشمند گذشته

بزرگتر دپلوماسی ونمایندگان مجرب دپلوماتیک میتوانست بھتر از افغانھا از 

گرانت این قرار وترتیب را برای ھردو جانب بسیار  .عھده آن وظیفه برایند

علی .قرارادامه داده شود ار میورزید ھمان ترتیب واصر سودمند می پنداشت و

احمدخان، درھرصورت، با تمام معنی کلمه روشن ساخت که افغانستان ترتیب 

قرارگذشته را نمیتواند ادامه دھد و برای تامین استقالل داخلی وخارجی  و

علی احمدخان ھمچنان اعتراض شدید خود را از . افغانستان خواھد رزمید

رتانیه برکابل و جالل آباد ابراز کرد و از اینکه در اثر آن  حمالت بمباردمان ب

   ٩٦ .ھوائی مقبره  امیر در گذشته خساره دیده بود اظھار تاسف نمود

 ماه جوالی، گرانت طرح تقاضای ھای برتانیه ۳۱در جلسه سوم، بروز 

لی سیمله بود، به ھیئت افغانی تسلیم داد ولی ع بافتۀ دست لندن و که ساخته و

  :یک دست رد کرد و شرایط  خود را برای عقد معاھده پیش نمود احمدخان آنرا

  . افغانستان وحکومت برتانیه باید دشمن واحد داشته باشند-۱

  . حکومت برتانیه باید افغانستان را از نگاه نظامی تقویت کند-۲

   به  تمام قلمرو قبایل برای افغانستان واگذاشته شود تا افغانستان آنرا-۳

                                                
 ۱۵۸ ھمان اثر، ص - ٩٦



 ١٥٢                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظیفۀ عناصرملی است

ترتیبی اداره نماید که حکومت برتانیه از مشکالتی که از ناحیه قبایل دارد، 

نجات یابد، البته باید نیم آن مصارفی را که برتانیه برای  کنترول قبایل 

   ٩٧ .تخصیص داده، به افغانستان بپردازد

گرانت این  تقاضا ھای ھیئت افغانی را نپذیرفت، لیکن تعدیل بعضی 

گرانت حاضر بود بعضی امتیازات  مھم را به . ھده اجازه دادعبارات را درمعا

افغانستان  بدھد، لیکن بیم داشت که چنین کاری از صالحیت او باال ترخواھد 

  . بود

 اگست، ھیئت افغانی،معاھده را از نگاه پرنسیپ ۴درجلسه چھارم، روز

د تا طورمثال، پیشنھاد نمو .تعدیل بعضی عبارات را پیشنھاد کرد پذیرفت و

حکومت افغانستان درمعاھده گنجانده شود و بدینصورت " امیرافغانستان"عوض 

ھمچنان ھیئت افغانی . معاھده بین دوحکومت صورت بگیرد نه باشخص امیر

میورزید تا فقره ھا وعبارات  توھین آمیز و یا فقراتی  که مالمتی جنگ  اصرار

ھیئت افغانی تقاضا . ددرا بردوش افغانستان می انداخت ، از معاھده حذف گر

کرد تا برتانیه  اعانه پولی را که به امیر سابق داده  شده بود، به افغانستان 

علی احمدخان تقاضا . بپردازد وھمچنان کمافی السابق بتادیۀ اعانه ادامه دھد

کرد که برتانیه از ھرگونه اقدام علیه قبایل تا زمانیکه مذاکرات برای معاھده 

  . ابا ورزدصلح صورت میگیرد،

افغانھا برای بدست آوردن :باالخره نایب السلطنه، به لندن اطالع داد که 

استقالل شان با سرسختی تمام اصرار میورزند وتا زمانی که استقالل شان 

به ھمین دلیل بودکه گرانت مسئله . تائید نگردد، نمیخواھند به افغانستان برگردند

  برتانیه دنبال نکرد و آماده بود کردار و کنترول امورخارجی افغانستان را توسط 

  .رفتار آینده امیرافغانستان را بحیث سنگ محک دوستی امیر با برتانیه بپذیرد

                                                
 ۱۵۹ ھمان اثر،ص - ٩٧
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 حکومت برتانیه بصورت مبھم معاھده حکومت ۱۹۱۹ اگست۵ بتاریخ 

شناسائی رسمی کنترول روابط خارجی افغانستان :"ھند را تصدیق کرده گفت 

 سال گذشته، یک ماده اساسی سیاست برتانیه بوده توسط برتانیه برای چھل

وشما بی میلی حکومت اعلیحضرت را که از چنین پرنسیپ درگذرد،درک . است

لندن از " ٩٨ .خواھید کرد، زیرا تا ھنوز آنھا بدان پرنسیپ اھمیت زیادی میدھند

  .تادیه اعانه بدون کنترول برساسیت خارجی افغانستان ابا  ورزید

که بروز ششم اگست تدویر یافت ، گرانت متن اصلی در جلسه پنجم 

معاھده صلح را به افغانھا ارائه نمود و علی احمدخان از نماینده سیاسی انگلیس 

پرسید که چرا دراین معاھده از استقالل داخلی وخارجی افغانستان تذکری 

  نرفته است؟  

ه معاھده صلح با یک مکتوب جداگان)  ۱۹۱۹ھشتم اگست ( دو روز بعد

حاکی از استقالل افغانستان، به ھیئت افغانی ارائه گردید که حاوی مواد زیر 

  .بود و از سوی علی احمدخان امضاء  شد

  

  :موادمعاھده صلح راولپندی

  . تاسیس وبرقراری صلح -۱

   جلوگیری تورید اسلحه از طریق ھندوستان-۲

  .ضبط اعانه باقیمانده وقطع تادیه مستمری به امیر-۳

 سپری شدن شش ماه برتانیه با ھیئت افغانی روی موضوعات بعد از-۴

منافع مشترک وتاسیس دوباره روابط دوستی دیرینه مذاکره میکند مشروط 

براینکه حکومت افغانستان باکردار واعمال خود نشان دھد که صمیمانه میخواھد 

  .دوستی برتانیه را دوباره کمائی کند

                                                
 ۱۶۰ ھمان اثر، ص - ٩٨
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سابق تعیین گردیده  وعالمه  پذیرفتن سرحد ھند وافغان طوریکه -۵

گذاری  آن بخشھای سرحد که تاحال عالمه گذاری نشده  توسط کمیسیون 

   ٩٩.برتانوی

  

  :سند استقuل افغانستان 

گرانت ، پیش از امضای معاھدۀ صلح راولپندی ،سند جداگانه یی به 

بعد از تحيات وسالم، شما برای «: علی احمدخان داد  که دران گفته شده بود

ل يقين کامل متيقن شدن، از من توضيح خواستيد که پيمان صلحی که حصو

اکنون حکومت بريتانيا به شما تفويض کرده است حاوی مطالبی نيست که 

آزادی کامل داخلی و خارجی افغانستان را افاده کند و دراين باره ھيچگونه 

لعه دوست من ، اگر شما به دقت کامل، آن پيمان را مطا. تذکری نرفته است 

کنيد خواھيد ديد که درآن ھيچگونه مطلبی ذکرنشده است که به آزادی داخلی 

شما به من، گفته ايد که حکومت . وخارجی افغانستان صدمه بزند و مداخله بشود

افغانستان ميل ندارد ترتيبی را که آخرين امير اتخاذ کرده است در آن تجديد 

شوره حکومت بريتانيا در باره نظری به عمل آيد، درحاليکه آخرين امير، به م

البته من به اين مطلب اصرار نمی . روابط خارجي اش موافقه کرده است

ورزم، ولی درآن پيمان در بارۀ روابط خارجی افغانستان بيش از آن تذکری 

ًبنابرآن پيمان متذکره و اين مکتوب رسما آزادی و استقالل امور . نرفته است

مزيد برآن . امور آن ، به خودش واگذار می شودداخلی افغانستان را با جميع 

   ١٠٠ ».جنگ کنونی تمام معاھدات سابق را باطل ساخته است

 اگست به عزم کابل از راولپندی حرکت کرد و روز ۹ھیئت افغانی روز

  اگست علی احمدخان  در دربار کابل، بشرح مطالبی در مورد مذاکرات ۱۴
                                                

 ۱۶۲ ھمان اثر،ص - ٩٩
 ، تاریخ روابط سیاسی ۷۷۶، ص ۱ غبار،افغانستان در مسيرتاريخ، ج - ١٠٠

 ۲۳۳افغانستان، ص



 ١٥٥                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظیفۀ عناصرملی است

 تقاضای افغانستان  موافقت کرده صلح پرداخت و گفت که برتانیه با  تمام

درحالی که انگلیسھا، ھیئت افغانی را با نامه حاوی استقالل سیاسی .١٠١است

ھمان . دلشاد ساخته بودند ،از واگذاری قبایل به افغانستان تذکری نداده بودند

است که شاه امان هللا و وزیرخارجه محمودطرزی پس از مطالعه متن قردارد، 

  . ن خشمگین گردیدند وعلی احمدخان را محکوم کردندبخصوص ماده پنجم آ

  

 به مناسبت اعالم استقالل ١٢٩٨ اسد٢٨بنابر نوشتۀ داکتر زمانی، روز 

سابق وزارت امور ( قصر زرنگارکامل سیاسی افغانستان محفلی در تاالر 

غازى امان هللا . واقع بوستان سراى پارک زرنگار کنونى برگزار شد) خارجه

حفل بعد ازمحکوم کردن علی احمدخان رئیس ھیات مذاکرات خان درھمان م

، سند استرداد استقالل كشور را توشیح نمود و از صلح راولپندی

. استقبال نمایند »جشن ملی« مردم خواست تا ازین روز به مثابۀ

ً اسد، روزى که افغانستان رسما اختیار وحق ارتباط ٢٨بدین سان،

، به حیث روز رسمى استرداد با جھان خارج را بدست آورده بود

  .استقالل افغانستان شناخته شد

 مین سالگرد استرداد ٩٤داکترعبدالرحمن زمانی بمناسبت تجلیل از 

 اسناد محرمانۀ ھند متن بیانیۀ امیر امان هللا خان را از آرشیفاستقالل کشور، 

این . برتانوى بدست آورده ترجمه ودر پورتال افغان جرمن آنالین نشر کرد

بیانیه یکی از مھمترین اسناد استرداد استقالل افغانستان است و جا دارد آنرا 

  :در اینجا بار دیگر ضبط و بازتاب دھیم

  

  جامع بيانيۀ پادشاه افغانستان در مسجد

  در ارتباط با اعuم استقuل پادشاھى افغانستان

                                                
 ۱۶۳ ادمک،تاریخ روابط سیاسی افغانستان، ص - ١٠١
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 ) شمسى١٢٩٨ اسد ٢٨روز چھارشنبه،(

  

 !اى ملت مصمم من

 داشته باشید که من در آغاز سلطنت خود تاج پادشاھى شما شاید بخاطر

 شما را بدلیل استقالل و آزادى خارجى و

حاال میخواھم بشما توضیح دھم که آزادى . داخلى افغانستان بسر گذاشتم

یک کشور وقتى از نظر . معنى دارد خارجى و داخلى، و تحت اسارت بودن چه

 قدرت ھاى بزرگ جھان دانسته خارجى و داخلى آزاد گفته میشود که یکى از

شده، بتواند، با ھر حکومت دیگرى در زمینه ھاى تجارتى و امور سیاسى 

توافقنامه و معاھده منعقد نماید، و بتواند با برادران ھم مذھب و ھم نژاد خود 

وحدت نموده و به آنھا کمک کند، و تحت نفوذ ھیچ حکومت دیگرى در جھان 

ر در ھمه امور و توانمندى اجراى ھر چیزیست که لذا این استقالل کشو. نباشد

 .برایش مفید باشد

 یکى از قدرتھاى جھان تحت اسارت بودن آنست که یک کشور

دانسته نشده، نتواند با ھر حکومت دیگرى در زمینه ھاى تجارتى و امور 

سیاسى توافقنامه و معاھده منعقد نماید، و نتواند به برادران ھم مذھب و ھم نژاد 

نتواند با ھیچ کشور دیگر جھان، به غیر از کشورى که تحت .  کمک کندخود

ھرچند چنین کشورى ممکن است . حمایتش قرار دارد، سروکارى داشته باشد

از بیرون به آنھا دوست باشد، اما در واقعیت در تالش ریشه کن کردن آن 

 .میباشد

، و امروز  من شکر خداوند را بجا مى آورم که امروز به ھدف خود رسیدم

  حکومت ھاى ترکیه، آلمان، برتانیه، روسیه، اتریش و بخارا استقالل کامل ما را 

 .به رسمیت شناخته اند، و من این ھمه مؤفقیت را به شما تبریک میگویم

 )زنده باد شاه: تحسین و شادى حاضرین (
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و امروز نمایندگان دو حکومت، که عبارت از حکومت ھاى برجستۀ 

 .د جماھیر شوروى باشند، درینجا حضور دارندانگلیس و اتحا

 !اى ملت

این تنھا از . ھیچ کسى این استقالل و آزادى را به شما اعطا نکرده است

. و شجاعت و مردانگى خود شماست)ص(لطف خداوند، از برکت پیامبر بزرگ

غیرت و احساس افتخار به شما جرئت داد تا بخاطر استقالل خود شمشیربدست 

خدا ناخواسته . شما به زور شمشیر ھدف خود را حاصل نمودیدلذا . گیرید

افغانستان ھیچ وقتى نخواسته ونخواھد خواست تحت حمایت کسى بوده و از آن 

  !».فرمان ببرد

 » ھر که آب از دم شمشير خورد نوشش باد «

درعین حال، به نمایندگى از ملتم از تمام قدرت ھاى بزرگى که استقالل 

بعد ازین ما با کشورھاى روابط . رسمیت شناخته اند تشکرمیکنمافغانستان را به 

درواقع . دوستانه خواھیم داشت که در امور تجارتى و سیاسى با ما کمک کنند

کشورھاى ھمسایه باید به دوستى ما فخر کنند، چون افغانستان یک کشور شجاع 

که در در وقت تصمیم تأمین استقالل من آنقدر راسخ بودم . و نیرومند است

در قدم اول من . صورت ناکامى ازین بیشتر خواھان زنده ماندن نمي بودم

اگر ناکام . زندگى ام را در مقابل دشمن براى حصول استقالل شما فدا میکردم

مي شدم، باز ھم از تصمیم خود نگشته، خودم را مي کشتم، اما زندگى تحت 

ز من پشتیبانى نمي اگر شما مردم ا. حمایت کشور دیگرى را قبول نمي کردم

کردید، و با شجاعت کار خود را به پیش نمي بردید، من به مقصدم کامیاب نمي 

لذا شما به من زندگى نوى . زندگى را بر خود حرام مي دانستم شدم و بیش ازین

من باز ھم به خاطر شما  را داده اید و من به شما برادران اطمینان مي دھم که

 .دزندگى خود را فدا خواھم کر

تا امروز دروازه ھاى تعلیم بر روى شما بسته بود، زیرا ھیچ مرد دانائى 

اگرچه عمر من کمتر از شماست،  .زندگى تحت حمایت دیگران را نمي پسندد
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 اما به شما یک مشورۀ پدرانه مي دھم که براى خدا باید براى آموزش علم تالش

اید از آنھا جدا شده، آنان شما باید اطفال خود را به مکتب بفرستید، شما ب. کنید

خارجى بفرستید، تا با کسب علم شاید  را براى آموزش تعلیم به کشورھاى

 بتوانند قابلیت خدمت به کشور عزیز شما را پیدا نموده و نام شما را در تأریخ

 .جھان زنده نگھدارند

به خاطر وطن و به خاطر خدا در کسب علم تالش ! اى ملت

ق علم است که مي توان به کامیابى ھاى دینى کنید، زیرا تنھا از طری

. یک شخص بى علم نمي تواند خدا را بشناسد« .و دنیوى دست یافت

  « 

ًقبال من از ھمین منبر بسیار مقدس استقالل افغانستان را اعالم 

ھدف مثل یک  نموده بودم و شکر خدا که امروز با نایل شدن به این

  زنده باد شاه دلیر : حاضرین تحسین و شادى .(قھرمان فرود مى آیم

  ١٠٢)آمین. و شجاع ما ، و پاینده باد استقالل کشور

در ھرصورت،  معاھده صلح راولپندی نسبت به معاھدات 

قبلی با انگلیسھا، این مزیت وبرتری را داشت که در نتیجه 

مذاکرات بعدی وزیرخارجۀ افغانستان محمودطرزی با حکومت 

ساخت تا استقالل سیاسی افغانستان ھندبرتانوی، انگلیس را مجبور 

  .  میالدی برسمیت بشناسد١٩٢١را در 

  انگلیسھا،مگر داکتر ستاتیزی، این معاھده را از تمام معاھدات قبلی با 

بدتر وخاینانه ترارزیابی می کند، وی نمیداند که سرزمین ھای آنسوی خط 

 شده بود، نه دیورند بر مبنای معاھدات گندمک ودیورند، به انگلیسھا واگذار

                                                
داکتر زمانی، اسناد محرمانۀ آرشیف ھند بریتانوى، قسمت چھارم مکاتبات -  ١٠٢

-http://www.afghan   ،افغان جرمن آنالین،١٩١٩مربوط به جنگ سوم افغان ھا، 

german.net/upload/Tahlilha_PDF/zamani_abr_bayania_e_shah_amanullah.pd  
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ستانیزی ، میگوید که شاه نباید  معاھده صلح . توسط معاھدۀ صلح راولپندی

راولپندی را امضاء میکرد،معنی این سخن ستانیزی اینست که شاه باید دوباره 

جنگ را با انگلیس شروع میکرد، ولی روشن نمیکند که با کدام نیروی تازه 

  نفس؟ 

: وا: ميخواھد بگويد نستان  می شرمد،اين داکتر اسطوره ھا از مردم افغا
امير امان هللا بايد افغانستان موجوده را ، فدای پشتونستان ميکرد، و قرارداد 
صلح راولپندی  را که گام نخستين برای رسيدن به استقuل کامل سياسی 

  . کشوربود، امضا نمی نمود

د که قوای این داکتر کودن و ازخدا و از تاریخ کشور خود بی خبر، نمیدان

  افغانی بجز درجبھه پکتیا، در تمام جبھات دیگر جنگ با انگلیس ھا شکست 

 تن، وبروایت ٤٠٠تلفات افغانی تنھا در جبھه خیبر بروایت غبار . خورده بودند

که در ھنگام جنگ استقالل در جالل اباد حضور  » ایمیل ریبیچکا«افسراتریشی 

 عساکر افغانی  در درۀ خیبر به داشته وبا محمودسامی ھمرکاب، رقم تلفات

 و پس از آنکه طیارات جنگی انگلیس برشھر ھای ١٠٣شش ھزار نفررسیده بود

جالل اباد و کابل و جبھات جنگ در تل  نیز بمب فرو ریختند، بگفتۀ حسن آیبک، 

حتی قوتھای تحت فرمان جنرال محمد نادرخان ،نیز سنگرھای خود را رھا 

  . ١٠٤ندکرده به گردیز فرارکرده بود

درکابل ، نیز بمباردمان طیارات انگلیس این تشویش را ایجاد کرده بود تا 

این نشانگر توانائی . شاه وکابینه وخانواده ھای شان به درۀ پنجشیر پناه ببرند

  افغانھا برانگلیس است یا عدم توانائی  در برابر انگلیسھا؟

 

                                                
سر اتریشی از جنگ چشمدید ھای یک اف:سایت آسمائی،مقالۀ رتبیل آھنگ- ١٠٣

 ٢٠١٤ اکست ٢٢استقالل، 
 ،٢٠٨خاطرات ظفر حسن آیبک، ترجمۀ فضل الرحمن فاضل، ص - ١٠٤
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  آيا جنگ سوم بخاطر استقuل افغانستان موجوده 

  تاده بود يا برای استرداد پشتونستان ؟براه اف

ازداکتر ستانیزی وامثال وی می پرسم که آیاجنگ سوم افغان وانگلیس 

بخاطر حصول استقالل جغرافیای موجودۀ افغانستان آغاز شده بود یا  بخاطر 

استرداد سرزمین پشتونستان ؟ معلومدار بخاطر آزادی جغرافیای افغانستان 

د و در نتیجۀ جان بازی ھای فرزندان دلیر کشور،این موجوده سازمان یافته بو

  . ھدف برآورده شد

پس با وجود گرفتن سند آزادی افغانستان، راه معقول برای زمامدار 

افغانستان کدام  بود؟ قبول محتویات معاھدۀ صلح راولپندی مبتنی بر  استقالل 

ز تر از خود افغانستان و یا آغاز جنگ دوباره با دشمن آزموده شده یعنی مجھ

  بخاطرآزادی پشتونستان؟ 

این قبل ازاینکه من نکات دیگری را دراین مورد بیان نمایم، میخواھم به 

ارتباط ،به یک نکتۀ ظریف وناگفته سیاست شاه امان هللا از قول داکتر سید 

عبدهللا کاظم دانشمند افغانی اشاره کنم که  ضمن مقالتی مفصل درمورد 

رجحان راه حل سیاسی ـ سرآغاز «  آن  زیرعنوان استقالل ودست آوردھای

  : چنین نوشته اند» عدم خشونت«سیاست 

در آنزمان معمولترین شیوه دفع تھاجم و استیالی بیگانه در یک کشور و "

شاه امان هللا . رسیدن به استقالل و آزادی ھمانا راه حل نظامی بود و بس

گرفت که از اقدام نظامی غازی برعکس معمول آنوقت راه دیگری را در پیش 

با آنکه قوای افغانی در جبھه . به حیث آغاز یک اقدام سیاسی استفاده کرد

جنوبی درحال پیشرفت بود و اقوام وزیر و مسعود آمادگی خود را برای ادامۀ 

جھاد علیه انگلیس با جدیت ابراز کردند، ولی چون ھدف اصلی شاه امان هللا 

 و نمی خواست این ھدف کلی و مھم را تحت اعادۀ استقالل افغانستان بود
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الشعاع دیگر مسائل قرار دھد، لذا پیشنھاد انگلیسھا را مبنی بر متارکه و آتش 

استرداد استقالل ....ًبس قبول کرد و متعاقبا بسوی مذاکرات سیاسی روی آورد

افغانستان با یک عملیۀ مختصر و کوتاه نظامی  و اما مؤثر نظامی آغاز شد، با 

عملیه سیاسی طی سه دوره مذاکرات دوامدار انجام یافت که در آن عصر یک 

ًاین روش واقعا یک حرکت تازه در . ًکاربرد ھمچو شیوه قبال نظیر نداشت

ًجنبش ھای استقالل طلبی از یوغ استعمار کھن بود که بعدا رھبر آزادی ھند 

انگلیسھا بکار گاندی فقید این روش را برای کسب استقالل ھند از سلطه دیرینه 

متأسفانه تا .  شھرت یافت»عدم خشونت«برد و در جھان بنام سیاست 

امروز ھیچکس از بنیان گذار اولی این روش در جھان یعنی شاه امان هللا 

غازی نام نبرده و این افتخار بزرگ در فراموشخانه تاریخ کشور ناپدید گردیده 

   ١٠٥."است

رگاه به کارکردھای شاه امان هللا خوانندۀ ھوشیار درک کرده میتواند که ھ

غازی از عینک بیطرفی نگاه شود، میتوان مثل آقای داکترعبدهللا کاظم به کشف 

جدیدی در سیاست شاه امان هللا  دست یافت، و اما اگر از عینک بد بینی وسوء  

به کارکرد ھای شاه دیده شود، مثل اقای ستانیزی   میتواند در تالش ھای 

تماعی  وفرھنگی وسیاسی وی وھمرزمانش ، خیانت؟  و تحول طلبانۀ اج

  ! با انگلیس ببیند ؟!سازش؟

  ًاوال ، تعیین علی احمدخان رئیس ھیئت  صلح  راولپندی، از جانب 

لغزش سیاسی . مادرامان هللا خان، یک سخن غیر مستند وپوچ وبی معنی است

 کم کردن،نیز علی احمدخان را به حساب امان هللا خان گذاشتن و از نمرۀ وی

گیریم  که این خبط سیاسی در قرارداد صلح . کار منطقی و منصفانه یی نیست

                                                
 داکترسید عبدهللا کاظم ، دست آوردھای استقالل افغانستان، افغان جرمن -  ١٠٥

  ٢٠١٠آنالین، اگست  
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راولپندی منظور رئیس ھیئت افغانی شده بود، آیا به نظرآقای ستانیزی وامثال 

او، امان هللا خان آنرا می باید امضاء نمیکرد و دوباره وارد جنگ با انگلیس 

  میشد؟

دات محمودطرزی برعلی احمد خان، حرف ھای اضافی، بشمول انتقا

درمورد از دست دادن مناطق سرحدی، شاید از نظرتئوری درست باشد ولی 

زیرا ھمین سیاست بلند پروازانه ، مبنای . از نظرعملی قابل تائید من نیست

سیاست شاه امان هللا وتمام زمامدارن بعدی  افغانستان گردید که نه در آن 

وز قادر به آزادی سرزمین ھای قبایل آنسوی خط زمان ونه بعد از آن تا امر

وافغانستان ازاین ناحیه متحمل خسارات بسیار سنگین . دیورند شده نتوانست

این سیاست ھرگز به ثمر نخواھد نشست، مگر . وجبران ناپذیرگردیده است

اینکه خود مردم آنسوی خط برای استقالل خود و یا برای پیوستن به کشور 

از زبان ھیچیک از رھبران پشتون بشمول خان . به پا خیزندمادر نیت کنند و

عبدالغفار خان تا امروز شنیده نشده است که آنھا خواھان الحاق خود با 

شاھان و زمامداران افغانستان، از امیردوست . افغانستان باشند

، )١٩٧٨-١٩٧٣(تا شاه  امان هللا  و تا داود خان  ) ١٨٣٩-١٨٣٦(محمدخان

داشتند، دراین راه به مصرف رساندند، اما ھمگی سرخود را ھرچه در توان 

  .در این راه از دست دادند

پشتونستان خواھی ھوسانۀ زمامداران افغانستان به جای نفع به ضرر 

نغمۀ شنیدن پشتونھای آنسوی خط دیورند تمام گردیده و پاکستان از ھمان روز 

تونستان، تا توانست به  به خاطر خنثی کردن داعیه پشِ! زمونږدا پشتونستان

ترویج اسالمگرائی وتکثر مدارس مذھبی درمناطق قبایلی پرداخت و بنیادگرائی 

واز این طریق تمام . وپان اسالمیزم را  جاگزین ناسیونالیزم پشتون ساخت

  .و تبلیغات افغانستان را برای ایجاد پشتونستان به صفر ضرب کرد تالش ھا

در مناطق قبایلی ظھور کرده اند که ھشتاد امروز شش حزب رادیکال اسالمی 



 ١٦٣                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظیفۀ عناصرملی است

در صد مردم قبایل را بدنیال خود میکشند و با ھرگونه روحیۀ ھمبستگی قومی 

وپشتونولی و پشتونستان خواھی در تقابل و تعارض قراردارند و احزاب 

عوامی نیشنل پارتی برھبری اسفندیار ولی،  وحزب : ناسیونالیست پشتون 

 برھبری محمودخان اچکزی اجازه ندارند در مناطق پشتونخوا نیشل پارتی 

قبایل آزاد از ترس بنیادگرایان جمعیت العلمای پاکستان وطالبان تندرو پشتون 

  . دست به فعالیت سیاسی بزنند

برخی از ھموطنان پشتون ما، چنان در رؤیای پشتونستان 

غرق اند که حاضرند برای رسیدن به سرمنزل پشتونستان، 

 به ھمین خاطر آنھا از امیر عبدالرحمن .زیز را قربانی کنندافغانستان ع

خان ،کسی که افغانستان موجوده را در شرایط بسیار دشوار میان دو ابرقدرت 

 درچارچوب جغرافیای سیاسی تثبیت کرد و از نابودی ١٩استعماری قرن 

 وامان هللا خان را که با کسب استقالل سیاسی، وقار. نجات داد، نفرت دارند

وحیثیت از دست رفته  افغانستان را اعاده نمود و آنرا در صف ملل آزاد جھان 

قرارداد، آگاھانه وحساب شده مثل داکتر ستانیزی مذمت میکنند، به این بھانه 

که چرا درقرارداد صلح راولپندی ، استرداد مناطق  قبایلی از قلم افتاده است 

داخبره « در نوشته خود ؟ حتی یکی ازاین  پشتونستان خواھان افراطی،

مینویسد که امیر عبدالرحمن خان، بخاطربدست » !خودومره د جګړی نه ده

از نظر این نویسنده،کاله یعنی . را از دست داد»  سر« ، »کاله«آوردن  

اما به نظر من افغانستان . به معنی پشتونستان  است» سر«افغانستان  و

در صحنۀ سیاست، شبیه یک تن وپشتونستان،ھنگام ظھورامیرعبدالرحمن خان 

واحد اما مریض وزخم خورده بود که براثر تجاوز دوم انگلیس درحال ازمیان 

که اگر کرد استعماربه امیر عبدالرحمن خان پیشنھاد . رفتن واز ھم پاشیدن بود

میخواھد این تن زخم خورده ، زنده بماند، باید عمل شود ودر این عملیات یک 

امیر عبدالرحمن خان با .  آن این بیمار از میان میرودپایش قطع گردد، درغیر

اگر یک ) افغانستان موجوده(درک این مساله که برای بقای این تن خون چکان
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از دست برود، این بیماراز مرگ نجات می یابد، پذیرفت تا ) پشتونستان(پای آن

  .یک پا را از دست بدھد، وبا یک پای دیگر به زندگی خود ادامه دھد

پشتون که در وطن خواھی ووطن   به صفت يک افغان منسوب بقوم من  

دوستی خود را از ھيچ پشتون ديگر کمتر نمی شمارم ، ميگویم که بدون شبھه 

سرزمین ھای قبایلی آنسوی خط دیورند،از لحاظ نژادی وسوابق تاریخی متعلق 

بدست به افغانستان می باشد ،ولی در شرایطی که افغانستان توانائی دوباره 

آوردن آن  سرزمینھا را نداشته باشد و احتمال آن موجود باشد که ممکن است 

دشمن آنچه در دست ماھست آنرا نیز  از ما بگیرد، الزم میدانم بگویم که باید 

در فکرحفظ وسالمت  تمامیت ارضی  افغانستان موجوده باشیم و سرزمین 

ن آنسوی خط بگذاریم  تا را  به خود مردما) پشتونستان(ھای آنسوی خط دیورند

  .خود  سرنوشت خویش را آنطور که  میخواھند رقم بزنند

بخصوص اکنون که پشتونھای آنسوی خط عالوه بردو حزب 

ناسیونالیست پشتون وشش حزب اسالمی ،یک  گروه سیاسی تندرو پشتون، بنام 

بله تحریک طالبان پاکستان،در آن مناطق فعال دارند و توان رزمی وامکانات مقا

با میراث خوار استعمار یعنی پاکستان را بھتر از افغانستان ضعیف در اختیار 

می باید آنان برای آزادی واستقالل خود  برزمند؟ بدبختانه آنھا بجای . ددارن

اینکه برای آزادی واستقالل خود با پاکستان پیکارنمایند، انرژی وتوانائی رزمی 

خود را در تخریب افغانستان، و در تصرف والیات جنوب شرقی وشرقی 

ی بین المللی  سال حضور نیروھا١٣آنھا در طول . افغانستان بکار می برند

درافغانستان ، ھمواره امنیت ما را مختل کرده اند،مکاتب ما را سوختانده و 

صدھا ھزار شاگرد مکاتب در . معلمین وشاگردان را تھدید به مرگ کرده اند

والیات ھم سرحد با پاکستان از تعلیم وتحصیل محروم گشته درصف لشکر 

اکز صحی ، پل ھا و جاده ھا آنھا مر. بیکاران و یا طالبان افزوده شده اند

وتاسیسات اقتصادی واجتماعی وفرھنگی افغانستان را تخریب کرده اند و مانع 
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آخرین حملۀ آنھا بر یک مجتمع فرھنگی . ثبات ودوباره سازی افغانستان شده اند

درغزنی در ھفتۀ گذشته عالوه برتخریب چندین عمارت دولتی ، دوصد تن 

آنھا در واقع جاده صاف کنھای استعمار .مودافغان مفید را سر به نیست ن

پنجابی ھا اند که دراین اواخر باحمالت مسلحانه خود در والیات کنر و 

نورستان و ننگرھار،و بیجا ساختن مردم محل ازخانه وکاشانه شان، زمینه را 

برای پیش آمدن نیروھای نظامی پاکستان مساعد میکنند تا پوسته ھای سرحدی 

مایند و فردا اگر یک حکومت ملی درافغانستان ،علیه تجاوز خود را بر پا ن

پاکستان  به سازمان ملل متحد شکایت کند، پاکستان بگوید که پوسته ھای 

  .نظامی ما برخط سرحدی دیورند قراردارند ، نه جای دیگری

به نظر من، تخریب وتوھین به شاه امان هللا، واستقالل افغانستان، 

 خط دیورند، یک عمل ضد ملی و خاینانه است  بخاطرسرزمین ھای آنسوی

ومیتواند در راستای دفاع از منافع پاکستان تعبیر شود، نه دفاع از قبایل 

بنابرین موضع گیری آقای ستانیزی وامثال وی که امضای قرارداد . پشتونستان

صلح راولپندی را خیانت شاه امان هللا ،این زعیم مترقی وملی برمیشمارد، 

من از تمام عناصر میھن پرست که به . افع پاکستان می چرخدبرمحور من

سالمت ارضی افغانستان موجوده می اندیشند، میخواھم تا برضد چنین موضع 

گیریھای ضد ملی ایستادگی کنند و نیات شوم شان را افشا نمایند وبه آنھا 

  .جواب ھای مناسب بدھند

  "بازی بزرگ"اثرات مخرب 

  تانبرجغرافيای سياسی افغانس

  ونیم١٦ و نابودی ١٨٣٩ستان در تجاوز اول انگلیس برافغان-١

   ،١٨٤٢ جالل آباد درجنوری -ھزارعساکرانگلیس در بین راه  کابل 
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 ساله ١٥٠وجنجال ھای ١٨٧٢-١٨٦٧از دست رفتن سیستان در-٢

  برسرتقسیم آب ھیرمند بین ایران وافغانستان  ،

بعد بنام پشتونستان مایۀ  از دست رفتن مناطق قبایل جنوب شرقی که -٣

  نزاع بین افغانستان وپاکستان  گردید ، 

از دست رفتن مرو،پنجده،سرخس،پل خاتون، آق تیپه، شغنان و -٤

  .روشان پامیر نیز،ھمه نتیجه و حاصل بازی بزرگ است

،از نظرانگلیسھا، ١٩ھدف غائی این بازی بزرگ  در قرن -

وھدف روسھا حفظ ھندوستان از خطر احتمالی روسھا بود، 

  .رسیدن به آبھای گرم وخارج کردن انگلیس از ھندوستان بود

برای درک و اثبات این موضوع باید کمی به عقب برگردیم وتالش این دو 

 در آسیای میانه مورد ١٩ابرقدرت استعماری را در دفع یک دیگر در قرن 

  .توجه قرار دھیم

ست کمى از روس ھا که در بلعيدن زمين و شوق وذوق جھانگيرى د

انگليس ھا نداشتند، در ھمان موقعى که انگليس ھا در افغانستان مصروف 

سرکوبی قیام ھای پراگندۀ مردم برای تحکيم مواضع خود در دراز مدت بودند، 

 قشونى را  از اورنبرگ براى تسخير خيوا بسوى آسياى ۱۸۴۰در زمستان

قصود دچار سرما و مرکزى سوق داد، اما اين قشون قبل از رسيدن به منزل م

 ١٨٦٥و ١٨٥٢و ١٨٤٤يخبندان شد و اکثريت آن تلف گرديد، ولى در سال 

 روس ھا تمام خان نشین ھای  آسياى ميانه را متصرف شده خود را ١٨٧٤و

  . تا کوشک در پشت دروازه ھاى ھرات رسانيدند

  سدۀ نزدھم  ٧٠ و ٦٠  ه ھای در  دھ:"بقول محقق افغان داکتر زمانی

 سرزمين ھاى یافت واى مرکزى ادامه یسآتھاجمى روسيه در اقدامات 

پھناورى از درياى اورال تا پامير و از درياى خزر تا کوه ھاى تيانشان را به 
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درين ھنگام تاجيک ھا، قزاقھا، ترکمن ھا قرغيز ھا دولت . روسيه ملحق ساختند

خان : دنداشتند و در آسياى مرکزى تنھا سه دولت فئودالى فرمانروائى ميکر

روس ھا به سرعت شھر .  نشين خيوا، خان نشين خوقند و امير نشين بخارا

اى مرکزى یسآ بزرگترين شھر ١٨٦٥در ماه جون .  ھاى ترکستان را گرفتند

 با خان نشين خوقند قرارداد تجارتى ١٨٦٨تاشکند را اشغال و در ماه جنورى 

 زير فرمان امپراتور خود را را امضا و در ماه بعد خدايار خان  حاکم خوقند

در ماه مى ھمين سال جنرال کاوفمن  سمرقند را گرفته . روسيه اعالم کرد

امير بخارا ناگزير به جنگ خاتمه داده و تحت  بطرف  بخارا نزديک ميشد، که

  ١٠٦."الحمايگى روسيه را قبول کرد

  :از دست رفتن سيستان زمينه ساز جنگ دوم افغان وانگليس

از شاه امان هللا،  فقط امیر شیرعلی خان باسیاست در میان امیران قبل 

انگلیس در افغانستان مخالفت میکرد و از انگلیس ھا متنفر بود و در ھیچ 

صورتی حاضر نمیگردید نمایندگان انگلیس را در شھرھای کابل و ھرات و 

امیرشیرعلیخان از «: بقول داکتر بلیو محقق نامدار انگلیس. قندھار بپذیرد

به  » ١٠٧.متنفر بود وھیچگاه این تنفر را مخفی نمی داشتانگلیسھا 

ھمین خاطر، دولت انگلیس سیاست خشنی را در مقابل امیر شیرعلی خان 

اتخاذ کرد و فشار خارجی را  بر امیر شدت بخشید و این فشار از سوی ایران 

  .میتوانست عملی گردد

خان در بنا براین دولت انگلیس سیاست تند وخشنی با امیر شیرعلی  

پیش گرفت  وبرای تنبیه او در این موقع خواست فشار خارجی بر امیر وارد 

روی این دلیل اینک . کند و آن میتوانست از طرف دولت ایران عملی گردد
                                                

 داکتر زمانی، مقالۀ نگاھى به سوابق سياست توسعه طلبى  روس ھا قبل از -  ١٠٦

  ٢٠١٢اپریل ٢٦تای ثور ، افغان جرمن آنالین،کود
  ١٤داکتر بلیو، نژادھای افغانستان، ص -  ١٠٧
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موقع مناسب پیدا شده بود که به تقاضای دولت ایران توجه شود ،لھذا الرد 

  :ع  دادروسل وزیر امور خارجه وقت بریتانیا بدولت ایران اطال

در مشاجره و نزاعی که طبق اطالع بین ایران و افغانستان بر سر خاک "

سیستان روی داده، دولت متبوع علیاحضرت به ھیچوجه نمیتواند در آن مداخله 

کند بلکه بخود طرفین آن را واگذاشت تا بزودی شمشیر تملک خودشان را ثابت 

  "١٠٨ .١٨٦٤جان روسل . نمایند

حکومت . دولت انگلیس نسبت به افغانستاناین بود سیاست نوین 

ھندوستان نیز یک سیاست نظیر این را راجع با افغانستان در این سال اتخاذ 

آنھم . این سیاست مخصوص سرجان الرنس فرمانفرمای ھندوستان بود. کرد

  .١٠٩بی اعتنایی بزرگ منشانه : فقط در دو کلمه خالصه می شد

چراکه . برای ایران نافع بودبدون شک اعالم این سیاست و خط مشی 

امیر شیر علی خان بعد از مرگ پدرش امیر دوست محمد خان می خواست بر 

تحت کابل جلوس کند و برای استقرار خود مصروف فرونشاندن اغتشاشات 

داخلی بود و نیز قادر نبود در عین حال با دو قوه، یکی از داخل و دیگرش از 

ر حکومت ھند برتانوی نیز در بادی امر خارج زور آزمایی کند و از طرف دیگ

سلطنتش را برسمیت نشناخته بود، بنابراین نتوانست در اول وھله از منافع 

  .افغانستان در خاک سیستان دفاع کند

دولت ایران که خود را یکطرف از تعرض بریتانیا ایمن می دید و از 

غال کابل سوی دیگر افغانستان را دچار آشوب وجنگ میان برادران برای اش

                                                
 ٣ ،محمودمحمود، ج ٥٦٢ ،ص ٢ ،چ ٢ پرسی سایکس ،تاریخ ایران، ج - ١٠٨

از اصغر حسن )  م ١٩٠٧ -  ١٧٩٣( ،افغانستان و ھند برتانوی ٦٨٦،ص 

 ١٦٢، ص ١٣٦١ان بلگرامی ترجمه عبدالوھاب فنایی طبع آکادمی علوم افغانست

. 
  .٦٦٨ ،ص ٣ میالدی، ج ١٩ تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن - ١٠٩
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دید، از این فرصت طالیی به نفع خود استفاده کرد و سیاستش را بطور ثابت 

بقول پرسی سایکس این سیاست عبارت از این بود تا نفوذ و قدرت . ادامه داد

ایران را در سیستان آنقدر اعمال کند که دیگر سکنه این ایالت بکلی تحت 

  ١١٠.کنترل و نظارت تھران در آورده شود

سرجان الرنس )  ھجری قمری١٢٨٤(  میالدی١٨٦٧ سال در اواخر

حاال موقع آن رسیده « :فرھا نفرمای ھندوستان در لندن پیشنھاد نموده نوشت

جواب . است که ما به ھمسایه خود افغانستان کمک ھای مادی و معنوی بکنیم

 به ھندوستان می رسد و این ھنگامی است که ١٨٦٨این پیشنھاد در اوایل سال 

شیر علی خان بر مدعیان و مخالفین خود فایق آمده و در کابل امیر مستقل امیر 

  ».١١١افغانستان شده است 

در این موقع الرنس که سیاست عدم مداخله در افغانستان را به مقتضای 

فرمانفرمای . وقت تعقیب می کرد، عوض شد و جای او را الرد مایو گرفت

راولینسون . ر شیرعلی خان گذاشتتازه وارد بنای مکاتبه دوستانه را با امی

در این تاریخ که امیر شیرعلی خان در ایالت کابل بر قرار شده بوده : میگوید

ھیچ نظر موافق با دولت انگلیس نداشت چونکه از دولت انگلیس ھیچ خوبی 

انگلیس ھا : ندیده بود و سیاست بی ثبات ما را ھمیشه تنقید می کرد و می گفت

این عبارت را مدام با یک حرارتی .  دیگری نمی جویندجز منافع خودشان چیز

انگلیس ھا در افغانستان ھمیشه طرف : اظھار می نمود و عالوه کرده می گفت

ھر کس که در آن موقع دارای اقتدار است دنبال او می . قوی را می گیرند

من ھرگز . روند حال که مرا دارای اقتدار می دانند، طالب دوستی با من اند

                                                
  .٥٦٣، ص ٢، چ ٢ پرسی سایکس تاریخ ایران، ج - ١١٠
 میالدی، ج ١٩ محمود محمود،تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن - ١١١

  .٨٩٠ ،ص ٣



 ١٧٠                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظیفۀ عناصرملی است

و عمر خود را در مذاکره با آنھا تلف نمی کنم و امید خود را ھم ھیچوقت وقت 

  .به آنھا نمی بندم 

ھمینکه الرد مایو، فرما نفرمای ھندوستان از :راولینسون می افزاید

موافقت امیر شیرعلی خان اطالع حاصل کرد، فوری در صدد برآمد وسیله 

 میالدی برابر ١٨٦٩ماه مارچ قرار این مالقات ب. مالقات را با او فراھم آورد

فوری وسایل بسیار مجلل و باشکوھی .  ھجری قمری داده شد١٢٨٦سال 

فراھم شد که در سالھای قبل باین اندازه مفصل نبود و سابقه ھم نداشته 

   ١١٢.است

در این تاریخ امیر شیرعلی خان تا اندازه یی در سیاست وارد شده بود 

بود کورکورانه پیشنھادھای او ھم نظرھای مخصوصی داشت وحاضر ن

استقبال و پذیرایی از امیر افغانستان بسیار . فرمانفرمای ھندوستان را قبول کند

 و مالقات ھای طرفین در وھله اول بسیار خوب بود  مجلل و باشکوه بود

مقصود عمده  الردمایوفرما . ھمینکه وارد مذاکره شدند اختالفات نظر پیدا شد

ود که در مقابل یک مقرری نقدی ولو مبلغ آن زیاد ھم نفرمای ھندوستان این ب

اما در مقابل ھیچ . باشد وفاداری امیر را نسبت به دولت انگلیس بدست آورد

تعھدی را قبول نکند که در آینده یکنوع مسئولیتی برای حکومت ھندوستان ایجاد 

یر کند و مجبور شوند در آینده ازتجاوز قشون مسلح داخلی یا خارجی علیه ام

از طرف دیگر مقصود امیر . شیر علی خان با مارت افغانستان جلوگیری کنند

افغانستان از آمدن به ھندوستان و مالقات با فرمانفرمای آن این بود که 

  . تضمینی برای حفظ امارت افغانستان بدست آورد

یکی : امیر شیرعلی خان از فرمانفرمای ھندوستان دو تقاضای مھم داشت

نامه دفاعی عدم تعرض بین دولت انگلیس و امارت افغانستان اینکه یک عھد

                                                
  .٦٩١، ص ٣ میالدی، ج ١٩ تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن - ١١٢
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دوم اینکه دولت انگلیس فرزند کوچک او موسوم به عبدهللا جان . برقرار گردد

  .را بولیعھدی امارت افغانستان بشناسد و تضمین کند

 اما فرمانفرمای ھندوستان به ھیچوجه حاضر نبود در مقابل تقاضای 

باالخره پس از . بی بدھد حتی مساعدت ھای مالی راامیر  افغانستان تعھد کت

عبارت ذیل را روی کاغذ آورده برای اطمینان ) الرد دمایو(چندین جلسه 

دولت انگلیس اقدامات دشمنان « :این است آن عبارت تعھد. خاطر به امیر داد

امیر را که بر علیه او یا برای تزلزل مقام او باشد با عدم رضایت شدید تلقی 

و راجع به کمک مالی و دادن مھمات جنگی تذکر رفته بود که در . د نمودخواھ

» .اوقات معین تحویل خواھد گردید، البته باصالحدید رئیس حکومت ھندوستان 

الرد مایو در تاکید این قول و قرار به امیر شیرعلی خان اطمینان داد، امیر 

جه و احترام پذیرفته افغانستان ھر تقاضای داشته باشد ھمیشه آن تقاضا با تو

را بمعنی کمک » عدم رضایت شدید«در این تعھد کتبی عبارت ١١٣.خواھد گردید

مسلحانه دولت انگلیس بر ضد دشمنان امیر شیرعلی خان تفسیر کرده بدست او 

   ١١٤.دادند

 توسط قشون ھای اعزامی آن کشور از قاین ١٨٦٧ایران که در سال 

امیر شیرعلیخان . ان موفق شده بودوکرمان  به اشغال بخشی از ایالت سیست

بعد از بازگشت خود از ھندوستان میخواست با توسل به شمشیر خاک ھای 

اشغال شده را از تسلط قشون ایرانی اعاده کند،مپر انگلیسھا برطبق معاھدۀ 

پاریس،پای حکمیت جلو گذاشتند و براثر این حکمیت بخشی از سیستان برای 

  . وبه ایران تعلق گرفتدایم از پیکر افغانستان جدا

  علت عمده نارضایتی امیراز انگلیسھا، حکمیت :" داکتر بیلومینویسد که 
                                                

  .٦٩٣ ص ٣ ،میالدی ج ١٩ تالریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن - ١١٣
 ،متن انگلیسی این تعھد کتبی را نیز در ٦٩٤ ،ص ٣ محمودمحمود، درجلد - ١١٤

 .کتاب خود نقل کرده است 



 ١٧٢                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظیفۀ عناصرملی است

 .انگلیسھا در مسئله تعیین سرحد سیستان بین ایران وافغانستان بود

امیرشیرعلیخان درتعیین سرحد سیستان برانگلیسھا اعتماد کرد، تا منصفانه 

سیستان را [کر نمیکرد که انگلیسھا وظیفه اش را بسر برساند، مگرامیر ھرگز ف

که از زمان احمدشاه تا آن روز جزو قلمروافغانستان بود وایران آنرا بعد از 

] مرگ امیردوست محمدخان و در دوره کشمکش برادران اشغال کرده بود

امیراین فیصله را برضد .دوقسمت کرده وقسمت مھم وبیشتر آنرا به ایران بدھد

 وتجاوز برتمامیت ارضی افغانستان از سوی ایران امنیت قلمروخود دانسته

این حکمیت که سبک شمردن وبی عزت بگفته داکتربیلو، .تلقی کرد

کردن دولت افغانستان شمرده میشد، چنان روابط امیرو انگلیس را 

  "١١٥ .خراب ساخت که سبب جنگ دوم افغان وانگلیس شد

 و تعلق گرفتن ناگفته نباید گذاشت که تقسیم کردن سیستان  بدو قسمت

سیستان اصلی به ایران، به معنی دوستی با ایران نبود، بلکه ھدف انگلیس این 

بود تا در آینده این بخش را که میتوانست به  قشون ھای زیاد آذوقه تھیه کند، 

مقصود عمده حفظ سرحدات . خود اشغال  وبه قلمرو ھند برتانوی ملحق نماید

ب این ھمه دشمنی واختالف بین ایران ھندوستان از خطر روسھا بود که سب

  . وافغانستان 

در این تاریخ انگلیسھا تصورمیکردند که روسھا به سوی مرو نزدیک 

گرفتن مرو، گرفتن ھرات است وگرفتن ھرات ، گرفتن قندھار وگرفتن . میشوند

قندھار، مقدمۀ حمله به ھندوستان است ودست یافتن به خلیج فارس از راه 

ًپس الزم بود قبال محل ھای که اھمیت نظامی دارند . انسیستان وبلوچست

ومیتوانند به قشونھای بسیار آذوقه بدھد بوسایلی در دست خودشان ویا دست 

  .نشانده خود شان باشد

                                                
  ۱۲۸ -۱۲۷ی،دمشرق په آسمان کی دمغرب ستوری، ص ږت  پوھاند-  ١١٥
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نظر دولت انگلیس نیزبرای حفظ خلیج فارس و ھندوستان از خطر 

 اصلی احتمالی روس تزاری، از ھمان وھله اول به ھمین نقطه یعنی سیستان

بود و چنانکه بعد خواھیم دید، تالش عمال انگلیس برای بدست آوردن این 

  .منطقه بعد از این تاریخ به چه جاھایی میکشد وچه رسوائی ھایی برپا میکند

امیرشیرعلیخان البته براین حکمیت اعتراض نمود وآنرا ردکرد، وسپ 

ای مکاتبات دوستانه سعی  نمود تا روابط خود را با روسھا استحکام ببخشد و بن

، مکاتبات اميرشيرعليخان و کافمن ٧٠از آغاز دھه . را با روسھا  گذاشت

روبه افزايش گذاشته بود و اين آخرى نسبت به امير افغان روش احتياط آميز 

در سنت پطرزبورگ نمايندۀ انگليس در صدد . توأم با مدارا در پيش گرفته بود

با اينکه معلوم کردند که نامه ھا حاوى کشف محتويات اين نامه ھا برآمد و 

مطالب حسن ھمجوارى بوده اند ، اما شگفتى توأم با خشم و تنفر به انگليس ھا 

: انگليس نزديک بود يک بار ديگر در برابر تصميم قاطعى قرار بگيرد. دست داد

ولى . اجراى کنترول کامل و انحصارى بر افغانستان، بھرقيمتى که تمام شود

جه ضعف سياست قبلى خود شدند و بھتر دانستند ابتدا از در صلح بزودى متو

  .و مسالمت با امير افغان روبرو شوند

  : بريتانياى کبير در شرق١١٦افغانستان پاشنه آشيل

                                                
در افسانه ھاى يونانى آشيل از پھلوانان و جنگجويان تروا  :»پاشنۀ آشيل «-  ١١٦

است که مادرش از پاشنه پاى او گرفته در آب رودخانه ستويس فروبرد و در 

و سر . نتيجه روئين تن شد و تنھا پاشنه ھاى او که تر نشده بود، آسيب پذير بود

د و در اينجا انجام باتير زھردار پاريس که به پاشنه پايش خورد از پاى در آم

و افغانستان نقطه ضعف بريتانيا در . است» نقطه ضعف«منظور از پاشنه آشيل 

ّبرابر پيشروى روسھا بسوى ھند بودکه با ھرقدم پيشروى روسھا ، بريتانيا شديدا 

پيش بينى کرزن سرانجام درست از آب در آمد . از خود عکس العمل نشان ميداد

، بلکه بر سراسر خاک افغانستان ھجوم و روسھا باالخره نه فقط بر ھرات 

درست يکصد سال پس از دومين تجاوز انگليس بر ) ١٩٧٩دسامبر (آوردند
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در . ١١٧بود» پاشنۀ آشیل بریتانیا درشرق«بقول الرد کرزن ، افغانستان 

ر تحرک  گالدستون جاى خود را به ديزرائيلى ،کسی که د١٨٧٣فبرورى 

الرد سالزبرى ، حکمرواى کل . سياست امپراتورى انگلستان ميکوشيد، داد

در لندن شروع به بررسى اقدامات . ھندوستان شد و ارگيل به کنار رفت

 بيانيه اى حاکى از ١٨٧٤بعالوه در مارچ . روسيه در سالھاى گذشته کردند

الميه دوماه در جانب مرو و ھمچنين اع» ترکمن تکه «عدم تجاوز بسرزمين 

بعد ژنرال الماکين به قبايل ترکمن ، خطر را جدى تر نمايان ساخت و در 

اين . نوامبر ھمان سال موجب اعتراض شديد وزارت خارجه انگليس گرديد

روش نمى توانست مدت زيادى ھمچنان ادامه داشته باشد و الزم بود حدى 

پس سالزبرى .  ميشودبراى آن قايل شد و ال اقل فھميد که حد نھائى بکجا ختم

ابتکار عمل را بدست گرفت و با يک سلسله مراسالت خصوصى به نارت 

بروک ، نايب السلطنه ھند توصيه کرد کوشش بخرج دھد تا موافقت امير 

افغانستان را براى استقرار نمايندگان دولت انگليس در ھرات و قندھار بدست 

 را رعايت کرده منتظر نارت بروک نظر داد بھتر است جانب احتياط. آورد

ّمثال چنانچه روسھا مرو را اشغال کنند، شايد مناسب باشد با . فرصت باشد

امير افغانستان يک قرار داد اتحاد دفاعى بسته شود و جزء شرايط قرارداد 

   ١١٨ .ميتوان موضوع استقرار نمايندگان سياسى را گنجانيد

ف ، وضعيت  گورچاکو١٨٧٥ اپريل ٥با وجود اين نامه رسمى مورخ 

اعليحضرت « : در اين نامه بخصوص تاکيد شده بود . روبه وخامت گذاشت

                                                                                                    
اما ديگر انگليس در ھند نبود و افغانھا ھمانگونه که انگليس ھا را از . افغانستان

 بيرون رانده بودند، روسھا را نيز با تمام جنگ ١٩سرزمين خويش دوبار درقرن 

حشت ناک شان با سر افگندگى از مرزھاى کشور خويش بيرون افزار ھاى و

  ). ١٩٨٩فبرورى (نمودند
   ١٦٦ رقابت روس و انگليس در ايران و افغانستان ، ص -  ١١٧
   ٧٠ رقابت روس و انگليس در ايران و افغانستان ، ص -  ١١٨
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امپراتور روسيه به ھيچوجه قصد گسترش مرزھاى روسيه را از وضع فعلى 

آن در آسياى مرکزى نه از جانب بخارا و نه ھم از جانب کراسناودسک و اترک 

   ١١٩ ».ندارد

و . نميشد  وقعى گذاشتهولى درلندن ديگر به اين سخنان دلخوش کننده

 اکتبر ياد داشت متقابلى براى پرنس گورچاکوف ٢٥وزارت خارجه انگليس در 

ھرقدر تمايالت دولت روسيه به احتراز از « : فرستاد و طى آن متذکر شد

مسئوليت ھاى توسعه ارضى در ابتدا صادقانه باشد، دولت عليا حضرت ملکه 

باز ھم حوادثى . بت و اليتغير بداندنميتواند خط سرحد يکنواخت روسيه را ثا

مشابه و بازھم تجديد نتايجى مشابه روى خواھد داد و دولت عليا حضرت ملکه 

نميتواند بيش از اين اشغال و جذب مناطقى را که ھنوز افغانستان را از خاک 

   ١٢٠ ».روسيه جدا ميسازد، با بى اعتنائى تلقى کند و مربوط بخود نداند

ت بروک ،حکمران ھند، استعفا داد و بجاى او ،نار١٨٧٥در نوامبر 

ليتن به محض ورود خود . به حکمرانى ھند گماشته شده است» الرد ليتن«

موضوع اعزام ھيئت سياسى به کابل و برقرارى تماس با امير افغانستان را ، 

  . با وجود مخالفت شوراى حکومت ھند ، با جديت ھرچه تمامتر دنبال کرد

   روسھا به ۱۸۷۶روبه وخامت ميرفت، در سال در آن زمان اوضاع 

پیش روی خود درآسیای میانه ادامه داده خود را به سرچشمۀ دریای 

امیر افغانستان که می خواست روابط دوستانه با ھمسایه . رساندند) پامیر(آمو

ّشمالی خود بر قرار کند، تقريبا آشکارا با روسيه مذاکراتى انجام ميداد و در 

ّاز اعالن جنگ روسيه با ترکيه در ماه اپريل علنا در حال قطع انگلستان پس 

اولين اقدامى که براى شرکت امير افغان در يک . رابطه با اين دولت بود

                                                
  ٧١ ھمان اثر، ص -  ١١٩
  ٧١ ھمان اثر، ص -  ١٢٠
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کنفرانس به عمل آمد، با عدم موفقيت مواجه شد، با وجود اين اميرافغان 

 معلوم بزودى. موافقت نمود تا نماينده خود را به اين کنفرانس به سمال بفرستد

شد که امير خواھان انعقاد يک پيمان اتحاد رسمى با انگلستان است ولى او قصد 

داشت از بحران روابط ميان روس و انگليس و ترديد ھاى طوالنى ماموران 

سابق و تعلل ورزيدن آنھا براى بدست آوردن بھترين شرايط ممکنه بھره 

ود ھيات انگليس به به ھمين منظور او کوشش ميکرد تا از ور. بردارى کند

کابل، يعنى آنچه در سرلوحه بر نامه انگليس ھا بود، جلوگيرى کند تا کنترول 

سياست خارجى کشورش تحت نفوذ انگليس ھا قرار نگيرد و بتواند آزادى عمل 

  . خود را حفظ کرده از وضعيت موجود به نحو شايسته اى استفاده کند

فت و سر انجام کنفرانس پشاور ليتن شرايط پيشنھادى امير افغان را پذير

مسئله اعزام ھيات انگليسى، ھمانطور که از پيش .  تشکيل شد١٨٧٧در جنوری

در ) سیدنورمحمدشاه صدراعظم(حدس زده ميشد براثر فوت نماينده افغانستان

ماه مارچ ، کنفرانس را بدون آنکه نتيجه اى از آن گرفته شود به حال تعليق 

نگليس ھا موجب قطع روابط دوکشور تا مدت چند اين عدم موفقيت ا. درآورد

  . ماه گرديد

در اين زمان روسھا به اين نتيجه رسيده بودند که جنگ با انگلستان 

اجتناب ناپذير است و بايستى در آسيا او را مورد حمله قرار داد تا بتوان در 

ى روسيه سعى ميکرد بازھم حربه قديم. اروپا با شرايط سھلترى باوى کنار آمد

ّخود يعنى تھديد ھندوستان را مجددا بکار برد و در اجراى اين ھدف قواى 

   ١٢١. استقرار يافته بود بحرکت آورد» کراسناودسک«بيشمارى را که در 

                                                
زاگارودنیکووا، ترجمه پشتواز . ن.ت: نی آسیاکی لویه لوبه،مدونځ په من-  ١٢١

 آرشیف ۱۵،سند شماره ۹۸-۹۶پشاور، ص ۱۳۸۵ی، چاپ، ڼمحمدطاھر کا

ورق ۶۹۰۲،دوسیه نمبر ۱۶ ،لیست۸۴۶تاریخی نظامی روسیه،ذخیره 

  )۱۸۷۸ اپریل ۲۵اوریجنال،۲۴
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بریتانیا نیزاز آمادگی ھای نظامی  روسھا بقصد حمله برھند مطلع بودند، 

 به ۱۸۷۸ اپریل ۳۰چنانکه سفیر بریتانیا در ترکیه در تلگراف مورخه 

اکنون کاروان یک قشون پنجاه :" وزیرخارجه انگلیس الردسالزبری خبرداد که

از جمله .  پشاورآماده میشوند–ھزارنفری سربازان روسی به استقامت کابل

این قشون چھل ھزارنفر آن آماده شده اند وبیست ھزار دیگر به تعقیب آن 

راه استند بسیاری سربازانی که اکنون جلب شده  و در .فرستاده خواھند شد

آنھا از جنوب شرقی اند وصاحب منصابان شان از میان افسران قفقازی 

چنانکه گفته میشود این کاروان نظامی تا سال اینده به . انتخاب میگردند

" تصمیم گرفته شده  که جنرال  .  پشاور بحرکت خواھند افتاد–استقامت کابل 

فرقه ۴ین کاروان متشکل  از ا. بسرکردگی این قشون،موظف شود" چیر نیایف

   ١٢٢ ." بتریه کوھی ویک فرقه سواره خواھد بود۴ بتریه و۳و

ھمین اسناد نشان میدھند که روسیه جنرال استالیتوف را برای تحت 

فشارگذاشتن امیرشیرعلی خان به کابل فرستاد تا به وی بگوید که روسیه قصد 

 به عبور قشون روسی از دارد از طریق افغانستان برھند حمله کند وامیر باید

خاک خوداجازه بدھد و ھرگاه از پذیرفتن تقاضای روسیه سرپیچی نماید،آنگاه 

از عریضۀ امیر عبدالرحمن خان به وی خاطرنشان کند که از دولت روسیه 

  .طالب کمک شده تا تخت وتاج پدری خود را از امیر شیرعلیخان بگیرد

به  کابل )  ل ستالیتوفجنرا(  نماینده  روسیه ١٨٧٨درنیمۀ جوالی 

قبل از ورود نماینده روسیه بدربار . مواصلت کرد ومذاکراتی با امیر انجام داد

کابل،والی بلخ شاغاسی شیردل خان اطالعات مھمی توسط شخص قابل 

اطمینانی بنام میرزا صالح الدین از تاشکند بدست آورده وبه امیر گزارش داده 

ه روسھا ازسردار عبدالرحمن خان خواسته شاغاسی به امیر نوشته بود ک. بود

اند تا عریضه ای عنوانی دولت روسیه بنویسد و درآن از دولت تزاربرای پس 
                                                

  ۹۸ ھمان منبع ، ص -  ١٢٢
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شیردلخان به امیر گوشزدکرده . گرفتن تاج وتخت موروثی خود کمک بخواھد

بود که روسھا برای حمله برھند آمادگی گرفته اند و ھدف آمدن ھیئت روس به 

تا  موافقت  امیر راحاصل کند که در صورت ضرورت دربار کابل اینست 

قشون روسی از خاک افغانستان بقصد حمله برھند عبورکند وھرگاه امیر به این 

خواست روسھا موافقت ننماید، آنھا سردار عبدالرحمن خان را مورد حمایت و 

ًطبعا چنین گزارشی .  ١٢٣استفاده قرارخواھند داد تا برمزارشریف حمله کند

ًمیر شیرعلی خان سخت تکاندھنده وقابل تأمل بود تا بداند که آیا واقعا برای ا

  روسھا چنین توقعی از وی دارندیا خیر؟

خبر ورود جنرال ستالیتوف به دربار کابل، وپذیرائی از وی، زمین را در 

زیر پای حکومت ھند برتانوی به تابۀ آتشین مبدل کرد و الرد ليتن، تصميم به 

 از سر نويل چمبرلين و ميجر جنرال سرلوئيس کيونارى اعزام ھيئتى مرکب

Cavagnari به کابل گرفت وتقاضای خود را به امیر فرستاد، مگر چون 

اميردر غم از دست دادن وليعھد شھزاده عبدهللا جان نشسته بود، از جواب 

دادن به موقع به انگليس غافل ماند و پيک ابالغ ورود ھيئت اعزامى انگليس ، 

ّولى ھيئت مذکور قبال بگردنۀ خيبر رسيده .  مذاکرات را با خود بردپاسخ رد

بود،ولی سرحد دار افغانى فیض محمدخان با بسیاراحترام مگر بطور جدی از 

اگرآشنائی شخصی با کیوناری : عبور آنھا ممانعت کرد و به رئیس ھیئت گفت

س نا چار به در نتيجه ھيئت اعزامى انگلي. نمیداشت ھیئت را به گلوله می بست

ّطبعا اين اقدام لطمه اى شديد به حيثيت انگلستان وارد . بازگشت به پشاور شد

آورد و با برگشتن ورق بر اثر دروغھاى روسھا به امير افغان، حوادث وضع 

  .  را بخود گرفت١٨٣٨سال 

                                                
نی آسیا کی لویه لوبه،تالیف، زاگارودنیکووا، ترجمه پشتو ځ په من- ١٢٣

 ۱۰۱، ص ۲۰۰۶ی، چاپ ڼزمحمدطاھرکاا
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 الرد ليتن، به اميرشيرعليخان اخطاریه ای ١٨٧٨ نوامبر ٢درتاريخ 

ّآن، نامبرده بايد در مورد واقعه خيبر رسما معذرت فرستاد که به استناد 

بخواھد و با اعزام مجدد ھيئت انگليس به پشاور افغانستان موافقت نمايد و از 

 نوامبر يعنى تا ٢٠اين پس انگلستان را دوست و پشتيبان خود بشمارد، ولى تا 

ام آخرين روز مھلت اتمام حجت ھيچگونه پاسخى داده نشد، زيرا لحن اين اتم

حجت تند و خشن بود و امير ھم به پاسخ آن نپرداخت و در نتيجه جنگ دوم 

و انگليس ھا از سه جبھه ،يعنى از جبھه قندھار و از . انگليس با افغانھا رخداد

  .ُجبھه کرم و از جبھۀ خيبر بر افغانستان حمله کردند

 نوامبر اميرطی فرمانى از عزیمت خود جانب سنت پطرزبورگ  ٢٢روز 

سران ورؤسای اقوام  در دربارکابل خبرداد وبعد درھمان مجلس به خواست به 

سران کابل، پسرش سرداریعقوبخان را از زندان رھا وبه حیث والی کابل به 

دردھم  دسمبرامیرشیرعلیخان به اميد کمک روسھا از کابل .  آنھا معرفی کرد

میر بزودی ا. به مزارشریف رسید۱۸۷۹بيرون رفت، و در اول جنوری 

امير ازغم اين وعده . دریافت که روسھا او را به اميد کمک خود فريب داده اند

 ۲۱ مريض شد و در١٨٧٩ھاى دروغين يک دولت بزرگ، در اواخر جنوری

 سالگی درمزارشریف  زندگى را پدرود ۵۶ماه فبروری ھمان سال به عمر

  ). م١٨٧٩فبرورى ۲۲(گفت  و در روضه مزار شريف بخاک سپرده شد 

  

  :امير محمديعقوب خان ومعاھدۀ گندمک 

انگلیسھا پس از آنکه کابل را اشغال کردند، امیر محمدیعقوب خان پسر 

بیمار وتازه از بند رھا شده امیر را از کابل به گندمک بردند و او را مجبور 

در . ساختند در پای معاھده ای امضا بگذارد که متن آنراخود تھیه کرده بودند

 از سوی امير محمد يعقوب خان ۱۸۷۹مي سال۲۶ه به تاريخ معاھدۀ گندمك ك

  :  ، در ماده نھم آن چنین آمده استو كيوناري نماينده ھند برتانوي به امضا رسيد
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. چون بين ھر دو حكومت طبق اين معاھده دوستي برقرار شده است« 

حكومت برتانيه شھر ھاي قندھار و جالل آباد و عالقه ھایي را كه اكنون تحت 

به استثناي كرم، . اشغال قشون برتانوي قرار دارد تخليه كرده و واپس ميسپارد

پشين و سيبي  كه تحت تسلط و انتظام برتانيه است، اما اين سلطه دايمي نبوده 

و ماليات آن بعد از وضع مصارف داخلي ساالنه به امير افغانستان پرداخته 

را كه بين پشاور و » يبرخ«و » ميچني« حكومت برتانيه انتظام . خواھد شد

جالل آباد واقع است ، در دست خود ميگيرد و ھم انتظام امور رفت و آمد 

 ».قبايلي را كه در اين دو منطقه تعلق دارند، برتانيه به دست خود خواھد داشت

١٢٤   

امیر افغانستان و متعلقات آن «: ًعالوتا درمعاھده گندمک میخوانیم

ت ھای خارجی پابند مشوره با متعھد است که در روابط با حکوم

حکومت برتانیه بوده و با این حکومات عھدی نبندد و سالح بر ضد 

شان نبردارد و در صورت حملۀ خارجی امداد نظامی و اسلحه و 

پول انگلیس بغرض دفاع، طوریکه انگلیس مناسب داند، استعمال 

 ١٢٥»...خواھد شد

ن مردم کابل وحومه  اما شش ماه بعد از تجاوز دوم انگلیس برافغانستا

برباال حصار کابل یورش بردند وکیوناری سفیر انگلیس را با تمام محافظین وی 

از آنسواز ھرات ،سردار ایوب خان پسر امیر شیرعلیخان ، . در آتش سوختند

انگلیسھا را در جنگ میوند بسختی شکست داد وقندھار ١٨٨٠در اوایل جوالی 

  .را درمحاصره گرفت

  

  :ن خان وپذيرفتن  شرايط انگليسامير عبدالرحم

                                                
  ۶۱۱، ص۱ غبار، در مسیرتاریخ، ج-  ١٢٤
  ۶۱۱، ص۱ غبار، در مسیرتاریخ، ج-  ١٢٥
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ھنگامی که وضع در افغانستان براثر دومین تجاوز انگلیس رو به وخامت 

نھاده بود، سردارعبدالرحمن خان از تاشکند به عزم شرکت در جھاد مردم 

افغانستان کمر بست و مشکالت را با سر پنجۀ شجاعت وتدبیر از سر راھش 

ارد چاریکار شد وخود را پادشاه افغانستان پس کرد و با نیروھای ھوادار خود و

در اینجا،گریفن نمایندۀ سیاسی انگلیس به مالقات او رفت و تصمیم  . اعالن نمود

  :حکومت ھند برتانوی را به وی روشن ساخت که 

در باب مملکت افغانستان به من امر شده است اظھار بدارم که تمام " 

ده غیر از محاالت پشین وسیبی که والیت قندھار به حکمران مستقلی تفویض ش

علیھذا دولت انگلیس دراین مسائل و . به تصرف خود دولت انگلیس خواھد بود

منظور معاھده (در باب قراردادی که با امیر محمد یعقوب خان داده است 

با این مستثناآت دولت . نمیتواند تجدید مذاکراتی با شما بنماید) گندمک است

ًقتدار کامل و مبسوط خود را بر افغانستان چنانکه قبال انگلیس مایل است شما ا

   " ١٢٦.امرای خانوادۀ شما داشته اند، مستحکم نمائید

  :گریفن عالوه کرد

فرمانفرمای ھندوستان بمن اجازه داده اند به شما اظھار بدارم از آنجائی "

که دولت انگلیس قبول نمیکند دول خارجه در افغانستان حسن مداخله داشته 

ند و نیز دولت ایران و دولت روس قول داده اند که از مداخله نمودن در باش

امور افغانستان احتراز نمایند، واضح است که حضرت واالی شما نمیتوانید 

     ١٢٧ ..."غیر از دولت انگلیس با دیگر دولت خارجه روابط پولیتیکی داشته باشید

ازم قندھار است گریفن در ھمین دیدار اظھار میکند که جنرال رابرتس ع

و خودش با بقیه سپاه خود عازم پشاور میگردد و از امیر میخواھد به کابل آمده 

امیرکه دید انگلیسھا از در مذاکره و مصالحه پیش . زمام امور را بدست گیرد

                                                
  ٢٠٠، ص ١تاج التواریخ،ج-  ١٢٦
  ٢٠٤ -٢٠٣، ص ١تاج التواریخ،ج-  ١٢٧
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آمده و آمادگی خود را برای تسلیمی تخت سلطنت به او و خروج خود از 

ز خدا چنین چیزی را میخواست، شرایط افغانستان اعالم میدارند، او ھم که ا

انگلیس را مبنی برقبول معاھدۀ گندمک ومشورت با انگلیس درامور خارجی، از 

چاریکار به کابل رفت و در یک مالقات پانزده دقیقه ئی از نمایندۀ انگلیس گریفن 

تقاضا نمود تا سی عراده توپ موجود در شیرپور را با پولی که انگلیسھا به 

 لک روپیه میشد به او تسلیم ١٩یات از مردم گرفته بودند و بالغ به عنوان مال

. نمایند و نیز قلعه ھای که انگلیسھا در شیرپور ساخته بودند، تخریب نکنند

ًگریفن این خواھش امیر را قبول نموده  و متعاقبا با بقیه سربازان و افسران 

 .پشاور شدعازم ) ١٨٨٠نیمه اگست ( ھجری ١٢٩٧خود در اوایل رمضان 

١٢٨  

  :اشغال مرو، پنجده  و پامير از جانب روسھا

روسھا که دیدند انگلیس ھا از آنھا جلو افتاده اند و با تحمیل معاھدۀ 

گندمک بخش ھایی از پیکر افغانستان را متصرف شده اند، آنھا نیز در سال 

 با اعزام قوتھای نظامی خود مرو، سرخس و پل خاتون و قزل تیپه را ١٨٨٤

چون ھنوز امیرعبدالرحمن خان در داخل افغانستان مصروف . ل نمودنداشغا

جنگ با مخالفان وسرکشان ومیران وخوانین مرکز گریز بود، روسھا بار دیگر 

 بر پنجده  و آق تیپه، چمن بید و ۱۸۸۵دست تخطی  دراز کردند و درسال 

ربازان چشمۀ سلیم حمله کردند و پس از  نبردی کوتاه، اما خونین از تصرف س

  .افغانی خارج ساختند و به قلمرو امپراتوری تزاری ملحق نمودند

دو ابر قدرت وقت به حالت   با اشغال پنجده نیروھای نظامی ھر"

تیارسی در آمدند ولی بعد از مدت کوتاھی وارد نوعی از سازش و مصالحه 

 بودند و برتانوی ھاپنجده شدند، بدین معنی که روسھا خواھان اشغال واحه 

                                                
  ٢٠٤تاج التوارخ، ص-  ١٢٨
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د، بدون اینکه پای ھیچ کرد ناشغال پنجده، روسھا بسنده خواھ معتقد بودند که با

 برتانیه با ھم –کمیسیون مشترک تحدید سرحدی روسیه .  باشد بینافغانی در

 درا در اختیار خو  خویشۀتوافق نمودند که ھرکدام ساحات متصرفه موجود

ی شمال افغانستان خط مبنای ھمین توافق بود که سرحد دایم بر. داشته باشد

 بدین ترتیب .کشی شد و دریای آمو منحیث خط سرحدی افغانستان شناخته شد

بخش . افغانستان قسمت ھای زیاد خاک خود به خصوص پنجده را از دست داد

دوم منازعه سرحدی زمان امیرعبدالرحمن خان در دھلیز سرحدی واخان به 

ا زیر فشار ھای شدید قرار انگلیس ھا امیرعبدالرحمن خان ر. وقوع پیوست

رفت قرغز ھا بود   دور افتاده را که محل آمد وۀدادند تا استقالل این ناحی

دید سرحدی ح دیگر نداشت مگر اینکه به تصمیم کمیسیون تۀبپذیرد، امیر چار

 چینبا  شمالی کشور تن در دھد که ۀ برتانیه پیرامون دورترین نقط–روسیه 

 این نقطه را منحیث نقطه سرحدی به ۱۹۶۴چین تا سال (  است ھمسرحد

  ١٢٩»).رسمیت نه می شناخت

يكي از ساحات مرتفع، و صعب العبور بدخشان افغانستان ارتفاعات 

ارزش اين منطقه ھنگامي مورد توجه قرار گرفت كه از يک طرف . پامير است

چين بر تركستان شرقي دست يافت و از طرف دیگر روسيۀ تزاري حدود 

ا مبداء رود آمو وسعت بخشيد و از جانبی ھم انگلیسھا درھند تا متصرفاتش را ت

دھه ھفتاد (اين انكشافات، از زمان اوج بازی بزرگ . منطقۀ چترال پيش رفتند

ببعد، به صفت يك مسالۀ مورد منازعه ميان روسيه تزاري و ) قرن نزدھم

  .حکومت ھند برتانوي كسب اھميت كرد

امیر قناعت نکردند، بلکه در سالھای روسھا تنھا به اشغال ارتفاعات پ

امیر . بعد برای اشغال مناطق روشان و شغنان پامیر نیز اشکال تراشی میکردند

                                                
رحمت آریا، امیرعبدالرحمن خان، امیر آھنین، افغان جرمن آنالین، فبروری -  ١٢٩

٢٠١١  
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دولت روس، در باب واليت روشان و شغنان، . . .  "عبدالرحمن خان میگوید

به جھت قطع و فصل تمام ھمين . مشغول فراھم آوردن اشکاالت برای من بود

به » سر مارتيمور دوراند« که سفارتی را به رياست مناقشات و زحمات بود

   ١٣٠."کابل دعوت نمودم

امیر متذکر میشود که روسھا در نظر داشتند مرغاب را نیز متصرف 

شوند، و میدانستم که اگر روس ھا را به کار خود شان واگذارم، شھر به شھر 

اھند را پشت سرھم گرفته و به عساکر من که در سرحدات می باشند حمله خو

نمود و آنوقت جلوگیری از آنھا اشکال دارد، ولی خوشبختانه این مرتبه 

مامورین افغانستان، چنان درسی به روسھا آموختند که ھمیشه نمیتوانند به میل 

جنرال سید شاه خان با آتش فشانی زیاد عساکر خود . خود شان رفتار نمایند

بازھای من آماده کارند و جواب توپ روسھا را داد، روس ھا ھمین که دیدند سر

این فتح بر . این دفعه بازیچه نیستند، عقب نشسته فتح را به افغانھا دادند

شئونات لشکر افغانی خیلی افزود و از آن وقت معلوم میشود روسھا تخطیات 

زد و ] نتیجۀ[خود را در خاک افغانستان موقوف نموده اند و این اتفاق آخرین،

  ١٣١ .خورد طرفین بود

   تلگرام تھديد آميز ارسالوگرفتن بازی بزرگ، روسیه وانگلیس باشدت 

 بيشتر به خاک تجاوز و پیشروی روسى از قشون به تزار روس، یسانگل ملکۀ

ين یدارى نموده حاضر شدند نمايندۀ خود را براى مذاکرات تع افغانستان خود

اد سال مذاکراتى که   به قرارد. سرحد شمال غربى افغانستان به لندن بفرستند

 بین ھند بریتانوی و روسیه تزاری  انجاميد و به اساس آن خط سرحدى ١٨٨٧

 تثبیت وعالمه گزاری شد، و دولت روس در داخل سرحدات ۱۸۸۷شمالی تا 

  .جدید خود  متوقف گردید

                                                
  ٤١٨، ص ٢اج التواریخ، ج ت-  ١٣٠
  ٢٧١، ص ٢ تاج التواریخ، ج-  ١٣١
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   :١٨٩٣تحميل معاھدۀ ديورند در

انگلیسھا قبل از امضای معاھدۀ دیورند، اوضاع را به نفع خود در طول 

رحدات افغانستان مغشوش ساختند و باعث خون ریزی ھای بسیاری بین س 

 .مردم سرحد گردیدند

حکومت ھندوستان در موقع بسیار نازکی، : امیرعبدالرحمن خان میگوید

یعنی ھنگامی که ھزاره جات به شورش برخاسته بود و این شورش ھر روز 

پریشانی من دامنه دار تر میگردید و خوف شورش عمومی در مملکت باعث 

شده بود، در چنین موقعی کمکی که از ھندوستان بمن رسید التیماتومی بود به 

  : این مضمون که
دولت ھندوستان نميتواند به جھت وعده ھای مبھم  و نامعلوم شما «

برای دعوت نمودن سفارت انگليس به کابل، انتظار بکشد، لھذا :رد رابرتس 
جھت محافظت او به کابل فرستاده سپھسا:ر ھندوستان با لشکر زيادی 

   ."ميشود

من در این وقت مشغول جنگ با : امیر به ھمین ارتباط متذکر میشود

ھزاره ھا بودم و میدانستم که مردم افغانستان از جنرال رابرتس خاطرۀ خوشی 

ندارند و می ترسیدم که آمدن جنرال رابرتس با لشکر زیاد برایم درد سر آفرین 

چون شخص نظامی است و با شخص نظامی به توافق شود و از طرفی  

رسیدن خالی از اشکال نیست، پس بھتر دانستم که برای انجام مذاکرات 

ًفورا مراسله ] بجواب التیماتوم ویسرا. [سرحدی با شخص دپلوماتی مواجه باشم

" Sir Salter Pyne"یی به ویسرا نوشتم و درآن تذکر دادم که سرسالتر پاین

به مالقات شما می آید تا در ) دمین انگلیسی در ماشین خانه کابلیکی از مستخ(

باب سفارت مذکور ترتیبات الزم را صورت بدھد و درعین حال از فرمانفرما 

خواھش نمودم تا نقشه ای را که خطوط سرحدی را مشخص میکند برایم 
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مقصود من از ارسال این مراسله این بود که حکومت ھندوستان را . بفرستد

  ١٣٢ .ارم دراین باب اقدامات بزرگی به عمل بیاوردنگذ

عالوه براين، دولت روس، در باب واليت روشان و : "امیر میگوید

به جھت قطع و فصل تمام . شغنان، مشغول فراھم آوردن اشکاالت برای من بود

ھمين مناقشات و زحمات بود که سفارتی را به رياست سرمارتيموردورند به 

افغانستان شمال شرقی ت انگلیسی نخست مسئلۀ سرحد ھیئ.کابل دعوت نمودم

ًبا روسیه را پیش کشید و اظھار داشت که چون دو دولت روس و انگلیس قبال 

در این قسمت سرحد شمالی ) آموی علیا(به موافقه رسیده اند که رودخانۀ پنج 

افغانستان شناخته شود، امیر باید مناطقی را که در شمال رودخانۀ پنج در 

امیر اظھار داشت درصورتیکه روسھا مناطق .  خود دارد، تخلیه کندتصرف

درواز واقع در سمت چپ رودخانه آمو را به افغانستان تسلیم کنند آنرا قبول 

 نومبر ١٢دیورند این شرط را پذیرفت و موضوع توسط موافقتنامۀ . میکند

اھان  مواضع تنگی، کوفا، و١٨٩٦روسھا سه سال بعد در .  تسجیل یافت١٩٩٣

ًاز مضافات درواز، روشان و شغنان بدخشان که قبال غصب کرده بودند به 

سپس ھیئت موضوع تعیین سرحد بین افغانستان . ١٣٣افغانستان مسترد نمودند

نتیجۀ مذاکرات که با کندی و بدگمانی پیش میرفت . وھند را مطرح ساخت

وبی  نومبر در مورد سرحد شرقی و جن١٢سرانجام به موافقنامۀ مورخ 

. افغانستان از واخان تا سرحد ایران انجامید که بنام خط دیورند شھرت یافت

بموجب این موافقت نامه امیر از مناطق سوات،باجور، چترال، وزیرستان 

وچمن صرف نظرکرد و در مقابل تصدیق انگلیس را در مورد اینکه درۀ کنر تا 

طرفین . د بدست آورداسمار وعالقۀ برمل در وزیرستان جزء افغانستان می باش

موافقت نمودند تا حد بخشی در خود محل توسط ھیئت ھای مختلط صورت 

                                                
  ٤١٦- ٤١٥، ص٢ تاج التواریخ، ج-  ١٣٢
  ٦٨٠،٦٩١ غبار،افغانستان درمسیر تاریخ، ص-  ١٣٣
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در برابر این گذشت ھای امیر، حکومت انگلیس حاضر گردید کمک خود . بگیرد

  . لک روپیه در سال باال ببرد١٨ لک به ١٢به امیر را از 

انستان  برافغ١٩خالصه چنانکه شرح داده شد، انگلیس ھا دوبار درقرن 

تجاوز کردند وبا آنکه در ھردو تجاوز خود، انگلیسھا سرانجام براثر مقاومت 

وجانبازی مردم افغانستان مجبور به ترک این کشور شدند، اما در ھردو مرتبه 

  .دست خالی از افغانستان برنگشتند

در مرتبۀ اول،تمام سرزمین ھای افغانستان را که شاه شجاع 

نت کابل ، بموجب معاھده اتحادمثلث در قبل از رسیدن به تخت سلط

کشمیر، پشاور، ملتان،دیره :  به سیکھا واگذار شده بود، مانند١٨٣٨

جات وغیره ،برای دایم از افغانستان جدا و درتصرف انگلیس باقی 

  .ماند

 با ١٨٧٩ ودر مرتبۀ دوم، براثر معاھدۀ گندمک درمی 

م،سوات، امیرمحمدیعقوب خان ، سرزمین ھای سیبی، پشین، کر

باجور، چترال، باشگل، وزیرستان،دارو وچاگی،به شمول کویته 

 با ١٩٩٣وچمن در دست انگلیس ھا باقی ماند و در قرارداد نومبر 

  .امیر عبدالرحمن خان برآن جدائی مھرتائید زده شد

اکنون باید خطاب به آقای ستانیزی بگویم که متاسفانه شما از تاریخ 

ًالع دقیقی ندارید، واال حتما می دانستید که  اط١٩کشور ومنطقه در قرن 

: اشغال سرزمین ھای قبایل  آنسوی خط دیورند، ونیزآنسوی امودریا، مثل

 واز دست رفتن مرو،سرخس،پل خاتون، آق تیپه،شغنان و روشان پامیرپنجده،

نیمی از سیستان در غرب کشور،نتیجه رقابت بین دو قدرت استعماری روس 

است که ھدف عمده انگلیس ازمعاھدات گندمک " رگبازی بز"وانگلیس در

وبعد دیورند ایجاد کمربند دفاعی برای ھند برتانوی در برابر خطر احتمالی 

  .روسیه بود
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ھدف من از شرح این ھمه وقایع و نشان دادن این ھمه تخطی 

، این ١٩ھا و تجاوزات واشغالگریھای دول استعماری  در قرن 

ای افغانستان  از لحاظ نظامی و است تا ثابت کنم که دولت ھ

اقتصادی وسیاسی توان مقابله و جنگ ھای منظم را با قدرت ھای 

استعماری نداشتند،ورنه می باید سرزمین ھای از دست رفته را 

تا اکنون ھم در برابر ھمسایه ھای قوی تر از خود  اعاده میکردند و

لپندی ندارد، بنابرین نه علی احمدخان رئیس ھیات مذاکرات راو

توان تحمیل خواسته ھای جانب افغانی، جھت اعاده سرزمین ھای 

نه محمودطرزی وزیرخارجه در  انسوی خط دیورند را داشت، و

ادعای . نه پس ازآن تا امروز مذاکرات دوسالۀ خود با انگلیسھا و

آقای ستانیزی ولو از روی تفتین ھم نباشد، از لحاظ عملی به اندازه 

  .پشیزی اھمیت ندارد

 باید خود را با واقعیت ھای جھان پیرامون آشنا ساخت  و توان علمی و 

مالی و نظامی وسیاسی خود را با توانائی ھای نظامی وعلمی وسیاسی دیگران 

به مقایسه گرفت وآنگاه درست وبجا سخن زد، تا به اصطالح بیجا پورته نشود 

 .وخود را مسخرۀ جھانیان جلوه ندھیم

ام است که از سوی قدرتھای سھیم در بازی بزرگ،  افغانستان دوقرن تم

به بھانه ھای مختلف ودر اوقات متفاوت، مورد ظلم وتجاوز قرار گرفته است 

 .وضربات مھلک  را متحمل شده و پیکرش سخت زخمی وخون چکان است

ھرکه خود را فرزند شیرپاک این وطن میشمارد، باید در التیام زخمھای این 

ھای نظام ھای  این مادر شریف ، توسط بمباردمان. مادر پیر بپردازد

 ھمه دار وندار خود را از دست داده  وسایر کشورھای متجاوزایدئولوژیک،

یا میلیونھا انسان این وطن مجبور به ترک وطن شده  ومیلیونھای دیگر . است

ومعلول و عضواز اعضای بدن خود را از دست داده اند وبار دوش کشته شده 
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 ھر روز با  ھابدبختی با وجود این ھمه مصیبت ھا و. ود شده اندجامعه فقیرخ

خطر عملیات انتحاری طالبان و انفجار مین ھای کنار جاده و یا حمالت 

، حیات خود را از دست میدھند،ھزاران کودک یتیم از شورشینیروھای 

 گرسنگی برای پیدا کردن یک لقمه نان زباله دانی ھا را می پالند، ھزاران جوان

از بیکاری  وفقر جانسوز،حیات خود را در بدل پول ناچیزی به افراط گرایان 

ًانتحاری میفروشند تا اقال برای چند صباحی  نان خانواده خود را تھیه کرده 

باشند، ولی جناب ستانیزی بجای نشان دادن راه نجات به این نسل ھای جنگ 

ھای  حمله میکند و با اتھامزده، نامردانه برتاریخ وافتخارات این ملت شکیبا ، 

پوچ خود  روزجشن ملی آنھا را به تمسخر میگرد ویگانه ناجی کشوررا که جز 

سر افرازی وتعالی این وطن آرزویی نداشت،خاین میشمارد، ومیخواھد ریشۀ 

ومثال می .  و دماغ فرزندان کشور  بخشکاندوجوداحساس ملی وآزادگی را در 

ل شادمانی کند، مثل اینست که به عروسی ھرکس بنام جشن استقال«آورد که 

این مثال،فقط میتواند از یک مغز گنده وپک تراوش کند، نه » !مادر خود برقصد

میگذارم به بحث » مادر«از دماغ یک دانشمند، جواب این بی حرمتی او را به 

ًاینده وعجالتا به حال چنین کسی  که از پول بیوه زن این ملت به درجۀ دکترا 

ده ولی برای خوشی دشمنان این مردم، تیشه بریشۀ این ملت صبور نایل ش

  . چیزی بیش ندارم که تقدیم کنم وتنفرخودجز تاسفوغیورمیزند،

  توھين بزرگ به مقام مادر، به مقام استقuل 

  : ومقام شاه امان هللا درگفتار داکتر ستانيزی

بی پايه بر حمالت لجام گسيخته و (آقای داکتر زمانی در مقالۀ اخیر خود

به نکتۀ از سخنرانی ستانیزی اشاره میکند که بیانگر ...) غازی امان هللا خان،

: ستانیزی گفته است. نفرت شدید او نسبت استقالل کشور ومقام مادر است
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آنانی که در جشن استرداد استقالل افغانستان شرکت میکنند،مثل «

  ١٣٤».کسانی اند که درمراسم عروسی مادر خود میرقصند

زین مثال پوچ وطفالنه داکترستانیزی معلوم میشود که اوآنقدر ازجشن ا

. استرداد استقالل کشورنفرت دارد که الرنس انگلیس از امان هللا خان داشت

نمیدانم این داکتر از آقائی وباداری انگلیس برافغانستان چی دیده  که اکنون 

یدھد و تنفر خود افسوس آنرا میخورد وغالمی او را براستقالل کشورترجیح م

را از جشن استقالل، به مثابۀ رقصیدن در عروسی مادر خود  نابجا میشمارد 

  ؟؟؟

اکنون من براین مثال بی معنای داکتر ستانیزی مکث میکنم واندکی آنرا 

میشگافم تا دیده شود که وی درچی کشوری زندگی میکند،ودرچی مرحله یی از 

ت به زن با طرز دید یک طالب رشد فکری قراردارد، وچرا طرز دیدش نسب

در کشوری که بزرگترین و . داکترستانیزی در امریکا زندگی میکند. فرقی ندارد

کشوری که حامی حقوق بشر ومقر . بھترین دموکراسی در آن حکمفرماست

سازمان ملل متحد است، کشوری که در آن زن و مرد از حقوق و مزایای 

ا برکسی دیگر از لحاظ جنسیت، مساوی در زندگی برخوردارند وھیچکسی ر

ًرنگ، دین،عقیده واندیشه ھای سیاسی، برتری وامتیازی نیست،  واگر احیانا 

کسی در برابر دیگری عملی را مرتکب شود که  از آن بوی تبعیض به مشام 

ًبرسد، برطبق قوانین آنکشور جدا مورد مواخذه و مجازات قرار میگیرد،اما این 

وجودیکه در امریکا، زندگی میکند ونه تنھا زندگی میکند، داکتر خدا شرمانده، با 

ًکه در آنجا از تحصیالت عالی تا درجۀ دکترا برخوردار شده وعالوتا در یکی 

                                                
داکتر زمانی، حمالت لجام گسيخته و بی پايه بر غازی امان هللا خان، - ١٣٤

  ٢٠١٤محصل استقالل افغانستان،افغان جرمن آنالین ،سپتمبر
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/zamani_abr_hamalat-

lujam-gusekhta.pdf 
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از پوھنتونھای آنکشور تدریس ھم میکند ، اما با تاسف باید گفت که این تحصیل 

ی و این تدریس وزندگی کردن در آن دیار برابری وآزادگی، در شخصیت و

ھیچ اثری  وارد نکرده و جناب ھمچنانکه بوده، تا ھنوز درگل مانده و درخندق 

این عقب ماندگی فکری  . قبیله  وطرز دید عھد پدر ساالری دست و پا میزند

آنانی که در جشن :داکتر ستانیزی از سخنانی استنباط میشود که میگوید

 که در مثل اینست«استرداد استقالل افغانستان شادمانی میکنند،

  ؟؟؟؟»عروسی مادر خود برقصند

چرا این داکتر الھیات واسطوره ھا، چنین سخنی را، از فراز برج 

دموکراسی جھان میزند؟ برای اینکه او ھنوز پیله وار،از الک وپوستۀ قبیله 

ھنوز زندگی درشھرھای زیبا و با صفای غرب و دیدن . بیرون نیامده است

 آوردھای عظیم تکنالوجی پیشرفته  اختراعات علمی حیرت انگیز و دست

درکنار  دموکراسی   وآزادی بیان وعقیده که منجر به برابری حقوقی  زن 

ومردم شده وھردو جنس را قادر به کار مشترک و اقتصاد شگوفان و پیشرفت 

در عرصه ھای مختلف  کرده است، در مغز متحجر وسنگگ شدۀ این داکتر 

 پاالنش ،تاثیری وارد نکرده است و فکر میکند مقیم خندق قبیله، جز تبدیل کردن

که اگر دردیدگاه اش نسبت به زن و مادرش  تغییری ایجاد گردد، مبادا افسار 

بنابرین  مثال زدن آقای داکتر، ناشی از ذھنیت . وی  از دمب قبیله قطع گردد

  .قبیلوی و رسوبات ته ماندۀ تفکر پدر ساالری  وی می باشد

نه تنھا برابر مرد ارزش ندارد که حتی انسان ھم در نظام قبیله، زن 

زن اگر یک ھفته بعد از عروسی خود ، شوھرش  را از دست . شمرده نمیشود

بدھد ، ھرگز حق انتخاب شوھر دومی را ندارد، باید منتظر تصمیم بزرگ 

خانواده بماند و اگر بزرگ خانواده ،وی را به پسری دو یا سه ساله دیگر خود 

 سال دیگر صبر کند تا آن پسرک بزرگ شود و بعد ٢٠- ١٥ن  باید بدھد ، آن ز

در فرھنگ قبیله زن موجود بی اراده و بی حقی است که . زندگی را آغاز نماید
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باید شب و روز  درخدمت ُخسر وُخشوی و برادران و خواھران شوھر قرار 

  .ًداشته باشد و اصال در فکرخود و زندگی خود وخواسته ھای خود نباشد

از نظراین داکترالھیات واسطوره ھا، شادمانی کردن و رقصیدن در 

محفل عروسی مادر، یک عمل بسیار زشت و خجالت آور است که او را در 

اما اگر رقص و پایکوبی در عروسی . اننظار دیگران بی عزت جلوه میدھد

درھمان . پدری باشد که صاحب چھار زن و ده ھا فرزند است،عیبی ندارد

ستانیزی زندگی  میکند، بدون شک ھر شب ده ھا  محفل عروسی جائی که 

مادرانی برگزار میگردد، که دختران و پسران شان، در آن به رقص وشادمانی 

می پردازند، ونه تنھا که ھیچ جای شرم وخجالتی برای خود و مادران خود 

خود، زیرا که آنرا حق مسلم مادر . نمی بینند، بلکه به آن ارج وحرمت میگزارند

به حیث یک انسان میدانند،که حق تمتع و لذت بردن از زندگی شخصی خود را 

  .دارد

ً  اصوال چرا مادری که شوھر ندارد و یا شوھر خود را  به دالیل 

جنگ یا راکت پرانی ویا انفجارمین ھا یا تصادم  موتر و یا ترور : مختلفی 

 چرا نباید مادری که وغیره حوادث  از دست داده است ، دوباه عروسی نکند ؟

از دست شوھر معتاد  ونیمه دیوانۀ خود ھر روز در برابر چشم فرزندانش لت 

وکوب میشود و مجبور به گرفتن طالق خود شده است، دوباره عروسی نکند و 

  بقیه زندگی را درکنارمرد مناسب خود،در فضای آرامش وآسایش سپری نکند؟ 

 از تبار پشتون ،آنھم از من خود درسویدن در محفل عروسی  مادری

 ساله، با ٢٤ و٢٠پشتونھای لوگر اشتراک داشته ام که با وجود داشتن فرزندان 

مرد دیگری ازدواج کرد و ھمان فرزندان در محفل عروسی مادر خویش، از 

مھمانان پذیرائی نموده اند و بعد ھم به رقص و پایکوبی پرداخته اند، بدون آنکه 

ل فرزندان ویا مادر شان را به دیدۀ تحقیر و توھین کسی از اھل محفل این عم

ھمینطور ،درھمین شھر ما، مادر دیگری را می شناسم که سالھا . دیده باشند
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 ٦-٥گردانندۀ یک رادیو بود ، اما بنابر مشکالت زندگی از شوھر جدا شد، و 

 ٢٢ و ٢٠سال بعد با یک وکیل پارلمان افغانستان  ازدواج کرد و پسر ودختر 

. له اش درمحفل عروسی مادر شان با رقص و پایکوبی پرداخته بودندسا

ھیجکسی به عروسی آن مادر و رقص دختر وپسر آن به دیدۀ تحقیر و تمسخر 

  .مثل اقای ستانیزی نمی دید و نباید ھم ببیند

طعنه زدن داکتر ستانیزی به چنین مادران و فرزندانی،نه تنھا که توھین 

بلکه حاکی از عقب ماندگی، سنگواره بودن مغز به حقوق وارزش زن است، 

من آنچه از . وی و خزیدن  در الک قبیله میباشد ، نه چیزی باالتر ازاین را

گفتار داکتر ستانیزی برداشت کردم،بیان نمودم، اگر خانم ھا ومادران چیزی 

  .دیگری ازاین طرز دید داکتر ستانیزی برداشت کرده باشند، خود بھتر دانند

  

مان هللا  ھرگزبه وطن خود خيانت نکرده، وھر که چنين شاه ا
  :اتھامی به او ميزند، خودش خاين است

یکی ازاتھامات بی بنباد داکتر ستانیزی در مصاحبه اش این بود که خاک 

ھای آنسوی خط دیورند را پدر وپدر کالن امیر امان هللا خان ، به انگلیس ھا 

ولی ) روغ ، براساس کدام معاھده ؟د(در بدل مستمری به اجاره داده بودند

امان هللا خان با امضای قرار داد راولپندی، خاک افغانستان را برای ھمیشه 

  )بازھم دروغ؟؟؟( فروخت؟؟؟ 

یک چنین سخن بی اساس را تا کنون نه مورخین افغانی ونه ھیچ مورخ 

، رھبرمبارز قبایل سرحد، تا خان عبدالغفار خان.خارجی تائید نکرده اند

خرین روز حیات خود، یکی از طرفداران جدی شاه امان هللا بود، و او را به آ

. عنوان یگانه شاه حامی افغانھا میشمرد وھمواره از کارکردھای او دفاع میکرد

ولی آقای ستانیزی اکنون با وقاحت و پر روئی تمام میگوید که امان هللا خان، 
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 از داکتر ستانیزی خاک ھای آنسوی خط را به انگلیسھا فروخت؟؟؟ من

میخواھم تا مبلغ این خاک فروشی را برویت اسناد به ما نشان بدھد و در 

صورتی که سندی در این زمینه نشان داده نتواند، این یک اتھام بی اساس 

 کمترین وتوھین برزگ برمحبوب ترین شخصیت ملی افغانھا بشمار میرود که

. ستعمار انگلیس بوده است استقالل از چنگ الخدمتش برای این وطن، حصو

بنابرین ھمچو اتھامی بر  چنین شخصیت ملی ومحبوب کشور، فقط از سوی 

یک خاین ویک نوکراجیر ودشمن استقالل ومفاخر ملی کشور میتواند مطرح 

با صدای بلند میتوانم بگویم که، ستانیزی ھمان خاین و یک اجنت اجیرشده . شود

الل، میخواھد وظیفۀ خاینانه خود را  سال از استق٩٥است که بعد از گذشت 

درحالی که اگر چشم . برای خوشنودی بادارن  خود ادا نماید و امتیاز بگیرد

  وجدان این داکتر کور نباشد، باید میدانست که شاه امان هللا بخاطر حمایت بی 

  .دریغ  خود از قبایل آنسوی خط، تاج وتخت خود را از دست داد

 میدھند که شاه امان هللا بعد از کسب اسناد وشواھد کتبی گواھی

استقالل ھیچگاھی دست از حمایت از قبایل آنسوی خط دیورند نگرفت و 

نه تنھا در فکر .پیوسته در اندیشۀ آزادی قبایل از زیرسلطۀ انگلیس ھا بود

ازادی قبایل ، بلکه در فکر قیام وآزادی  ملت بزرگ  ھند و ھمچنان نجات مردم 

  .بلشویکھا ھم بودبخارا از زیرتسلط 

ھرگاه افغانستان در جنگ استقالل این توانائی را می داشت که 

سرزمینھای آنسوی خط را دوباره بدست آورد، بدون تردید کمال آرزوی شاه 

امان هللا و تمام مشروطه خواھان وھر فرد استقالل طلب افغان بود، ولی وقتی 

وجوده ، زورش به انگلیس حتی برای استقالل سیاسی  جغرافیای  افغانستان م

نمی رسید، و حتی ھمین چارچوب قرارداد صلح راولپندی را انگلیس تا دوسال 

دیگر با جانب افغانی قبول نمیکرد، پس چطور ممکن بود که آزادی سرزمین 

ھای آنسوی خط دیورند را برای رسیدن به بحرھند با انگلیس ھا یکطرفه 
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 سیاسی -عات  با امکانات  محدود  نظامی نماید؟ آیا برآورده شدن اینگونه  توق

  آن زمان، حرف مفت و خیال پردازانه  یی نیست؟

باید بگویم که عالقمندی آن شاه آزادی دوست  با قبایل آنسوی خط 

دیورند روشنتر از آفتاب است  وبعد از تصدیق استقالل افغانستان از سوی 

ساعدت ھای مادی انگلیسھا، ھیچگاھی مردم قبایل آنسوی خط از توجه وم

ینجا به اقتباس پیام شاه عنوانی  درا. ومعنوی شاه امان هللا بدور نبوده است 

  :قبایل می پردازم  که شاید برای بسیاری از افغانھا تازه و ناشنیده مانده باشد

  :پيام  امير امان هللا خان برای قبايل سرحد

جد و جھد .  براداران دلیر، شجاع، باشھامت و با غرور سرحدی من"

ھای شجاعانه یی که شما در مبارزه با دشمن دین و کشور خود کرده اید، 

سوگند و عھد و پیمان شما برای حفظ  آبرو و ننگ . ھنوز در خاطره ام زنده اند

تان و عزت کشور تان، که شما آنرا به بھای زندگی خود  نجات دادید، تحسین 

حل ) انگلیس( من و جانب دیگر دلیل اصلی منازعه بین.  مرا بر می انگیزاند

بعد از مدت ھای طوالنی ما صلح مؤقتی را برای .  مسالۀ سرحدات بوده است

آنھم به طوریکه جانب مقابل ناگزیر گردید باال دستی مرا . سه سال عقد نمودیم

من صاف و پوست کنده و واضح برای جانب مقابل روشن ساختم که . بپذیرد

ی خویشاوندان ھمخون من اند و نباید آنان را مردمان ساکن در مناطق سرحد

با ھیچ وسیله یی از من جدا کنند و تا زمانیکه آنھا از رفتار جانب مقابل 

در طول سه سال آینده، . رضایت نداشته باشند، صلح قابل تصور نخواھد بود

دشمن ما باید ثابت کند که آیا میخواھد به طور جدی و صادقانه با من در صلح 

ند یا نه؟ اگر دشمن به قول خود وفادار بماند و صادقانه مطالبات مرا زندگی ک

در غیر این صورت، ما دوباره جرگه یی .  انجام دھد، صلح پایدار خواھد بود

بنابر  .را برای اتخاذ تصمیم در بارۀ اقدامات بعدی خود برگزار خواھیم کرد

سالمت آمیزی با این، من از شما خواھش میکنم در طول این سه سال روابط م
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دشمن داشته باشید و مناسبات تان با یک دیگر در میان خود تان باید مانند برادر 

. از بارگاه پروردگار رفاه و سعادت شما را استدعا دارم. دوستانه باشد

آرزومندی، مقصد و وظیفه من این است که برای بھبود شرایط زندگی تان 

   "١٣٥ ! فغانستانبر افراشته باد درفش سیاه  ا.   بکوشم

 در واقع یکی از دالیل سقوط شاه امان هللا،ھمین سیاست حمایت از 

قبایل آنسوی خط  درقیام ھای پی در پی علیه حکومت ھند برتانوی بود که 

  .نمیگذاشت آب  از گلوی استعمارگران بخوشی فرو برود

از امانیست (بقول جناب آصف آھنگ،فرزند برومند مھدی خان چنداولی

هللا خان را  پشتیبانی از رھبران آزادیخواه ھند، امان« ) دائیھای ف

هللا خان با حرکات سیاسی که در  امان.  مردم ھند کرده بود  القلوب محبوب

 قیام آزادیخواھانه را در اذھان مردم ھند تحریک  این زمینه انجام داد، روحیۀ

 دادن از دست. شد کرد و این خود خطر جدیی برای انگلستان محسوب می

ھند، وضعیت اقتصادی و موقعیت سیاسی انگلستان را در عرصه جھانی 

داد و   اش را از دست می"  گاو شیری  "ساخت، زیرا انگلستان  متزلزل می

خطر دست یافتن روسیه به آبھای گرم بعد از قرنھا تالش، به واقعیت 

لستان توان به ویژه ، که جنگ جھانی اول تازه خاتمه یافته بود و انگ. پیوست می

 این قیام از  دید، زیرا دامنۀ جنگ در مقابل قیام ملی ھندوستان را در خود نمی

شد و منجر به مرگ اقتدار سیاسی و اقتصادی  سرحدات ھند بیرون می

  ١٣٦».گردید  انگلستان در منطقه و جھان می

                                                
 ٣٧١ پروفیسریوری تیخانف، نبردافغانی استالین،ترجمۀ عزیز آریانفر،ص - ١٣٥

اصل متن پیام  به زبان پشتو منتشر و مزین با مھر دولتی : یادداشت مولف(

بان انگلیسی ترجمه شده  و افغانستان بود که در  سفارت شوروی در کابل به ز

 ) .ًبعدا از انگلیسی به روسی در آورده شد
 ، به قلم کاوه آھنگ"محصل استقالل کیست؟" سایت آسمائی،مقالۀ - ١٣٦
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حینیکه امان هللا دراثرمذاکرات به نتیجه صلح با ھند :ادمک مینویسدکه 

وانست که این ساحۀ ازاد را به افغانستان ملحق سازد،او اصرار رسید، نت

ورزید تا برای این قبایل درنتیجه وعده ھای مجھول ومبھم بریتانیا،امتیازاتی 

چه بریتانیا وعده کرده بود که ھیچگونه پالن جنگ یا فشاری را . بدست آورد

گونه اقدامات برقبایل آزاد وارد نمیکند مگرآنکه امیر در بارۀ وضع وطرح ھر

بعد ھا برتانوی ھا این .ومقررات نظامی برای سرحدات مذاکره ومفاھمه بنماید

وعده ھا را به نفع خود چنان تعبیرکردند که در تحت تسلط در آوردن این 

ساحه برای ایشان الزام وممانعتی نمیباشد وکسی حق جلوگیری از آن را ندارد 

 تصورکرد که فرصت آن فرا وحینیکه جنگ خاتمه یافت حکومت ھندوستان

رسیده است تا قبایل آزاد افغانی را به خاطر آنکه با افغانستان کمک کرده 

روش .اند،سرزنش کند وتسلط خود را برحوزۀ سرحد آزاد استحکام بخشند

وپالیسی پیشقدمی وپیش روی بریتانیا درحوزۀ سرحدبا مقابله ھای سخت ودرد 

ز گردید وقبایل برپایگاه ھای برتانوی ھا تاخت وتاز عجیبی آغا.ناکی مواجه شد

  ١٣٧.قبایلی افزوده شد] جنگجویان[حمله ور شدند وبه تعداد

بنابرنوشتۀ محقق افغان داکتر عبدالرحمن زمانی، پس از جنگ استقالل، 

  مرتبه بر نیروھای انگلیس درمناطق قبایلی حمله کردند  که ٦٠٠قبایل پشتون 

 تن  زخمی شدند و ٤٠٠انگلیس  کشته و تن ٣٠٠در اثر این  حمالت شان  

  . ١٣٨ تن انگلیس را اختطاف کردند٤٣٦

به ھمین دلیل انگلیسھا نیز از ھیچ کارشکنی و سبوتاژی درحق شاه 

انگليس ھا براى چندين سال از بکار بردن کلمه . امان هللا دریغ نمی ورزیدند
                                                

ادمک، روابط سیاسی افغانستان در نیمه اول قرن بیستم،ترجمۀ -  ١٣٧
  ١٣٤پوھاندفاضل، ص 

تونکی مبارزی او  داکتر عبدالرحمن زمانی، په آزادسرحد کی خپلواکی غوش- ١٣٨

دمومندو په مشھور غزاگانو کی دغازی میرزمان خان ونده،چاپ موسکا 

 ٣٨، ص ٢٠١٠ /١٣٨٨خپرندویه موسسه،
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 افغانستان و خان ابا ورزيدند و از معاھدۀ تجارتى بينهللا اعليحضرت به امان ا

ايتاليا به حکومت ايتاليا اعتراض کردند و گفتند که ھنوز افغانستان در ساحه 

ھيئت محمد ولى خان را در انگلستان پذيرائى کردند، . نفوذ انگليس قرار دارد

در انتقال . مگر نپذيرفتند که محمدولى خان باشاه انگليس ديدار داشته باشد

در ھنگام شورش . ان مشکالتى ايجاد کردنداموال به خصوص اسلحه به افغانست

خوست، انگليس ھا از ورود اسلحه خريدارى شده از آلمان و فرانسه به 

طرزى وزير مختار افغانستان در پاريس عليه اين . افغانستان ممانعت کردند

. قيودات بى مورد انگليس ھا و مداخله در امور يک کشور آزاد اعتراض نمود

رزى در سرحد ھند برتانوى اجازه دخول ندادند و گفتند انگلیسھا به محمود ط

   ١٣٩ .که اعتبار نامه قانونى ندارد

 استاد تاریخ وعضو اکادمی علوم مسکو، مینویسد پروفیسر تیخانف،

 بر مواضعمسلحانه حملۀ  ٦١١ قبایل وزیر ومسعود ١٩٢٠ تنھا طی سال: که

پشت " چون ،طرناک بودبسیار خانگلیس وضعیت سپاھیان .  انجام دادندھاانگلیس

قرار می ی قبایل  روز و شب مورد شبیخونھاسوی  نداشتند و از ھر "جبھه

 پس از قرار داد صلح ی حت خانبه فرماندھی شاه دوله سپاھیان افغان. گرفتند

قلعه از اینرو، این . دفاع میکردنددر وزیرستان با دلیری وانه  قلعۀراولپندی از 

تیخانف .. .. آنرا گرفتند١٩٢٠ انگلیس در دسامبر آخرین جایی بود که سپاھیان

 کشته ٢٠٠٠خساره برداشتند و میلیون روپیه ١١٠انگلیسھا دراین راه  :میگوید

   ١٤٠ .و زخمی دادند

امان : ،میگوید)آتش در افغانستان( در کتاب خودریه تالی ستوارت،

ه خان عقيده داشت که افغانستان آزاد حق دارد که با کشورھاى ھمسايهللا ا

                                                
 ٢٣٨ آتش در افغانستان، ص- ١٣٩
 ٣٧١ پروفیسریوری تیخانف، نبردافغانی استالین،ترجمۀ عزیز آریانفر،ص - ١٤٠

 ببعد
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رابطه نزديک داشته باشد، مزيد برآن مى تواند با مسلمانان ھند که تحت سيطره 

انگليس بسر مى بردند و ھم چنان قبايل سرحدى که از نگاه تاريخى، نژادى و 

خان میخواست هللا امان ا. مذھبى با افغانھا قرابت دارند، نيز رابطه برقرارکند

ک نمايد وھم مسلمانان ھند را که قبايل آن طرف سرحد راعليه برتانويھا تحري

خان آزادى خواھان ھند مقيم کابل را نيز هللا امان.بسوى آزادى شان سوق دھد

يارى مينمود، زيرا سياست پيشروى انگليس ھا در ميان قبايل خطرى را متوجه 

  . افغانستان ساخته بود

انگليس ھا از پشتى بانى امان هللا خان ازقبايل و از آزادى خواھان ھند 

و غالم ) محمودطرزى(انگليس ھامکاتبات بين وزيرخارجه . اضى بودندنار

حيدر، آمر پوسته خانه افغانستان در پشاور و مکاتبات بين طرزى و سردار 

عبدالرحمن خان نماينده افغانى در ھند را به دست آورده بودند و اين مکاتبات 

د برآن مکاتبات مزي. ھمکارى افغانستان را با آزادى خواھان ھندى نشان ميداد

وزيرحکومت جالى وطن ھند را نيز به دست هللا خان و عبيدهللا بين امان ا

و ھمکار وى ظفرحسین از تمام هللا آورده بودند، دريکى ازاين اسنادعبيدا

ھنديھا تقاضا کرده بودند که در آينده با افغانھا در حمله شان عليه برتانيه کمک 

ط آھن، تلگراف و غيره را مورد نمايند، انگليس ھا را به قتل برسانند، خطو

حمله قرار بدھند و يک رابطه نزديک بين ناسيوناليستھاى ھندى در خارج ھند و 

دست زدن ھاى . خان حکيم اسلم و مولوى منظور وجود داشتهللا نماينده امان 

حکومت افغانستان در بين قبايل سرحدى ھميشه باعث ناخوشنودى برتانيه با 

است قبايل پول گزافى به قبايل آنطرف سرحد ميداد ري. حکومت افغانستان بود

تا آنھا را عليه برتانويھا بشوراند و انگليسھا تصور ميکردند که اين پول ھا را 

خان از مسترد هللا بر عالوه امان . شورویھا ارسال ميکنند تا به قبايل داده شود

اباء کردن اشخاص مجرم که از آن طرف سرحد به افغانستان پناه مى آوردند، 

افغانستان ھمواره از . مى ورزيد و زمينه کشمکش را با برتانيه آماده ميساخت

انگليس ميخواست تا در مورد قبايل با آنھا مذاکره نمايد، اما انگليس ھا از 
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مذاکره در مورد قبايل شانه خالى مينمود و افغانھا از اين سياست سخت 

ار بردن کلمه اعليحضرت به انگليس ھا براى چندين سال از بک. ناراحت بودند

خان ابا ورزيدند و از معاھده تجارتى بين افغانستان و ايتاليا به هللا امان 

حکومت ايتاليا اعتراض کردند و گفتند که ھنوز افغانستان در ساحه نفوذ 

ھيئت محمدولى خان را دراروپا پذيرائى کردند، مگر انگليس . انگليس قرار دارد

به محمودطرزى  . خان باشاه انگليس ديدار داشته باشدھا نپذيرفتند که محمدولى 

. در سرحد ھند برتانوى اجازه دخول ندادند و گفتند که اعتبار نامه قانونى ندارد

خان به اروپا ويسراى ھند به بھانه مريضى به پذيرائى او هللا ھنگام سفر امان 

التى به بمبئى نرفت و در انتقال اموال به خصوص اسلحه به افغانستان مشک

در ھنگام شورش خوست، انگليس ھا از ورود اسلحه خريدارى . ايجاد کردند

شده از آلمان و فرانسه به افغانستان ممانعت کردند، طرزى سفیرافغانستان در 

پاريس عليه اين قيودات بى مورد انگليس ھا و مداخله در امور يک کشور آزاد 

 با انگليس ھا دشمنى ترکيه، ايران و افغانستان در اساس. اعتراض نمود

  .داشتند

انگليس ھا افغانستان آزاد وعصرى را تھديدى به حکمرانى شان در ھند 

ًخان خوشنود نبود و ھم شخصا هللا سفير انگليس از پاليسى ملى امان .مٮدانستند

چون ھمه اين چيزھا در ھمفرى جمع شده بود، لذا وزيرمختار .از وى متنفر بود

 که گليم ١٩٢٩ به کابل آمد و تا ١٩٢٢ او درسال .انگليس درکابل مقرر گرديد

وى يک افسر . خان و مشروطه خواھان را جمع نمود، در کابل بودهللا امان 

نظامى انگليس در سرحدات قبايل و شخص بسيار زرنگ و ماھر و دشمن 

حتى براى طرزى ويزه ترانزيت . خان و محمودطرزى بودهللا شماره يک امان 

ه اين بھانه که در افغانستان شورش رخ داده، طرزى از طريق ھند داده نشد، ب

  ١٤١. از پاريس بسوى کابل از طريق ھند سفر ميکرد

                                                
  ٤٤٢ -٢٢٣ آتش در افغانستان، صص- ١٤١
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بنابرین یک بار دیگر بتأکید میگویم که امان هللا خان ھرگز بوطن خود 

و ھیچ سند ومعاھده ای وجود ندارد که امیر امان هللا خان . خیانت نکرده است

 منافع علیای کشور خود را زیر پا کرده برای گرفتن قدرت یا حفظ قدرت ،

باشد، بلکه برای حفظ منافع ملی و ارتقای حیثیت و وقار افغانستان از جان مایه 

امضای قرارداد صلح راولپندی ، به ھیچ وجه به معنی وطن . گذاشته است

فروشی ویا خیانت به ملت افغانستان نیست، بلکه بخاطر آنچه ملت خون خود 

حصول استقالل جغرافیای موجودۀ افغانستان :  آن عبارت ازرا ریخته بود،و

  . است، بوده است

  :شايستۀ زعامت بودنسبت به نصرهللا خان    خانامان هللا

اگر امیر نصرهللا خان به امارتش باقی میماند، ادعا میکند که ستانیزی 

د و شیل را با انگلیس آغاز نمجنگ استقالوامان هللا خان علیه او کودتا نمیکرد،

معنی سخن ستانیزی اینست که  بھتر . پول مستمری  انگلیسھا قطع نمی گردید

بود افغانستان ھمچنان زیر سلطۀ انگلیس باقی میماند شاید باالخره روزی دل 

انگلیس به حال مردم افغانستان میسوخت واستقالل افغانستان را بدون جنگ 

اند به آسانی به ساده خوانندۀ ھوشیار، میتو. ومبارزه برسمیت می شناخت

  .لوحی این داکتر پی ببرد

او نمیداند که اوضاع در افغانستان براثر حوادث جنگ جھانی اول تغییر 

کرده بود و سیاست بیطرفی امیرحبیب هللا خان درجنگ عمومی اول، نزدیکی 

سردارنصرهللا خان، برادرامیر . بین سنتگرایان وتجدد طلبان را بارآورده بود

 شخص ضد انگلیسی بود مگرنماینده منافع روحانیون بود، ولی درحالی که

سردار امان هللا خان، پسرامیر،به حیث یک پان اسالمیست وناسیونالیست 

  .نیرومند از احترام وسیع میان حلقات  روشنفکری و روحانیون برخوردار بود

غبار، یکی از مشروطه خواھان رادیکال، از چشمدید ھای خود 

. ح طلبان لیبرال درباری از روش امیرحبیب هللا منزجربودند اصال«:مینویسد
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دور یکی ازاعضای خاندان شاھی  چون خود قدرت حرکتی نداشتند، باید  در

این شخص سردارنصرهللا خان نبود، زیرا او با آنکه مرد ضد . جمع شوند

استعمار وخواھان استقالل کشور بود، در ادارۀ دولت دلبسته گی به نظام قرون 

پس یگانه شخصی که در آن .... وسطایی وسلطنت مطلق العنان شخصی داشت

خانواده مورد توجه لیبرالھای در بار قرارگرفت، عین الدوله امان هللا خان 

جوان صاحب نظر و ترقی خواه زحمتکش ومتواضع بود که به زودی در رأس 

  ١٤٢». یک حلقۀ متجدد در بار قرار گرفت

  والی کابل بود، براثراخالق و رویه درست امان هللا خان، ھنگامی که 

امان هللا خان، . خود با مردم  اعتبار بزرگی درمیان مردم کسب کرده بود

دربین اردو نیز از محبوبیت زیادی برخوردار بود و بنابرین اولین اقدام او بعد 

رھبران مذھبی . از احراز مقام سلطنت ، افزودن معاش سربازان وافسران بود

را بحیث یک پان اسالمیست وناسیونالیست پرشور می شناختند و نیز او 

باالخره چون او در سفر شکار با امیرنبود، بناء ً درقتل او لکه دار حساب نمی 

با قتل امیرحبیب هللا در لغمان، بین نیروھای سنتگرا که دراعالم پادشاھی . شد

ار امان هللا سردار نصرهللا خان عجله کردند و گروه تجددخواه  که ازسرد

ھنگام کشته .خان برای پادشاھی حمایت می نمودند، مبارزه کوتاه مدتی درگرفت

شدن امیر، سردارنصرهللا خان درجالل اباد بود و بنابرین بزودی با حمایت 

رھبران مذھبی مشرقی چون نقیب صاحب بغداد، پاچا صاحب اسالمپور 

 دلیل یا بھانه این وپسرحضرت صاحب چھارباغ، به پادشاھی برداشته شد و

  . کار بجا آوردن مراسم تدفین شاه  مقتول توسط جانشین او بود

 ۲۱پنجشنبه (باد صورت میگرفت آھنگامی  که این مراسم در جالل 

 فبروری ۲۲، یکروز بعد آن روز جمعه )ش۱۲۹۷ول حوت ۱= ۱۹۱۹فبروی 

یت کامل ،امان هللا خان درحالی درکابل  خود را پادشاه اعالم نمود که حما
                                                

 ٧٢٥ ، ص ١٣٤٦در مسیرتاریخ،کابل افغانستان - ١٤٢
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. ١٤٣را با خود داشت) روشنفکران شھری (مشروطه خواھان و تجدد طلبان 

سردار نصرهللا خان وقتی از تصمیم امان هللا خان باخبر شد، با وجود 

 ھزار ۵۰اطمینان ھای میرسیدجان پاچای اسالمپورکه وعده داد، یک نیروی 

الفاصله  این نفری قبایل را در دفاع از سردارنصرهللا خان آماده میکند، ب

اعالم نمود که بخاطر جلوگیری از خون ریزی استعفا  پیشنھاد را رد کرد و

بنابرین  دالیل وعوامل، سخن کودتا علیه .میدھد و به امان هللا خان بیعت میکند

امیر نصرهللا خان از سوی امان هللا خان یک سخن بی معنا است وصرف 

ان گفته شده است که کدام پایه بخاطر نشان دادن حس قدرت طلبی امان هللا خ

  .واساس منطقی ندارد

فرستادن نامۀ بیعت  به امیر امان  کنار رفتن نصرهللا خان از قدرت و

 فبروری ۲۸هللا خان، شش روز بعد از روی کار آمدنش به کابل رسید و در 

عیدگاه کابل توسط  شاه  ، لنگی پادشاھی درمسجد)ش۱۲۹۷ حوت ۹(۱۹۱۹

ته شد بس،برسر امان هللا خان ) بعدھا شمس المشایخ(ی مجدد آغا فضل محمد

شاه امان هللا، دراولین . و خطبه پادشاھی بنام امیرامان هللا خان قرائت گردید

برھمه رعايای صديق ملت نجيبه خود اين را اعuن و « : سخنان خود گفت

بشارت ميدھم که من تاج سلطنت را بنام استقuل وحاکميت داخلی و خارجی 

     ١٤٤ » .غانستان بسر نھاده اماف

اعالم استقالل کامل افغانستان از طرف شاه وتعقیب سیاست مستقل 

خارجی، حمایت بیدریغ اقشار مختلف مردم بشمول روحانیون و تجدد خواھان 

شاه امان هللا با تحصیل استقالل کامل . را بسوی شاه جوان جلب کرد

و رھبران مذھبی قبایل .  ساختًافغانستان، مسلما توقعات مردم را برآورده

                                                
  ۷۴۲ غبار، درمسرتاریخ، ص - ١٤٣
 ٧٤٣غبار، ھمان اثر، ص - ١٤٤
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ماورای سرحد در پخش و اشاعه محبوبیت شاه امان هللا در امتداد سرحد 

  .وسیله نیرومندی بودند

آنچه  برای افغانھا بزرگترین پیروزی وکالن ترین افتخارتلقی میگردد، 

 انگلیس  در تحت -استرداد استقالل کشوراست که براثر جنگ سوم افغان

 هللا حاصل گردید و محبوبیت او را به پیمانه وسیع نه تنھا زعامت شاه امان

تمام جھان اسالم افزایش داد تا آنجاکه به او بحیث رھبر  درافغانستان ، بلکه در

  .بزرگ اسالم نگاه میکردند

  :نظريات برخی ازنخبه گان سياسی دربارۀ شاه امان هللا 

  در جون خان عبدالغفاخان، زعیم بزرگ قبایل سرحد جنوب شرقی،

در تمام قوم :" در بارۀ امان هللا خان  چنین نوشت» پشتون« درمجلۀ١٩٢٨

بر ھریک ازپشتونھا فرض . صرف یک پادشاه  وآنھم امان هللا خان است پشتون 

بلحاظ . ھمانگونه حمایت کنند چنانکه از برادر سکۀ خود میکنند است تا از وی 

ه آنھا چگونه از پادشاه خود حمایت دیگر نظر بیندازید ک خدا باری بسوی اقوام 

جان ومال ونزدیکان خود را قربانی  مینمایند وبا یک سخن شاه خود  

برای  اتحاد ) درترکیه بود منظور وی  رضاشاه در ایران و کمال اترک (میدھند

اوامر رھبر  واتفاق و یگانگی  وتنظیم امور ھرقوم  ضروری است تا از 

بانی کنند و کامیابی شاه را کامیابی  خود و وسرکرده و پادشاه خود پشتی 

وھیچوقت نباید حرف وسحنی برضد او . ناکامی او را ناکامی خو تصورکنند 

   ١٤٥».باعث نفاق  وخون ریزی میان مردم شود گفت که 

انگلیس را نیز رسوا  پاچا خان در عین حال آن روحانیون وابسته به 

الرنس  ن مینمود که فریب دسایس میکرد و به اقوام و قبایل پشتون خاطر نشا

                                                
-١٥٨ه،صګولټغازی امان هللا خان دافغانستان دخپلواکی ستوری،دمقالو - ١٤٥

  .دیده شودمقاله پروفیسرداکتر وقارعلی شاه کاکاخیل
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و دفاع از  چنین موضع گیری افغانستان دوستانه  بر اثر.  انگلیس را نخورند

 از جانب استعمار انگلیس ١٩٢٩هللا این نشریه  در اخیرسال  شاه امان 

    . مصادره گردید

جنبشی را که شاه امان هللا با یاران خود  براه انداخته بود، شیپور 

در ھمان زمان .ی بسیاری از مستعمرات انگلیس در آسیا شده بودبیداری برا

 :عالمه اقبال دروصف شاه امان هللا سرود که 

 ای اميرکامگار ای شھـــــريار            نـوجوان و مثل پيران پخته کار

 چشم تواز پردگيھامحرم است            دل ميان سينه ات جام جم است

 تو           حــزم تــو آسان کند دشوار تــوعزم تو پاينده چون کوھسار 

  ھمت تــو چون خيال مــن  بلند            

١٤٦مـلت صـد پاره را شيرازه بند
 

خان را شخص دموکرات و دوستدار ملت هللا مصرى ھا امان " 

میشناختند و وى را رمز آزادى و مبارزه عليه استعمار انگليس براى ملت مصر 

خان رامثال عالى يک پادشاه شرق در هللا ھا امان امصري. و شرق مي دانستند

خان ميخواستند کراھيت هللا مصريھا با  تعريف از امان . قرن بيستم ميدانستند

   ١٤٧."خود را نسبت به شاه مصر و استعمارانگليس ابراز کنند

لقب داده بودند و براى » ستارۀ شرق«مصریان شاه امان هللا را 

خان را هللا م به حساب مي آمد و امان مسلمانان ھند، افغانستان قلب اسال

، به ھمین خاطرجنبش ھجرت در ھند برتانوی به ١٤٨پادشاه خود ميدانستند

                                                
١٤٦-  

http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/farani_masood_٢٨
_asad_roze_asteklal_afghanistan.pdf 

، ١٩٩٧، هللا  فضل غنى مجددى ، افغانستان در عھد اعليحضرت امان ا-١٤٧

  ٣۳۰امريکا، ص
 ٣٢ ریه تالی ستوارت، آتش در افغانستان،ترجمه کھسارکابلی، ص- ١٤٨
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حرکت آمد وتعداد بسیاری از ھندیھای آزادی طلب، راه افغانستان درپیش 

شاه . گرفتند که در آنجمله یکی ھم خان عبدالغفارخان ودیگری ابوالکالم آزاد بود

را » فخر افغان «به خان عبدالغفارخان  لقب) ١٩٢٠(انامان هللا درھمین زم

  ١٤٩ .بخشید واز وی تکریم نمود

موریس فوشه، سفیرفرانسه درافغانستان درعھد امانی، در باره  شاه 

کلمات نميتواند بزرگی وعظمت شخصيت او را بيان  :"امان هللا می نویسد

يب وحيرت اين جوان درمقايسه با عمر خود در امور سياسی شعور عج.کند
ھنگامی که من . با شجاعت اھداف مشخص خود را به پيش می برد.آوری دارد

جلد سفيد، چشمان سياه ودرشت .او را مuقات کردم،لباس جنرالی بتن داشت 
امان هللا خان از . درچشمان او اقتدار و حزم واعتدال معلوم می درخشيد. دارد

کس را تحت تاثيرخود قرار اثر ذکاوت سرشار، شھامت وفھم مسايل سياسی ،ھر
امان هللا خان اين کفايت را دارد که مسايل پيچيده  به ارتباط .ميداد

را با اطمينان کامل مطرح کند ونظر وفيصله خود ) روس وانگليس(ھمسايگان
تاھنوز صيقل . او صاحب عزم وارادۀ قوی است. رانسبت به آنھا صادرنمايد

بطور مثال در مدت . ا نصيب شده استزمانه را نديده وکاميابی ھای زيادی ر

  ١٥٠" .اندک افغانستان را به تمام جھان معرفی کرده است

که از بدخواھان امان هللا ( مؤرخ و سفير انگليس در کابل فرايزر تتلر

خان متصف بشجاعت و دوستى هللا امان «: در باره او مينويسد) خان بود

خان شخص هللا  امان .زعامت بود واز اجداد خود پاينده خان تقليد ميکرد
وطندوست و طرفدار ترقى افغانستان بود و ميخواست افغانستان در بين 

خان خطيب ارجمند و در هللا امان ا. کشورھاى جھان صاحب مقام عالى باشد
خان هللا نقطه ضعف در شخصيت امان ا. شئون بين المللى معلومات کافى داشت

  ١٥١».آن بودکه داراى غرور و خود خواھى بود

                                                
  ببعد ١٩٤ عالمه محمودطرزی، شاه امان هللا وروحانیت متنفذ، ص- ١٤٩
 یوسفزی، سایت بینوا ، ملی تاریخ، تیمورشاه - ١٥٠
 ٢٣٠خان، ص هللا امان رافغانستان در عھد اعليحض فضل غنى مجددى ، - ١٥١
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امان هللا خان یک «:ک افغانستان شناس امریکائی مینویسدلودویک آدم

توسط یک دسته محدود افغانھای ترقی . پادشاه وزمامدار منور اما کم تجربه بود

او سعی کرد تا تمام مردم افغانستان را از خواب گران . پسند حمایت میشد

بیدار سازد و از حیطۀ ارتجاع  ومحافظه کاری بیرون کشد،ویک راه بھتر 

تصورات واندیشه ھای امیر .... حیات را برای ھمه ایشان وانمود سازد

او میخواست یک ملت قوی، متکی به خود : افغانستان بسی روشن وواضح بود

درعھد او . وآزاد داشته باشد، ویک دولت مترقی ومعاصراسالمی را تشکیل دھد

   ١٥٢».خواب ھایش درست تعبیر نشد وصدق پیدا نکرد

اکتر سپنتا، سابق وزیرامورخارجه افغانستان واکنون دانشمند افغان،د

مشاورامنیت ملی کرزی ،به مناسبت پنجاھمین سال درگذشت شاه امان هللا در 

شاه امان هللا، در شيفتگی به استقuل و آزادی اين :"سخنرانی خود درکابل گفت

اين سرزمين ياد و . ميھن، سرآمد ھمه سرداران و سا:ران آزادی کشور ماست
نام شاه امان هللا را ھمچنان با افتخار و سربلندی، تا سرمدی، تا جاويدانه،  بلند 

او فرزند راستين اين آب و خاک بود، عاشقی سينه چاک به . نگه خواھد داشت

   ١٥٣ ".ميھن و مردم

نویسنده نامدار وپرکارافغانستان،داکترسید خلیل هللا ھاشمیان در مقالۀ 

من از روزیکه «:ایۀ داکترستانیزی مینویسدخویش به ارتباط سخنان سبک م

بحیث یک کم سواد قلم بدست گرفته ام، مراملی گراخوانده اند وبه آن 

 بنظرمن ، باستناد اوقات طوالنیی که در اوراق تواریخ داخلی -افتخارمیکنم 

وخارجی مرورکرده ام، بعد از اعلیحضرت امپراطوراحمدشاه بابای درانی، 

                                                
لودویک ادمک،روابط خارجی افغانستان در نیمۀ اول قرن بیستم، ترجمۀ -  ١٥٢

  ١٢٣پوھاندمحمدفاضل صاحب زاده،پشاور،ص
ی درگذشت سپنتا بمناسبت پنجاه سالگ جرمن آنالین،سخنرانی داکتر- فغان ا- ١٥٣

 شاه امان هللا 
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دومین زعیم افغان که با ایثارو دلسوزی بملت و  ، مؤسس افغانستان نوین

لھذا . کشورافغانستان خدمت کرده، اعلحضرت غازی امان هللا خان بوده است

باساس اھانت نا بخشودنی که داکتر زمان ستانیزی درمالی عام بافتخارات 

ملت افغان حواله کرده، درقطار ملیگرایان افغان ، او را از افغانیت و اسالمیت 

  ١٥٤.» .ثی میشمارمخن

 برای تقدیر از خدمات ١٩٢٤ادمک، یاد آور میشود که در لویه جرگه 

ولواک ټالغازی امیرالمومنین :شمشیر و تفنگ و القاب:امان هللا خان تحایفی مثل 

امان هللا، وھمچنان  لقب سیف الملت والدین را پیشنھاد کردند، اما امان هللا 

ولواک وھمچنان لقب ټیرفت و از قبول لقب خان از این ھدایا تنھا تفنگ را پذ

  ١٥٥ .غازی  امتناع ورزید وتنھا به لقب امیر بسنده کرد

  

  مژدگانی بزرگ تشريف فرمائی

  اعليحضرت امان هللا خان به آلمان

 

                                                
،پورتال افغان جرمن  داکترھاشمیان،داکترستانیزی پوچ گفت وبوی بد گشور- ١٥٤

-http://www.afghanآنالین، لینک

german.net/upload/Tahlilha_PDF/hashemian_khalil_zaman_stanizai_poch_goft.pdf 
تم، ترجمۀ لودویک ادمک،روابط خارجی افغانستان در نیمۀ اول قرن بیس-  ١٥٥

  ١٢٣پوھاندمحمدفاضل صاحب زاده،پشاور،ص
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١٩٢٧شاه امان هللا وملکه ثريا در   

  

شاه امان هللا حین سفر به کشورھای اروپائی به آلمان ١٩٢٨در سال 

بقول شاعرفرھیخته . رفت ومورد استقبال گرم دولت وملت آلمان قرارگرفت

،مردم آلمان به استقبال تشریف آوری )یم المانًفعال مق(کشور مسعودفارانی 

را به آو داده » سلطان قلب ھا«اعلیحضرت امان هللا خان به کشور شان،لقب 

بعد . بودند وآنرا بوسیلۀ ترانه ای در تمام مکاتب آلمان به شاگران آموخته بودند

تان گذاشته شد ودر افغانس» سلطان قلبھا«ھا ھمین لقب در ایران بر فیلمی بنام 

آقای فارانی . نیزاین لقب را احمدظاھر خواننده محبوب  افغانھا نصیب گردید

  .     ١٥٦لینک ذیل را بحیث سند ومدرک شاھد می آورد

در ھمان زمان،یکی از نویسندگان ایرانی مقیم آلمان ، مقالۀ بس 

ارزشمندی، در بارۀ شخصیت ونیات نیک  اعلیحضرت امان هللا خان نوشته 

ا به کشورآلمان  به ھموطنان خود مژدگانی داده و شخصیت وخبر ورودش ر

  .دینامیک وپویای شاه امان هللا را با پطرکبیر روسیه به مقایسه گرفته است

                                                
١٥٦

- http://www.deutschlandfunk.de/ullemulle-koenig-der-
herzen.١٢٤٧.de.html?dram:article_id=١٩٠٢٣٠  
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 نظر نویسندگان ایرانی در بارۀ اعلیحضرت غازی امان هللا خان، برای 

قدر وارزش چنین . ما افغانھا حایز اھمیت بسیارو ارزش بزرگ تاریخی است

خوبتر میداند ) مقیم فرانسه(عارف گذرگاهه ای را ھموطن با درک ما، نوشت

که از الی ھزاران ورق پاره کھنه آنرا کشف کرد و از طریق پورتال افغان 

خواندن این مقاله به ھرافغان عالقمند . جرمن به معرض دید خوانندگان گذاشت

سپاس از ما با اظھار . به تاریخ وطن، احساس غرور و سربلندی می بخشد

آقای عارف گذرگاه،بخش ھای از آن مقاله را دراینجا انعکاس میدھیم تا آئینه ای 

آنھا باید . باشد برای آنھای که برضد افتخارات تاریخی وطن خود کمر بسته اند

این مقاله را بخوانند و از آنھا یاد بگیرند که افغانستان عزیز چه بزرگ مردانی 

در دامن پاک خود پرورش داده  که حتی چون اعلیحضرت امان هللا خان،

  .مردمان کشورھای دور و نزدیک به نام و کارنامه ھای وی افتخار میکنند

در مجلۀ علم وھنر ایرانیان مقیم برلین آلمان،زیرعنوان فوق از قلم 

ابوالقاسم وثوق مھندس،در بارۀ شخصیت ونیات نیک  شاه امان هللا  چنین آمده 

  :ست

ا نیز سزد که به درگاه خالق بیچون سجدهء شکر ما مشرق زمینان ر«

بجای آوریم که ما را ھم پس از قرنھا بیچارگی و نا امیدی یکباره بدون انتظار 

از یک طرف فرصت ترقی و رستگاری آزاد و از طرف دیگر مردان زبده و 

ًقوی پنجه ای که گوئی مشیت اللھی مخصوصا برای انجام این مقصود عالی 

 .دارک نموده تفضل فرموده استومنظور بلند ت

اگر از یک طرف وضع طبیعی و اجتماعی مملکت و ملت افغانستان را 

که در ناف آسیا و در جائی واقع شد که باد صبا نسیم جان بخش ترقیات 

فرنگستان را بدانجا نمی تواند برساند و از طرف دیگر اقدامات بزرگ اساسی و 

ت اندک از طرف شخیص اعلیحضرت تجلیات روشن و درخشانی  را که در مد

امان هللا خان به ظھور پیوسته در نظر بگیریم، بطور عیان و به نحو آشکار 

مسلم خواھد گردید که موھبات مخصوص عالم باال و فیوضات خداوند توانا 
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چه . ًشامل افراد آن مملکت، خصوصا و تمام ممالک مشرق زمین گردیده است

ه امروزه اگر یکی از ممالک مزبوره را از بدیھی و غیر قابل انکار است ک

نعمات پیشرفت و ترقی و تعالی نصیبی حاصل گردد، دیگران ھم از آن بھره 

 .دار و برخوردار خواھند بود

 به کالبد ملک و ملت خود جان و روان اعلیحضرت امان هللا خان

یل  فقط و فقط به قصد درک و اخذ وساپطر کبیرتازه دمیده و اینک نیز مانند 

سعادتمندی ملت خود نه برای تعیش و خوشگذرانی چنانکه متأسفانه عادت 

این . سالطین و بزرگان مشرق زمین بوده تشریف فرمای اروپا گردیده اند

پادشاه جوان کاردان و کارفرما چنانکه در تمام نشریات و جراید و مجالت دیده 

امروز پیوسته مشغول می شود از دقیقة که قدم از مملکت خود بیرون نھاده، تا 

معاینه و مالحظه و مشاھده آثار علمی و فنی اروپا بوده و در این راه براستی 

یک ثبات و استقامت خستگی ناپذیر فوق العاده مشھود داشته اند که کمتر نظیر 

 .آن دیده شده است

ما و تمام کسانی که اعلیحضرت امان هللا خان را می شناسند یقین 

 و رغبت ایشان در اخذ و تعمیم و ترویج ترقیات اروپا در قطعی داریم که میل

مملکت خود کمتر از پطر کبیر نیست و امیدواریم که ھمانطور که زحمات و 

خدمات پطر کبیر اساس عظمت و شکوه روسیه گردید، افغانستان نیز در نتیجه 

مساعی پادشاه ملت دوست خود و در  پرتو ھمت و شھامت او به زودی 

 .یه ترقی و خوشبختی و رفا نایل گردددرجات عال

از صمیم دل و جان و با یک خلوص نیت و » علم وھنر«کارکنان مجله 

صفای باطن برادرانه تبریکات و تنھیات بی ریای خود را تقدیم ملت محترم و 

محبوب افغانستان به داشتن چنین پادشاه رعیت پرور و خسرو بزرگ و سرور 

مان کامل دارند که در کنف حمایت و مساعی این بزرگواری داشته و یقین و ای

شھریار معظم به زودی به مراتب عالیه سیادت نایل گردیده و ھمای سعادت 



 ٢١٢                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظیفۀ عناصرملی است

ایشان به دام و ایام بھروزی و فیروزی بکام و شأن و شوکت و کاخ دولتشان 

 .امین ومصئون خواھد بود

 چه غم ديوار امت را که دارد چون تو پشتيبان

 بحر آنرا که باشد نوح کشتيبانچه باک از موج 

خداوند این ذات شریف را برای آنھا سالیان دراز در کمال قدرت و 

کامیابی محفوظ و مصئون دارد که ھم به ملک خود و ھم به عالمیان و 

عسی «ًمخصوصا به ملل مشرق زمین صدق این کالم بلند را ثابت فرمایند که 

 !»ًاالیان این یرجعن قوما کالذی کانوا

اطمینان کامل حاصل بود » علم و ھنر«ز آنجائیکه برای کارکنان مجله ا

که این پادشاه فرخنده قبل از ھمه چیز ملت محبوب خودرا اصل و اساس 

ًمیدانند جسارة اول تبریکات و ادعیه خود را تقدیم ملت افغانستان که نزدیکترین 

ه و اینک با بیان ومحبوب ترین برادران نژادی و کیشی ما ایرانیان ھستند داشت

ًنا رسا و ناتوان اجازت می طلبیم که مراتب ایرانیان مقیم اروپا را عموما و 

ًایرانیان ساکن آلمان را خصوصا تقدیم پایگاه ذات ھمایونی داشته و از خداوند 

توانا و ایزد واال مسئلت نمائیم که در ھر نیت و اقدامی یار و یاور و در ھمه جا 

 ١٥٧».و حافظ وجود ھمایون اعلیحضرت شھریاری باشدو در ھمه وقت معین 

چطور آقای ستانیزی، شما از اظھارنظرخان :اکنون باید پرسید

عبدالغفارخان وعالمه اقبال و چشمدیدھای سفیر فرانسه وسفیرانگلیس وایرانیان 

مقیم آلمان درمورد  شاه امان هللا و نیز از نظر واستدالل منطقی 

در مورد آن شاه مترقی و روشنفکر، ) داکترسپنتا(وزیرامورخارجۀ افغانستان 

                                                
 مین سالگر استقالل کشور، به ٩٥عارف گذرگاه،یک سند تاریخی،بمناسبت - ١٥٧

پرستی ابوالقاسم وثوق ، برلین،تجت سر٣،١٩٢٨حوالۀ مجلۀ علم وھنر،شماره 
مھندس،مقالۀ مژدگانی بزرگ تشریف فرمائی اعلیحضرت امان هللا خان به 

-http://www.afghan، ٢٠١٤افغان جرمن آنالین،اول ،سپتامیر.(آلمان

german.net/upload/Tahlilha_PDF/aziz_aref_yak_sanad_tarikhi_safar_aman
ullah_khan_ba_barlin_١٩٢٥.pdf 
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چه احساسی دارید؟ آیا احساس شادمانی وغرور دارید، یا این نوشته ھا واین 

نظریات بازھم شما را ناراحت وغم درون میکند؟ سخنان نجس وبویناک شما در 

برابر سخنان این شخصیت ھای واال ، به مثابۀ تف سر به باال است که روی 

 را کثیف میکند، نه از شاه امان هللا فقید را، وھیچ تاثیری بر نام خود تان

  .وشھرت آن شاه مترقی نخواھد داشت

  

  :نظريات داکتر ستانيزی ووحيد مژده از يک منبع آب ميخورند

یاوه گوئی ھای داکتر الیھیات واسطوره ھا ستنایزی، از نوع جفنگیاتی است که 

آی اس آی ،  پنج  سال قبل  در مقاله ای آقای وحید مژده، اجنت معلوم الحال 

جنگ استقالل برای انحراف افکار عامه :، نوشته بود )نگاه نو به تاریخ استقالل(

اکنون ھم داکتر ستانیزی . علیه امیرامان هللا خان با انگلیسھا براه افتاده بود

  .عین ادعا را تکرار میکند

عمده ترين  « :ح میدھد که دانشمند افغان، داکتر زمانی دراین ارتباط توضی

امان هللا خان  .  مرام  جنبش مشروطه خواھى استرداد استقالل افغانستان بود

که در اوج مبارزات استقالل طلبانه و مشروطه خواھى  درحاليکه  مانع بزرگ 

يعنى  اميرحبيب هللا خان از سر راه برداشته شده و امکان تحقق آزادى کامل  

رت امپراتورى انگليس مھيا شده بود،  آگاھانه و از ھمان افغانستان از يوغ اسا

. روز نخست اعالن سلطنت خود،طالب استقالل و آزادى کامل افغانستان بود

او که احساسات شديد آزادى طلبى و ضد استعمارى اش از آغاز جنگ جھانى 

اول از کسى پوشيده نبود، و از  داعيۀ ملیگرايان و آزادى طلبان و تالش ھاى 

 آلمانى براى استقالل ھند نيز  آشکارا حمايت ميکرد، مصمم بود - ئيت ترکىھ
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. استقالل کشور را،  چه از طريق صلح و مذاکره و يا زور و جنگ، حاصل کند
١٥٨«  

یکی دیگر از دشمنان جشن استقالل و شاه امان هللا وجنبش مشروطیت،کسی 

خود، مثل ) قالل نگاه نو به تاریخ است(بنام وحید مژده است که در مقالۀ 

داکترستانیزی ، بر بزرگترین افتخار افغانان یعنی استقالل افغانستان خط 

 سال بدون موجب و نادانسته از ٩٠بطالن میکشد و میگوید که افغانھا در طول

روزی بنام استقالل تجلیل کرده اند، درحالی که آنھا کدام پیروزی در برابر 

چنین یک .  نمی باید مردم به آن افتخار کنندانگلیسھا در جنگ سوم نداشته اند پس

ًنوشته یی خنجر زدن برسینه تاریخ ما وھمه وطن پرستان است و کامال با 

نظریات داکتر ستانیزی ھمسوئی دارد و از یک منبع منشاء میگیرد وآن منبع 

.   دستگاه استخبارات آی اس ای پاکستان، این دشمن مادر زاد افغانستان است

 اگر ذره یی از احساس وطن دوستی  در وجودش موجودباشد، یک ھیچ افغانی

چنین نوشتۀ ضد ملی وضد روحیۀ استقالل طلبی و آزادی دوستی افغانی  را 

بیرون نمیدھد،چونکه ھیچگونه بنیاد علمی ندارد و در آن برجان بازیھای پدران 

  .    و نیاکان ما خط چلیپا میکشد

یکی استقالل سیاسی : ت سیاسی وتاریخی مذکو، دو مسئله پر اھمی در مقاله

افغانستان و دیگری اھداف استقالل طلبی مشروطه خواھان دوم زیر سوال 

 چھار شخصیت مھم و محوری مشروطیت ،افزون بر این. قرار گرفته است

  :این چھارشخصیت عبارتند از. دوم بشدت مورد تخریب قرارگرفته اند

   تخریب شاه امان هللا غازی،-١

                                                
انی، حمالت لجام گسيخته و بی پايه بر غازی امان هللا خان، داکتر زم- ١٥٨

 ٢٠١٤محصل استقالل افغانستان،افغان جرمن آنالین ،سپتمبر
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ریب محمود طرزی، رھبر و بنیان گذار سراج االخبار و جنبش  تخ-٢

  .مشروطیت  دوم

   تخریب جنرال محمد نادر خان،فاتح تل وبعد ھا پادشاه افغانستان،-٣

 تخریب غبار، مؤرخ نامورکشور و عضو رادیکال جنبش مشروطیت دوم  و -٤

  سوم،

وش انگلیس  سال  قبل نوکران حلقه بگ٩٥ھموطنان آگاه ما بیاد دارند که 

درتبانی با ارتجاع داخلی وعناصر ضد ترقی و تحوالت اجتماعی،  علیه شاه 

امان هللا ، شاھی که برای مردم افغانستان آزادی واستقالل و سرفرازی 

عرضه کرده بود و برای تساوی حقوق افراد این کشور  قانون اساسی را با 

ادی زنان و تامین حقوق عالی ترین مبادی حقوقی آن بمیان آورد  و در جھت آز

آنھا گام برداشت و جز ترقی و تعالی و رفاه افغانستان آرزوی دیگر نداشت، با 

ھزار ویک دروغ و اتھام و افترا متھم کردند و سرانجام آن رژیم مترقی را  با 

مگربجای آنکه شخص بھتری از امان هللا خان را پیدا . سقوط رو برو ساختند

ردارند، یک دزد بیسواد و قطاع الطریق بنام بچۀ کنند و بر سریر سلطنت ب

بقول . سقاو را برفرق  مردم سوار کردند تا دیدند آنچه را که نباید می دیدند

غبار، انقراض سلطنت شاه امان هللا و استقرار حکومت اغتشاشی بچه 

  . ١٥٩تلقی گرديد» فاجعه تاريخی«سقاوبجای آن درافغانستان به حيث يک 

رمقالۀ وحید مژده، با اسناد و شواھد تاریخی و دالیل منطقی به من در نقد خود ب

اثبات رساندم که استقالل افغانستان دست آورد بزرگ مشروطه خواھان و در 

رأس شان شاه امان هللا است و بر اثر صدای جھاد بخاطر استقالل از سوی 

 یک شاه امان هللا بود که مردم فداکار و قھرمان افغانستان، خود را برای

رستاخیز ملی آماده کردند و با فداکردن سر وجان ومال خود، گوھر گرانبھای 

                                                
   ۸۳۴، ص ۱ غبار ، ج - ١٥٩
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آزادی و استقالل را از چنگ استعمار انگلیس بدست آوردند و به ملت افغان 

نمیدانم اگرافغانھا این گوھر پربھا را از دست بدھند چه چیزی . ارمغان نمودند

  برای سربلندی و افتخار خود دارند؟

مشاھده میگردد که این دو شخص، دارای عین طرزدید وعین موضع بدین سان 

گیری علیه استقالل و علیه محصل استقالل شاه امان هللا اند،و این ظن را در 

انسان ایجاد میکند که منبع دستورھردو تای شان، یکی است وآن سازمان 

وسازمان استخبارات پاکستان، مخوف ترین . استISIاستخبارات پاکستان 

یاه ترین سازمان جاسوسی در منطقه است که از دستش دل ھند وامریکا وس

وافغانستان تکه تکه است ونمیگذارد که آب خوش از گلوی افغانھا وھندی 

  .بخوشی وخوبی فروبرود

  ٢٠١٤/ ٩/ ١٥پایان 
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  مقالۀ ششم

    

حمuت لجام گسيخته و بی پايه بر غازی امان هللا خان، 
  جديد و فکر کردن توری نباشد، نقداگر آگاھانه و دس

  ! خارج از جعبه ھم نيست
    

    )٢٠١٤ سپتمبر ٩- داکتر عبدالرحمن زمانی (

 

  داکتر زمان ستانيزی با محترمه خانم ٢٠١٤ اگست ٢٣ٔمصاحبه  

ًزھره يوسف داود بمناسبت نودوپنجمين سالگرد استرداد استقالل افغانستان يقينا 

. ًنان ما را شديدا جريحه دار ساخته است ٔکه احساسات عده زيادی از ھموط

  - اساطير شناسی (داکتر ستانيزی، استاد مطالعات داستان ھای افسانوی 

Mythological Studies  ( در يکی از انستيتوت ھای سانتا باربارای

 –کلیفورنیا، گويا به کشف جديدی مؤفق شده و  مدعيست که بعد از نودو چھار 

 thinking outده از ميتود فکر کردن خارج از جعبه يا نودو پنج سال با استفا

of the box حقايق استقالل افغانستان را از افسانه جدا نموده، و تبليغ ميکند  

ٔکه استرداد استقالل افغانستان افسانه بيش نبوده زيرا افغانستان ھيچوقت آزادی 

 با کشور اش را از دست نداده و ھميشه دارای سياست خارجی آزاد بوده، و

 .ھای ديگر روابط داشته است

، » نقاد و تحليلگر مسائل سياسی ميباشد« آقای ستانيزی ادعا دارد که 

نه مثل خوشبينان گيالس را نيمه پر، و نه مانند بدبينان آنرا نيمه خالی مي بيند، «
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او در پھلوی ادعا ھای . »ًبلکه ميگويد که بيائيد و اصال گيالس را کنار بگذاريد

 :و نقيض و جنجال برانگيز ديگر ميگويد که ضد 

ٔ  استعمال کلمه استرداد استقالل درست نيست، و لذا او -

 طرفدار تجليل روز استقالل نيست،

 به غازی امان هللا خان نبايد از لقب شاه استفاده کرد، بلکه -

 مثل حکمرانان ديگر بارکزائی بايد امير خطابش کرد،

يچ چانس رسيدن به قدرت را  غازی امان هللا خان که ھ-

نداشت از طريق يک کودتاه قدرت را از سردار نصرهللا خان 

غصب نمود، و جنگ استقالل بمنظور انحراف افکار عامه از مسائل 

 داخلی به مسائل خارجی براه انداخته شد،

  سردار نصرهللا خان غرب ديده طرفدار نھضت بود، و -

دست آورد و ھم مناسبات خود ميخواست ھم استقالل افغانستان را ب

ٔرا با انگليس ھا خراب نکند، زيرا تمام خانواده شاھی معاش 

مستمری داشت، اگر آزادی را از راه جنگ بدست می اورد، اين 

 .امتياز معاش مستمری را از دست ميدادند

ٔ  اعالن عجوالنه جنگ با انگليس ھا اشتباه بود، اما چون -

ٔدشاه افغانستان است، کسی آماده انتقاد امان هللا خان محبوبترين پا

 بر او نيست،

  يگانه ثمره و خير اعالن آزادی افغانستان توسط حکومت -

امان هللا خان، اگر آنرا خير گفته بتوانيم، اجازه دادن به سفارت 

روس در افغانستان بود، بودن يا نبودن يک سفارت داللت بر کنترول 

 . نميتواندتمام سياست خارجی يک مملکت کرده

ٔو اما بدتر از ھمه آقای ستانيزی بدون ارائه ھيچ نوع سند و مدرکی  پا 

ٔمعاھده صلح راولپندی از جمله نه «را فراتر نھاده و ميگويد که  ٔمعاھده ) ۹(ٔ

ٔامضا شده با انگليس ھا بدترين و خطرناکترين معاھده بوده، بدتر از معاھده 
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و غازی » ورند را قانونيت و ابديت بخشيدٔگندمک و معاھده ديورند، که سرحد دي

ما «امان هللا خان را به زعم خودش متھم به خيانت ملی نموده ميگويد که 

ٔرسما قباله خاک خود را به انگليس ھا داديم   فروش خاک استرداد –ً

 .»آزادی نيست

ھمچنان تجليل روز استرداد استقالل (!) اين به اصطالح وطندار دانشمند

يت عساکر خارجی در افغانستان يک فکاھی دانسته و با بی را در موجود

شرمی، وقاحت و بی حيائی تمام  آنانی را که در محافل بزرگداشت روز 

در مراسم  عروسی «استرداد استقالل شرکت ميکنند، مثل کسانی ميداند که 

  )۱. (»مادر شان ميرقصند

 

 ردتحقيق و بازنگرى تاريخ با تحريف و جعل تاريخ تفاوت دا

ما ميدانيم که نه تنھا تعبير و تفسير رويداد ھاى تاريخى و گذشته در 

نتيجۀ شواھد جديد و بازنگرى علمى  با گذشت زمان تغيرپذير ميباشد، بلکه 

» بازنگرى تاريخ«تالش بى پايان محققين و مؤرخين براى درک گذشته يا 

ش براى بدون بازنگرى و تال. چيزيست که به تاريخ معنى و حيات ميبخشد

اما . بدست آوردن منابع جديد در اين و يا آن کليشه غرق باقى خواھيم ماند

تحقيق و بازنگری تاريخ  با ياوه سرائی و ادعا ھای پوچ و ميان تھی و حمالت 

لجام گسيخته ، بی پايه، توھين آميز  وتالش برای تحريف و جعل تاريخ تفاوت 

 .  دارد

استفاده از شيوه ھای تحقيق علمی و ما با (!) اگر وطندار  دانشمند 

ٔارائه دادن اسناد، مدارک  و شواھد جديد حقايق استقالل افغانستان را  به گفته  

ًخودش  از افسانه جدا ميساخت،  يقينا که در پھلوی بدست آوردن  امتياز  و 

ٔتکميل نمودن شرايط حفظ چوکی استادی و يا ترفيع به رتبه بلند تر  علمی، از 

اما متأسفانه که .  ٔامعه افغانی نيز مورد تقدير و تمجيد قرار ميگرفت طرف ج

چنين نيست و آنچه را که حد اقل از مدت يکسال بدينسو اول به لسان پشتو و 
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حال  به لسان دری تبليغ ميکند،  نه نقد جديد است و نه ھم فکر کردن خارج از 

ٔننده استعمار انگليس در بلکه تکراريست از تبليغات تخريبی و گمراه ک. جعبه 

نشخوار پروپاگند ھای دشمن را نميتوان تفکر متفاوت، غير .  ٔدوره امانی 

 .متعارف و چشم انداز جديد خواند

امروز مردم ما ميدانند که نيروھای استعماری در افغانستان و منطقه از 

 چه دسايس و نيرنگ ھائی استفاده نموده و چگونه برای رسيدن به اھداف شوم

شان از افغان ھای تحصيل کرده، حکمرانان دست نشانده، جاسوسان در لباس 

ٔپير و ملنگ، نفاق اندازی ھای لسانی، نژادی، مذھبی، حتی ايجاد و تقويه مذاھب 

 .جديد استفاده نموده و مينمايند

من بدون آنکه وارد بحث طوالنی شوم،  و يا به تعريف اصطالحات 

مار کھن،  استعمار نوين ، مستعمره، نيمه سياسی استقالل، آزادی، استع

ٔمستعمره و کشور ھای وابسته بپردازم، توجه شما را به چند نکته مختصر جلب 

  :     ميکنم 

 

 ٔ     پيروزی امان هللا خان بر سردار نصرهللا خان نتيجه کودتا نبود

پيروزی امان هللا خان بر سردار نصرهللا خان بعد از ترور امير حبيب 

ٔ خان، نتيجه کودتا نبوده بلکه امواج جنبش مشروطه خواھی  در رساندن هللا

اين پيروزى ملى گرايان . امان هللا خان به کرسی اقتدار نقش مھم داشت 

گر چه  ھردو رھبر با تمايالت .اصالح طلب  بر محافظه کاران سنت گرا بود

ھانى مخالف امير حبيب هللا خان به طرفدارى انگليس ھا در جريان جنگ اول ج

بوده  و خواھان شرکت افغانستان در جنگ جھانى و حصول استقالل کامل 

افغانستان  بودند، اما برداشت شان از اصول اسالم و تطبيق آن در سياست 

ملى گرايان اصالح طلب خواھان  تجدد و يک نظام . داخلى دولت  متفاوت بود

بر اصول اسالم بودند، جديد اجتماعى  در چوکات يک دولت مدرن ملى و متکى 

 .در حاليکه محافظه کاران سنت گرا مخالف ھرگونه نو آورى بودند
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انگليس ھا  ھم تخت نشينى امان هللا خان را منافى مقاصد خود دانسته 

نميخواستند شھزاده امان هللا خان که يکى از ملى گرايان، آزادى خواھان و 

مامورين .   خان شوداصالح طلبان پر شور بود،  جانشين امير حبيب هللا

 راپور ھاى در دست داشتند که از اوج ١٩١٧انگليس حتى از اوايل سال 

مبارزات ملى گرايان و نظريات و افکار آزادى خواھى و ضد استعمارى 

شھزاده امان هللا خان، محبوبيت رو به ازدياد و احتمال بقدرت رسيدن وى با 

اگرچه ). ۲(ود، آگاھى کامل ميداد وجودى که وليعھد نبود و فرزند سوم امير ب

مرگ امير حبيب هللا خان بصورت آنى و غير مترقبه بود، آنھا ميدانستند که 

آنھا پيشبينى ميکردند که در . ممکن قتل امير نتيجۀ يک نوع مبارزه طلبى باشد

صورت تصادم بين نيرو ھاى مال ھا و روحانيون که از نصرهللا خان طرفدارى 

ايان که از امان هللا خان طرفدارى ميکردند، نصرت و برترى ميکردندو ملى گر

انھا به ھمين دليل برسميت شناختن ).  ۳(را ملى گرايان حاصل خواھند کرد 

 .نصرهللا خان بحيث امير جديد را به تعويق انداختند

وقتى سردار نصرهللا خان يک روز بعد از شھادت امير حبيب هللا خان 

باد اعالن کرد و با نائب السلطنۀ ھند بريتانوى  سلطنت خود را در جالل آ

آرزوى ما يک جانشين سالم و " نائب السلطنه به لندن اطالع داد . بتماس شد

اگر چه امير قبلى مصمم به حفظ توازن بود، . توأم با  صلح و رفيقانه است 

زيرا پلۀ ترازو را نميتوان يکسان . شايد اين معيار روز بروز تغير بخورد

 ).  ۴"(ًرفاقت نصرهللا خان يقينا براى ما گران تمام خواھد شد.  اشت نگھد

ًچون انگليس ھا قبال از محبوبيت وامکانات اعالن جانشينى  امان هللا 

خان اطالعاتى داشتند،  لذا متوجه عواقب رفاقت نصرهللا خان بوده، برسميت 

  و بريتانيا به ھند .شناختن نصرهللا خان بحيث امير جديد  را به تعويق انداختد 

در شناسائى حکومت جديد عجله نکنيد تا آنکه نصرهللا خان خود " اطالع داد که 

 )". ۵(را خوب مستقر سازد
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 بمنظور انحراف افکار عامه از مسائل داخلی به جنگ استقuل
 مسائل خارجی نبود

امان هللا خان مصمم بود استقالل کشور راچه از طريق مذاکره و يا 

عمده ترين  مرام  جنبش مشروطه خواھى استرداد استقالل . ل کندجنگ حاص

امان هللا خان  که در اوج مبارزات استقالل طلبانه و مشروطه .  افغانستان بود

خواھى  درحاليکه  مانعۀ بزرگ يعنى  اميرحبيب هللا خان از سر راه برداشته 

راتورى انگليس شده و امکان تحقق آزادى کامل  افغانستان از يوغ اسارت امپ

مھيا شده بود،  آگاھانه و از ھمان روز نخست اعالن سلطنت خود،طالب 

او که احساسات شديد آزادى طلبى و . استقالل و آزادى کامل افغانستان بود 

ضد استعمارى اش از آغاز جنگ جھانى اول از کسى پوشيده نبود، و از  داعيۀ 

 آلمانى براى استقالل -رکىملٮگرايان و آزادى طلبان و تالش ھاى ھئيت ت

ھندنيز  آشکارا حمايت ميکرد، مصمم بود استقالل کشور را،  چه از طريق 

 . صلح و مذاکره و يا زور و جنگ، حاصل کند

 ٣در حالی که جنگ استقالل در ماه می آغاز شد، امان هللا خان  بتاريخ 

   وايسراى ھند Lord Chelmsford به الرد چلمسفورد ١٩١٩مارچ 

يتانوى از قتل پدر، خلع شدن غاصبين  و انتخاب خودش بحيث امير بر

اين مکتوب  به مقاصد وسياست آينده  و تصميم او .  افغانستان اطالع  داده بود

مبنى بر استرداد استقالل کامل افغانستان  و لغو معاھدات پدرش نيز اشاراتى 

ومت مستقل و آزاد نبايد بر آن رفيق ما پوشيده بماند که حک: "  ... داشت  

افغانستان خود را آماده ميداند که در ھر وقت و ھر موسم با در نظر داشتن  

ايجابات دوستى و امثالھم قرارداد ھا و معاھداتى را  با حکومت نيرومند 

انگلستان عقد نمايد که در راه منافع تجارتى براى حکومت ما و حکومت شما 

 )".۶(مفيد و سودمند باشد

يف هللا خان، وکيل بريتانيا در کابل،  به ھند اطالع نداده آيا حافظ س

من ... «:  ماه اپريل در دربار  اعالن کرد که ١٣بودکه امان هللا خان بتاريخ 
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خودم و مملکت خودم رااز لحاظ داخلى و خارجى کامال آزاد و مستقل اعالن 

به . زاد استبعد ازين مملکت من مانند سائر دول و قدرت ھاى جھان آ. کرده ام 

ھيچ نيروى خارجى باندازۀ يک سر مو اجازه داده نخواھد شد که در امور 

داخلى و خارجى افغانستان مداخله کند و اگر کسى به چنين امرى اقدام نمايد 

بعد از آن ،  امان هللا خان  روى خود .  »گردنش را به اين شمشير خواھم زد

آنچه من گفتم شما فھميديد؟ ! ى سفيرا: را به طرف وکيل بريتانيا گشتانده گفت 

 . بلى فھميدم : وکيل بريتانيا جواب داد 

حقيقت اينست که دولت انگلستان بعد از اعالم استقالل افغانستان و لغو 

معاھدات قبلى بمقابل  يک عمل انجام شده  قرار گرفته ، و در رابطه با قبول 

انگليس ھا ازينکه .   بودکردن و يا رد کردن آن با مشکالت جديدى مواجه شده

.  استقالل افغانستان را بحيث يک حقيقت مسلم بپذيرند و يا رد کنند، متحير بودند

ھند بريتانوى براى  اعتراض به  موقف امير جديد ھيچ دليلى نداشت  و 

نميتوانست تحت شرايط موجود تقاضاى او را براى عقد معاھدات جديد بين دو 

کومت بريتانيا از مدت ھا اصرار ميورزيدکه ح. ملت  خودمختار رد کند 

معاھدات افغان و انگليس تعھداتٮست که با شخص امير عقد شده، لذا درين 

فرصت  برايشان دشوار بود از تقاضاى امان هللا خان براى عقد معاھدۀ جديد 

به عقيدۀ  اکثريت در  وزارت .  با افغانستان ، ممانعت  و جلوگيرى نمايد

تانوى، با اعالم استقالل افغانستان ، عمر قرار داد قبلى ، چه خارجۀ ھند بري

 ) .  ۷(شخصى و يا ملى بوده باشد،  به پايان رسيده بود 

. امابا گذشت يک ماه ھم انگليس ھا جواب مکتوب امان هللا خان را ندادند

آنھا معتقد بودند که جواب قطعى به امان هللا خان  به معنى شناختن امان هللا 

بحيث يک پادشاه مستقل بوده و اين کار براى پاليسى بريتانيا در شرق يک خان 

 .  شکست بزرگ خواھد بود

 علت محبوبيت غازی امان هللا خان در بين مردم 

  ٔعلت عمده محبوبيت بيشتر غازی امان هللا خان نسبت به حکمرانان 
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رمان ديگر حصول استقالل کامل  افغانستان و ظھور ايشان بحيث محصل و قھ

افغانستان  يکى از نخستين کشور ھاى شرقى در تاريخ معاصر . استقالل  بود

استرداد استقالل . جھان بود که استقالل کامل سياسى اش را بدست آورد

. افغانستان  به پرستيژ و حيثيت امپراتورى انگليس  صدمۀ شديدى وارد کرد 

 آنھا مجادله با ذھنيت و مشکل اول. برعالوه آنھا با دو مشکل بزرگ مواجه بودند

ًاحساسات ضد انگليسى مسلمانان جھان و خصوصا مسلمانان ھند بريتانوى بود، 

و مشکل دوم  شان ضرورت جلوگيرى نفوذ روس ھا و انتشار  نظريات 

آنھا با .  بلشويکى بود که براى آن به  يک افغانستان حائل و بفر ضرورت داشتند

شتۀ شان  نه  به  آسانى  غازى امان هللا درک تجارب ناکام و مصيبت بار گذ

خان را تعويض وحکمران دلخواھی چون شاه شجاع را  نصب کرده 

ميتوانستند،  و نه ھم نزديکى افغانستان را به روسيۀ بلشويکى تحمل کرده 

 .  ميتوانستند

انگليس ھا درتخمين نيرومندى غازى امان هللا خان و عزمش براى 

اعتراف  به تخمين . فغانستان مرتکب اشتباه شده  بودنداسترداد استقالل کامل ا

غلط نيرومندى غازى امان هللا خان، از اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس که 

انھا اين  مسؤليت را به گردن .  حاال از محرميت برآمده  است ، ھويداست 

 و مى.  حافظ سيف هللا خان  ايجنت مسلمان انگليس ھا در کابل مى اندازند

گويند که مانند نصرهللا خان، حکومت ھند بريتانوى ھم  توانمندى امان هللا خان 

 ) .۸(را درست تخمين نکرده بود

اعuن آزادی افغانستان پشت بزرگترين امپراتوری وقت جھان 
 :را به لرزه در آورد

انگليس ھا اول تصور نميکردند که افغانھا راه جنگ را در پيش گيرند، و 

ى اينکه ضعف خود را بپوشانند، بيشرمانه کوشيدند دست آورد ھاى ًبعدا ھم برا

مبارزات آزادٮبخش  افغانھا را ناچيز جلوه داده ادعا کنند که گويا افغان ھا 

درين جنگ شکست خورده و پيشنھاد متارکه توسط غازى امان هللا خان  
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، اما اسناد و شواھد نشان ميدھند که تقاضاى آتش بس. صورت گرفته است 

آدمک .   ختم جنگ و مذاکرات صلح  اول توسط انگليس ھا پيشنھاد شده است

حکومت ھند به نمايندۀ افغان اجازه داد تا به کابل «درين رابطه مينويسد که 

امان هللا .  رفته امان هللا را به ختم فعاليت ھاى خصومت آميز وادار سازد

النى و ھيجانى در  موافقه نموده، ودر نتيجۀ آتش بس زمينۀ مذاکرات طو

و کابل   فراھم شد که به مصالحه و تأسيس  )  منصورى(راولپندى، ميسورى 

 .»)۹(مناسبات عادى ھمسايگى انجاميد

چون دولت «اين مطلب را شادروان غبار نيز ذکر کرده مينويسد که 

انگليس در طى جنگ با افغانستان اندازۀ خطر امپراتورى را در ھندوستان 

افغانستان  را در محاذات جنگ احساس و معاينه ميکرد، لھذا ورشادت مردم 

مايل به صلح و تصديق استقالل افغانستان گرديد و راه مذاکره را توسط 

در طى اين مذاکرات  . باسفير نظربند افغانى باز کرد" دکه"قوماندان خود در 

رکه و طوالنى انگليس ھا تصديق استقالل افغانستان را پذيرفته و از وجوب متا

سردار عبدالرحمن خان بغرض .  مصالحه و منافع دوستى دولتين سخن زد

اطالع اين تمايالت انگليسھا به پادشاه افغانستان بکابل آمد، در حالى که انگليس 

را در پايگاه عسکرى خود ) غالم احمد خان رحمانى(ھا عايله و پسر او 

اه مذاکره کرد و بعد از سردار عبدالرحمن خان در کابل با ش. نگھداشته بودند

 . »تصميم دولت بقبول پيشنھاد متارکه انگليس با شرط تصديق استقالل، برگشت 

اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس نيز نشان ميدھد که پيشنھاد متارکه 

توسط غازى امان هللا خان نه، بلکه خود انگليس ھا صورت گرفته و دولت 

اين تقاضاى انگليس ھا و چگونگى شرايط افغانستان کوشيده بود از جدى بودن 

کميشنر عمومى و نمايندۀ حکومت ھند بريتانوى براى .  شان اطالع حاصل کند

به آمرينش در ١٩١٩ مى ٢٣گورنر جنرال ايالت سرحدى شمال غربى  بتاريخ 

عبدالرحمن خان ، نمايندۀ افغان، با پيغام حکومت ھند که «: شيمله نوشت که
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سه نفر از . ه بود، امروز صبح بطرف دکه حرکت کردديشب برايش داده شد

 ) .۱۰(» ما در توقيف بسر ميبرند) نظامى(مصاحبان او درين جا در قلعۀ 

برسميت شناختن استقuل باعث مشاجره بين لندن و مأمورين 
 ھندبريتانوى گرديد 

قبل از استقالل انگليس ھا به ھمکارى جدى و عملى زمامداران 

نداشتند، ولى ميخواستند که زمامداران افغانستان افغانستان ضرورت 

فرمانبردار و ھمکار شان بوده و افغانستان دولت  فرمانبردار انگليس بماند 

ادارۀ امور ) اول: (براى اين منظور از وسايل سه گانۀ ذيل استفاده ميکردند

کنترول ) سوم(کمک مالى سرشار، ) دوم(خارجى افغانستان توسط بريتانيا، 

 .  ً اشياى وارداتى مخصوصا اسلحه از طريق ھندورود

با حصول استقالل  روابط افغانستان با بريتانيا دستخوش تغيرات عميقى 

)  جيوپوليتيک(چون افغانستان براى انگليس ھا ھم از نگاه جغرافياى سياسى .  شد

و ھم  از نگاه  خوف خطرى  که  ازطريق آن  متوجه ھند ميگرديد، اھميت زياد 

يثيت گوھر قيمت بھايى در تاج انگليس داشت، امان هللا خان را بخاطرى که و ح

انگلیس ھا ميدانستند که استحکام و . عامل اين تغيرات بود، بخشيده نميتوانستند

تقويت  دولت امانی ، سلطۀ شانرا در مناطق جدا شده از پیکر افغانستان نیز به 

 تخريبات نامرئی و آشکار شان  لذا  تحریکات، تبليغات و. مخاطره مى اندازد

 .علیه  غازى امان هللا خان نيز شدت يافت

انتخاب گرانت را بحيث  رئيس ھئيت مذاکرات "  ستيت من"روزنامۀ  

تقبيح نموده و الرد کرزن، وزير خارجه براى امور ھند، را مورد انتقاد قرار 

بود که نامۀ داد که گويا سيرت اصلى قرارداد صلح را پنھان نموده و مظنون 

اساسى ھميلتون گرانت را که به على احمد خان سپرده بود ودر آن استقالل 

داخلى و خارجى افغانستان را قبول کرده بود، براى مدتى نه تنھا از انظار 

عامه مخفى نگھداشته بود، بلکه   اين نامه تا يک روز بعد از آنکه متن قرارداد 

 .خارجه  نرسيده بودصلح به لندن رسيد، به مونتيگو وزير 
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 اين روزنامه  به نامۀ  اشاره  ميکرد که ضميمۀ قرارداد صلح به على 

تعھدنامۀ مذکور و اين  نامه  "احمد خان داده شده و در آن گفته شده بود که

افغانستان را در امور داخلى و خارجى اش  بصورت رسمى آزاد و غير 

افغانھا بدون ھيچ ترديدى «که روزنامه ادامه داده نوشت ".  وابسته ميگذارد

افغانھا حاال ھم سرکش  و متمرد ھستند، حاال ھم انقالبيون ھندى .  برنده شدند

را پناه ميدھند، حاال ھم با بلشويک ھا مناسبات خيلى دوستانه دارند، و حاال ھم  

تمام  بحث ھاى پيچيدۀ  الرد .  در سرحدات مامصروف  تحريک نزاع ميباشند

قيقت  ساده را پنھان کرده نميتواند که  حکومت ھند ھم عمليات کرزن  اين  ح

کنترول .  جنگى را درھم و برھم کرد و ھم مذاکرات صلح  را خراب کرد

 .» ) ۱۱(مناسبات خارجى افغانستان  را نبايد فرداى حملۀ آنھا تسليم ميکرديم 

به عقيدۀ مقامات ھند بريتانوى امضاى قرارداد صلح، بدون شک، 

اما برسميت شناختن استقالل افغانستان در . ان بسيار رضايت بخش بودبرايش

عدۀ زيادى از انگليس ھا ميپنداشتند که .  لندن  ايجاد سردرگمى کرد

سياستمداران آنھا چيزى را از دست دادند که براى بدست آوردنش مردان شان 

روز .  »)۱۲(جان ھايشان را از دست داده بودند، و آن کنترول افغانستان بود

امان هللا آتشى را افروخته « جون به نائب السلطنه نوشت ٤کيپل به تاريخ 

 .»است که خاموش کردن آن براى ما بسيار دشوار خواھد بود

ٔمعاھده صلح راولپندی خط ديورند را قانونيت و ابديت 
 نبخشيده است  

ٔھيچ شکی وجود ندارد که امضاى خودسرانه قرارداد صلح راولپندی يک 

به او و ھيئت افغانى راجع به شرايط . غزش بزرگ و خيانت على احمد خان بودل

صلح  دستور داده شده بود که صلح ما با دولت بريتانيا مبنى بر شرايط ذيل 

تاديۀ ¬ ٣حفاظت از حقوق  اقوام سرحد، و ¬ ٢آزادى افغانستان، ¬ ١: است 

 .غرامت جنگى به ھر اسمى که باشد

  تنھایی تصمیم گرفته و با وجود ھدایات صریح ، اما علی احمد خان به 
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 ٨معاھدۀ  پنج فقره يى صلح راولپندى  را که به ضرر افغانستان بود، بتاريخ 

 ميالدى امضاء کرد، و انگليس ھا تنھا استقالل افغانستان را ١٩١٩اگست سال 

 .  طى نامۀ جداگانۀ مورد تأئيد قرار دادند

ت که  على احمد خان حق نداشت  محمود طرزى بعد از بازگشت او گف

. تا با قبول کردن عالمت گذارى  سرحدات ،  خاک افغانھا را به انگليس ھا بدھد

فقط يک کلمۀ استقالل او را چنان تحت تأثير آورده بود که تمام چيزھاى ديگر را 

علی احمد خان  بخاطر خودسری اش محکوم گرديده از طرف .   فراموش کرد

ن مورد سرزنش و عتاب قرار گرفته  از  مقامش  سبکدوش و شاه امان هللا خا

 .توقيف شد

اما بعد از عقد قرارداد صلح  که به نفع دولت انگليس تمام شد،  يعنى  

از جملۀ سه شرط آزادى افغانستان، محافظۀ حقوق قبايل سرحد، و گرفتن 

 غرامت جنگى، تنھا شرط اول آن توسط انگليس ھا قبول شد، مبارزين سرحد

دولت .  افغانستان  به پناه گاه آنھا تبديل شد. جنگھاى گوريالئى را ادامه دادند

افغانستان از آنھا حمايت کرد، و با تمام مردم سرحد عاليق جدى خود را حفظ 

 ).۱۳(نمود

بعد از جنگ استقالل، موضوع وحدت دوباره پشتونھا يک امر مھم «

شجاعت خويش را به صفت امان هللا خان که .  سياسی در سطح دولتی شد

ثابت ساخته ) خصوصيتی که پشتونھا بسيار به آن ارج می نھادند(مرد عمل 

ٔبه گفته . بود، حمايت روحانيون و قبايل قدرتمند واليت مشرقی را بدست آورد

معلوم است که رژيم نميتوانست موضوع توحيد مجدد قبايل را «سنزل نويد 

يگانه راه اين بود که .  گليسھا تصفيه کندبدون براه انداختن جنگ ديگری با ان

شورشھای ضد انگليس را در منطقه به صورت پنھانی با تقويت روحی و کمک 

ھای مالی تشويق نموده قيام پشتونھا را به حرکت وسيعتری، يعنی ھمبستگی 

 ). ۱۴(اسالمی يا پان اسالميزم، مربوط سازد 

  ابل بين افغانستان و بعد از آنکه معاھدۀ ک«شادروان غبار مينويسد 
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ًشدو اوضاع به حال عادى برگشت، مجددا سياست اصلى ء انگليس امضا

افغانستان و مردم آزادى خواه سرحدات آزاد با سياست استعمارى انگليس  

باالى مسئلۀ سرحدات آزاد در تصادم آمد و اين مصادمه سالھا طول کشيد تا 

 دولت انگليس در ھندوستان پايان دولت امانيه در افغانستان ، و بعد ھا سيادت

انگليس " وارث"يافت، معھذا قضيۀ سرحدات آزاد حل نشد و کشمکش تازه با 

آغاز يافت و ھنوز دوام دارد و بدون ترديد تا نفوذ خارجى " دولت پاکستان"

 . »)۱۵(درين منطقه معدوم نگردد، اين نقاضت و مبارزه دوام خواھد کرد

تفصيل حمايت دولت امانى از حقوق قبايل آقای ستانيزی شما ميتواند 

سرحد آزاد را تحت عناوين جرگۀ بزرگ تاريخى ھدۀ  جالل آباد، تأسيس و نشر 

جريدۀ اتحاد مشرقى، تالش ھاى ديپلوماتيک حمايت از اقوام سرحد آزاد، 

فرستادن حاجى عبدالرازق خان اندړ به وزيرستان، حمايت از آزاديخواھان 

ند، حمايت از پان اسالميزم و جنبش خالفت مسلمانان درمرکز مجاھدين چمرک

ھندى، حمايت از جنبش پان اسالميزم براى ضعيف ساختن نفوذ انگليس ھا را 

که در » بازنگرى دورۀ امانى و توطئه ھاى انگليس« در فصل ششم کتاب  

 . ميالدى چاپ شده است مطالعه کند٢٠١٣/  شمسی ١٣٩١زمستان سال 

ر باحمالت لجام گسيخته و بی پايه بر غازی امان آقای ستانيزی ،  اگ

هللا خان، محصل استقالل افغانستان، دستوری و آگاھانه و يا برای کسب امتياز 

مسلکی و يا شھرت عمل نميکند،  نا آگاھانه خود را در صف کسانی قرار داده 

است که  دستوری و آگاھانه به تحريف و جعل سيستماتيک تاريخ معاصر ما 

سته و مانند دشمنان قسم خورده  از اسم افغان و افغانستان و افتخارات کمر ب

ھمان کسانی که افغانستان را کشور جعلی و استقالل آنرا . ملی ما نفرت دارند

 :شاعر ولسی افغان ملنگ جان چه خوب گفته است که . نيز جعلی ميدانند

  چې يې مور وي په دې خاوره زيږولې 

 خو افغان دئ چې په ھر ژبه گويا وي 

  چې خيرخـواه د وطن نوي ملنگ جانه           
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    مقالۀ ھفتم

    

  ، شاه امان هللا، ١٢٩٨ اسد ٢٨

    استقuل افغانستان را اعuم کرد

    

   )٢٠١٤سپتمبر١٠ -مسعود فارانی( 

 

افغانستان درحلقه مزدوران اجیر شده بیرونی ھا  محصور است که از 

 فروخته مثل گماشتگان خود. ھر جھت ھدف اماج تیر دشمنان قرار گرفته است 

 سال اخیر فعال شده اند تا بخاطر ١٣زمان ستانزی، پدرام ودیگران  در طی 

منافع شخصی خودشان، تمام مفاخرتاریخی و سیاسی کشور را که با خون 

مردم آزادی دوست افغانستان بدست آمده وحفظ شده ، سیاه وغیرضروری  

پرواضح است . ھندرا قھرمان؟ جلوه د» علی بابا و چھل دزد «بشمارند ولی 

که رژیم ھای دست نشانده و نوکران اجیر شده بیگانگان از روز سقوط دوره 

امانی تا امروز برای کوبیدن شاه بزرگ افغان، امان هللا غازی که از جملۀ 

مفاخر جامعه ما می باشند،  دست وآستین برزده اند وتمام کارکرد ھای انسانی 

ی اغراض شوم خودشان ، دشمنانه و ملی وی را به نحوی و به نوعی برا

این جو حاکم تاجای پیش رفته که خبرگان . وناجوان مردانه زیرسؤال برده اند

شریف وملی و حتی نزدیکان ووابستگان خانوادۀ شاه امان هللا نیز تحت تاثیر 

شاه امان هللا ناسنجیده : تبلیغات سؤ قرار گرفته اند تا با نوعی اظھارکنند که

تا آنجاکه تعجیل آرمانی شاه را . ه او باعث  سقوط او شدعجله کرد وعجل

دربست به حساب خامی وی میگذارند تا جامعه متوجه جنایات انگلیس در زمینه 
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نشود و بطورغیر مستقیم نھضت مشروطیت و نھضت روشنفکری بی اعتبار 

وبرعکس اقدامات خاینانۀ مشایخ گماشته شده انگلیس، ظریفانه و غیر . گردد

متاسفانه کسی از این گماشته ھای اجنبی نمی . م مورد تائید قرار بگیردمستقی

پرسد که اگر شاه امان هللا بزرگ دست به چنین اقدام سترگ ملی نمیزد ومی 

گذاشت تا جامعه در ھمان دوران قرون وسطایی باقی بماند، آیا انگلیس مشایخ 

گر امان هللا مثل تربیه شده اش را بر علیه شاه ودولت وی تحریک می کرد؟ ا

حاکمان کشور ھای دیگر زیر یوغ استعمار، برای آرامش شخص خود و حلقۀ 

درباری خود ، دست به توسعه حرم سرا برای فسق وفساد وباده نوشی می 

 .یازید، باز ھم مشایخ وقت پاچه گیرش می شدند؟ واضح است که ھرگز نه

 یا نکرد با این این مبرھن است که اگرامیر امان هللا بزرگ عجله کرد

ترفند شیادانه، بھانه سقوط او را تنظیم کردند، ولی قیام ملی او و سایر 

وطنخواھان ھمراه اورا در برابر بزرگترین دشمن بشریت یعنی استعمار لجام 

که منافع اش درتمام منطقه با تھور شاه امان هللا در خطر واقع (گسیختۀ انگلیس 

َآموز انگلیس که ھنوز ھم اخالف نَسبی و مشایخ دست . ، زیر زدند)شده بود

ُفکری شان در رکاب دشمنان وطن دم تکان می دھند وادامه دھندگان راه پدران 

َنَسبی و فکری شان ھستند، وبا دستور دشمنان وطن، روزتاریخی استقالل را 

آمادۀ حمله بودند وھم اکنون .  بخاطر یک نا شھید قاتل به روزشھدا مسخ میکنند

چرا ؟ بخاطراینکه بیداری جامعه سبب میشد تا دکه ھای دکانھای ھستند، 

مشایخ  وادامه دھندگان خیانت آنھا بسته گشته واستعمار، دیگر نتواند پالنھای 

پس عجله شاه نبوده که مالمت بارش کردند . شومش را بوسیلۀ آنھا پیاده کند

بود که در راه ومیکنند، بلکه تھور وعشق بی پایان واحساس از خود گذری شاه 

استرداد استقالل کشوربرطبق خواست نھضت ملی مشروطیت و استوار بر 

  . ارادۀ مردم بی درنگ قیام کرد و پیروز نیز شد

  این پیروزی در اصل پیروزی نھضت مشروطیت و روشن فکران آن 
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زمان در مطابقت باخواست جمیع جامعه تحت زعامت مدبرانه شاه امان هللا 

 .بار نشستغازی بود که به 

چنین پیروزی را آشکارا دشمن تحمل کرده نمی توانست و به ھر قیمتی 

که بود باید آن را بدنام میساخت که دیگران در منطقه بفکر آزادی نیفتند و بدین 

بدبختانه . صورت جلو قیام ھای برحق مردم را درمنطقه تا حد ممکن گرفته باشد

 .اردھنوز ھم این روند و پروژه بقوتش ادامه د

اما در افغانستان از آنجاییکه خواست مردم ونیروھای ملی در نگھداری 

اندیشه ھا وکارکرد ھای شاه امان هللا غازی ونھضت مشروطیت تا این دم 

ایستادگی دارد، دشمن با تمام نیرو بوسیلۀ قدرت ھای رژیم ھا و نیرو ھای قھار 

 شاه امان هللا، این وجباردست نشانده اش نیز نتوانست و نمی تواند، شخصیت

سمبول نھضت روشنفکری مردم افغانستان  را به فراموشی بسپارد و کم بھا 

برعکس شخصیت واالی شاه چون طالی ناب و بی غش، روز تا روز . سازد

 .درخشش بیشتر پیدا کرده و روی دشمنان را سیاه تر می سازد

ست  باید خاطر نشان ساخت که نقد جناب سیستانی روی نظرات نادر

اجنت انگلیس وپاکستان داکترستانزی بسیار عالی و وطن پرستانه و روشنگرانه 

این انتقاد باصالبت و استوارکه بر اساس منطق وبرھان قوی و ھمچنان . بود

تکیه براسناد و حقایق انکار ناپذیر تاریخی تحریر یافته است، نه تنھا متوجه 

نیزی در یک لغزش فکری و دور ستانیزی  بلکه متوجه آنعده کسانی که مثل ستا

از واقعیت ھمزبان دشمنان افغانستان شده بودند وخواھند شد، ھوشدار و 

باید توجه داشت که این سرزمین ھنوز . اخطاریست فوق العاده مھم وبا ارزش

فرزندانی دارد که از ارزشھای ملی خود مثل مردمک چشم شان حراست می 

 .کنند

 آنانیکه تازه مشق تاریخ  گویی وتاریخ نوشته جناب استاد سیستانی به

نویسی میکنند، این نکته را میرساند که تاریخ نویسی حقیقی براساس سلیقه ھا و 

غرض ومرض نوشته و تدوین نمیشود بلکه برعکس اساس تاریخ نویسی تکیه 
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بر واقعیات و حقایق بیرون از ذھن ما است که درگذشته اتفاق افتاده و باید با 

 .ًانین تاریخی عینا ثبت تاریخ شود و یا بازگو گرددتوجه بر قو

یک مورخ آگاه دربرابرجامعه مسؤلیت عام وتام دارد تا حقایق را آنطور 

که واقع شده بیان کند زیرا حقایق تاریخی امانت مردم است که نبایدبه امانت 

 . کسیکه به امانت مردم خیانت میکند پشت به مردم کرده است.مردم خیانت کرد

اه مردمی وملی، اعلیحضرت امان هللا غازی را میتوان سمبول ش

مذمت شاه امان هللا توطئه ای است که . نھضت روشنفکری افغانستان شناخت

میخواھند زیر نام شاه بزرگ تمام نھضت مشروطیت و اراده ملی مردم را 

مزید برین واضح می بینیم که چگونه دشمنان وطن بوسیلۀ . خدشه دار کنند

 ھایش در تالش اند تا روزتاریخی و باعظمت استقالل را که روز تداعی چوکره

میباشد تحت عناوین و ) ازآن تغییرو تحول وتھوربزرگ(وآرمانی مردم وجامعه 

 .دالیل مسخره می خواھند از ذھن مردم پاک کنند

به ھمت فرزند رشید افغان، شاه امان هللا غازی، اولین باراست که 

رمی نشیند واولین سلطنتی است که ھمراه روشنفکران، نھضت مشروطیت به با

آنچه که نھضت روشنفکری در جامعه خواستار . تکیه برمردم وآرای مردم دارد

پس ھرمذمت در برابرشاه امان هللا، مذمت . بود، شاه آنرا درعمل پیاده کرد

اگرخدمات این مرد بزرگ تاریخ . مردم ومذمت نھضت مشروطیت است

میشود، به این معناست که به ارادۀ مردم ونھضت روشنفکری افغانستان قدر 

مشروطیت که استعمار قدرتمند زمانه را درمنطقه بی اعتبار ساخت، احترام 

ازھمین روست که اقبال الھوری شاعرتوانا وضداستعمار با . گزاشته میشود

تشخیص درست از اوضاع و شخصیت واالی شاه امان هللا، جایگاه او را با 

یی به تصویرمیکشد که سزاوار شخصیت آن بزرگ مرد تاریخ معاصرما توانا

 . شاه امان هللا خان می باشد

عالمه اقبال درزمان سلطنت شاه امان هللا به افغانستان سفرکرد، تا از 

اقبال تشخیص داده . نزدیک مبارزان وغازیان استرداد استقالل را زیارت نماید
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 افغان ھا آغاز کرده اند چگونه به ثمر بود که جنبش استقالل طلبانه را که

اومتیقن بودکه دیګرطلسم استعمارانگلیس شکسته است وبزودی . رسیده است

 .ازبرکت استقالل افغانستان، کشورھای دیگر از این طلسم رھایی خواھند یافت

ِاقبال افغانستان دورۀ امانی را مرکز وھسته انقالبات ضد عالمه 
د که آرامش وصلح در افغانستان، آرامش تمام استعماری شناخت وتشخیص دا

آسیا خواھد بود وعدم آرامش دراین کشورتمام منطقه رابه نا آرامی خواھد 

 .کشاند

جنبشی را که شاه امان هللا با یارانش براه انداخته بود ناقوس بیداری 

اقبال به ھمین مناسبت .برای اکثریت مستعمرات انگلیس در منطقه شده بود

 :فغانستان شعری داردراجع به ا

 آسيا يک پيکر آب و گل است           ملت افغان درآن پيکردل است

 ازفســـــاد  او فـســاد  آســـيـا          از گــــــــــشاد او گـــشاد  آســيا

 

 :اقبال دروصف شاه امان هللا خان می سرايد که 

  پيران پخته کارای اميرکامگار ای شھـــــريار         نـوجوان و مثل

 چشم تواز پردگيھامحرم است           دل ميان سينه ات جام جم است

 عزم تو پاينده چون کوھسار تو         حــزم تــو آسان کند دشوار تــو

 ھمت تــو چون خيال مــن  بلند        مـــلت صـد پاره را شيرازه بند

  ھديه از شاھنشھی داری بـسی          

 قـوت گـران داری بسی لعل و يا

باین مطالب باال که خدمت تقدیم شد واضح میگردد که عامل سقوط 

درھمکاری عناصر مزدورداخلی، ) انگلیس(حکومت امانی، جزاستعمار وقت 

دیگرھیچ عاملی نمیتواند باشد، برای اینکه منافع انگلیس ھمه جا درخطر 

فغان امیر امان هللا، قرارگرفته بود وتاثیر جنبش مشروطیت تحت زعامت شاه ا

پس ھر مؤرخ یاھر . به مثابه گور کن استعمار در منطقه در حال گسترش بود

نظر یکه نقش خصمانۀ انگلیس را کم رنگ جلوه دھد و شاه امان هللا را مالمت  
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کند، بیانگر اینست که مؤرخ ھنوز از زیر بارمسمومیت فکری که  انگلیس 

جمله خیانت کاران است که منافع بیگانگان پاشیده بود خارج نشده است ویا از 

   .ُن در بدل پول مستمر باقی بماندرا بر منافع ملی ترجیح میدھد تا خیانت کاریشا

  

واینھم قطعه  شعری زیبا بمناسب سالگرد استرداد استقالل افغانستان که 

 . از جانب آقای مسعود فارانی سروده شده است

  

 وشنفکری در افغانستانشاه امان هللا غازی سمبول نھضت ر

 تو آن دریای متالطم  و دنیای  از شور ،

  که شب پرستان، از ھیبت وقارت  

 نفس در سینه حبس میکردند ،

 !آفتاب صمیمانه برشانه ھای سخریین تو میتابید 

 ھنگام راه رفتن تو ، 

           چراغ ھای جامعه صف احترام می بستند ،

 تو زبان بودی     

 ان من           زب

               زبان ما 

                 زبان کوچه ھای ما 

 توگوش بودی  

          گوش ھای من 

                     گوش ھای ما  

                            گوش ھای کوچه ھای ما  

 چشمانت دریچۀ ھای روشن زندگی  

 نگاھت چشم بینای آفتاب 

 م ھا           ناظر اشکھا وغ
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 ُدست ھایت شاخه ھای پـر بار آفرینش  

 .و روحت پروازی در زمانه  ھا داشت 

 ! تو نبض موزون زندگی ، شب به خانه آمدی 

 آسمان به استقبال تو ،

 خود را با ستارگانش مزین کرده بود ،

 دخت شب مخمل گیسوانش را در گذرگاه تو پھن میکرد ،

 صدای رسای تو،  

 یز زمانه ھا  ،پژواکی داشت در دھل

 .َ که دیو شب را در گـنداب ظلمت ھراسان کرد 

 ای نبض موزون زندگی ،چه شد ، 

 که دیو قبا پوش با اوھام ، بنای کاخ حقیقت ترا در ھم شکست ؟

  و مشعلی را که برفراز شب دیجور روشن کرده بودی 

 خاموش ساخت 

 این خاموشی ، مرگ تو نبود ،

 ر انتظار نور می میمیرند مرگ گلھای باغچه بود ، که د

 ! مرگ تونبود 

 . زیرا نام با وقار ترا بر تنۀ پنجه چنار بزرگ تاریخ حک کرده اند 

 و نام تو ھر روز نسبت به روز گذشته بزرگ وبزرگتر می شود ،

 و تو ماندگار جاودانی  ،

 در راه تو رفتن راه رھایی از دیو سیاھی است 

 نھا نگذارم من میروم ، تا گلھای باغچه را ت

      ختم
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  مقالۀ ھشتم

    

    

  مطبوعات افغانی، در تصرف وابستگان به غير،

  جلوگيری ازتبليغات سوء و تحريف تاريخ افغانستان،

  وجيبۀ يک مطبوعاتی متعھد است

  

  )٢٠١٤سپتمبر٩ - مuلی نظام( 

    

دانشمند، محقق و مؤرخ افغان محترم اعظم سیستانی سالم بر شما، 

آقای استانیزی، برای « ، روشنگرا و آموزنده ای تحت عدوانمضمون برازنده

» بی اعتبار ساختن استقالل کشور، چقدر پول از انگلیس و پاکستان می گیرید؟

که بازھم از قلم توانایتان، حقایق درخشندۀ عصر امانی و ترقیات غیر قابل 

 محصل انکار آن زعیم بی ھمتای تاریخ پر از فراز و نشیب افغانستان عزیز و

استقالل کشور را با تفصیل فراوان در انظار پخش مینماید، گویا سیلی کوبنده و 

سختی است بر رخسار ھمۀ آنانی که افتخارات و تاریخ سرزمین آبایی خود ھا 

 . را مذبوحانه به بازی می گیرند

من نارضایتی و خشم شما را از پامال شدن واقعیت ھای غیر قابل انکار 

ندۀ تاریخ ملت افغانستان و محصل نامدار استقالل وطن را، قسمت مھم و ساز

ًمخصوصا که ترقیات آن دورۀ درخشان با امتیاز آزادی ھای فردی و نھضت 

ًزن افغان، دھه ھا زیر خاکستر اغماض و فراموش سازی مدفون بود، دقیقا 

درک میکنم، ولی ھمانطور که می بینیم، شری برخیزد که خیر ما در آن باشد، 
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یجۀ سفسطه سرایی ھای یک داکتر فروخته شدۀ افغان، چنین یک مقالۀ نت

افشاگرانه، تحقیقی و با اعتبار از صفحات تاریخ وطن و درخشش رویداد ھای 

از . افتخار آمیز آنرا برای آموزش و بیان حقایق به ھموطنان سبب می گردد

 : بزرگان می خوانیم

  ای صاحب فضائل، درین خرابه منزل

  چه آسان، آدم شدن چه مشکلداکتر شدن

ً دور نمیرویم برای درک موضوع، اندک امیدواری ای که داریم، اقال 

مردم افغانستان در دھه ھای اخیر خود دیده اند، خوانده اند و آموخته اند که ھر 

ًگردی گردو نیست، مثال قھرمان سازی و مارشال سازی را صرف مشتی جیره 

. ند رسامی نماید که باھم منافع مشترک دارندخور و معاشخور غیر ملی میتوان

البته که بر مطبوعاتیان است که با بیان مکرر و بی انتھای رویداد ھای تاریخ 

واقعی مملکت جنگ زدۀ ویران، باید افشاء حقایق وطن را وجیبه و وظیفۀ 

 . وجدانی و ملی خود ھا بدانند

ن در جھان، متأسفانه با پیشرفت تکنالوژی جدید و سرعت انکشاف آ

استفاده چیان دشمن مردم و بشریت ھم در تخریب اذھان جھانیان، به انواع 

امروز قسمت زیاد ارتباطات گروپ . دسائس از امکانات آن بھره مند میگردند

ھای مخرب داعش، طالب، القاعده و امثالھم بیشتر از طریق میدیا صورت می 

بر القاعده را فراموش نمی رھ» ایمن الظواھری«گیرد، ویدیوی طوالنی اخیر 

بنابر آن تا حدودی ذھنیت . دعوت مینماید» ؟«کنیم که مسلمانان ھند را به جھاد

ًھای گوناگون بشری حتما زیر تأثیر تبلیغات ھر قسم  دسته ھا و گروه ھا رفته 

 . و مصرف پول و حمایۀ مالی ھم بی تأثیر نمی باشد

مدۀ آزادی مطبوعات ما بدون شک یکی از مشکالت و نابسامانی ھای ع

افغان ھا ھم این است که به اصطالح، دشنه در دست زنگی ای مست افتاده 

است، یعنی که در پھلوی داشتن حق و آزادی ارزشمند بیان و تفکر، دیده 

میشود که در استعمال وسیع از میدیای افغانی چه پالن ھای مخرب و سوء 
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 میگیرد که مسئوولین ھر استفاده ھای غیر ملی مضر و خطرناک ھم صورت

 . دستگاھی باید از آن دوری جوید

با اینکه در مطبوعات بیرون افغانستان اعم از جراید، ویب سیت ھا و 

پروگرام ھای تلویزیونی، تشکیالت ملیگرا و مسئولی ھم موجود ھستند که برای 

حفظ و احترام به ارزش ھای ملی و حقایق تاریخی، نھایت محتاط بوده و 

ی نشراتی شان از نفوذ انتشارات غیر واقعی و پامال رویداد ھا و پالیس

افتخارات ملی و بی احترامی به مشاھیر و خدمتگاران صدیق افغانستان 

جلوگیری نموده، نمیگذارند که نفوذ اشخاص مشکوک وابسته به سازمان ھای 

جاسوسی، ھمسایگان غدار، جیره خوران تنظیم ھای مافیایی جنگ ھای 

ان و ھر نوع مفسدینی که بربادی مملکت، مردم و تاریخ پر افتخار آن افغانست

در آجندای کاری آنان داخل است، باعث فریب و تبلیغات سوء در تشکیل 

 .  مطبوعاتی شان گردد

متأسفانه طوریکه دیده میشود، عده ای ھم پا روی این وجیبۀ ملی گذاشته 

ه خوب است نظریات و عقاید و صرف به بھانۀ آزادی مطبوعات و استدالل اینک

خواننده و شنونده داشته باشد، به ھمه چراغ سبز نشان می دھند، » !«گوناگون

افغانستان به » !«اما به چه قیمت؟ اینھا ادعا دارند که سی ملیون نفوس و مردم

تفریق و « ًھر شرائطی که ھستند، خود میتوانند که حق و ناحق را دقیقا از ھم 

ًریف و خاین را با ھر نقابی کامال تشخیص دھند، غافل از آنکه نمایند و ش» تمیز

روزگار ویران و اوضاع بد فرجام دھه ھای اخیر وطن، چه گرگ ھایی را به 

 . لباس میش به سراغ مردم مظلوم و بیدفاع افغانستان گسیل داده است

 درحالیکه برای ملت افغان که از بد حادثه در روی زمین پراگنده بوده و 

اننده و بینندۀ مطبوعات وسیع در وبسایت ھا و شبکه ھای تلویزیونی افغانی خو

می باشند و مشاھده مینمایند که ھر روز یکی خائن و روز دیگر وطنپرست 

 . میگردد، درک و شناخت ھر شخصیت ملی و غیر ملی از کنترول بیرون است
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جازۀ پس بدون شک یا پروگرام ساز و مدیران مطبوعات افغانی ای که ا

نفوذ انتشارات و افکار غیر واقعی و زھر آگین را در مورد وطن و مردم آن، 

صادر می نمایند، علنی یا مخفی با گروپ ھای وابسته به چنان اشخاص و 

از ورای » تبلیغات و مغز شویی ھا« تشکیالت ارتباط داشته و میگذارند تا 

اینکه با سھل انگاری میدیای جھانی افغانی به ھر طرف زھر پاشی نماید و یا 

متوجه خطرات چنین یک عملیۀ نا سالم و تحریف ذھن و افکار مردم بیچارۀ خود 

 . ھا نمی شوند

مانند غریقی که از آب » وحید وحیدهللا« چندی قبل گماشتۀ دیگری بنام 

سر باال می نماید و باز ھم با نفس ھای منقطع به عمق آن کشیده میشود، 

در یگان میدیای افغانی ظاھر » وقت پروگرام« خرید ًوظیفتا، گاه گاھی با 

میگردد و به زعم ناقص خود راه را برای ھنر نمایی ھای احتمالی آینده ھموار 

است » بن« ًمثال زمانی وی قھرمان تشکیل و تدوین جـــلسات  ناکام. می سازد

بوده و مغز متفکر زمینه سازی برای » پالن سه فقره وی« و وقت دیگر طراح 

اخیرا از .  به وطنش می باشد» اعلیحضرت محمد ظاھرشاه«مراجعت مرحوم 

وزیر خارجۀ امریکا را » جان جری« ھمین تلویزیون الس انحلس ادعا نمود که 

 .  ارسال نموده است» !« ھم او به کابل برای حل معضلۀ انتخابات

درست است که مردم افغانستان که خود سخت در منجنیق معضلۀ 

ناقص گیر مانده اند، چنین ھجویاتی آنھم بی نتیجه و غیر عملی ای را انتخابات 

نمی پذیرند، ولی با پراگندگی و وسعت گسترش مطبوعات افغانی از برکت 

ًتکنالوژی امروز، متأسفانه خطرات مغز شویی و باورمندی ھم کامال موجود 

ریب اذھان پس چنین زمینه ھایی باید از جانب مطبوعاتیان افغان برای تخ. است

 . مردم، نباید فراھم گردد

با ھزار درد می بینیم که در داخل افغانستان عزیز با ملیون ھایی که 

علنی » طلوع« ًایران و آخند ھای سفاک آن در میدیای افغانی مثال تلیوزیون

مصرف می نماید، تجاوز فرھنگی غیر ضروری ایران چه جنایتی را در 
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 فھم و مروج دری زیبای افغانستان مرتکب تحریف و تخریب لسان اصیل، عام

. میگردد و به چه سرعتی در محیط و گفتار مردم و طبقۀ جوان جذب میگردد

اگر وابستگان مطبوعات افغانستان به شمول وزیر اطالعات منحرف آن 

ارزشی به کلتور و عنعنات ملی قائل گردد، زبان مروج عام فھم مردم شان 

 . از یک ھمسایۀ مفسد و طماع قرار نمی گیردآماج چنین تجاوز ناجائزی، 

گلبدین « به ارتباط به این موضوع مھم، مدتی بود که از دار و دستۀ 

به سلسلۀ نفوذ بر مطبوعات و قلم بدستان افغان در خارج کشور، » حکمتیار

در افغانستان، به » !«ایمیل ھایی که از آن بوی دلنواز حقوق بشر و حقوق زن

یا ذریعۀ مرکز تبلیغاتی وابسته به آن گروه، از آلمان به این مشام میرسید، گو

شغنان « یکی ازین تبلیغات چی ھا زیر نام مستعار. کمینه ھم ارسال میگردید

در چنین آوانی، راپورمستندی که از . از دیگران بیشتر فعال بود» احدزاده

ان فقیر و در کابل نشر شد، کمپی از پناھگزین» تلویزیون آریانای آقای بیات«

بیچاره ترین افغان، مربوط گروه حکمتیار را در پاکستان در حالی نشان می داد 

که زیر حرارت بیشتر از صد درجه، زنان اجازه نداشتند با روی باز از خیمۀ 

 سال ۱۳پاره و پینه خورده بیرون بیایند، و مردان تشریح میدادند که پسران از 

به افغانستان » ؟« به امر حکمتیار به جھادباالی شانرا به خاطر نجات از فقر،

در عین زمان انفجار موتر سرویس و کشتار کارگران بیگناه خارجی . میفرستند

درین . با افتخار آدم کشی، بر عھده میگیرد» اسالمی حکمتیار« را با بم، حزب 

از آلمان و بیانات وی که از ورای » عظیم آبرومند« حالت البته ھمچنان آقای

  تلوزیونی افغانی که سپانسر امواج

ًآن شده بود، منحیث یک دیموکرات کامال عیار و معرف افکار مترقی 

 .  ، مردم افغانستان را به طرفداری از آن گروه دعوت مینماید»اسالمی« حزب 

ناگفته نماند که گردانندۀ تلویزیون ھم به مقابل اعتراضات ھموطنی که 

شما باید « : ا بلند نموده ادعا مینماید کهبه پروگرام تیلیفون کرده است، صد

بدانید که در گروپ آقای حکمتیار ھموطنان تعلیم یافته با داشتن عناوین داکتری، 
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البته که لین ھموطن » ....ماستری، انجنیری و امثال آن مشغول فعالیت اند

معترض که میخواست از موجودیت آن کمپ دھشتناک در منطقۀ پشاور از 

 .  بپرسد، ھم قطع می گردد» آبرومندعظیم « آقای

این بود نمونۀ مشتی از خروار نفوذ و تبلیغات زھر آگین و مردم فریب 

که گویا » استانیزی«و می بینیم که از ھمین امریکا ھم داکتری به اسم داکتر

زنجیر ننگین وابستگی به دشمنان وطن را، حتی تعلیم و تنفس در یک فضای 

ًانسته از دست و پای وی بردارد، وظیفتا و مذبوحانه آزاد و افکار مستقل نتو

درتالش است که ودیعۀ استقالل و افتخارات محصل نامدار آنرا مانند آفتابی که 

بخواھند با دو انگشت پنھانش کنند، با نفوذ و اغوای پروگرام یکی از دستگاه 

 . ھای تلویزیون افغانی، به زعم ناقص خویش تخریب و نفی می نماید

  انپای
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  مقالۀ نھم 

  

  آزادی بيان به مفھوم لجام گسيختگی نيست
  

    )٩/٩/٢٠١٤  -جليل غنی (

    

 ملت افغانستان نود و پنجمین سالگرد استرداد استقالل خود و 

بزرگداشت از محصل استقالل، اعلیحضرت امان هللا خان غازی، را درین 

ار نامه ھای این پادشاه ھر افغان وطن دوست  بر ک. روز ھا تجلیل می کند

عاشق آزادی و آبادی وطن و پیشرفت و انکشاف علم و فرھنگ و ترقی 

افغانستان افتخار می کند و بر تاثیرات استقالل طلبی او و مستقل ساختن کامل 

افغانستان در امور داخلی و خارجی از سلطۀ انگلیس و حکومت ھند برتانوی 

 . در منطقه و جھان مباھات می نماید

اما درین ایامی که افغانستان با یک بحران سیاسی ناشی از به درازا 

کشانیدن انتخابات ریاست جمھوری مواجه است وظیفه ای ھر افغان وطن 

ًدوست مخصوصا مورخین، قشر آگاه و تحصیل کرده است تا با آگاھی از 

ی گذشته ھای پر افتخار افغانستان  و تأریخ پر از فراز و نشیب آن در روشنگر

اذھان عامه سھم شایسته و بایسته را انجام داده و حقایق تأریخی را بدون 

 . تحریف و حب و بغض به نسل ھای موجود و آیندۀ افغانستان بازگو نمایند

ًبا انکشاف تکنولوژی و دسترسی به وسایل نشراتی ھمگانی مخصوصا 

صت نادری انترنت، وبسایت ھا و دستگاه ھای نشراتی تلویزیونی و رادیوئی فر

ًبه دسترس ھمه اھل قلم و آگاه افغان مخصوصا ژورنالیستان با رسالت قرار 
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دارد تا با استفادۀ معقول و مسؤوالنه از این وسایل وجیبۀ ملی و تأریخی خود 

 .  را اداء نمایند

ًدر عصر حاضر خاصتا در جوامع پیشرفته چه در غرب و چه در 

به حقوق انسانی و بشری افراد یکی شرق و در ھر نقطه ای از جھان احترام 

از وجایب و مکلفیت ھای ھر دولت، ھر نھاد و ھر انسان است ولی آزادی ھای 

فردی و اجتماعی در ھر جامعه مطابق به قوانین ھر کشور با پیروی از اصل 

احترام به حقوق حقه و مشروع افراد ھمان جامعه و مبتنی بر قوانینی که با در 

 عقیدتی، فرھنگی، عنعنوی و اجتماعی ھمان جامعه نظر داشت ارزش ھای

 .       وضع گردیده، باید رعایت گردد

آزادی بیان ھم یکی از حقوق انفکاک ناپذیر و یک رکن اساسی حقوق 

سوابق حق آزادی بیان و عقیده  به قرون ھفده و . انسانی شناخته شده است

زادی بیان که با آزادی ھجده میالدی بر می گردد و برای نخستین بار مفھوم آ

عقیده مترادف تذکر داده می شود در الیحۀ حقوق مدنی انگلستان در سال 

 در سند آزادی بیان در پارلمان و سند حقوق مدنی اتباع و باشندگان در ١٦٨٩

این اعالمیه آزادی بیان و .  مسجل شد١٧٨٩جریان انقالب فرانسه در سال 

 : میکندعقیده را در مادۀ یازدھم چنین قید 

ٔمفاھمه و مکالمە آزاد مفکوره ھا و نظریات یکی از با ارزش ترین «

ھر تبعه می تواند بر مبنای آن آزادانه سخن بزند، بنویسد، و . حقوق انسان است

چاپ نماید ولی باید مسؤول سوء استفاده از این آزادی طوریکه در قانون 

 » تعریف می گردد، باشد

 به تصویب ١٩٤٨نی حقوق بشر که در سال ٔ  مادۀ نزدھم اعالمیە جھا

 :رسید حق آزادی بیان و عقیده را چنین تضمین می کند

ٔھر کس حق ابراز آزادانە نظریات و عقاید خود را بدون مداخله دارد، «

و بنا بر آن ھر کس حق آزادی بیان را دارد این حق تحریری و یا چاپی، بشکل 

تعمیل این حقوق مستلزم . ری می باشدٔو یا از طریق ھر رسانە دیگ) ھنر(آرت 
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وجایب و مسؤولیت ھای خاص است و بنا بر آن در مواقع ضرورت معروض 

به برخی محدودیت ھا برای احترام به اعتبارحقوق دیگران و یا حفاظت امنیت 

 »ٔملی و یا نظم عامه و یا صحت عامه و یا روحیە عامه خواھد بود

ی بینیم که آزادی بیان ھم مثل ھمه وقتی به این تعریف ھا دقیق شویم م

آزادی ھای دیگر محدودیت ھا و قوانین و مقرراتی دارد که ھر فرد جامعه را 

در ھر موقعیت و یا مقامی که قرار دارد مکلف به احترام به این قوانین می 

سازد و مطابق به عرف و مقررات و قوانین و فرھنگ ھر جامعه و منافع ملی و 

 . شور این محدودیت ھا ھم فرق می کندمصالح علیای ھر ک

درین مورد  مقاله ای تحقیقی نگاشته بودم و جھات مختلف و محدودیت 

ھای آزادی بیان دران تا حدی مورد ارزیابی قرار گرفته بود  که در چھارم 

 . سپتمبر سال گذشته در ھمین پورتال افغان جرمن آن الین اقبال نشر یافت

ی که در محدودیت ھا بر آزادی بیان وضع درین جا  فقط به سه مورد

 : گردیده اشاره میشود

، به دروغ نسبت خیانت به )بدگوئی، تھمت و افتراء تھمت زدن( تشھیر، 

 کسی دادن ؛ 

 دروغی که باعث سراسیمگی مردم گردد؛

 . جنگ لفظی که برھم زدن صلح و آرامش را تحریک کند

ی افغان ھا که از شھر صحبت داکتر ستانیزی با یکی از تلویزیون ھا

اورنج کانتی کلیفورنیا پخش می گردد موجب عکس العمل ھایی گردیده و این 

اظھارات او از طرف دانشمندان و مؤرخین افغان، کاندید اکادیمسیئن جناب 

محمد اعظم  سیستانی و جناب داکتر عبدالرحمن زمانی با ارائۀ اسناد تأریخی و 

 داکتر استانیزی را میتوان  ناشی از عدم این سخنان. موثق رد گردیده است

اطالع دقیق و عمیق از تأریخ افغانستان و جریاناتی تعبیر نمود که در طول 

حوادث و جریانات تأریخی در ھر جامعه و کشور  . تأریخ افغانستان اتفاق افتاده

جریانات منفرد و بی ارتباط نیست بلکه چون زنجیری یکی با دیگری ارتباط 
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ر جریان تأریخی از حوادث قبلی متاثر است لذا برای درک واقعی دارد و ھ

حقایق تأریخی باید سابقۀ ھر جریان و واقعه و تاثیرات آن بر وقایع و جریانات 

جای آن دارد که در چنین مواردی که موضوعات حساس . بعدی مطالعه گردد

گان محترم تأریخی و ملی متعلق به تمام ملت افغانستان مطرح می گردد گردانند

تلویزیون ھا و رسانه ھا بدون در نظر داشت منافع اقتصادی شان  با دعوت 

نمودن مؤرخین و دانشمندان و یا ھم به شکل میز ھای مدور با نشر نظرھای  

 . متفاوت برنامه ھای شان را تنظیم نمایند

وقتی به گفتار آقای ستنانیزی دقت شود دیده می شود که او نه تنھا بر 

 افتخار آفرین و استقالل طلب افغانستان تھمت زده و دروغ گفته بلکه او پادشاه

 . را خائن نیز خوانده است

او با این دروغ خود سراسیمگی را بین افغان ھا موجب گردیده و تشتت 

 . فکری را ایجاد کرده  و صلح و آرامش افغان ھا را برھم زده است

سالتمند به مقابله بر می در چنین مواردی است که ژورنالیست آگاه و ر

خیزد و به حیث صدای مردم یعنی خوانندگان، بینندگان و شنوندگان اعتراض 

 . می کند و یا توضیحات الزم را ارائه می دارد

اینھا اصولی است که در ھمین جامعۀ غرب پیروی می شود جامعه ای 

 عین که پیشتاز آزادی بیان و عقیده و مدافع این حق در جھان است ولی در

 . حال این حقوق حدود و ثغوری دارد و لجام گسیختگی نیست

گذشته از آن در ھمین جھان غرب ھر گاھی که موضوع منافع ملی و یا 

افتخارات ملی مورد بحث قرار می گیرد، گرداننده یا گویندۀ ھر برنامه توقف 

 .    دمی کند و از ھر گونه اظھاراتی که منافی این اصول باشد جلوگیری می نمای

شکی نیست که ھر کس حق ابراز نظر را در موضوعات مختلف دارد و 

در عین حال مسؤول گفتار خود است ولی اصل  توازن و داشتن نظر متفاوت 

برای متوازن ساختن صحبت و ارائۀ نظریات موافق و مخالف یک موضوع، از 

 اصول اساسی ھر گزارش، مصاحبه، تحقیق و ارائۀ معلوماتی در ھر کار
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ژورنالیستیک است وقتی کسی در برابر  صحبت یک گرداننده و یا مصاحبه 

می گوید » ھرچه دل تنگش می خواھد«کنندۀ یکی از رسانه قرار می گیرد و 

اینجاست که نقش یک ژورنالیست رسالتمند و آگاه مطرح می گردد و اگر 

 مصاحبه شنونده تنھاست مصاحبه کننده الزم است که نه به حیث ناظر و

شنونده بلکه با معلوماتی که از قبل در مورد موضوع مورد بحث به دست می 

آورد به ارائۀ معلومات و نظریات متفاوت برای دریافت حقایق بپردازد نه اینکه 

فقط شنونده باشد و با طرح سؤال ھا  اکتفاء نماید و ھر سؤال الزم است حاوی 

رستی و نا درستی اظھارات نکاتی باشد که مصاحبه کننده را چلنج بدھد تا د

 . مصاحبه کننده تثبیت شود

درین مرحله ای که افغانستان در یک سر درگمی سیاسی قرار دارد و نه 

رھبر سیاسی وجود دارد که از منافع ملی افغانستان صمیمانه و صادقانه دفاع 

نماید و نه ھم حکومت قانونی و مشروعی  تشکیل شده تا نه تنھا جواب تبلیغات 

خریبات دشمنان داخلی و خارجی را بدھد بلکه جلو راکت باران ھای و ت

پاکستان را بر کشور بگیرد، پخش چنین برنامه ھا و نظریات جز اینکه به 

 .  آسیای دشمنان آب بریزد منفعت دیگری نخواھد داشت

دشمنان سوگند خوردۀ افغانستان از ھیچ وسیله و ابزاری برای تخریب 

ملی، منافع ملی، وحدت ملی، توأمیت ملی، تأریخ و ھویت ملی، افتخارات 

فرھنگ افغانی دریغ نمی کنند و از ھر موقعیتی و فرصتی برای وارد کردن 

ضربۀ دیگری رو گردان نیستند ولی این وظیفۀ ھر افغان وطن دوست است که 

در چنین شرایط و اوضاعی تمام تعلقات قومی، نژادی، سمتی، منطقوی، زبانی 

 تنظیمی خود را کنار بگذارد و به حیث یک افغان از منافع ملی و و گروھی  و

افتخارات خود دفاع کند و دیگر نگذارد ھر کس و ناکسی ھر توھینی که بخواھد 

 .        بر این ملت و افتخارات آن بنماید

  پایان
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  مقالۀ دھم 

  
  

  داکتر زمان ستانيزی پوچ گفت و بوی بد گشود

  )٢٠١٤سپتمبر ١١- اشميان داکتر سيد خليل هللا ھ(

  

 

 –من آقای داکتر زمان ستانیزی را ازدیرزمانی میشناسم 

اودردردپارتمنت انکلیسی پوھنتون کابل 

محصل الیق بود، بورس تحصیل بامریکا 

گرفت وبادپلوم ماستری دررشتهء تدریس 

زبان انگلیسی بوطن برگشت و درین رشته 

اشغال اردوی سرخ . ھمکار من بود

تان ھردوی ما وامثال ازافغانس

آقای . ماراازافغانستان متواری ساخت

 مطالعات -ستانیزی بعدا ازیک یونیورسیتی درالس انجلس دررشتهء 

داکتری ) Mythodological  (Mythotologic)  Studies...( اساطیری

الھیات "بدست آورد ودرجامعهء افغانی بحیث استاد برای تدریس مضمونی که 

من شخصا ازعنوان (امل خوانده شده، معرفی گردید نیزدرآن ش" وتصوف

اما ازبیانات و ). ومحتویات این مضمون واقف نمیباشم واراقتباس کارگرفته ام 

مصاحبات داکترستانیزی درمصاحبات تلویزیونی او ملتفت شده ام که ازافکارو 

ابیات تصوفی ، خصوصا ازابیات موالنای بلخ بیشتر استفاده میکند، ولی 

بحیث ) زرین(شھرت سخنرانی او درتلویزیون .  اراھیچگاه بلخی نمیخواندموالن
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تامین گردید ) وجوھات(مھمان،  توسط مالک آن تلویزیون بنام شخصی با تخلص 

که مالک مذکور درجامعهء مھاجرافغانی بحیث شخص غیرپابند بفرھنگ اسالمی 

یزی  با آقای درھمان تلویزیون داکتر زمان ستان. وافغانی شناخته شده است

محمود وثیق آشناشد وچندمصاحبه دربرنامه ھای اوانجام داد، و از آنجائیکه 

قرارداشته، ) صلعم(آقای محمود وثیق درمخالفت بااصالت احادیث پیغمبراسالم

اگرچه داکتراستانیزی درمصاحبات خود ازبحث درحدیث دوری جست، معھذا 

قرارداد که افغانھا را باالی وثیق مسایل دیگری را مطابق میل خودمطرح بحث 

داکترزمان ستانیزی دوسه مصاحبه بحیث . داکتر ستانیزی نیزمشکوک گردانید

که بضدیت بااحادیث ) داکترآغاسی(مھمان دربرنامهء یک ایرانی موسوم به 

پیغمبرمعروف است، نیرانجام داده و اگرچه درچند مورد با آغاسی موافقت 

تانیزی رامتقاعد ساخت که اکثراحادیث نکرده، اما داکتر آغاسی داکترس

مسلمانھا ازین موافقت نادرست  نیز . قابل اعتبار نمیباشد) درصحییح بخاری(

 .آزرده ومشکوک شدند

حاالبرگردیم بعنوان کورسی که داکترزمان ستانیزی دریک پوھنتون 

.. نیز شامل آن است) الھیات وتصوف(امریکایی تدریس میکند وقرارمسموع  

این کورس خبرندارم وتنھا باالی عنوان آن ) نصاب درسی( ازمحتویاتگفتم که

% ٩٨در صنفی که شاید . رادربردارد، صحبت میکنم) الھیات وتصوف(که 

مسیحیت، یھودیت ( محصلین آن اتباع امریکا وکشورھای دیگر پیرومعتقدات 

اق باشند، مطالب مربوط باین دوعنوان باید طوری تدریس شوند که بمذ) والحاد

 اگرچه افکارتصوفی ازمسحیت دراسالم راه پیداکرده، -محصلین برابرباشد

معھذاموالنای بلخ مولود فرھنگ اسالم است وھرگاه افکارو ابیات موالنا درین 

، )که قبال تراجم نادرستی ھم صورت گرفته(کورس به انگلیسی ترجمه شوند 

رجمه طوری باشدکه برای مقبول گردانیدن افکارموالنا بچنین محصلین باید ت

بمذاق واعتقادات محصلین برابرباشد، درغیرآن محصلین شکایت میکنند و 

دردورهء ھفت سال تحصیل من درامریکا دوبار رخ ) شکایت محصلین(اینکار
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 این موضوع را  بخاطری درینجا -داده  که ذکرآن به طوالت کالم می افزاید

صلین دربرابرنصاب درسی یک یادآورشدم که درسیستم تعلیم وتربیه امریکا مح

کورس حق شکایت رادارند و درحالیکه آقای داکترزمان ستانیزی نه در مسایل 

ومدعیات مسحیت ونه درمدعیات یھودیت ذیصالح میباشد، وبحیث یک مسلمان 

راتدریس میکند، اومجبوراست ازطریق ) الھیات وتصوف(این کورس مخلوط با 

عتقدات، محصلین خودرا راضی نگه دارد، امتزاج فقه اسالم با مدعیات سایرم

صحبت کرده، " فقه ھا"چنانچه درمصاحبات تلویزیونی خود به تائید ازامتزاج 

 بھرحال، من دریک مجلس این –ندارند " فقه" درحالیکه مسیحیت ویھودیت 

 :وضع رابچشم خودم نیزمشاھده کرده ام که تفصیل آن ازینقراراست 

 داکترزمان ستانیزی مجلس ترحیم اعالنی ازتلویزیون شنیدم که

. مرحومه خانم خودرا دریک آدرس در الس انجلس برگزارمیکند) روزچھلم(

خانم ستانیزی درپوھنتون شاگردم بود وبعدا درطول سالھای ) جھان(مرحومه 

مھاجرت تماسھای دوستانه داشتیم، چنانچه بجنازهء مرحومه نیراشتراک نموده 

مکاریھای سابق باداکترزمان ستانیزی بخاطرشناخت طوالنی وھ. بودم

بمشکل آدرس رایافتم . خودرامکلف دانستم بمجلس ترحیم روزچھل  بروم

ودرساحه ای درآمدم که بیکطرف آن عمارت بزرگ باعناوین  منقش فارسی 

قرارداشت وازنابلدی اول درھمان عمارت رفتم آما اطاقھای متعدد خالی بودند، 

. تم که گفت اینجامرکزتبلیغات ایرانی ھاستیکنفرمستخدم امریکایی رایاف

ازاعالن ومجلس ترحیم برایش گفتم، او مرابجناح مقابل این ساحه رھنمایی کرد 

وقتی به این عمارت . است " مرکزتبلیغات ومجالس بین المللی"وگفت آنجا 

 ٢٥ھرقطارحدود (قطار اول آن ١٥داخل شدم ، ھال بزرگی دیدم که درحدود 

من بطرف قطارھای . تنه ولی  قطارھای بعدی خالی بودندمردم نشس) چوکی

اول روان شدم و درعین زمان صدای شخصی را ازمنبر خطابه بزبان فارسی 

ھمینکه من . را دشنام میداد) ج(ایرانی میشنیدم که خالق عالم ورب العالمین 

درقطار چھارم دریک گوشه نشستم درقطار اول نفر اول داکترستانیزی 
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فرھاد وخانمش راکه بارتباط قرابت بفاتحه آمده بودند، .... آقای ودرعقب خود

متعاقبا ایرانی مذکورازمیزخطابه پایان شد ویک زن به ستیج . تشخیص نمودم

باالشد، زنیکه ازگفتارواطوارش معلوم میشد ازیک مدنیت بیرونی بامریکا آمده 

بدست داشت و این زن یک دایره . ودرینجا عقیدت وفرھنگ خودرا تمثیل میکند

ابتدا بادایره بیتھایی خواند بیانگر درودھای مذھبی عقیدت خوش ، سپس بادایره 

باستنای من و فامیل (بپا برخاست، وھمیکه اوبپابرخاست ھمه حاضرین مجلس

 آن زن ابتدا یک دست خودراباال کرد، ھمه متابعت کردند -ایستاده شدند) فرھاد

) محمودوثیق(من چھره ھای آقایان ودرھمین ھنگام ایستاده شد ن بودکه 

بعدا آن زن دست دیگرخود را . رادرقطار دوم دیدم  و شناختم ) وجوھات(و

 سپس آن زن یکپای خود را باال کرد، -باالکرد که ازجانب حاضرین متابعت شد

 –اقایان زمان ستانیزی، محمودوثیق و وجوھات نیرپاھای خودرا بلند کردند 

 برای یک –دراباال کرد و ازجانب حاضرین متابعت شدآنگاه آن زن پای دوم خو

زن .  یادودقیقه آن زن چیزھایی گفت ونشست، وھمه حاضرین نیزنشستند

مذکور بعدازین رقص جمناستکی ارستیج پایان شد وزن دیگری ازھمان قماش با 

این زن نیزابندا . دایره به ستیج آمد، با یک تفاوت که کلهء خودرابسیارشورمیداد

ا و درودھای خود را خواند وعین عملیات جمناستیکی را انجام داد بیتھ

دستھا ) باستثنی سه نفرکه درعقب نشسته بودیم(وافغانھای حاضردرمجلس 

ھردوزن بعدازانجام نیایش خود نزد -وپاھای خودرا بلند و پایان کردند 

. داکترستانیزی آمده بااو قول دادند وروبوسی کردند ودرجای خودنشستند

نوبت سوم یک زن سفید پوست امریکایی که انگلیسی صحبت میکرد، اوعوض در

دایره یک آلهء دیگری رامینواخت وھمرای آن درود ونیایش میکرد، نه به عیسی 

این زن نیزایستاده شد وھمه . ، بلکه بمعبود خودش)ع(و نه بموسی)ع(

پای چیزھایی ازاومتابعت کردند، اما رقص جمناستیکی انجام نداد، بلکه ایستاده 

. گفت وازستیج پایان شد وبعد روبوسی باداکترستانیزی به جای خودنشست

نفرچارم یک زن سفیدپوست قد بلندکه شاید امریکایی بوده باشد، اول ایستاده و 
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 درینوقت من ملتفت شدم –بعدا نشسته چیزھایی گفت که معلوم میشد ملحداست 

ود، و خودم نیزازمشاھدهء که حضورمن درین مجلس موجب اذیت افغانھامیش

گفتار و رقصھای الحادی منزجرشده، باشارهء دست باداکترستانیزی وداع کردم 

، اما اواز چوکی اول درقطاراول بطرف من آمده، دست دادیم ومن مجلس 

نشست من . راترک کردم وفامیل فرھاد نیزدرعقب من ازمجلس خارج شدند

 . دقیقه بود٢٥حدود 

 من بطرف منزل موترمیراندم، ازمشاھدهء این درمدت یکنیم ساعتیکه

مجلس بارتباط داکترستانیزی حساسیت نداشتم، زیرا میدانستم او بارتباط مسلک 

وشغل خود با گروھای مختلف مذھبی و ملحدین درتماس است واین خانمھا که 

نیایش کردند وتعداد دیگری که من اطواروعملیات شانرا ندیدم، انھا ھمه برای 

لیت بداکترستانیزی آمده بودند، اما تعجب من درین بود که این اظھارتس

مسلمانھا چرا وباساس کدام معیاراز رقصھای جمناستیکی آن زنھامتابعت 

 خصوصا آقای محمودوثیق که ھرھفته یک برنامهء تلویزیونی دارد -کردند

وقران مجیدراترجمه وتفسیرمیکند، ایا او درقران آیتی می یابدکه نیایش 

انان را باین شکل مجاز قرارداده باشد؟ ایا درقران آیتی وجود دارد که مسلم

مسلمانھا باید ازاطورنیایش ملحدین متابعت وپیروی کنند؟ و به این نکته 

نیزمتفکرشدم که چرا آقای محمودوثیق به آن مرد ایرانی که قبل ازرسیدن من 

، جواب دندان بخالق کاینات فحاشی میکرده ومن قسمت اخیرانراشنیده بودم 

شکن نداده بوده است؟؟؟ من که قبال چندباردرجنازه ھا عقب آقای محمودوثیق 

! نماز گزارده بودم، باخود عھد کردم که درآینده عقب محمود وثیق نماز نخوانم 

اینکه مردم ھنوزھم آقای محمود وثیق رابرای تالوت قران مجید درمجالس 

ل شان، اما من بعدازمشاھدهء رقصھای فاتحه باتقدیم اجرت استخدام میکنند، د

جمناسیتکی درآن مجلس بمتابعت از ملحدین، دربارهء مسلمان بودن اقای محمود 

فاعتبرو یا اولی ! وثیق، باساس آنچه ارقران ودین خود میدانم، شک پیداکردم 

 !االبصار 
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متعاقبا یک ایمیل داکترزمان ستانیزی بھمه افغانھا وھم در ویبسایت 

درسفرمعراج ) صلعم(رشد که ازتجربه حضرت پیغمبر اسالم محمدخودش ظاھ

آقای ستانیزی بمسلمانھا اطالع داد که درسفرمعراج مکالمات . ترجمانی میکرد 

 :صورت گرفته است ) ص(و محمد پیغمبر) ج(ذیل بین رب العالمین

« :را مخاطب قرارداده گفت ) ج(وقتی پیغمبربمعراج رسید، هللا "

درود باد خداوند را و درود و پاکیزکی الیق : » لصلوات والطبباتالتحیات � وا

  . شان خداوند است

اسالم علیکم ای «: پیغمبر خودرامخاطب قرارداده فرمود ) ج(خداوند 

اسالم علیکم ای پیغمبر ورحمت و برکات خدا :» النبی و رحمت هللا وبرکاته

سبیح وتحیات رسول و ت) ص(درود ورحمت خداوند بررسول هللا  : (-برتوباد

به نص قران کریم ثابت است ودرھمه ) ج(به هللا سبحانه وتعالی ) ص(هللا 

 .)  وقت واردبوده وبه معراج اختصاص ندارد

اشھد ان الهللا «: رامخاطب قرارداده گفت ) ج(خداوند ) ص(آنگاه پیغمبر

ز هللا شھادت میدھم که نیست معبودی  ج» .االهللا و اشھد ان محمدآ رسول هللا 

 . "وشھادت میدھم که محمد بنده و پیغمبر اوست ) ج(

وقتی من این ترجمانی راخواندم ، چون باراول چنین چیزمحیرالعقول 

جزھمان ) ص( وپیغمبرش) ج(خوانده بودم، زیرا درسفرمعراج بین خداوند

 وقوع معجزهء اسراء درسورهء -دوذات، موجود سومی حضورنداشت 

تابت شده  ومن کتاب مبارک ) النجم( درسورهء ومعجزهء معراچ) اسراء(

 -را گشودم وحقیقت را دریافتم که ذیال بشما گزارش میدھم ) صحیح البخاری(

دوستانی منحیث یک موسپید راجع بواقعیت این ترجمانی ازمن پرسیدند، گفتم 

داکترستانیزی که درین اواخردرمسایل فقھی ومذھبی اسالم فتواھایی ھم 

را نیزدرسفرمعراج شریک ساخته، ولی این ترجمانی او کفر صادرکرده، خود

است، زیرا نه درقران ونه اززبان شخص پیغمبرچنین روایتی شنیده شده، اما 

روایتی است ازیک راوی ثقه که ) صحیح بخاری( جلد اول ٣٩٦درصفحه 
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به اصحاب خود پیرامون ادای نمازسفارشاتی نموده اند، ) ص(حضرت پیغمبر

 : ازینقرار

....... التحیات �«:  آنگاه که یکی ازشما نمازمیگزارید، پس باید بگوید"" 

 یعنی سزاوار تمام تعظیم وعبادت -تا اخر» علی عباد هللا صالحین

 – سالم برتو ای پیغمبر ورحمت خداوند وبرکات وی نیز برتوباد -خداونداست

 : -)اری عینا نقل ازصحیح بخ (–."" سالم برما وبنده ھای نیکوکارخدا 

 .)درقعدهء نمازخوانده میشوند) صحیح بخاری ومسلم(احادیث مشتق علیه در(

) مطالعات اساطیری(ازآنجائیکه رشته مطالعات داکترزمان ستانیزی 

اسطوره ،  روایت، (است ودر زبان انگلیسی ریشهءاین کلمه  میباشد،بمعنی 

 )Myth.(سازند، کسانی میتوانند برای سفرمعراج نیر یک افسانه ب)افسانه

موضوع دیگر بارتباط طرزتفکر داکترزمان ستانیزی  با افتخارات 

که نواسهء یک ) ناصر(افغانستان اینست که یک جوان بچهء پیسه ساز باتخلص 

سلمانی کابل میباشد وپدرش درجملهء پرچمیھا بامریکا پناھنده شده، یک مجلس 

ز قماروفحاشی درشھرالس ویگاس ، مرک) کانسرت رومی(سازورقص بنام 

امریکا، دایرکرد وھنرمندان افغان ازداخل وخارج افغانستانرادعوت  وادعا نمود 

من ویکعدهء دیگرافغانھا . که به اینوسیله موالنای روم رابجھان معرفی میکند

انتقادکردیم که از نام نامی عارف بزرگ بلخ واسالم، نباید در شھرالس ویگاس، 

داکترزمان . موسیقال، سوء استفاده شودآنھم دریک کانسرت سه ساعتهء 

ستانیزی دریک نوشتهء سه صفحه ای که درویبسایت خودش ومیدیا منتشر  

ساخت، ھاشمیان را درده مورد با طرفداری جدی خودش از این کانسرت، 

 : موردانتقاد قراردادکه دوسه مورد آن عینا درینجا اقتباس میشود

فیلسوفانه بشناسند، ولی ضرورنیست که اینجوانان موالنارا "" 

 به احتمال زیادمسئولین این برنامه به -...اگرشاعرانه ھم می شناسند بدنیست 

مصرف وعایدآن متوجه ھستند، ولی این رانبایدیکسره نامشروع " تجارتی"ابعاد 

 انتقاددیگرداکترھاشمیان اینست که اینھا درمدت سه ساعت چگونه -...قلمداد کرد
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لست مندرج مطالبیکه داکترصاحب عرضه ..  معرفی میکنندموالنارابه جھانیان

کرده اند، برای تحصیالت اختصاصی است نه محتوی یک برنامهء سه ساعته، 

  متصدیان این برنامه جوانان افغان -...بنآ این انتقاد وارد بنظرنمیرسد

پس احساس ھمدلی وھمنوایی آنھا با رومی که ازحمالت تعصب انگیز ...ھستند

   -....ومطبوعات مصون است، فرصتی نیکی استجامعه 

" بلخی"موالنای بزرگ خودرا در اشعارش :  "داکترصاحب مینویسندکه

، نه تنھاموالنا ھیچوقت خودرابلخی معرفی نکرده، بلکه چنین "معرفی کرده

نه از ملک .......نه ازھندم نه ازچینم نه ازبلغار وسقسینم : (ذھنیت ھاراردکرده 

ولی ھیچ وقت خود خودرا بلخی نه نامیده )... اک خراسانم عراقم، نه ازخ

تاریخی برمحور ) افتخارات(عقیدهء من برآنست که ادعاھای تصاحب ...

 ...""ملیگرایی  می چرخد

ملتفت میشویدکه داکترستانیزی بمعنی مجازی بیت فوق متوجه شده، 

درین بیت   موالنای بزرگ بلخ –ولی معنی فلسفی وحقیقی این بیت رانفھمیده 

" جسم"خودرا ازجھان و عالم مادی مستثنی قرارمیدھد، ولی ھویت و" جان"

خودرا، چونکه بحیث یک موجودانسان بروی کرهء زمین زیست میکند، به 

. است) بلخ بامی(مربوط میسازد که مقصدش زادگاه پدروخودش " خراسان"

) رومی(اورا ھم نخوانده، بلکه ملت ترک ) رومی(موالنای بزرگ خودرا ھرگز 

 پس درصورتیکه –خوانده میشد ) روم شرقی(میخواند ، چونکه ترکیه درقدیم 

) بلخی رومی(یا ) بلخی (میخوانند، چراافغان ھا اورا) رومی(ترکھا اورا

خواندن موالنای روم تعصب نشان ) بلخی(نخوانند؟؟؟ وچراداکترستانیزی در

 میدھد؟؟ 

تانیزی با خانم زھره داود اکنون برمیگردیم بمصاحبات داکترزمان س

پیرامون افتخارات ملی وتاریخی ملت مبارز )  الس انجلس-آریانا(درتلویزیون 

ازآقای داکترستانیزی متشکرم که درھردونوبت مصاحبات خود بمن : افغان 

ایمیل ارسال ومرادعوت باشتراک نموده، اما من ازچندسال باین طرف ھیج نوع 
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 باموصوف نداشته ام وھر دوبرنامهءاخیر )باستثنی مجالس فاتحه(تماسی 

ولی یک قسمت مطالبی راکه درویبسایت خود مانده بود . اورانیزندیده ام

را ھرقدرتعمق " فکرکردن خارج ازجعبه"مرورکردم وبعضی چیزھا مثال 

خارج "  باالخره تصورکردم که شاید مقصدازآن -کردم، بمعنی آن پی نبردم

رسایی خودوجفنگیاتی که شنیدم  خیلی متاثرومتالم ازنا. باشد" کردن بادی ازبدن

خوشبختانه متعاقبا مقالهء عالی .. گردیدم و تصمیم گرفتم چیزی درزمینه بنویسم

ومستند وافغانی واسالمی  کاندید اکادمیسین  جناب استاد محمداعظم سیستانی 

را خواندم که چون مورخ نیستم مانندآن نوشته نمیتوانم، اما با صدآفرین 

 . آنراسرتاپا لبیک میگویم

سپس شعرناب میرمن دانشمند صالحه وھاب واصل رادرویبسایت 

 جرمن خواندم وعطردسته گل شامل صدغوزه گالب سرخشش را -افغان

 :ازخالل امواج استشمام کردم و بااین بانوی وطندوست موافقم که

  حقیقت زاید ھردم ، خامهء پربار سیستانی 

 وگفتارسیستانیشھـــامت بارد ازھرجمله 

امروز مقالهء بسیارعالی، سرتاپامستند، مدلل وآموزنده وعبرت دھندهء 

داکترصاحب عبدالرحمن زمانی راخواندم که مانندیک مورخ تمام واقعات دورهء 

تحصیل استقالل را پرده به پرده تشریح کرده و نوآموزتاریخ مانند من را 

لحضرت امان هللا خان غازی من درسال اخیرسلطنت اع. تدریس وتنویرمیتواند

که تاآخرین لمحهء ) مرحوم سیدمحمدسرورکنری(درکابل تولد شده ام وپدرم 

میخواند، ھمه واقعا تی راکه "نوکرصادق امان هللا خان "حیات، خودرا 

داکترزمانی گزارش داده، از زبان پدرم شنیده ام وبا ادعای مستند داکترزمانی 

امواج جھش "رت امان هللا خان درنتیجهء ھمنظرم که اعالن پادشاھی اعلحض

افغانھا صورت گرفته ، ودرین باره ازپدر مرحومم که " مشروطه خواھی 

پدرم . ھمراه بامرحوم عبدالھادی خان داوی شامل ھمین حلقه بود اسنادی دارم

، ٢٠١٤ می ٣٠ مورخ ٢٨بیولتن شماره  : نگاه(که بشھادت دستخط خود شان 
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دت امیرحبیب هللا خان درکله گوش لغمان حاضربود درواقعهء شھا) ٢٠صفحه 

وبعدھا درجملهء معتمدین اعلحضرت امان هللا خان قرارگرفت، اومیگفت که 

قاتل امیرھماناشجاع الدوله خان بودکه درجبھهء سوم آزادیخواھان وملیگرایان 

. شامل بود ومرحومه علیاحضرت این جبھه راتشویق وسرپرستی میکرد

 دانشمندکنری، زبان دری رامانندزبان مادری خود پشتو می داکترزمانی، این

نویسد، وچه خوب مینویسد، ومن ھمه مدعیات وکنایات اورا بایک بیت ذیل 

 ، ازالف تا یا تائیدمیکنم                                            )ملنگ جان(مرحوم 

  چی خیرخواه د وطن نه وی، ملنګ جانه

 و نه انسان دیخلص داچی نه پښتون ا

آنگاه درستون نظریابی این ویبسایت نظردانشمندمحترم استاد 

داکترسیدعبدهللا کاظم راخواندم که قبال به چبوله گوئیھای داکترستانیزی 

 .       درشھرفریمانت ملتفت شده بودند) افغانی فرھنگی تولنه(درمجلس 

یگراخوانده من از روزیکه بحیث یک کم سواد قلم بدست گرفته ام، مرامل

 بنظرمن ، باستناد اوقات طوالنیی که در اوراق تواریخ –اند وبه آن افتخارمیکنم 

داخلی وخارجی مرورکرده ام، بعدازاعلحضرت امپراطوراحمدشاه بابای 

درانی، موسس افغانستان نوین،  دومین زعیم افغان که با ایثارودلسوزی بملت 

لھذا . امان هللا خان بوده استوکشورافغانستان خدمت کرده، اعلحضرت غازی 

باساس اھانت نابخشودنی که داکتر زمان ستانیزی درمالی عام بافتخارات ملت 

افغان حواله کرده، درقطار ملیگرایان افغان ، او را ازافغانیت واسالمیت خنثی 

 .ومن هللا التوفیق . میشمارم

  ببعد١٩٢٨مدیرمسئول مجله آئینه افغانستان از 

 

  

  

  



 ٢٥٩                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظیفۀ عناصرملی است

  

  

  ازدھممقالۀ ي

  

  تيغ دادن در کف زنگی مست   

  به که آيد علم ناکس را بدست

    

    )١٠/٠٩/٢٠١٤ -ولی احمد نوری (

  
  

مطالعۀ نوشتۀ ملی و میھنی و نھایت جدی جناب استاد سیستانی تحت 

برای بی اعتبار ساختن استقالل افغانستان چقدر پول از ! آقای ستانیزی«عنوان 

 در پورتال وزین افغان جرمن آنالین، بسیار »انگلستان و پاکستان می گیرید؟؟

تکان دھنده و اخطار دھنده برای بیداری ملت افغانستان و ھمه حلقات وطن 

پرست و مدافع افتخارات ملی و با شکوه کشور می باشد که من از صمیم قلب 

 . به ایشان تبریک عرض می کنم

 و از  شناسمی نمکیرا از نزد" یزیزمان ستان " یعنی شخص نیمن ا

و مطالعه کرده ام، متأسفانه  من فرستاده ی که براشی نوشته ھای بعضیورا

یکی دو سال است که ھر چند . مطلب به درد بخوری را در بین آن نیافته ام

صباحی لینک ھای صفحۀ انترنتی خویش را به من ھم می فرستد ولی نا دیده 

ضوعات داغ ملی از جانب دیگر مصروفیت ھای بیشمار روی مو. اش می گیرم

برایم مجال تعقیب مطالب درج شدۀ سایت این جوان را نداده است و اگر 

موضوع برازنده ایرا دستیاب می کردم منحیث وظیفه به آن توجه نموده تعقیب 

می نمودم ولی درین سن و سال عقب فلسفه و الھیات رفتن برایم دیر شده 

 . است
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در صفحۀ تحلیل ١ستانی را ولی وقتی مقالۀ ملی و پر محتوای جناب سی

ھای پورتال و نوشتۀ جناب احسان هللا مايار را در دریچۀ نظر سنجی و بعد تر 

مقالۀ ملی و عالی بسیار عزيزم میرمن ماللی موسی نظام را در ھمین پورتال 

خواندم تصمیم گرفتم که یک و نیم ساعت وقت گران بھای خود را به شنیدن آن 

 .  اختصاص دھم

قگی انگشت به سوی لینک بردم و با درد و اسف به شنیدن آن با بی عال

حقا متوجه شدم که جناب سیستانی حق به جانب می باشند و این . آغاز کردم

پروگرام تلویزونی که به اصطالح جھت تجلیل از نود و پنجمین سالروز 

ی استرداد استقالل افغانستان برگزار شده بود مملو از ابتذال، اھانت و بی حرمت

به مردم آزادمنش افغانستان و تأریخ با شکوه کشور ما برنامه ریزی شده است 

و باز با جناب سیستانی ھم نظر شدم که بروز دادن چنین مصاحبۀ دنی، ذليل و 

غیر ملی با مصاحبه شوندۀ دنی تر و ذليل تر و غیر ملی تر، قلب ملیون ھا 

 که من ھم یکی از آنھا افغان با احساس و با شرف را جریحه دار ساخته است

 . می باشم

ٔبه عقیدۀ من مصاحبه کننده باید دانش عمیق در باره موضوع مورد بحث 

داشته باشد و نباید به الطایالت مھمان خود سر بجنباند و آنرا تائید کند و در 

موارد تبصره ھای غیر مؤثق و بعید از واقعیت ھا ھمرایش جر و بحث و 

 روشن سازد ولو که پول برنامه را ھم مھمان مناقشه کرده موقف خود را

 . پرداخته باشد

وقتی شنیدم که این شھزادۀ بی سواد ادعا دارد که افغانستان در زمان 

تسلط انگلیس ھا بر کشور ھم آزادی سیاسی و ھم روابط سیاسی و تجاری با 

کشور ھای جھان داشته و ھیچگاه یک کشور مستعمره نبوده است، بی اختیار به 

ًی عقلی و ناداني اش خندیدم و با کمال تأسف تعجب کردم و دانستم که او حتما ب

تنھا در مسائل دینی و عقیدتی چند صباحی سبق خوانده است و می توان سندی 
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را که داکتری اش می خواند و مردم را با آن گمراه ساخته و گپ می دھد، سند 

 .  مال امامی بیش نخواھد بود

. ان  انگلیسی بوده حتی زبان شناسی را نخوانده استٔ  تنھا در رشته زب

ٔچشمدید یکتعداد از دوستان حاکی ازین است که در ارائه کند با سقراط قرن 

وی در اثر تمایالت مذھبی و پیروی از گلب الدین، . بیست و یکم رو برو است

ًوقتا فوقتا مضامینی در مسایل کند دارد به نقد اشعار مرزا عبدلقادر بیدل ً 

یا . پرداخته تا جائیکه ادعا دارد دٻوان آن مرحومی را اصالح نیز نموده است

 !!!  الھا این چه می شنوم

ًو اگر خدا ناخواسته واقعا این آدم غیر حاضر از عقل از کدام نھاد غیر 

جدی و رسمی با دادن تحفۀ کدام قالینچۀ افغانی و یا سنگ قیمتی الجورد و 

رفته باشد برای شنوندگانش و برای مردم ما بسیار فیروزه، دیپلوم دوكتورا گ

خطرناک خواھد بود چه علم را بدست چنین کس دادن تیغ را بدست زنگی 

 :  بیدل صاحب دل میگوید. سپردن است

  تـيـغ دادن در کـف زنگـــــــی مست

  بــه که آيــد عـلـــم ناکس را بدست

  علم و مال و منصب و جاه و قران

  کـــف بــدگـــوھـرانفـتـنـه آمـد در

 )مثنوی معنوی(مو0نای بلخی 

  

 : وقتی از زبان این بی زبان می شنوید که 

امضای معاھدۀ راولپندی یکی از منفور ترین معاھداتی «: می گوید* 

بوده که افغانستان با برتانیه امضاء نموده و در اصل خاک ھای افغانستان دو 

ً و از جنگ استقالل مخصوصا در جبھات ».دسته به انگلیس ھا واگذار شده است

یک قلم ) ًبعدا پادشاه افغانستان(به قیادت جنرال محمد نادر خان » وانه«و » تل«

بی شرمانه انکار می کند و سلسله ای از شطحیات و یاوه سرایی ھایی را 

 . ًمرتکب می شود که اصال قابل یادآوری ھم نیست
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عاھدۀ راولپندی شناختن اعالن استقالل و امضای م« : می گوید* 

 ».بالمنازع سرحد دیورند می باشد

در افغانستان ملتی وجود ندارد باشندگان آن از ملیت ھای «: می گوید* 

 ».مختلف تشکیل شده اند

اگر از ده ھا و صد ھا یاوه گویی و ادعا ھای بی اساس و بی مایه این 

می توان به سھولت و ًفیلسوف نما برای فعال صرف نظر کنیم از سه نکتۀ باال ن

برای جواب به نکات اول و دوم سخنان خائنانه و وطن .  سادگی گذشت

ولی جناب .  فروشانۀ این فروخته شده به دشمن، نوشتن کتاب ھا ضرور است

اعظم سیستانی با کمال رسایی و متانت تشریحات الزم و ضروری را به جواب 

 نوشتۀ اخیر شان داده اند که من الطائالت این فرزند نمک به حرام افغانستان در

در زیر ھر کلمه و ھر جملۀ آن با کمال افتخار امضاء می کنم و از ھمه افغان 

ھا و فرزندان وطن پرست این خطۀ افتخار آفرین، التجا می کنم این نوشتۀ 

عالی و متکی بر اساسات مستحکم تأریخی و علمی را بار بار مطالعه کنند و قلم 

 و بیشتر برای افشاء این مرد فاقد ھمت و غیرت افغانی بردارند و بیشتر

بنویسند و ذھن مردم افغانستان بالخاصه نسل جوان آن را روشن سازند و 

نگذارند چنین آدمک ھای فرومایه ذھن نسل ھای جوان این سرزمین را مسموم 

 . سازد

نوشتۀ عالی و بی نظیر جناب اعظم سیستانی را میتوانید با کلیکی بر 

  ): البته با گرفتن دکمۀ کنترول و کلیک بر لینک ذیل(ک ذیل مطالعه فرمائید لین
http://www.afghan-

german.net/upload/Tahlilha_PDF/a_sistani_Aqa_e_stanizai_cheqadar_

poul.pdf  

در نکتۀ سوم الطائالتش، این بی وطن و حق ناشناس  و نا آگاه از 

 :  واقعیت ھا، می گوید

  باشندگان آن از ملیت ھای مختلف . تان ملتی وجود ندارددر افغانس« •
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این گپ او » .ھا را بر زبان آورد" ملیت"تشکیل شده اند و چندین بار اصطالح 

و " ایران"می رساند که نامبرده از طرف دشمنان افغانستان در رأس 

و ممکن روسیه خریداری شده باشد و این دشمنان برای بھره " پاکستان"

تر جھت ویران کردن وحدت ملی افغانستان و ھویت ملت افغان از برداری بھ

که نمی دانم در برابر چه؟؟ ولی به یقین حاضر است شرف " پشتونی"یک 

ملت خود را سودا کند و موجودیت ملت سربلند افغانستان را که از ھمه اقوام 

 .شریف و بھم برابر و برابر آن است، انکار نماید، استخدام نموده اند

 از اینکه  شما وجود ملتی را بنام افغان انکار ٢)ستانزی(اغلی زمان ش

ھای افغانستان می " ملیت"ًمی کنید و آنرا اقوام، فرقه ھا و قبایل و خاصتا 

ھای بی وطن که از کلمۀ افغان " افغانستانی"خوانید، گواه آن است که شما به 

 .منحیث ھویت ملی عار دارند، اقتداء کرده اید

ا به پروپاگند ھای مغرضانۀ دشمنان افغانستان، شما ھم مانند شاید بن

را برجسته ) پشتون(، )افغان(دیگر افغانستانی ھای بی ھویت بگویید که کلمۀ 

 .  می کند

آنانى که کلمۀ افغان را به قوم پشتون اطالق می : درین زمینه باید گفت

 . کنند ناشی از دو خصوصیت است

 . و معنی افغان را ندانند. دانی باشند باید انسان ھای نا-یک * 

 حیلۀ نفاق افگنانه داشته باشند که قصدا ً معنی بی اساسی را به -دو * 

 . این کلمه چسپانده باشند

ھر کسیکه در زمینۀ نام ملت خود تحقيق کرده باشد به وضاحت می داند 

 ھیچ وجود دارد که) ملت افغان(که نخست در این کشور ملتی سرفرازی به نام 

یا » اپگان«افغان با شرف وجود آنرا انکار نمی کند و سپس باید بدانید که کلمه 

، "با ھمت"، "با شھامت"و " غیور"در زبان اوستایی به معنی » افغان«

» اسم«بوده، نه » صفت«این کلمه در اصل . آمده است" راستکار"و " شجاع"

که این صفت در کنار از ھمین جاست . که صرف به یک قوم اطالق شده بتواند
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» صفت«اسم شاھپور دوم، شاه ساسانی که انسان دلیر و شجاع بود نیز منحیث 

دیده می شود و تجزیه طلبان و دشمنان وحدت و ھویت افغانستان با حساسیتی 

در برابر پشتون ھا دارند، آنرا برابر به کلمۀ نفاق افگنانۀ و مغرضانه 

 .  نفاق افگن ایران، می دانندساخته شدۀ جنایت خانۀ » افغانستانی«

آیا وقتی پولیس محل ! من از شما یک سؤال دارم! جناب زمان خان

سکونت تان شما را برای استجواب متوقف می سازد و از شما می پرسد که از 

کدام کشور ھستید و ملیت تان چه است؟ چه جواب می دھید؟ آیا با وجود درج 

از ملیت افغان تان ) Nationalité: afghan(ملیت افغان در پاسپورت شما 

انکار می کنید و می گوئید ملت تان پشتون ستانیزی است؟ یقین دارم که با 

 !  از افغانستان استم و ملیت من افغان است: افتخار می گوئید

ببینید ھمۀ ما و شما در افغانستان تاجک، ازبک، ھزاره، نورستانی، 

در (خار داشتن ملیت افغان را داریم ایماق، پشته یی، پشتون و غیره ھمه افت

است و ھمه جھان آنرا به » ملیت افغان«افغانستان صرف یک ملیت است که 

البته باشندگان و اتباع این . رسمیت شناخته ولی آقای مال زمان خان نمی شناسد

 ! سرزمین مربوط به اقوام مختلف می باشند نه ملیت ھای مختلف

صرف بعد ) ملیت ھا(ا می دانید که پرابلیم جناب دانشمند کذایی تأریخ آی

از کودتای وطن فروشانۀ ثور از طرف شوروی ھا و نوکران کمونیست داخلی 

وزارت (شان به وجود آمد و برای اولین بار در تأریخ افغانستان وزارتی به نام 

ًقبال در طول تأریخ از . در دولت مزدور شوروی ایجاد شد)   ملیت ھا

شاه بابا تا اخیر سلطنت اعلیحضرت محمد ظاھر شاه و امپراتوری احمد 

ھمچنین دورۀ اولین جمھوریت افغانستان، ملت ما تنھا و تنھا دارای یک ملیت 

بود و آن ملیت، ملیت افغان بود و در حکومت ھای مختلف افغانستان وزارتی به 

معین اقوام و (نام وزارت سرحدات وجود داشت که آن وزارت معینی بنام 

 .  داشت) یلقبا

 کسانی که بخاطر گل روی باداران شان از ھویت ملی خود و از 
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موجودیت ملت سر فراز افغانستان شرم دارند و ملت افغانستان را به نام 

ھا خطاب می کنند بجز اینکه خود ھا را با این كلمات " ملیت"یا " ملیت"

غان نیستند بلکه مضحک و خائنانه آلوده می سازند به این معنی است که آنھا اف

این آرزوئی است که ایرانی ھا می . بخواھند و یا نخواھند از خطه افغان ھستند

خواھند با این نفاق افگنی، برادران اقوام مختلف بین االفغانی را بجان ھم 

و درین زمینه سخنوران کذایی را که در وطن فروشی شھرۀ عام اند به . اندازند

 . وسیلۀ پول بگمارند

نشمند داکتر صاحب سید عبدهللا کاظم در یک نوشتۀ شان در جناب دا

پنجرۀ نظر خواھی جملۀ آتی را در مورد شاغلی زمان خان نوشته اند که صد 

 : فیصد حقیقت را گفته اند و آن اینست

داکتر ستانیزی که شخص وارد در مسائل الھیات و تصوف می . . .  «

لومات کم و اندک دارند، بلکه باشند، متأسفانه از تأریخ کشور نه تنھا مع

معلومات شان این موضوع را به اثبات می رساند که گویا آنھا به این ضرب 

خط بطالن کشیده و می " آفتاب را نمی توان با دو انگشت پنھان کرد"المثل که 

خواھند ثابت کنند که ایشان در مورد استقالل افغانستان توانسته اند آفتاب را 

 » . . .با در نظر داشت ھمین گذشته . نھان کنندحتی با یک انگشت پ

در پایان اگر در این نوشته، تند و زشت گفته باشم یگانه دلیل آن جریحه 

دار شدن احساس من است، که من اھانت و بی عزتی به مقدسات و افتخارات 

مردم و کشور خود را توسط یک پاکستانی و یا یک ایرانی نمی بینم بلکه توسط 

نم که متأسفانه خود را افغان می داند ولی با غرور ور شکسته و کسی می بی

داکتر "و از زشت گفتن و زشت نوشتن در حق این به اصطالح . فوت احساس

 . و خدمتگار دشمن، معذرت نمی خواھم چه ایشان سزاوار آن بوده اند" الھیات

  در مزاح بدرگان جــــــز فحش کی دارد اثر 

  )بیدل(سان مرھم کنم    زخم سگ را بی لعاب سگ چ
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    مقالۀ دوازدھم

    

  ايفای يک رسالت بزرگ ملی با يک اثر ماندگار
  

  )١١/٠٩/٢٠١٤ - عارف عباسی (

 

قبل از پرداختن به اصل مطلب یک اصل عمده را در مورد مصاحبه 

باید مصاحبه کننده . نمودن و یا میزبان یک مصاحبه بودن قابل توضیح می دانم

 غاور بوده تا حدی از معلومات الزم برخوردار باشد در موضوع مورد بحث

ًاگر مھمان برنامه عمدا و یا سھوا معلومات غیر مؤثق و دور از واقعیت را  ً

ارائه می کند، مصاحبه کننده به اساس دانش خود در موضوع مداخله نموده او 

را متوجه نادرستی گفتارش بسازد و در زمینه توانایی اظھار دالئل قوی و 

تند را داشته باشد و حتی در بیانات نادرست عمدی و تحریف حقایق با مس

گاھی شخصی . مھمان برنامه مناقشۀ عامالنه با مراعات موازین قبول شده نماید

به نمایندگی از یک جریان خاص سیاسی و یا مذھبی برای تغییر اذھان عامه 

این . تبلیغ می کندًعمدا با استفاده از چنین مواقع پیام ھای خود را ماھرانه 

موضوع بیشتر ارتباط می گیرد به دانش و درک مصاحبه کننده در صورتی که 

با وی ھمنوا نبوده مصاحبۀ غیر جانبدارانه باشد باید منظور مھمان برنامۀ خود 

 .را دریابد و با مداخالت عالمانه و مقنع و مستند جلوش را بگیرد

ضوع اقتصادی است مشکل عمده در تلویزیون ھای خارج کشور مو

چون اکثر کسانی که می خواھند صدای خود را بلند نموده و مقاصد خاص 

سیاسی خود را به نحوی اشاعه نمایند وقت برنامه را خریداری و از ناچاری 

برنامه ساز سوء استفاده نموده برنامه ساز به حرمت پول پرداخت شده 



 ٢٦٧                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظیفۀ عناصرملی است

 اختیار نموده و به استقالل خود را در معرض سودا قرار می دھد خاموشی

یا این که اگر سویۀ . مھمان خود موقع می دھد که بر حسب دلخواه تقریر کند

دانش مصاحبه کننده در موضوع خاصی پایانتر از مھمانش باشد جز خموشی 

این مشکل در مصاحبه کننده ھای تلویزیون ھای داخل . چارۀ دیگر ندارد

  .افغانستان کمتر به نظر میرسد

 

 .صل مطلب صحبت می نمايمحا: روی ا

خانمم که با برنامه ھای محترمه خانم زھره یوسف داوود عالقمند است 

تلویزیون را می دید، من برای رفع خستگی از خواندن یک راپور طوالنی 

پیرامون پیدایش دولت اسالمی در سوریه و عراق و اھریمنان سیاه پوش آن با 

مدم از بخت ناسازگار متوجه مصاحبۀ کشتار ھای بیرحمانه شان به اتاق دیگر آ

آقا ستانیزی با زھره جان شدم با شنیدن متن این مصاحبه نه تنھا خستگی من 

رفع نشد بلکه باعث بر انگیختن خشم و غضب من شده درجۀ فشار خونم را باال 

برد و ناخود آگاه می گفتم ال حول و� این چه جفنگی است که این داکتر می 

دم در ھمان جا قرار دارم و صدایم را می شنود فریاد می گوید، فکر می کر

کردم که ای بیخبر از تأریخ و ای پامال کنندۀ افتخارات ملی تو چه غلط می 

کنی، غلط، ھمه سرتا پا غلط و دروغ، این یاوه سرایی است نه بیان تأریخ وطن 

نکه وقتی خانمم این غلیان احساسات مرا دید از ھراس ای. و واقعیت ھای آن

مبادا به ستروک و یا حملۀ قلبی مبتال شوم پیشنھاد کرد که تلویزیون را خاموش 

کند و یا من بخاطر صحت خود اتاق را ترک کنم و من ھردو را رد کرده گیالس 

پر از زھر را نوشیده با دل پرخون تا اخیر به این الطائالت با عصبانیت و 

نگوید که اگر کسی برحسب حاال بارز صاحب . عالمی قھر و غضب گوش کردم

 !!دلخواھت سخن نگفت برافروخته شده یخن می دری

ًگر چه مصاحبه کننده با صدای نحیف چچک    خود را بلند کرد و ) دستک(ِ

  ولی از لحاظ دانش تأریخی در موقفی ) من ھم امان هللا خانی ھستم(فرمود که 
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 .دفاع منطقی کندنبود که از اعلیحضرت امان هللا خان و معرکۀ استقالل وطن 

این مصاحبه نگرانی عمیقی در بین نخبگان واقع بین و رھروان راه 

حقیقت ایجاد نموده احساسات بسی را جریحه دار ساخت و آنرا اھانت بزرگ 

تبصره ھای زیادی . به یک زعیم ملی و کثافت افگنی بر مفاخر تأریخی دانستند

 ایمیل و تلفون شنیدم،  تا از دوستان توأم با آزردگی و رنجش خاطر از طریق

اینکه برحسب عادت ھمیشگی صبحگاھان بعد از ادای مکلفیت ھا پورتال آئینۀ 

حقایق یعنی افغان جرمن آنالین را باز نمودم و به اولین نگاه چشمم به مضمون 

 دانشمند 

برای بی اعتبار ! محترم اعظم سیسنانی تحت عنوان آقای ستانيزی

ر  پول از انگليس و پاکستان می گیرید؟ خورد و ساختن استقالل کشور، چقد

 .آنرا به دقت کامل و عالقۀ خاص خواندم

این عنوان بس تکان دھنده و مبین خشم یک ملی گرای وطن پرست واقع 

این نوشته در واقعیت تبارز احساس ھمگانی درین مورد بود که با . بین است

 چون سیستانی نشأت نھایت پختگی علمی از کورۀ سازندۀ دانش خبره مردی

او یک بار دیگر دست و آستین بر زد شمشیر قلم از نیام بر کشید و با . کرده بود

برق استدالل و منطق، چشم جاھلی را خیره ساخت و آزرده دالن را تسلی 

 .بخشید

این نوشتۀ عالی که بر پایۀ واقعیت ھا بنا یافته بود مایۀ تسکین خاطر من 

مرا توان نوشتن بھتر و جامع تر . ود را در آن یافتمگردیده افکار و احساسات خ

 .از آن نبود

دانشمندان محترمی چون داکتر نجیب هللا بارکزی، محترمه شیما 

داکتر صاحب سید عبدهللا کاظم، . غفوری، انجنیر صاحب احسان هللا مایار

محترمه خانم ماللی موسی نظام، داکتر صاحب عبدالرحمن زمانی، جناب جلیل 

و محترمه صالحه وھاب واصل با شعر زیبای خود و در اخیر دوست من غنی  

  شاغلی ولی احمد نوری اندرین مورد ضمن تقدیر از سیستانی صاحب مطالب 
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 .ارزنده ای نوشتند و من باالتر آز آن چیزی برای گفتن ندارم

وظیفۀ خود میدانم که توسط این نوشته دستان برادر محترم و بزرگوارم 

 :حب را از صمیم قلب فشرده و بگویمسیستانی صا

 ! سیستانی صاحب

احسنت، آفرین و صدھا آفرین به شما، موقف بیھراس شما در نوشته 

آثار ماندگار بوده روزی نسل ھای آینده می » امیر آھنین«ھای ناب تان چون 

گویند ما مردان حق جو و حق پرستی چون محمد اعظم سیستانی داشتیم، آثار 

 به حیث بھترین منابع  و مؤاخذ قید سینۀ این پورتال محبوب گران بھای شما

 .است

ھر زعیمی در گذشته ھای کشور با مالحظۀ شرائط، امکانات و اوضاع 

اعلیحضرت امان هللا خان . خاص ھمان دوران جایگاه خاص خود را دارند

غازی محصل استرداد استقالل با تمام احساس شریفانه و آرزو ھای نیک 

انه و بھی خواھانه برای ترقی و تعالی به حیث یک پادشاه با غرور اصالح طلب

اما در . ملی افغان با ھمه تحوالتی که آورد، سزاوار ھر گونه ستایش است

سلسلۀ امرای گذشته امیر شیر علی خان در ضیق ترین شرائط در اوج رقابت 

میر را دو ابر قدرت زمان در حالی که ھیأت یکی در کابل بود و قدرت دیگر ا

تھدید به مداخلۀ مستقیم برای اخراج دیگری می کرد این پادشاه اندیشه ھای 

ایجاد یک دولت قوی و مطابق مقتضیات زمان در فکر انکشاف معارف و تنظیم 

سپاه و انکشاف صنعت و فرھنگ بود و پایه ھای اساسی یک نظام بھتر را بعد 

که شما از آن امیرآھنین یاد امیر عبدالرحمن خان . از جنگ و بحران ایجاد کرد

کرده اید مؤرخین روسی و انگلیسی از وی به حیث یک زعیم دور نگر با درایت 

و با دانش سیاسی شناخته در بحرانی ترین حال افغانستان قدرت را بدست 

گرفته با درایت خاص اھداف و نیات ھر دو رقیب را می دانست و درین حالت 

و افغانستان را از سقوط و متالشی شدن نجات توانست دولت مقتدر بنا نموده 

 .داد
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اعلیحضرت غازی محمد نادر شاه وقتی زمام امور را بدست گرفت که 

اغتشاش خانمان سوز نه ماھه وطن را به سراشیبی فنا و نابودی قرار داده ھمه 

انکشافاتی که در دور امانی نصیب این وطن شده بود ویران و به آتش کشیده 

ر شاه نه تنھا وطن را از نابودی قطعی نجات داد بلکه در دور ناد. شده بود

ھر . کوتاه سلطنت اش برای احیای مجدد افغانستان خدمات بزرگی انجام داد

دوری با ھمه خوبی ھا، کوتاھی ھا و اشتباھات و عواقب ناشی از سیاست ھای 

رد مختلف به ارتباط واقعیت ھای عینی جامعه در ھمان عصر و زمان باید مو

  .  ارزیابی و مطالعات عمیق ھمه جانبۀ علمی قرار گیرد

  پایان .با عرض حرمت 
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  مقالۀ سيزدھم

  

  !چرا تاريخ را تحريف ميکنند؟
  

  )سپتمبر١٣-پيکار پامير(

    

زھره یوسف " من، برای نخستین بار، با تماشاه برنامۀ تلویزیونی بانو 

پنجمین سالروز اعادۀ استقالل افغانستان، که چندی قبل بمناسبت نود و" داوود 

" ازطریق امریکا پخش گردید، با سیما و صدای یکی از ھم میھنانم بنام 

البته نه تنھا صدا وسیمای این ھم وطن برایم . آشنا شدم" داکترزمان ستانی زی 

، بلکه اظھارات بی بنیاد ایشان ) یعنی اورا ھیچگاه ندیده بودم( تازه گی داشت

وارونه سازی  مسایل مربوط به آزادیخواھی مردم افغانستان وحصول بخاطر 

استقالل سیاسی کشور تحت زعامت وقیادت اعلیحضرت امان هللا خان 

 .  نیزبرای من، ھم نو بود و ھم تعجب آور

پرداخت  و به وی " ستانی زی " ابتدا، گردانندۀ برنامه، به معرفی آقای 

را قایل ) شینۀ تدریس درچند دانشگاه امریکایی با پی(مرتب ِبلند ِعلمی و سیاسی 

ًاما، آنچه را متعاقبا اززبان مھمان برنامه  راجع به مسایل تاریخ معاصر . گردید

کشور، بخصوص در ارتباط به  تاریخ دھۀ دوم قرن بیستم افغانستان، 

بخصوص پیرامون اسارت ملی، مبارزات استقالل طلبانۀ ملت، جنگ استقالل 

رتانوی و باالخره حصول این ودیعۀ بزرگ انسانی تحت قیادت علیه ھند ب

ًاعلیحضرت امان هللا خان  شنیدم، واقعا بھت زده شده و آنگاه، درمورد 

زیرا آنچه . شخصیت علمی، افکار و اندیشۀ سیاسی و صفای باطنش تردید کردم

 . ًاوگفت، کامال مغایرحقایق تاریخی افغانستان بود و ھست
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و شنیدن " ستانی زی " د تنھا من از دیدن  آقای تصورمیکردم شای

اظھارات بی بنیادش تکان خورده باشم، و اما، وقتی  نشریه ھای الکترونیک ، 

را "  گفتمان دموکراسی " و "  جرمن آنالین –افغان " بویژه ، وبسایت 

مرورکردم، فھمیدم که تعداد زیادی ازدانشمندان، سیاسیون و تاریخ نگاران 

 . ن نیزدر این مورد متعجب و متأثرشده اندافغانستا

ًنمیخواھم مقدمه گویی را بیش از این به درازا بکشانم و میروم مستقیما 

و سپس می پردازم به ارائۀ " ستانی زی " بر سر ِ نکات عمدۀ سخنان آقای 

 : پاسخ دربرابر ھر یک از نکات مورد نظر

" غلط است و " الل استرداد استق" ایشان گفتند که به کاربرد کلمۀ 

ھم مورد نه دارد و دلیلی که در این زمینه ارائه نمود، " تجلیل ازروزاستقالل

این بود که افغانستان قبل ازآن ھم آزاد بود، یعنی مستعمره نبود، پس ادعای 

 .  حصول استقالل، حرف وادعای واھی بیش نیست 

اه نیرو ھای ًبه گمان من، ایشان غالبا چنین برداشت کرده اند که ھرگ

) مانند ھندوستان سابق( استعماری درداخل جغرافیای افغانستان 

حضورمیداشتند، دران صورت میشد افغانستان را مستعمرۀ بریتانیا نامید و اال، 

اگرچنین باشد . مفھوم مستعمره پیرامون افغانستان ِآن روزگار مصداق نمی یابد

ًوم صرفا کالسیک مسأله پیچیده ، به معنی و مفھ" ستانی زی "که گفتیم، آقای 

مستعمره باساس . وبه گوشه ھای دیگرمفاھیم استعماری توجه نکرده است 

کسی یا قدرتی که به ناحیه یا سرزمینی دیگر " تعریف کالسیک آن، عبارت از 

، " غرض تصرف و آباد سازی رفته ازمنابع طبیعی  و انسانیش بھره مند گردد

تعماری ھیچگاه آرزوی آباد سازی و یا شگوفا ھمه میدانند که قدرتھای اس(

سازی سرزمین مستعمره را نداشته، بلکه از شیرۀ جان وروان باشنده ھای 

، و اما این نکته قابل فھم ) مستعمرات ، تغذیه نموده خود شان را آباد میسازند

است که  ازسالھا بدینسو، در کنار کلونالیسم یا استعمارکھن، نیوکلونالیسم یا 

یعنی استعمارگران جھان باساس تجارب . عمارنو نیز وجود داشته است است
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کافی که ازحساسیت ھا، قیام ھا و مقاومت ھای پیگیرمستعمرات بدست آوردند، 

به این نتیجه رسیدند که با رویکار آوردن امیران و دستگاه ھای حکومتی مطیع 

، بگونۀ ) بدون حضورمستقیم درجغرافیای کشور مستعمره( و دست نشانده 

بھترو بی درد سر تر میتوانند به مستعمره سازی ونگھداری مستعمرات خویش 

پس، کلیه سیاسیون، تحلیلگران، مؤرخان، . درگوشه و کنارجھان ادامه دھند

مبارزان، محققان و دانشمندان ما به این واقعیت تلخ اذعان دارند که انگلیسھا، 

 کابل و حصول تعھدات کتبی و لفظی با آوردن امیرعبدالرحمن خان ازتاشکند به

از وی که عبارت از ھمان اطاعت محض از دستورات مقام ھای ھند برتانوی 

سالیانه در برابر خدمتگزاری به " عطیه " در مورد سیاست خارجی ، پذیرش 

آنھا، سرکوب آزادیخوھان واقعی، منزوی نگھداشتن کشورازجھان، 

سرحدات افغانستان ، تحویل دھی اختیارداشتن انگلیسھا در قطع و وصل  

بخشھای وسیع ازخاکھای کشور به ھند برتانوی و باالخره، خوار نگھداشتن 

سیاسی (ملت آزادیخواه افغانستان درتحت حاکمیت خشن و سرکوبگرانۀ دایمی 

، کشور ما را به مستعمرۀ خویش مبدل نموده دست و پای مردم ما ) نظامی –

ود که رژیم دست نشانده  و دستگاه ِدار و تازیانۀ بھمین دلیل عمده ب. را بستند

امیر عبدالرحمن خان، در درازنای بیست سال، با قیام ھای اعتراضی و آزادی 

جویانۀ مردم افغانستان و لشکر کشی ھا و سرکوب ھای خونین درسراسر 

 . مملکت سپری شد

امیرحبیب هللا خان نیز که فرزند ھمان خدمتگزاروفا دار انگلیس 

بود و با خوی و بوی خاص اطاعت گرانه از اربابان ھند ) دالرحمن خان عب(

برتانوی به امارت رسیده بود، ھمان اسارت و انقیاد سیاسی دوران پدر را 

پذیرفت و مدت ھجده سال تمام ، ملت شھیر افغانستان را ھم ازجھان منزوی 

 درک و یعنی باساس. نگھداشت و ھم ازنعمت آزادی و استقالل محروم نمود

 .  تعریف  ازاستعمارنو، افغانستان ھمچنان مستعمره باقی ماند
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، افغانستان دران زمان و قبل ازان آزاد "ستانی زی " اگربه قول آقای 

بود، پس خیزشھا، اعتراضھا، مبارزات روشنفکرانه و مشروطه خواھی ھای 

ن جان سپارانه مردم ما به چه منظور صورت میگرفت؟ آیا سلول ھای زندا

مملو ) امیرعبدالرحمن و امیرحبیب هللا (ھای مخوف دوران امارت پدر و پسر 

ازشخصیت ھای آزادیخواه و ضد استعمارانگلیس نبود؟ آیا قلب جامعۀ 

ًافغانستان جدا برای رھایی از زیر یوغ استعمار انگلیس نمی تپید؟ و آیا 

تگاه ِ خونریز ھزاران انسان عدالتخواه ، استقالل طلب و ضد انگلیس توسط دس

 امیربکام مرگ سپرده نشدند؟ 

این ھمه اعتراض ھا و قربانی ھا و نا راحتی ھا در درون جامعه برای 

 چه بود؟  

درجای دیگرگفتند که سردار نصرهللا خان غرب " ستانی زی " آقای 

دیده  و طرفدار نھضت بود، امان هللا خان شانس رسیدن به قدرت را نداشت ، 

صرهللا خان کودتا صورت گرفت و امان هللا خان جنگ استقالل مگر در برابر ن

را بخاطر انحراف افکار عامه از مشکالت داخلی به مسایل خارجی، به راه 

 : باید برای ایشان گفته شود که . . .  انداخت و 

با ) امیرعبدالرحمن خان( نصرهللا خان تنھا یکبارازطرف پدرش -١

حتاطانه و متملقانه به انگلستان نزد ملکۀ آن دستورات کتبی و شرایط  بسیار م

 . کشور فرستاده شد وبس

 نصرهللا خان از سوی پدر ولیعھد نبود، بلکه  تنھا درامورمالی -٢

 .توظیف شده بود 

نصرهللا خان شخص سخت محافظه کار، طرفدار مدارا با استعمار ) ٣

 انگلیس و بد بین به معارف و ترقی بود 

شتر ارتباط با سران قبایل و شخصیت ھای سنتی و نصرهللا خان، بی) ٤

. سلطنت طلب داشت و محبوبیت وی نیز در چنین یک حلقۀ خاص محدود میشد

خود، اعتراف میکند که او نمی خواست با انگلیس " ستانی زی " چنانکه آقای 
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روان . ھا بجنگد تا معاش مستمری خودش و اعضای خانوادۀ شاھی قطع نشود

"  مینویسد "  چاپ کابل -افغانستان درمسیر تاریخ  " ٧٢٠ۀ شاد غبار درصفح

محدودساختن چند باب مکتب { نایب السلطنه سردار نصرهللا خان به این ھم 

قانع نبود و در دربار عام به امیر پیشنھاد الغای } دربحبوحۀ مشروطه خواھی

مدارس موجودۀ کابل را کرد و گفت  از معارف مشروطه میزاید و مشروطه 

 ." نقطۀ مقابل تسلط شرعی سلطان است 

شھزاده عنایت هللا خان نیزبا محافظه کاریھای آشکارش، به ھیچوجه در 

 . میان مردم افغانستان محبوبیت نداشت

، با آنکه ولیعھد رسمی پدر نبود، )امان هللا خان ( واما، عین الدوله 

ماسھای بابرخورداری ازتربیت خاص فکری، آموزشھای سیاسی و مردمی، ت

ممتد با شخصیت ھای روشنفکرو بخصوص مشروطه خواھان دربار، 

احساسات استقالل خواھی، دلسوزی ھا و سخاوت ھا برای مستمندان ، ضدیت 

با انقیاد خارجی و عشق به ترقی و پیشرفت، ازقبل در دلھای مردم افغانستان 

 که و شانس بزرگ دیگری که نصیبش شده بود، این بود. جا باز کرده بود

درموقع قتل پدرش که درلغمان صورت گرفت، وی به نیابت امیربرتخت 

فرمانفرمایی درکابل تکیه زده بود، کلید خزینۀ ارگ را بر کف داشت و ارتش 

پس برای رسیدن به تاج و تخت، نیازی به کودتای . نیز در تحت امرش بود

 خان ، چنانکه نصرهللا. نظامی نداشت و باید اعالم پادشاھی میکرد که کرد

 .  عنایت هللا خان و دیگران بدون درنگ به کابل آمده به  وی بیعت نمودند

برای اکثریت مردم ما قابل درک نیست " ستانی زی " این سخن  آقای 

و توضیح الزم ھم " اعالن عجوالنۀ جنگ با انگلیسھا اشتباه بود " وقتی میگوید 

 یکطرف جانب ھند برتانوی نمیدھد که اشتباه اینکار در کجا بود؟  چون از

ھرگز حاضر نبود بدون جنگ دست از سر افغانستان بردارد و از سوی دیگر، 

حلقات روشنفکری ، گروه ھای مشروطه خواه و قاطبۀ مردم افغانستان آمادۀ 

چنانکه وقتی اعالن . جنگ برای حصول آبروی سیاسی از دست رفتۀ شان بودند
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ن صورت گرفت، بالوقفه به استقبال جنگ از سوی دولت اعلیحضرت امان خا

باز، اگرامان هللا خان . گرم و صمیمانۀ اکثریت مطلق مردم مامواجه گردید

ًدست به چنین اقدام عاجل نه می زد، بسیارمحتمل بود جانب انگلیسھا لزوما و 

با کمایی کردن وقت، دست به لشکر کشی به سوی افغانستان می زدند، زیرا 

ستان، به ھیچصورت بروفق میل شان به جریان نیفتاده چرخش اوضاع در افغان

 .  بود

را در قبال حصول استقالل " خیری " ًاوال ھیچ " ستانی زی " آقای 

" خیر " سیاسی کشورسراغ ندارد و میفرما ید یگانه خیری که میشود آنرا 

 .  گفت، عبارت از اجازه دادن سفارت روس درافغانستان بود و بس

زیرا اقدام به .  بیشتر از پیش مغشوش ومتعجب میشود در اینجا، انسان

ُجنگ علیه انگلیسھا، بلند کردن فریاد استقالل خواھی و به راه افتیدن آنھمه جنب 

بلکه . و جوش سراسری، تنھا به منظور اجازه دادن سفارت روس در کابل نبود

ه شاید خیراین رویداد به مراتب گسترده تر، حیاتی تر و حتا جھانی تر بود ک

ھموطن دانشمند ما ھنوز قادرنشده باشد آنھمه خیر و منفعت ناشی از حصول 

آنچه .  میالدی را بشناسد یا بپذیرد١٩١٩استقالل سیاسی افغانستان در سال 

ًکامال مبرھن است ، اینست که اعلیحضرت امان هللا خان پس از حصول 

 با شوروی ، استقالل سیاسی کشور، دربخش سیاست خارجی خویش، نه تنھا

. بلکه با سایر کشورھای جھان رابطۀ وسیع تجاری و دپلوماتیک  برقرارنمود

میخواھد مغایر واقعیت ھای تاریخ سخن " ستانی زی " معلوم نیست چرا آقای 

 گوید؟  

واما در مورد عقد قرار داد با ھند برتانوی باید گفت که آری ، نخستین 

 ازجنگ استقالل خواھی میان افغانستان قرار داد پنج ماده یی صلح که فقط پس

و مقام ھای ھند برتانوی به امضا رسید، لغزش علی احمد خان لویناب بحیث 

رییس ھیأت افغانی موجب شد که تنھا صلح میان دو کشور برقرار گردد و اما، 

امضای این قرار .  سایر خواسته ھای برحق  جانب افغانستان برآورده نه شود
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 ھیأت افغانی مگر به ھیچوجه اصل مسأله را که عبارت از داد و لغزش رییس

 .  اقدام به جنگ، خواست استقالل سیاسی و طرد استعماربود، منتفی نمیکند

در جای دیگر گفت که امان هللا خان قبالۀ ) ستانی زی ( این ھموطن ما 

به خاکھای افغانستان را برای انگلیسھا داد، درحالیکه قبالۀ خاکھای افغانستان 

ھند برتانوی را نه اعلیحضرت امان هللا خان، بلکه قبل از او، شا ه شجاع 

ًالملک، یعقوب خان و امیر عبدالرحمن خان رسما و آشکارا امضا نموده به 

 .   جانب ھند برتانوی سپرده بودند

البته میتواند بگوید که امروز افغانستان باساس اصل " ستانی زی " آقای 

شغال شده و ھم مستعمره گردیده است ، زیرا از سیزده تعریف کالسیک، ھم ا

سال بدینسو، ھم حکومت حامد کرزی یک حکومت دست نشانده و دست نگر 

ًاست و ھم نیرو ھای مسلح خارجی عمال در خاک ما حضور دارند وباالی 

باقی می ماند تجلیل از روز حصول . سرنوشت ملی ما امر و نھی میکنند

 .  تان که آنھم به نظرایشان واھی میباشداستقالل سیاسی افغانس

باید گفت که تجلیل ویا یاد بود ازاحساسات ، اقدامات ، جانثاریھا و 

 میالدی علیه ھند برتانوی ١٩١٩استقالل خواھی ھای مردم غیور ما که درسال 

این تجلیل ھا و تکریم ھا . صورت گرفت، درھرحالتی بجا و صواب است 

ف به جانبازی ھای برحق مردم ما ارج و ارزش بخاطر اینست تا از یکطر

گزاشته به اذھان و خاطر ھا ی نسل ھای آینده باقی بماند و از سوی دیگر 

موضوع استقالل خواھی ساکنان این سرزمین در برابرقدرت ھای استعماری 

زمان برجسته ساخته شده با این وسیله، تالش بعمل آید تا فرزندان صالح و 

 .  د احیای ارزش ھای از دست رفته برآیندصادق میھن، در صد

انتظار داریم با در نظر داشت موقعیت علمی و " ستانی زی " از آقای 

سیاسی خویش، به واقعیت ھای تاریخی سرزمین غمدیدۀ افغانستان، آنسان که 

   پایان    . بوده و واقع شده  اند ، اعتراف فرمایند
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    مقالۀ چھاردھم

  

    

    اعuن ويسرای انگيس

    

    دربرابر شاه جوان وآزادی خواه افغانستان

 

  )يک سند مھم تاريخی از آرشيف ملی ھند درمورد جنگ سوم افغان(

  پوھنمل رحيمه  استاد تاريخ  تعليم وتربيه:       تھيه کننده سند

    

    پروفيسورعبدالخالق رشيد: نويسندۀ مقاله 

 

افغان است  اعلحضرت غازی امان هللا شاه  ازتبار آزادیخواھان جوان 

که نه تنھا دراذھان عامه افغانستان بحیث سمبول آزادی سیاسی کشور شناخته 

شده بل مردی است که بدون شک پیام آزادی انسان را درزمان زمامداری اش 

وقتی ما تاریخ معاصر . سرخط ملل قرارداد وبخاطر آن تا آخر زندگی کوشید

نه  ونیمه آزاد دوران تسلط ھندوستان را ورق میزنیم ، وقتی مطبوعات پر دام

منحوس دولت بریتانیا کبیر را به مطالعه میگریم ، درمیابیم که ایشان تا آخرین 

دم حیات سرافرازخود جنبش آزادی خواھی آسیا علیه انگیس را توسط افراد 

وگروه ھای روشنگرومبارزاین قاره رھنمایی کرد وآزادی را یگانه راه نجات 

  . مود کرد از استعماربریتانوی وان

که بنام )  سوبھاش بابو  (سوبھاش چندربوس  مبارز نستوه ھند

رھبرسرکش از اصول مبارزه عدم تشدد گاندی شھره یافت درمبارزه علیه 
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انگلیسھا از دوکتورین شاه امان هللا استفاده کرد وھمیشه  دربیانات پرشورخود 

درس آزادی « : به مردم استعمارزده ھند ھوشدارمی داد واعالم میداشت که 

  .» را باید از افغانھا آموخت 

 ازین التیمام ملی  این بود که افغانھا برھبری شاه سوبھاش بابوھدف 

جوان خود توانستند کشورش را از یک طاقت بزرگ دنیا آزاد سازند ، باید 

می رسید نیز باید )  البته درآن زمان (ھندیھا که نفوس شان به چھارصد ملیون 

 این ملت مانند افغانھا برخیزند وھندوستان بزرگ و پھناور را بخاطر داعیه

سوبھاش بابو علیه گاندی قرار گرفت و راه عدم تشدد را . آزادی نصیب نمایند

برای  ملتی که میتوانست انگلیسھا رابا زور شمشیر از نیم قاره ھند برانند  پیام 

  .   آور  موفقیت علیه استعمارناکافی خواند

ر واستعمارگر مدت  دو قرن واندی بر شبه قاره ھند انگلیس مغرو

حکمروایی کرد ، ولی طی این مدت  با مقاومت ھای پیھم مردم شبه قاره 

 که الھام گیرنده از ١٨٥٧درگوشه وکنار آن روبرو گردیدند، انقالب سال 

بود ضربه ای شدید برپیکرستم ) ١٨٤٢(شکست فاحش انگیسھا درافغانستان 

ارد آورد ولی با تآ سف که با شکست مبارزین ھندی  خصوصآ گرانه استعمار و

که داستان تراژیک این جنگ نافرجام  را شاعر . مسلمانان ظاھرآ انجام یافت

نیزبه ) دستنبو(برازنده زبان دری واردو میرزا غالب دھلوی دراثرماندگارش 

  .  خامه گرفته است

ستان برھبری نخستین شکست امپراتوری خود کامه  دوران  از افغان

وتمام آن . غازی امان هللا خان، شھریار خود مختار این کشور آغازگردید

امتیازات که پدر وپدرکالن بزرگوارش از انگلیسھا بدست می آورد درمقابل 

اعادۀ آزادی افغانستان به باد ھوا گرفت وآنرا براساس خواست مردم و 

نگیسھا که تا آن دم روشنگران ترقی خواه و مشروطه خواه رد کرد، و با ا

سرنوشت سیاست خارجی  افغانستان را به طور غیرمستقیم در کنترول خود  

داشتند وداوطلبانه  بالفعل  وبالقوه آماده نبودند تا افغانستان را بحیث یک 



 ٢٨٠                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظیفۀ عناصرملی است

کشورآزاد و دارندۀ خودارادیت  که اراده سیاسی را در دست خود داشته باشند 

لھذا موضوع مقابله با انگلیسھا .  یصله نمایدبرسمیت بشناسند، از راه شمشیر ف

  .درسه جبھه قندھار، پکتیا، ومشرقی مطرح گردید

 ما نمی گویم که قوت ھای افغانی درتمام جبھات مقاومت  درنبرد برحق 

شان درمقابل دشمن تا دھن مسلح  پیروز بوده اند، قوای افغانی  مشکالت 

نیزی آنرا با ذلت ونا آگاھی تمام به زیادی داشت ولی نه آنقدر طوریکه آقای ستا

باید گفت که نویسندگان انگلیس در رابطه . گونه خنده آور آن مطرح می سازد

به بیان حقایق درباره شخصیت امان هللا خان و آزادی کشورما نسبت به آقای 

  :   ستانیزی واقعبینانه تروافغانی تر موضع گرفته اند به گونه مثال 

  “The end of the first world war, during which 

Afghanistan  remained neutural  left  a declining Britsh 

Raj to the south and an ambitious new Soviet Communist 

 nation to the north . emir Amanullah began a small –scal 

insurrection a gainst the Britsh in ١٩١٩- henceforth to be 

known as the Third Afghan War- which the Britsh won 

militarly but which  the Afghans won politically. They 

would now control their own foreign affairs and have real 

independence from Britsh. But this was no gurantee of 

stablility.”  (Robert Fisk,  The Great War For Civilisation, 

New york ,٢٠٠٧ P٤٤" (  

در پایان جنگ اول جھانی  ، زمانی که افغانستان در  " :ترجمه

جریان آن بحیث یک کشور بیطرف باقی  ماند ؛ درھمین حال انگلیس 

درحال زوال را درجنوب  وکشورشوروی درحال پیشرفت را در 

سرکشانه راعلیه شمال داشتند، امیر امان هللا حرکت کوچکی 

 آغازکرد، آنچه که بعدآ به  نام ١٩١٩زمامداری انگلیس در سال 
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 جنگی که درآن بریتانیا برد نظامی و –جنگ سوم افغان مسمی گردید 

افغانستان برد سیاسی داشتند ؛ ازین ببعد میتوانند سیاست خارجی 

خود را خود شان کنترول و آزادی واقعی  را ازانگلیس ھا  داشته 

  "  .لیکن درین مورد برای ثبات کشور ضمانت وجود نداشت . ندباش

ای کاش آقای ستانیزی حد اقل بحیث کسی که درآن خاک آزادگان چشم 

به دنیا گشوده است، به اندازه این نویسنده انگلیس با رحم و قضاوت  برخورد 

  .عقالنی میداشت

را برنده  افغانستان به رھبری اعلیحضرت امان هللا خان توانست خود 

به نظرما افغانھا دردوجبھه قندھاروپکتیا برد وپیروزي نظامی (میدان سیاسی 

آنچه  که .  دربرابر امپراطوری  استعماری انگلیس  اعالم نماید) نیزداشتند

درھرزمان ودرھرنظام جھانی  مھمترو سازنده تر از برخورد نظامی و آمادگی 

ی که نباید از یاد برد این است که  نکته جالب. ھای لشکری  به حساب آمده است 

برای دولت امانی را ) عدم تضمین ثبات (نویسندۀ انگلیس با واقعبینی  موضوع  

آگاھانه  گوشزد می کند ، یعنی   دوام کدورت و توطئه ھای شوم دولت و قوای 

استعماری دربرابر افغانستان و شخص غازی امان هللا خان که  بعدآ  براثر 

د قوای مسلح وشبکه جاسوسی انگلیس درمنطقه علیه نظام نو به تالش ھای ممت

آزادی رسیده افغانستان به گونه آشکارا دوام یافت که درنتیجه آن نظام 

تجددخواه و مترقی  امانی توسط عمال جیره خوار، دست نشانده و بی مایه 

 چون زمامداران  امروز که بدون اشاره امریکای غاصب کاری کرده نمی توانند

  . با سقوط مواجه گردید

با تایید از ابراز انزجاردانشمند فرھیخته کشور کاندید اکادیمسن 

سیستانی که شخص نا آگاه و  بی بند و بار را در برابرحقایق تاریخ 

اینک یکی . معاصرافغانستان  به مردم وجوامع اکادیمیک دنیا برمال ورسوا کرد

رال ھند بریتانوی  درجریان از اعالنات که ازطرف شخص ویسرای وگورنرجن

جنگ ومقابله مردم افغانستان با انگیسھا درسه جبھه بزبان پشتو ازطریق 
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طیارات و شبکه ھای جاسوسی درسرحد و افغانستان پخش گردیده بود، 

بدسترس شما دوستان قرارمی دھیم تا از روی آن بخوبی بدانیم  که شاه امان 

یس کینه بدل دربرابرآن ناجی استقالل هللا خان جوان کی بود وچه کرد، وانگل

کشور چه نیتی داشت؟ وآقای ستانیزی ووطن فروشان ومسخ کنندگان تاریخ 

وفرھنگ کشورآزاده ما چه نا بکاری ھای باورنا کردنی را بحیث پروژه ھای 

 استعماری برھبری انگلیس و امریکا روی دست  نه گرفته اند ؟      

 

 دوست این اعالن را بخوانید ونطرتانرا دوستان ارجمند وافغانھای وطن

 آزادی داده نمی شود بل گرفته می "صادقانه درباب مردی که می گفت 

  . این ھم اعالن ویسرای وگورنر جنرال ھند بریتانوی.  ابراز دارید! " شود

  اعuن

له جانب دسرکارانگريزی په طرف د ديانتدار  اوبھادر خلقود 
  افغانستان 

  

ه قدیمې زمانې نه سرکار انګریزی اود افغانستان تاسو خبرشۍ چې ل

سلطنت په منځ کې دوستی او اتحاد موجود دی اوستاسو دنیکونو په وقت کښ 

چه روس په افغانستان ظلم کول شروع که  ، سرکار انګریزی  

دامیرعبدالرحمان په درخواست مداخلت وکه ، او ډیرتکلیف  اوخرڅ سره روس 

وھغه یی ظلم نه اودافغانستان په آزادۍ کې له لره یی دجنګ ویره ورکړه ا

مداخلت کولو نه منع که ، په دي شان سره افغانستان او سرکارانګریز په منځ 

کې دوستي مضبوطه شوه ـ چنانچه دخپلې دوستۍ په ثبوت کې سرکارانګریز 

امیرعبدالرحمان خان لره توپی او ټوپک او کارتوس او یو لوی امداد د رپو 

ه ددې چې ھغه خپل ملک مضبوط ولی ، او روس په خالف ورکه ، دپار

دافغانستان آزادي قایمه وساتی ، ھرکله چې امیرعبدالرحمان خان په سرکار 

انګریزي اعتباروکه  اومعلوم یی وکه چې د سرکار دښمنان دھغه دښمنان دي ، 
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ھغه سرکارسره د دوستۍ عھد نامې وکړې چې ھغوی په ذریعه ھغه خپله 

بوطه کړه  اوخپل ملک دپاره یی امن پیداکه اوھرکله چې ھغه لره پادشاھی مض

  . څه تکلیف پیښیده ھغه به له سرکارنه مدد وغوښت 

دھغه زوی امیرحبیب هللا خان ھغه عھد نامی چه پالریی کړې وې 

صداقت سره مضبوطی کړې اوھغه دوستی چه سرکار سره قایمه شوې وه 

نیا په جنګ کښ مبتال وه ھغه د سرکار جاری وساتله ، په ھغه وقت چه ټوله د

عاقالنه نصحت باندی عمل وکه اوخپل رعیت یی دجنګ له خطر بچ که ، اګرچه 

په ھغه وقت کۍ ھم شریرو مفسدانو افغانستان لره په جنګ کښ د مبتال کولو 

کوشش کړی و، چه دھغه نتیجه دافغانستان اود افغانستان دخلکو تباھی وه ـ په 

ۍ چه امیرحبیب هللا خان خپلې عھد نامی پابندۍ په ذریعه عوض دھغې وفادار

قایمه وساتله ، سرکار دھغه نقدی امداد زیات که ، اوھغه لره یی یو کروړ 

روپۍ په طور دانعام ورکړی او امید پیدا شو چه جنګ نه پس دا دوستۍ به نوره 

، په ھغه جنګ کښ چه ډیرقومونه ورکښ پرله پسې تباه شو . ھم مضبوطه شي 

 .  سرکار فتحیاب شه او له وړاندی نه زیات طاقتور ثابت شه

چه امیرحبیب هللا خان په غدارۍ ووژلی شو ،سرکار ډیرزیات افسوس وکه ، 

چه امان هللا . اوپه ټول ھندوستان کښی دغم اظھار دپاره حکمونه جاري شو

خان خپله تخت نشینی مشھوره کړه ،ھغه لره سرکار تحریرپه ذریعه دخپلې 

وستۍ یقین ورکه او نصیحت یی وکه چه که دخپل پالر اونیکه په الر روان د

شی اوخپل ملک دپاره د امن او د اقبال باعث وشي  په اول کښ امان هللا خان 

دباھمی دوستۍ اظھار وکه اوھندوستان ته یی  یو نوی سفیر سره دیوې 

پس چه ) موده (مراسلې چه د دوستۍ خیاالتو نه ډکه وه ،ولیکلو ، لیکن لږ مده 

امان هللا خان دخپل پالر قاتالنو دبریت په باب کښ او د نورو خلقو سزا په 

متعلق شریعت نه مخالف کاروایی وکه ،په  رعیت کښ یی  نا راضگي پیدا شوه 

اوددې ناراضګي  د دفعیه دپارھغه دسرکار انګریزي په برخالف جنګ شروع 

یی محض خپل غرض دپاره اودخپل که اود افغانستان دخلقو ځانونه اومالونه 



 ٢٨٤                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظیفۀ عناصرملی است

تخت ټینګولو دپاره  په خطر کښ واچول ، عالوه له دې نه ھغه د قرآن شریف 

ان هللا یآمر بالعدل واالحسان و ذالقربی وینھی عن الفحشاء  ( دحکمونو چه 

ط  واوفو بعھد هللا اذاعاھدتم والتقضو .والمنکر والبغی بعضکم لعکم تذکرون

)  ط.وقد جعتم هللا علیکم کفیآل ان هللا  یعلم ما تفعلون االیمان بعد لوکیدھا 

مخالفت نه ھم ھیڅ پرھیز ونه که،  که چیری خدای ناخواسته دافغانستان خلقو 

امان هللا خان لره په دی لیونی کار کې مدد ورکه نوھغوی به خپله 

باندې تباھی راولي ځکه چه سرکار بدعملو خلقو په خالف به ) ځانونو (څانونو

مجبورآ څه سنگین کاروایی وکی ، داخبره چه ددي سپیره زلمي خواھشونه بی 

بنیاد دي ، اوس ھم ډکه سخه ثبوت ته رسیدلی دی ځکه چه فوځونو لره یی 

شکست ورکړی شوی دی اودھغوی ډیرو فوځونو پیش خیمې چه سرکار جمع 

تان خلق آیا داسی به وی چه دافغانس. کولو کې لګیا دی ھغه نه توپی اخستی دي 

دی نا تجربه کارزلمي لره چه خپل شھید شوی پالر د یادګار نه او دخپل ملک د 

فایدی نه اود قرآن شریف حکمونو نه برخالف دی ، ددې خبرې اجازت به 

ورکوي چه ھغه دخدا نخواسته د افغانستان ښایسته ملک اود افغانستان بھادر 

لقو اوس ددي خبرې فیصله اودافغانستان بھادر خ. خلقو باندی مصیبت راولي 

تاسو سره تعلق لری چه آیا یو سرکښ زلمی دتاسو لره ھغو بی شماره 

نعمتونونه چه عبدالرحمان خان او جبیب هللا خان ستا سو دپاره حاصل کړی 

دی محروم  وکی ، دھندوستان د دوستي په وجه سره ستاسو زرګونه 

اره ھندوستان ته تراوسه سوداګران او لکونه پوندګان تجارت اومال خرڅولو دپ

راتلل اوھغوی یی به  دسرکار حفاظت الندې دتګ راتګ اوخپل دین پوره آزادی 

لرله ـ تاسو غواړۍ  چه اوس ستاسو سوداګران تباه شي اوتاسو او ستاسو 

عیالونه بی له جامو او نورو ضروری څیزونو چه ھندوستان نه به راتله  زندگی 

میرو نه چه په کوم کښ ھغوی د ژمي په بسر کړي  او ستاسو اوښان ھغو 

موسم کې څریدل بند کړي  شي اوتباه شي ، دا فیصله په تاسو منحصره ده ځکه 

چه سرکار انګریزي دا خواھش لري چه افغانستان ډیرعقلمند امیرالندي چه 
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ھغه عبدالرحمان اوحبیب هللا خان مرحومین په شان دخپل ملک دبھبودي 

ز سره دوستي لري ، بیا با امن او با اقبال او آزاد خواھان وي اوسرکار انګری

اوخود مختارشي ـ خدای تعالی د افغانستان خلقو لره توفیق ورکی چه ھغوی 

  . زر سمی الرې ته راشي 

  الردچمسفود

 وایسرای او ګورنرجنرال دھندوستان

 »سرحد سټم پریس پشاور: مطبعه 

   ٢٠١٤/ ٩/ ٢٤پایان 

  ون کابل رشید استاد پوھنت پروفیسور
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٨٦                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظیفۀ عناصرملی است

  

  

  مقالۀ پانزدھم

  

  در برابر در رابطه با اعuن ويسرای ھند بريتانوی

     شاه آزادی خواه افغانستان غازی امان هللا خان

  

  )٢٨/٩/٢٠١٤-داکتر زمانی(

    

مضمون جالب جناب پروفیسور عبدالخالق رشید، استاد پوھنتون کابل،  

بر شاه جوان و آزادی خواه اعالن ویسرای انگلیس در برا«تحت عنوان  

که بر مبنای  یک سند مھم تا ریخی از  آرشیف ملی ھند به ارتباط " افغانستان 

، سندی که توسط محترمه پوھنمل رحیمه، استاد تا ریخ »جنگ سوم افغان

بنشر » افغان جرمن آنالين «پوھنتون تعلیم وتربیه تھيه شده و در پورتال وزين 

  . نمودرسيد، توجه بنده را جلب 

 ۱۹۱۹ مى سال ١٠اين سند در اصل  اعالميۀ تبليغاتى مؤرخ 

، چيلمسفورد، آغاز "و گورنر عمومى ھند بريتانوى)  نائب السلطنۀ(وايسراى "

شايعات و جعل کارى اسناد در برابر غازی امان هللا خان توسط انگليس ھا 

حريف افکار بوده ومنشأ شايعاتی بشمار ميرود که گويا امان هللا خان براى ت

  . عامه و پوشاندن ضعف خود دست به جنگ زد

چون انگلیس ھا ميدانستند که استحکام و تقويت  دولت امانی ، سلطۀ 

لذا با . شانرا در مناطق جدا شده از پیکر افغانستان نیز به مخاطره مى اندازد

اعالن جنگ سوم افغان و انگليس تحریکات، تبليغات و تخريبات نامرئی و آشکار 



 ٢٨٧                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظیفۀ عناصرملی است

ًتقريبا تمام منابع رسمى . شان  علیه  غازى امان هللا خان نيز شدت يافت 

انگليسى کوشيده اند جنگ استرداد استقالل يا جنگ سوم افغان و انگليس را کم 

آنھا نه تنھا بيشرمانه ادعا کرده اند که نتيجۀ  جنگ به نفع . اھميت نشان دھند

که گويا سبب اصلى جنگ مشکالت بريتانياى کبير تمام شده است، بلکه ميگويند 

داخلى امان هللا خان  بود که از رھايى اعضاى فاميل مصاحبان  يا يحيى خيل ، 

که در مرگ امير حبيب هللا خان مورد شک قرارداشتند،  ومحکوميت نصرهللا 

بعضى از مغرضين و متعصبين افغان  و شاگردان شان ھم که  . خان ناشى ميشد

يگانگان تماشا ميکنند، ادعا ھاى  انگليس را تکرار صورت شانرا در آئينۀ ب

نموده، ميگويند که انکشافات بعدى روابط افغان و انگليس واعالن جنگ  نتيجۀ 

گويا امير جوان مجبور بود با اعالن جھاد .  مستقيم ضعف امان هللا خان بود

ه عليه انگليس قھر مردم  و افکار عامه را ازخود منحرف ومتوجه دشمن ديرين

 ) .   ۱(خود انگليس سازد 

 

ًقابل یادآوريست که اين شايعه بعدا در راپور ھاى متعدد تکرار شده و 

 The Fallيا » سقوط امان هللا«منبع آن راپورى قلمداد شده، که تحت عنوان 

of Amanullah توسط  تورن رابرت نويل گرلينگ سکات  به انگليسى  

 استخبارات انگليس دفتر ھند بريتانوى،  ترجمه شده و در آرشيف اسناد محرمانۀ

ًاين راپور عمدا و يا سھوا به ) .  ۲(فعال در کتابخانۀ بريتانيا، موجود است  ً

شخصى بنام  منشى على احمد خان نسبت داده شده که از غزنى بوده و ازينکه 

گويا منشى دربار امان هللا خان بوده، معلوماتش به اندازۀ کافى و  مؤثق  

ٔشده است و متاسفانه به نادرستی مورد استفاده يکی از مؤرخين محترم  خوانده 

داکترحسن [» د باچا امان هللا واکمنۍ ته يوه نوې کتنه«ٔافغان ونويسنده کتاب 

ًاين راپور  اصال از شيخ محبوب علی خان .  ھم قرار گرفته است ] کاکړ

گرامی ميتوانند سکرتر امور شرقی انگليس در سفارت کابل بود و خوانندگان 



 ٢٨٨                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظیفۀ عناصرملی است

ٔبازنگری دوره امانی و «  کتاب ۱۶۵ٔدرين زمينه معلومات بيشتر را از صفحه 

  .  توطئه ھای انگليس  بدست آورند

برای آنکه خوانندگان  محترمی که به زبان ملی پشتوی ما دسترسی 

کامل ندارند، ھم از متن اين سند تبليغاتی و تخريبی  آگاھی پيدا کنند، اينک متن 

« ٔآنرا که از متن اصلی انگليسی ترجمه شده و در ضميمه پنجم کتاب دری 

 در ۵۹۲ تا ۵۹۰صفحات » بازنگرى دورۀ امانى وتوطئه ھاى انگليس

 ) . ۳( ميالدی بنشر رسيده است، کاپی و تقديم ميکنم ۲۰۱۳زمستان سال 

 

   :ضميمۀ پنجم 

  ترجمۀ درى يکى ازاعuميه ھاى  تبليغاتى وايسراى ھند

 مى بچاپ ١٠يۀ ذيل نخست در روزنامچۀ فوق العادۀ ھند بتاريخ  اعالم

ً براى معلومات عامه پخش و بعداتحت ٩١٢رسيده، توسط اطالعيۀ شماره 

 از طرف وزير امور خارجه ١٩١٩ ماه مى ١٣الف، مؤرخ -٨مکتوب شماره 

براى حکومت ھند بريتانوى  به سر دبيران حکومت ھاى مدراس، بمبى، بنگال،  

.  ، پنجاب، برما، بيھار، واليات مرکزى، آسام و دھلى فرستاده شده  است آگره 

در مکتوب ذکر شده است که اين اعالميه به زبانھاى پشتو و فارسى در 

افغانستان پخش شده و سفارش ميشود که آنرا بين جوامع افغانى ھند و ھمچنان 

  .براى پروپاگند عمومى مورد استفاده قرار دھيد

  !اع و صادق افغانستاناى مردم شج«

  برشما معلوم باد که  از سابق دوستى و ائتالف بين بريتانياى 

در دوران پدران شما،  ھنگامى که روس بر .  کبير و افغانستان موجود است 

افغانستان ستم آغاز کرد، بريتانياى کبير به درخواست امير عبدالرحمن  مداخله 

 تھديد به جنگ،   روسيه را وادار کرد و بعد از مشکالت  و مصارف زياد، و

ساخت   از ستم دست کشيده، و از مداخلۀ بيشتر  در استقالل افغانستان 

.  بدين گونه دوستى بين افغانستان و بريتانياى کبير استحکام يافت . خوددارى کند
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براى  اثبات دوستى، بريتانياى کبير به امير عبدالرحمن  تعداد زياد توپ و تفنگ 

 کمک مالى بزرگ داد،  تا افغانستان قوى شده و در مقابل روس از و مرمى و

)  انگليس ھا(با اعتماد بر بريتانيا و دانستن اينکه دشمن . استقالل خود دفاع کند

دشمن او نيز ميباشد،   امير عبدالرحمن قرارداد ھاى دوستانۀ با بريتانياى کبير 

ًعالوتا .   کشورش آرامش بخشيدلذا او سلطنتش را نيرومند و به تمام. عقد نمود

  .ھر وقتى او دچار مشکالت بود، بريتانياى کبير به کمکش شتافت 

پسراو، امير حبيب هللا خان، صادقانه بر قراردادھاى پدرش صحه 

وقتى تمام جھان در .  گذاشت و دوستى  با بريتانياى کبير را مستحکم نگھداشت 

ريتانياى کبير را تعقيب نموده جنگ اخير درگير بود، او مشورۀ عاقالنۀ ب

اما در آن زمان ھم تعداد زيادى از .  مردمش را از وحشت جنگ حفظ کرد

اشرار فتنه انگيز ميخواستند با کشاندن افغانستان  به جنگ سلطنت و مردم را 

بريتانياى کبير پول مستمرى امير حبيب هللا خان را بخاطر وفادارى .  نابود کنند

رد، به او مليون ھا روپيه ھديه داد و خواھشمند بود بعد از در تعھداتش زياد ک

و از آن جنگى که ملت ھا را يکى بعد از .  جنگ دوستى شان حتى نزديکتر شود

ديگرى به نابودى کشاند، بريتانياى کبير پيروز  و از ھر وقت ديگر  نيرومند تر 

  .بدرآمد

نياى کبير با وقتى امير حبيب هللا خان به نادرستى کشته شد، بريتا

وحشت  و اندوه دچار شده  در سرتاسر طول و عرض ھند دستور  ماتم عام  

وقتى  امان هللا خان جلوسش را اعالم کرد، بريتانياى کبير بصورت . داده شد

تحريرى اطمينان دوستى داده  مشوره داد تا راه  پدرکالن و پدرش را تعقيب 

نخست امان هللا خان جواب .  نموده  و به کشورش صلح و کاميابى  بياورد

متقابل  دوستى داده  با نامۀ مملو از احساسات دوستانه  نمايندۀ جديد به ھند 

اما بسيار زود بعد از آنکه، مردم بخاطر تبرئه کردن بعضى از قاتلين . فرستاد

پدرش و محکوم کردن عدۀ ديگرى بدون محاکمه،  مطابق به شريعت اسالمى ، 

ى توقف اين  نارضايتى ، دشمنى عليه بريتانياى کبير را ناراض شدند، او برا
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ًدامن  زد، و مال و جان مردم افغانستان را صرفا بخاطر مقاصد شخصى و 

او ھمچنان با سرپيچى ازين فرمان قران . حفظ تاج و تختش به مخاطره انداخت 

ه خداوند به عدل و احسان و بخشش ب: ترجمه "   کريم  خورد نشد که ميفرمايد 

كند؛ خداوند به شما  و از فحشا و منكر و ستم، نھى مى; دھد نزديكان فرمان مى

و ھنگامى كه با خدا عھد بستيد، به عھد او وفا ! دھد، شايد متذكر شويد اندرز مى

و سوگندھا را بعد از محكم ساختن نشكنيد، در حالى كه خدا را كفيل و ! كنيد

دھيد،   يقين خداوند از آنچه انجام مىايد، به خود قرار داده) سوگند(ضامن بر 

  "! آگاه است

مردم افغانستان درين ديوانگى امان هللا خان را ) خدا ناخواسته(  اگر 

يارى کنند،  براى خود تباھى ببار خواھند آورد، چون بريتانياى کبير مجبور 

پوچى جاه طلبى ھاى  اين  .  خواھد بود به تمام بدکارى ھا جواب محکم بدھد

چون اردوى او  . ن بيمار  از ھمين  حاال در جبھۀ ډکه نشان داده شده است جوا

پا به فرار نھاده و توپ ھايش  بدست پيش اھنگان اردوى بسيار بزرگ بريتانياى 

  .کبير که در حال جمع شدن است، افتاده است

آيا مردم افغانستان  اين جوان بى تجربه را که به خاطرات پدرش پشت 

مصلحت کشورش  پشت گشتانده و به ارشادات قرآن کريم پشت گشتانده، به 

گشتانده، اجازه خواھند داد تا  بر مردم شجاع و کشور زيباى خود مصيبت ببار 

  !آورد؟  خدا نخواسته باشد

.  اى مردم  داناى افغانستان،  حال وقت فيصلۀ شما رسيده است 

ى محروم سازدکه  آياميگذاريد يک جوان کله شخ،  شما را از تمام  نعمات

بر شما ارزانى داشته ) بريتانوي(عبدالرحمن و حبيب هللا بنا بر دوستى با ھند 

است؟ تا اکنون  ھزاران تاجر  و ده ھا ھزار کوچى شما براى تجارت و 

چراندن مواشى خود به ھند آمده و ھمۀ شان تحت حمايت بريتانياى کبير از 

آيا ميخواھيد تجارت .  ند بوده اند گشت و گذار  و آزادى کامل مذھبى بھره م

شما برباد شود؟ شما و خانواده ھاى شما بدون لباس، اشياى مورد ضرورت و 



 ٢٩١                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظیفۀ عناصرملی است

آسايشى باشيد که از ھند مى آيد؟ شتر ھاى شما از چراگاه ھاى زمستانى 

بريتانٮاى کبير يک آرزو دارد که .  محروم و نابود شوند؟ فيصله با شماست

ر در صلح، کامگارى، آزاد و مستقل، تحت يک اميرى افغانستان را يکبار ديگ

ببيند که  به آرامى کشورش عالقمند باشد و مثل عبدالرحمن و حبيب هللا  با 

  .بريتانياى کبير دوست 

خداوند به مردم افغانستان کمک کند تا راه درست را به سرعت انتخاب 

  .   کنند

  چلمسفورد

  »نايب السلطنه و والى عمومى ھند

 )انپاي(    
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  مقالۀ شانزدھم 
  

  

  اآقای ستانيزی چه چيزی ر

  ميخواھد با:ی مردم بقبو:ند؟

  )        ٢٠١٤/ ٢٨/٩ - داکتر نجيب هللا بارکزی(

    

در تلویزیون آریانا افغانستان را مشاھده کردم وفقط  " زمان ستانیزی"من بحث 

يك قسمت آن را شنيدم،، و این تبصره را ھمان روز اول برای شاغلی کاندید 

ون دلم آرام نمیگیرفت، ولی چ. اکادمیسین محمد اعظم سیستانی صاحب نوشتم

خواستم با اضافات ھمان تبصره ام را با شما عزیزان میھندوست ھم شریک 

 .سازم تا صبری برای دلم شده باشد

 افسوس به وقت قيمتي اين تلويزيون ھا كه وقف گفتگو وبحث با ھمچو 

ًاين بی ھویت كه تخلص را ھم احتماال دزديده است، چنان . ابلھان مي شود

ً احمقانه تاريخ را به تحليل ميگيرد كه اصال تحمل شنيدن بحث وي تا طفالنه و

اين نوع انسانھای بی ھویت با فقدان علم كه از واقعات . آخر مشكل است

 خود را ،تاريخي افغانستان دارند مي خواھند با بحث و تحليل سر چپۀ شان

را اين شخص به كسي ميماند كه در محضر عام لباس ھایش . مطرح بسازند

و به این ھدف ناپاکش ھم رسیده . خوداز تن در آورد تا مشھور و مطرح شود

است چون ما می بینیم که در چندین مقاله و تبصره اسم وی تذکر داده شده 

برای انسانھای فاقد عزت و حیثیت ھمین . است و دشنام ھا نثارش گردیده است

  . دشنام ھا ھم یک دستآورد شمرده می شود
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انكار از . د طلبي امير أمان هللا خان ابلھي بيش نيستانكار از تجد

استرداد استقالل افغانستان كه نقطۀ عطف در تاریخ معاصر ماست و جھان را 

و اشخاص محترمی مثل نصرهللا خان و عنايت . تغيير داد، جنوني بيش نيست

هللا خان را بدون اينكه امتحان شان را سپري كرده باشد، از غازی امان هللا 

خان پیشقدم تر و برتر قلمداد نمودن، نھايت حماقت و كم سوادي یک نویسنده را 

ھمچو ابلھان را تحليلگر تاريخ و سياست معرفي كردن و . ثابت مي سازد

ًفرصت بحث در تلويزيون ھا دادن و بعدا کلیپ ویدیویی اش را در یوتیوب باال 

 . کردن، خيانت ملي است

بخاطری بکار " استقالل" را بجای "استرداد استقالل"ما اصطالح 

این یک واقعیت است که افغانستان ھرگز . میبریم که تفاوت را نشان داده باشیم

مستعمرۀ ھیچ ابر قدرتی نشده است ولی به این معنی نیست که ھیچگاه مورد 

تجاوز قرار نگرفته باشد و یا بشکل مقطع یی اشغال نشده باشد و یا ھمیشه 

افغانستان با وجود سه تجاوز بزرگ، انگلیس . تقل بوده باشدبطور تام آزاد و مس

را در مقاطع مختلف تاریخی با شکست فجیع روبرو کرد مگر درین فاصله 

 .زمانی ھرگز نتوانست استقالل کامل را از نگاه خارجی و داخلی بدست بیآورد

آقای ستانیزی میخواھد باالی مردم بقبوالند که افغانستان استقاللش را 

آقای ستانیزی بخاطر . ون قربانی بطور رایگان و تصادفی بدست آورده استبد

مطرح شدنش کوشش میکند بر بخش مھمترین از تاریخ پر افتخار افغانھا، یعنی 

جنگ ھای سه گانه افغان و انگلیس، که ده ھا ھزار تن از افغان ھای غیور، 

ان حماسه پروانه وار سر ھای شان را درین راه گذاشتند و در سطح جھ

آفریدند، و در بازۀ استقالل را بر روی مستعمرات انگلیس در سراسر جھان 

 . گشودند، به یک باره گی خط بطالن بکشد

م مردم و لشکر پایتخت در میدان مراد خانی ۱۹۱۹ فبروری ۲۴در 

شاه امان هللا خان غازی سواره و تنھا در بین مردم . اجتماع بزرگ نمودند
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رحالیک شمشیر برھنه در کمر آویخته بود، در ھمین جا جمعیت داخلی شد، د

او استقالل خارجی افغانستان . بود که او نطق مشھور و تاریخی خود را نمود

و آزادی فردی را در داخل کشور اعالن کرد و از مساوات و برادری 

غریو . وبرابری، آزادی ملت و تامین عدالت و صداقت دولت جدید حرف زد

 .ز جمعیت برخاستشادی و تھنیت ا

اين تاج را بشرطی بسر " در روز تاجگذاری، شاه امان هللا خان گفت 

 اپریل در یک ١٣ و بتاریخ ...."می گذارم که استقuل کامل کشور را حاصل کنم

محفل در دربار کابل شامل دپلوماتان خارجی و مشران قومی بودند، در آن 

 :ت ذیل اعالم کردروز شاه اما ن هللا غازی استقالل را با جمال

من خودم و مملکت خودم را از لحاظ داخلی و خارجی " 

بعد از ین کشور ما مانند سایر . ًکامال آزاد و مستقل اعالن نمودم

دول و قدرتھای جھان، آزاد است و به ھیچ نیرویی، به اندازۀ یک 

سر موی اجازه داده نمیشود که در امور داخلی و خارجی 

له کند و اکر کسی به چنین امری اقدام کند، افغانستان مداخـــــ

و سپس رو بجانب سفیر " گردنش را با این شمشیر خواھم زد

سفیر انگلیس با احترام و !" آنچه گفتم فھمیدی" انگلیس نمود و گفت 

  ".بلی فھمیدم" تعظیم جواب داد

آیا این ھمه نشاندھندۀ این نیست که افغانستان با وجود اینکه 

ه ولی استقالل کامل در امور خارجی و داخلی نداشته مستعمره نبود

 است؟؟؟

بعد از اعالم جھاد برای استقالل افغانستان، انگلیس دست به صف 

آیا اگر افغانستان از . آرایی بزرگ زد و از سه سمت بر افغانستان یورش آورد

قبل استقالل کامل میداشت، چه انگیزه یی حکومت ھند برتانوی را به این 

اشت تا بعد از اعالم استقالل از جانب شاه جوان غازی امان هللا خان وامید
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دست به چنین تحرکات وسیع و یورش بزرگ و خطرناک بسوی افغانستان 

بزند؟؟؟  بعد از شکست فضیحت بار انگلیس در جبھه جنوبی تحت قیادت 

سپھساالر نادرخان وقربانی ھزاران تن از مجاھدین افغان بود که انگلیس را 

ادار به پیشنھاد متارکه جنگ  وسپس مجبور به برسمیت شناختن استقالل و

 .افغانستان نمود

اگر افغانستان استقالل کامل داشت، افغانستان و انگلیس چه ضرورت 

داشتند تا در راولپندی سند برسمیت شناختن استقالل افغانستان را به مضاء 

تان قبل از جنگ سوم افغان اگر افغانس این چه معنی داشته میتواند؟. برسانند

وانگلیس استقالل کامل داشت ،روسیه چه ضرورت داشت تا بحیث اولین 

  کشور استقالل افغانستان را به رسمیت بشناسد؟

مقاالت کاندید اکادمیسین سیستانی در تردید یاوه گوئیھای داکتر 

من از آقای سیستانی خواھش . ستانیزی به حد کافی مستدل وقانع کننده است

میکنم این بحث را در ھمین جا توقف دھد چون آقای ستانیزی به اندازه ای  

  .نیست که یک مورخ بزرگی در مورد یک یاوه سرایی آن بیشتر ازین بنویسد

کاندید اکادمیسین محمد اعظم سیستانی، یک مؤرخ سرشار از غرور 

  از جمله  انگشت شمار چھره ھاي است كه افغانی و صداقت است،ایشان

نند يك سپر پوالدين به مقابل تخريب كننده گان حيثيت افغانھا، كتمان كننده ما

گان تاريخ و واقعيت ھاي تاريخي افغانستان و دشمنان سازمان يافتۀ كشور 

عزيزم افغانستان كه مانند موريانه ريشه ھاي وطنم را ميخورند، ايستاده است 

 ستایزی ھا وپدرام و با ھمت عالي و گسست ناپذيرش، بحيث خار چشم براي

به جواب ده سطري كه به تخريب ارزش . ھا و أمثال آنھا قرار گرفته است

ھاي ملي و تاریخی ما و یا در تناقض به ھویت ملی افغان ھا از جانب 

جاسوسان فروخته شده به تومان و كالدار به نشر مي رسد، با موضع برحقش 

بجاي شمشير و نيزه قلم و اكنون . كتاب پنجصد صفحه يي را به چاپ ميرساند
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اعظم "بدون شك آقاي كانديد اكاميسين . كتاب بر اکثر جوامع حكومت مي كند

يكي از قھرمانان عصر جديد در دفاع از ارزش ھاي تاریخی و " سيستاني

فرھنگی افغانستان براي نسل جديد افغانھای اصيل، ثبت صفحات زرين تاريخ 

  .آينده اي شان خواھد شد

" سيستاني"ر كار نباشد از كار ھاي علمي شاغلي اگر حسادت د

صاحب بايد به سطح كشور سمينار ھاي علمي دائر گردد و نسل جوان در 

  .صاحب ترغيب و تشویق گردند" سيستانی"مليگرايي به پيروي از مكتب 

ًصاحب واقعا بيشتر از بازماندگان قھرمانان تاریخ ما، در " سيستانی"

 شھامت آنھا پرداخته است و خود را به مقابل دفاع از شخصيت قھرمانان و

دشمنان افغانستان عزيز سپر ساخته است و با بدست آوردن آرامش وجدان، 

 .خطرات را قبول كرده است كه قابل تمجيد و ستايش است

آقای سیستانی نه تنھا از مفاخر ملی افغانستان مثل یک سرباز ھمیشه 

 .از  غرور وعزت ووقار ملی استمیکند،بلکه سرشار  بیدار  دفاع کرده و

وچنانکه در رسانه ھا خواندیم،درین اواخر مدال تفویض شده از جانب رئیس 

جمھور کرزی را بخاطر اینکه کرزی یک ادارۀ فاسد را بناء نھاده بود و از 

سازمان ھای جاسوسی خارجی بطور غیر قانون پول اخذ کرده بود، وحیثیت 

زمین زده بود،این مدال را نپذیرفت  وآنرا  دو باره افغانستان را نزد بیگانه ھا ب

ستانیزی صرف برای کسب شھرت و مطرح شدن این بحث را  ..مسترد کرد

و ارزش ... باال کرده است، و بیشتر از توقع به این ھدفش نایل ھم شده است

      .بیشتر ازین را ندارد که در بارۀ آن بیشتر بحث صورت بیگیرد

  پایان
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  دھممقالۀ ھف

  

  !استرداد استقuل کامل افغانستان افسانه نيست

  )٢٠١٤ سپتمبر ٢٨داکتر سيدعبدهللا کاظم(

سال گذشته ھنگامیکه محفلی برای گرامیداشت نود وچھارمین سالگرد 

استرداد استقالل کشور در شمال کالیفورنیا دائرگردیده بود، از آقای داکتر 

سخنران مھمان در زمینه صحبت زمان ستانیزی نیز دعوت بعمل آمد تا بحیث 

ایشان در سخنرانی خود به مطالبی اشاره کردند که حاضرین محفل را نه . نماید

تنھا به تعجب واداشت، بلکه ھمه از گفتار او درمورد استقالل کشور ناراحت 

شدند و خواستند در ختم صحبت با موصوف مباحثه نمایند، اما او به دلیل یک 

امسال باردیگر به ھمین مناسبت آقای . ترک کردًمعذرت فورا مجلس را 

ستانیزی در یکی از برنامه ھای تلویزیونی عین مطالب را بیان کرد که گفتارش 

با عکس العمل ھای یک تعداد از ھموطنان مواجه شد و مقاالتی در زمینه در 

پورتال وزین افغان جرمن آنالین در جھت تردید نظریات موصوف به نشر 

مله مقاله مسلسل جناب استاد اعظم سیستانی و داکتر عبدالرحمن رسید که ازج

  .زمانی و عده ای دیگرقابل یادآوری میباشند

یکی از نکات مھم وقابل عطف دراین ارتباط ھمانا ادعایی میباشد که 

استرداد استقuل افغانستان :داکتر ستانیزی آنرا به این عبارت بیان کرده است

 افغانستان ھيچوقت آزادی اش را از دست نداده و افسانه ای بيش نيست زيرا
 داشته ھميشه مستقل و دارای سياست آزاد بوده و با کشورھای ديگر روابط

 جنگ سوم افغان و انگليس بخاطر « : ھمچنان او عuوه ميکند که »است 

استرداد استقuل کشور، بی معنی و غير ضروری بود و نتيجه اش فقط به باز 
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وی در افغانستان و قطع امداد پولی انگليس به افغانستان شدن سفارت شور

  ».انجاميد

درمورد دست آوردھای استرداد استقالل کشور اینکه آقای ستانیزی آنرا 

فقط در بازشدن سفارت شوروی و قطع امداد پولی انگلیس به افغانستان 

ن خالصه ساخته است، توجه را بیک مقاله از این قلم جلب میکنم ، تحت عنوا

منتشره پورتال افغان (»تجليل از سالگرد  استقuل کشور يک وجيبۀ ملی است«

 و امیدوارم که جناب ستانیزی )  ٢٠١٠ آگست ١٨جرمن آنالین، مورخ 

اما در مورد اینکه فرموده اند استرداد . صاحب این مقاله را مطالعه فرمایند

پنھان کردن " به مثابۀ استقالل افغانستان افسانه ای بیش نیست با آنکه این ادعا

   .چه عیان است، حاجت به بیان نداردبوده و آن" آفتاب به دو انگشت

بازھم درجوار منابع و مآخذی که مورد استفاده دیگر نویسندگان محترم 

قرار گرفته است، بیکی از مآخذ معتبر دیگر استناد میکنم که برخالف ادعای 

 خستگی ناپذیر اولیای امور در آقای ستانیزی در رابطه با تالشھای ممتد و

به زعامت آن پادشاه نامداردر راستای استرداد کامل  عصر طالئی امانی و

  .استقالل کشورمطالبی بس مھم دارد

جای شک نیست که قوای انگلیسی با بقدرت رسیدن امیر عبدالرحمن 

خان افغانستان را ترک کرد و از آن پس افغانستان در امور داخلی خود آزاد 

افغانستان در روابط خارجی استقالل ) ١٨٧٩ (د، ولی برطبق معاھده گندمک بو

دراین حال . نداشت و امورخارجی آن زیر نظرھند برتانوی پیش برده می شد

ھدف جنگ . افغانستان با آنکه استقالل داخلی داشت، ولی این استقالل کامل نبود

داد کامل استقالل کشور سوم افغان  انگلیس به زعامت امیر امان هللا خان استر

من خود و کشور خود را « :بود، چنانکه امیر موصوف در اولین بیانیه خود گفت

از لحاظ جميع امور داخلی و خارجی بصورت کلی آزاد، مستقل و غيروابسته 
اعuن ميدارم و به ھيچ قدرت خارجی اجازه داده نخواھد شد تا يک سرمو به 
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 افغانستان مداخله کند و اگر کسی زمانی حقوق و امور داخلی وسياست خارجی

 ».چنان تجاوز نمايد، من حاضرم با اين شمشير گردنش را قطع می  کنم

امان هللا خان به مقصد استرداد کامل استقالل افغانستان دچار مشکالتی 

بود که باید از طریق دیپلماسی فعال و جدی آنراحل میکرد، زیرا حصول 

یگردد که آنرا کشورھای جھان به رسمیت بشناسند استقالل واقعی وقتی میسر م

و نمایندگان سیاسی آنھا در افغانستان حضور بھمرسانند تا روابط سیاسی با 

دراین مورد لودویک آدامک افغانستان شناس مشھور می . جھان برقرار گردد

تثبیت این کار مشکل به نظر می آمد، زیرا تعداد زیاد ممالک جھان «  :نویسد که

اشتند که برتانیا دست از افغانستان بردارد و آنرا به خود مردم آن واگذار شک د

شود؛ بنابرآن محض ممالک ھمسایه و ھمجوار که ضد برتانیا بوده و به 

افغانستان ھمدردی داشتند چون شوروی، ترکیه و ایران به کمال میل استقالل 

 ».افغانستان را بھرسمیت شناختند

دراینکار اولتر از ھمه در مساعی جدی در معیار موفقیت افغانستان 

صحنه دیپلماسی بین المللی بود که این کشور نو به پا خاسته و آزاد قابلیت 

تثبیت روابط دیپلماسی را با کشورھای دور و به خصوص قدرتھای اروپائی 

برای انجام این وظیفه مھم امیر امان هللا خان ھیئتی را تحت . حاصل کند

 ١٩١٩ان وزیر دولت تعیین کرد که ھیئت نخست در جونریاست محمد ولی خ

به تاشکند و از آنجا در ماه اکتوبر به مسکو و سپس به تعدادی از مراکز 

اروپائی و ایاالت متحده امریکا رفت و طی دوسال توانست تماسھای دائمی 

دیپلوماتیک را با عقد قراردادھای تجارتی و ایجاد دفاتر قونسلی برقرار سازد و 

قابل ذکر است . غانستان را برای بار اول ازگوشه انزوا سیاسی بیرون کشداف

که جزئیات بیشتر را میتوان در مآخذ متعدد از جمله دو کتاب مشھور لودویک 

. آدامک مطالعه کرد که شاید تعدادی از ھموطنان با کتب او آشنائی داشته باشند

)١( 
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شته به یک کتاب مھم با این توضیح مختصر میخواھم توجه را دراین نو

دیگر جلب کنم که لیون پوالدا  افغانستان شناس امریکائی درکتاب مشھور خود 

 ١٩٧٨ تا١٩٢٨ کشور شاھی افغانستان و ایاالت متحده از سال «تحت عنوان

این کتاب راجع به تالش ) شناسائی دیپلماتیک(او در فصل سوم .  است»نوشته 

ت اودرجھت به رسمیت شناختن دولت ھای اعلیحضرت امان هللا خان و حکوم

مستقل افغانستان بوسیله بعضی از حکومت ھای اروپائی وامریکا به نکاتی 

دراین . تماس میگیرد که مستقیم با موضوع استقالل افغانستان ارتباط دارد

نوشته میخواھم به اقتباس ازبعضی نکات مھم این فصل بپردازم تا عینیت 

با استناد یک مأخذ مھم دیگربرای   کشورموضوع استرداد کامل استقالل

 )٢.(خوانندگان عزیز که طالب معلومات بیشتر در زمینه باشند، واضح گردد 

شناسائی دیپلوماتیک افغانستان در سطح جھانی « :پوالدا می نویسد

بعنوان یک دولت مستقل و دارای سیاست و اختیار مطلق ، یکی از اھداف عمده 

خان قرار گرفت، آنھم وقتیکه او متعاقب قتل پدرش سیاست خارجی امان هللا 

جنگ سوم افغان  .  به مقام امارت رسید١٩١٩امیرحبیب هللا خان در سال 

 و معاھده راولپندی که جنگ را درعین سال پایان داد و ١٩١٩انگلیس در سال 

 به امضا رسید، ]درکابل[ ١٩٢١با برتانیه کبیر که در سال معاھده صلح پایدار 

منتج به استقالل کامل افغانستان گردید و حق آنرا در اداره امور خارجی ھمه 

خودش پوره اعاده نمود، حقی که افغانستان برطبق معاھده گندمک در سال 

 ». در نتیجه جنگ دوم افغان  انگلیس به برتانویھا واگذار کرده بود١٨٧٩

ولی خان در این ارتباط پوالدا از اعزام یک ھیئت عالی به ریاست محمد 

 برای دیدار از دول عمده اروپائی و ایاالت ١٩١٩دروازی در اواخر سال 

متحده یاد میکند تا شناسائی دیپلوماتیک از موقف جدید افغانستان را به حیث یک 

وقتی ھیئت به مسکو رسید، ھم « :ًکشور کامالمستقل حاصل نماید و می نویسد
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رخارجی با تشریفات کامل   کمیسار امو-ازطرف لینن وھم از طرف چیچرین

 .مالقات گردید

شناسائی افغانستان علی الفور تعارف شد و رژیم بلشویک اولین کشوری 

شورویھا دراین مقطع از تاریخ . بود که استقالل افغانستان را برسمیت شناخت

شان مایل بودند تا ھیجان عمومی جدائی طلبان مسلمان را در امپراتوری آسیای 

شانند و کشور ھای آسیائی را در مبارزه شان علیه برتانیه مرکزی خود فرو ن

شناسائی فوری ازطرف اتحاد شوروی اثر بسیار . کبیر بجانب خود بکشانند

 ».مساعدی بر افغانھا بجا گذاشت

ھیئت محمد ولی از مسکو سفر خود را « :پوالدا در ادامه می افزاید

 درجستجوی شناسائی بود، بسوی پایتخت ھای عمده اروپا ادامه داد و نه تنھا

بلکه در بعضی موارد موافقت کرد تا قرار داد ھای تجارتی مناسب را با 

دراین ضمن شورویھا ھیئتی را به کابل فرستاده . حکومتھای مختلف امضا کند

درعین زمان یک ھیئت . بودند تا درباره یک معاھده مؤدت و دوستی مذاکره کند

تان بود و کوشش میکرد تا یک معاھده صلح برتانوی از حکومت ھند در افغانس

 .نھائی را درکابل عقد کند

 که ]به این ترتیب [ان به پیچدگی ھا برخورد کرده بودمذاکرات ایش

راجع به ماھیت و چگونگی معاھده میان حکومت ھند برتانوی و حکومت 

اولی از روی : امپراتوری در لندن عدم موافقت قابل مالحظه وجود داشت

ی احساس میکرد که باید استقالل کامل افغانستان را تصدیق کند و واقعبین

 می بایست در داخل سیاست دیکته شده از جانب لندن را مبنی براینکه افغانستان

انیه باقی بماند و از ھر گونه نفوذ روسی آزاد باشد، کم اھمیت ساحه نفوذ برت

نچه الزم بود، به این امر باعث شد که مذاکرات درکابل بیش از آ. جلوه دھد

دراین ضمن لندن چنان موضع گیری کرد که کشورھای دیگرباید . درازا بکشد

. داری نمایند تا معاھده نھائی افغان  انگلیس به اتمام برسد از شناسائی خود
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بنابرآن ھنگامیکه برتانیه اطالع یافت که ایتالیا در شرف امضای قرار دادی در 

با افغانستان میباشد، وزارت خارجه برتانیه به زمینه روابط تجارتی و قونسلی 

دراحتجاج ذکر شده بود که برتانیه درشرف تکمیل . حکومت ایتالیا احتجاج کرد

نفوذ سیاسی برتر و حاکم برتانیه را درآن "موافقتنامه ای با افغانستان است که 

 .»خواھد کرد" کشور تصدیق

 ١٩٢١ برای معاھده دراثنای مذاکره«:پوالدا خاطر نشان می سازد که 

به امان هللا خان امتناع " اعلیحضرت"افغان  انگلیس، لندن از اعطای لقب 

آنھا ھمچنان به نماینده جدید خود در ھند اطالع دادند که با وجود ادعای . ورزید

. استقالل ازطرف افغانستان، ھیچ تغییری در وظایف وی روی نخواھد داد

نی با لندن مبادله کنند، اما برتانوی ھا در ابراز افغانھا توقع داشتند که نمایندگا

ًموافقت الزم قصدا امروز و فردا کردند و ارسال یک نماینده وزارت خارجه را 

در مذاکرات مربوط معاھده . به حیث وزیر مختار به کابل به تعویق انداختند

کابل بجای ماموری که از لندن فرستاده شده بود، ازطرف سکرتر امور خارجه 

ًامان هللا خان راسا نامه ای به . ھدایت می شد" سر ھنری دابس"ھند برتانوی 

پادشاه برتانیه فرستاد و او را به حیث یک سلطان و یک برادر خطاب کرد، ولی 

 ».پادشاه برتانیه جورج پنجم ھرگز به این نامه پاسخ نداد

 با پوالدا درباره دیدار ھیئت افغانی به ریاست محمد ولی خان درلندن

 که پس از سفر واشنگتن ١٩٢١در آگست" الرد کرزن"وزیر خارجه برتانیه 

 بجای ]ھیئت افغانی[ازاین پیش فھمیده شده بود که «:صورت گرفت، می نویسد 

محمد ولی خصومت . قالین سرخ با پذیرائی سردی مواجه خواھد گردید

به واشنگتن برتانویھا را باید متوقع بوده باشد، زیرا او از پاریس سرراست 

الرد کرزن که نائب السلطنه . رفته و دیدارش را در لندن به آخر گذاشته بود

وقتی که . ھند بود، یکی از مخالفان سرسخت استقالل افغانستان بشمار میرفت

 محمد ولی با او دیداری مختصر بعمل آورد و کوشش نمود تا دربارۀ پیشرفت
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ه و تند اطالع داده شد که این مذاکرات کابل گفتگو کند، به وی بطور کوتا

. موضوعی است موکول به مذاکره کنندگان که دربارۀ آن در کابل تصمیم بگیرند

بعد از آن محمد ولی خواستار باریابی بحضور پادشاه جورج پنجم شد تا یک 

کرزن به او گفت که باید این . نامه شخص امان هللا خان را به وی تقدیم نماید

 وزیر خارجه افغان درکابل محمود طرزی . بکند" ھنددفتر "تقاضا را از 

که ھنوز نماینده برتانوی در مذاکرات " سر ھنری دابس"احتجاج خشم آلودی به 

  ».بود، نوشت

افغانھا به « :پوالدا عکس العمل افغانھا را در زمینه چنین بیان میکند

د، نوبت خود برشدت خصومتی که با نزاع برسر استقالل به وجود آمده بو

درخالل اقامت ھیئت محمد ولی در اتحاد شوروی، اعضای این ھیئت . افزودند

با ماموران بلشویک دراظھار بیانیه ھای علنی در عیب جوئی از برتانویھا 

رقابت میکردند و وعده میدادند که درجھت براندازی استبداد برتانیه از عرش 

 ».مایندحکمروائی ظالمانه آنھا برمردمان مشرق زمین ھمکاری ن

بی میلی « :پوالدا در مورد دیدار ھیئت افغانی در واشنگتن می نویسد

برتانیه در پذیرش واقعیت استقالل افغانھا موقف رسمی امریکائی ھا را در 

اما . ... . برابر کوشش افغانستان برای حصول شناسائی سخت زیر تأثیر گرفت

 امریکائی خیلی زیاد توقعات ھیئت محمد ولی برای یک پذیرائی بسیار مساعد

بود و انتظار داشتند که به حیث نمایندگان یک کشور تازه به استقالل رسیده با 

ًگرمجوشی استقبال خواھند شد و ظاھرا حتی آرزوی ترتیب نوعی کمک تخنیکی 

و امتیازات تجارتی را داشتند که افغانستان را قادر خواھد کرد منابع تجارتی 

 ».ر آن انحصار ھند برتانوی را درھم شکندخود را متنوع سازد و دراث

وقتی محمد ولی در پاریس «:اما اینطور نشد، چنانچه پوالدا می نویسد

بود، با سفیر امریکا دیدار مختصر نمود تا به اواطالع دھد که وی به عنوان 

نماینده خاص افغانستان حامل نامۀ از وزیر خارجه افغانستان عنوانی وزیر 
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ه است و اظھار داشت که قصد دارد به واشنگتن برود تا خارجه امریکا بود

 . استقالل افغانستان را اعالم و مناسبات دوستانه برقرار سازد

به " والس کمبل"اما پیش از پذیرفتن محمد ولی ، سفیر امریکا 

تلفون کرد تا تمایل فکری حکومت " الرد ھاردنگ"سفیربرتانیه در فرانسه 

سفیر برتانیه گفت که حکومت . افغانی معلوم نمایدبرتانیه را نسبت به ھیئت 

برتانیه فعالیت ھای این ھیئت یا مساعی آنرا در انعقاد موافقتنامه ھا با دیگر 

ما افغانستان را : حکومات به چشم رضا و قبول نمی بیند و عالوه کرد که

اگرچه به ظاھر مستقل است، ھنوز بعنوان کشوری می شناسیم که اندرون 

که بعدم دلبستگی ما به  وذ سیاسی ما بوده و ما عالقمندیم ازھر اقدامیحوزۀ نف

حقیقت امر اینست که ما . روابط خارجی آن کشور اشارت کند، جلوگیری نمائیم

 ».امیدواریم رابطۀ بسیار نزدیکتری را با افغانستان در آینده قریب آغاز کنیم

 گزارش داده شد، این پاسخ چنانکه به واشنگتن«:پوالدا اذعان میدارد 

مع . بدون شک در پذیرائی سرد ھیئت محمد ولی در ایاالت متحده بی تأثیر نبود

 به واشنگتن مواصلت کرد، وزارت ١٩٢١ جوالی ١٢الوصف وقتی ھیئت در 

خارجه آن کشورترتیب تعارفات معمول گمرکی را در بندر نیویارک گرفت و 

 جوالی ٢٠ھیوز در.... ته شدگرف" چارلس ھیوز"قرار مالقات با وزیر خارجه 

 با محمد ولی و ھیئت او مالقات کرد؛ محمد ولی نامه وزیر خارجه ١٩٢١

افغان محمود طرزی را به او تقدیم نمود که درآن ابراز آرزومندی برای 

بطور . برقراری مناسبات دوستانه میان افغانستان و ایاالت متحده شده بود

ن و تمایل آن جھت برقراری روابط شفاھی محمدولی بر استقالل افغانستا

 .دیپلوماتیک و تجارتی تأکید گذاشت

ھیوز در جواب گفت که او از ھیئت نمایندگان حسن استقبال میکند، اما 

بنابرآن او نمیتواند . تأسیس روابط دیپلوماتیک موکول به فیصلۀ کانگرس است

« :کند که پوالدا تصریح می.پاسخی به درخواست محمد ولی در این وقت بدھد
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این پاسخ مدتھا طفره آمیز و عاری از خلوص نیت بود، زیرا ھیچ مقررات 

قانونی وجود ندارد که تاسیس یک پوست دیپلماتیک را به حیث شرط قبلی 

 ».شناسائی دیپلوماتیک الزمی داند

ًھیوز در آخر به نامه ای طرزی کتبا «:بھرحال طوریکه پوالدا می نویسد

وافق بر تاسیس روابط دیپلماتیک عاجل عین عذر را پاسخ داد و برای عدم ت

رئیس جمھور ایاالت متحده " ھاردنگ"آورد و اما برای ھیئت زمینه مالقات با 

را که برایش از روی احتیاط مشوره داده بودند که کاری نکند که تمایل افغانھا 

ر محمد ولی نامه ای از جانب امی. را به شناسائی تشویق نماید، فراھم ساخت

دراین نامه امیر امان . تقدیم کرد" ھاردنگ"امان هللا خان را به رئیس جمھور 

هللا خان جلوس خود را بر تخت سلطنت اعالن و تمایل صادقانه خویش را 

برای برقراری روابط دوستانه پایدار میان افغانستان و حکومت ایاالت متحده 

 توضیح ستقبال کرده ورئیس جمھور از ھیئت اعزامی حسن ا. ابراز نموده بود

.  دفتر دیپلوماتیک بدون فیصله کانگرس میسر نیستنمود که امکان تاسیس یک 

 ».پسانتر ھاردنگ نامه ای به عین مفھوم به امان هللا خان نوشت

معھذا خودمانی سیاستمدارانه گرم و طبیعی که «:پوالدا می افزاید 

د ولی به حیث پذیرفتن ھاردنگ درجریان گفتگو از خود نشان داد، ازطرف محم

استقالل افغانستان تلقی گردید و مسئله برقراری روابط دیپلوماتیک بعنوان یک 

صرف تخنیکی انگاشته شد که ایاالت متحده درموقع مناسب آنرا  مانع قانونی

بھرحال تجارب بعدی درخصوص اینکه آیا ایاالت متحده .....برطرف خواھد کرد

یت شناخته بود یا خیر، سردر گمی زیادی را ببار در واقع افغانستان را به رسم

به ھمین ترتیب  ».ًآورد و سرانجام رشته روابط واقعا گره خورده و جر گردید

 دوبار از پاریس، برلین و روم ١٩٢٢ تا مارچ ١٩٢١ھیئت افغانی از سپتمبر

 حین بازگشت به ١٩٢٢دیدن کرد و به اعزاز واکرام پذیرائی شدند و در اپریل 

س پیمان مؤدت بین افغانستان و فرانسه عقد گردید که در نتیجه این سفر پاری



 ٣٠٦                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظیفۀ عناصرملی است

دوساله و زحمات فراوان باالخره افغانستان با اتحاد شوروی، ایران، ترکیه، 

ایتالیا و فرانسه و ھمچنان یک تعداد کشورھای دیگر پیمانھای دوستی امضا کرد 

 .ی پرداختندو آن کشورھا با افغانستان به تبادل نمایندگان سیاس

اکنون با شرح مختصر فوق جای ھیچ سؤال و شک تردید باقی نمی ماند 

نبوده، بلکه یک واقعیت مسلم " افسانه"که استرداد استقالل کامل افغانستان 

م اول با اعالم جھاد در سه جبھه تاریخی و غیرقابل انکار است که درقد

 نظامی موفق در محاذ آغاز گردید و با یک اقدام) مشرقی، جنوبی و قندھار(

جنوبی به سرگردگی سپه ساالر محمد نادر خان پیشرفت کرد و با پیشنھاد 

متارکه از طرف انگلیس ھا و قبولی آن ازطرف امیر امان هللا خان غازی 

عملیه طوالنی و دشوارسیاسی طی سه دوره مذاکره بین ھیئت ھای افغانی و 

ه یافت و در عین زمان با اعزام ھند برتانوی در الھور، مسیوری و کابل ادام

ھیئت سیار افغانی به کشور ھای اروپائی و امریکا و برقراری روابط سیاسی 

با تعدادی از کشورھا استقالل افغانستان از جانب بسیاری آنھا به رسمیت 

 در کابل از چنگال ١٩٢١شناخته شد و در نھایت افغانستان با عقد معاھده 

درافق تاریخ افغانستان « :یکه لودویک آدامک می نویسدبرتانیه آزاد گردید و طور

سپیده دم دوره و عصر جدید پدیدار گشت، درحالیکه فرمانروایان افغان استقالل 

و آزادی خود را پیروزمندانه حفاظت کردند، اما بدان آرزو و اشتیاق که 

  .»افغانستان نیروی عظیم گردد، نتوانستند جامۀ عمل بپوشانند

  پایان

  

  :مآخذ

 ،"بیست قرن اول نیمه در افغانستان خارجی روابط" :لودویک ، آدامک  -١

 آدامک، ٩٢-  ٨٠ صفحه ش، ١٣٧٧ پشاور، فاضل،؛ محمد پوھاند :مترجم
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 تا خان عبدالرحمن امیر زمان از افغانستان سیاسی روابط تاریخ" :لودویک

  پشاور چاپ زھما، محمد علی :مترجم ،"استقالل

کشورشاھی افغانستان و ایاالت متحده از سال :  "والدا، لیال پوالدا، لیون و پ-٢

 ، ویرجینیا ٨١١١پوھاند غالم صفدر پنجشیری، : مترجم"١٩٧٣ تا١٨٢٨

 )٦٢-٤٦فصل سوم، بخش یکم،ازص(
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  برخی نظريات ھموطنان در اين رابطه

 

      ٢٠١٤/ ٩/ ٧احسان هللا مايار ، ايا:ت متحده : اسم

  

    !حترم کانديد اکاديميسين آقای سيستانیدانشمند م
امروز با مطالعۀ مضمون پرمحتوای تان به عنوان داکتر ستانیزی 

باردیگر توجه این ھیچمدان را از قدرت دانش و استدالل قوی تان جلب و تجدید 

نموده و ازاینکه شما منحیث مدافع واقعیت ھای تأریخی کشور با جرأت و 

ان میدارید به نظر واال نگریسته و به قلم تان برکت شھامت کم نظیر حقایق را بی

 .میگویم

واقعیت امرھمان است که افغانستان در حساسترین برھۀ سرنوشت 

سازی کشور و مردم خود قرار دارد و دشمنان تمامیت و آزادی میھن ما سعی 

میکنند تا توطئه ھای نابود کننده را باالوسیلۀ کسان و حلقاتیکه از دید مردم 

 .ان مشکوکند در کشور ما پیاده کنندافغ

من ایمان دارم که حامی حقیقی افغانستان و ملت معصوم آن خداوند بوده 

و روزی را پیشگوئی کرده میتوانم، ولو دراین جھان وجود نداشته باشم اما 

درصفحۀ روزگار سندی باقی خواھد بود، که افغانستان ازاین ورطۀ تباھی 

 . دوباره به افتخارات خود مباھات خواھند نمودنجات خواھد یافت و ملت آن

جناب آقای سیستانی شما ازاین اشخاص حاکم در افغانستان که اکثریت 

مطلق شان مھر غالمی به وضاحت در پیشانی ھای شان دیده می شود توقعات 

معذرت میخواھم که این ادعای خودرا عریان روی کاغذ درج . به جا ندارید

 .میکنم
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د از کودتای ھفتم ثورارزشھای ایکه ازافتخارات ملت افغان افغانستان بع

بوده و به نام افغانستان یاد میشد، توسط کسانی بنام افغان قدم به قدم پامال شده 

 . و روی یک پروسۀ منظم دشمنان ھنوز ھم تخریب می شود

حکومت مافیائی کرزی که بدنام ترین غاصبان " بنابر گفتۀ خود شما از 

من توقع ندارم که با دار ودستۀ ذلیلش ."  درخود جای داده استحقوق بشر را

استقالل افغانستان را، بزرگترین نعمت افغانھا و خاک شان، تجلیل کنند و مانند 

سالھای پارینه چند دھه پیش ملت آزادۀ افغان را دراین جشن شکوھمند شریک 

 .سازند

ه نام افغانھا من امکانات دیدن چینل ھای تلویزیون بیرون مرزی که ب

مسمی اند، ندارم و مصاحبه ایکه شما در مورد تبصره نموده اید برای من تکان 

نمیدانم کسانیکه خودرا بنام افغان در دنیا معرفی می دارند، . دھنده بوده و است

چگونه می توان با چنین دیده درائی و دنائت از یک واقعیت تأریخی که 

ن وطن دوست و بیطرف افغانی اسنادی غیر نویسندگان بیگانه به غیر از مؤرخی

 . قابل نقض را ثبت اوراق زمان نموده اند، رد نموده و طفره برود

بنده چنانیکه شما ادعاھای سخیف ستانیزی را رد نموده تأئید میکنم و 

غیرازاینکه یک " دکتورا " تأسف می نمایم که یک شخص تعلیم یافته با تایتل 

له سرائی کرده و چنین واھیات را از خود به نشانی انسان سقیم باشد، چنین سف

 . می گذارد

در تأریخ : " در صفحۀ سوم نوشتۀ تان چنین مینگارید! جناب محترم

معاصر افغانستان بعد از احمدشاه بابا، ھیچ یک از شاھان و شھزادگان و 

ه ب. " امیران ورئیسان جمھور افغانستان، به پایۀ شاه امان هللا غازی نمی رسند

عقیدۀ این حقیر تا انداز ای قابل تأمل است که دراین جا ایجاب بحث را 

 با احترام . درمورد نمی کند
  

   ٢٠١٤/ ٧/٩شيما غفوری  ، آلمان     
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درد دل یک انسان شریف وطن را ھمین حاال در پورتال افغان جرمن 

تانی این نبشته تنھا درد دل محترم کاندید اکادیمسین آقای سیس. مطالعه کردم

نیست، بلکه آواز وجدان و قلب ملیونھا انسان وطنم است که میبینند ھر روز یک 

زھی به تأریخ . و یا افتخار دیگر تأریخی شان در معرض لیالم قرار میگیرد

 محترم سیستانی صاحب، بدا به وطنفروشان که سزاوار -نویس صادق کشور

  . ھیچ نامی نیستند
  

  ٢٠١٤/ ٨/٩تيبکين، جرمنی   -زرغونه عبيدی

در ارتباط به مقالۀ کاندید اکادمیسین محترم سیستانی صاحب به داکتر 

 !استانیزی

سالم و سپاس بر شما محترم سیستانی صاحب و ھمه وطنداران که با 

رسالت وجدانی تان بشدت ھر آن حرف و عمل اشخاصی را تقبیح و رد 

را مورد تعرض مینمائید که یکپارچگی، تمامیت ارضی و استقالل افغانستان 

 .قرار میدھند

برای ھمه آنانی که منکر دستآوردھای در نوع خود بی ھمتا و افتخار 

تا زمانیکه : آمیز تاریخ و مردان تاریخی سرزمین ما استند، جواب من اینست

نتوانسته اید افتخار بزرگتر و با ارزشتر از آنچه که با قلم تخریب کننده ای تان 

رزمین آبائی تان به ارمغان بیاورید، بھتر خواھد بود آنرا منکر میشوید برای س

  . تا با سکوت، اندیشه ھای شھرت طلبانه ای تانرا برای خودتان نگھدارید
  

   ٢٠١٤/ ٩/٩داکتر سيدعبدهللا کاظم   از کاليفورنيا  

داکتر ستانیزی که شخص وارد در مسائل الھیات و تصوف میباشند، 

ا معلومات کم و اندک دارند، بلکه معلومات شان متأسفانه از تاریخ کشور نه تنھ

آفتاب را "این موضوع را به اثبات میرساند که گویا آنھا به این ضرب المثل که 

 و میخواھند ثابت کنند خط بطالن کشیده" نمیتوان با دو انگشت پنھان کرد

 مورد استقالل افغانستان توانسته اند آفتاب را حتی با رکه ایشان د
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 با درنظر داشت ھمین گذشته نخواستم رنج شنیدن .پنھان کنندیک انگشت 

بیانات شانرا در مصاحبۀ اخیر بر خود تحمیل کنم لذا از شنیدن آن منصرف 

از جناب سیستانی . بھرحال آنچه عیان است، چه حاجت به بیان است. شدم

خداوند به حسنات شان مثل .  مصاحبه تبصره کردندبصاحب تشکر که بر مطال

   حساب کند با احترامھمیش
  

   ٢٠١٤/ ١٠/٩تيبکين،جرمنی   -زرغونه عبيدی

 !رین کالم خانم صالحه وھاب واصلیبه شاعرۀ ش

" سرودۀ شما زن فداکار و وفادار به وطن، در ! دوست گرانقدر

، بسیار مورد پسندم "ارجگزاری از مقالۀ دفاعیۀ اکادمیسین سیستانی بزرگوار 

    .الھی در امان باشید. چه عاطفۀ زیبا داریدچه دست توانا و . قرار گرفت
  

   ٩/٢٠١٤/ ١٣صالحه وھاب واصل، ھالند

 !خواھر نازنینم خانم عبیدی گرامی درود بر شما

ممنونم از محبت تان، جناب سیستانی صاحب را ھمه میشناسیم و از 

قلم نگارنده با تمام کمی . داده ھای خامۀ توانای شان ھم ھمیشه بھره ور میگردیم

و قصوری که دارد خواسته فقط حقیقت ھای بسیار بزرگ و گسترده را در چند 

بحری را در کوزه جا دادن کار ساده «گفتۀ بزرگان است که . بیت منظوم سازد

  .در پناه هللا باشید.یکبار دیگر از شما و حسن نیت تان عالمی سپاس . »نیست
  

 )ايميل(١٢/٩/٢٠١٤محمدمعصوم ھوتک،کانادا،

د اعلیحضرت  ترسالم او احترام وروسته اني صاحبجناب سیست

امیرامان هللا خان په دفاع کي مي ستاسي درنه او علمي وطندوستانه مقاله 

ماھغه ویډیو ھم وکتله چي ستانیزي . خدای مو زموږ له سره مه اخله. ولوستله

 فکر دا ما. ویناپکښې کوله اوپه اورٻدونکوکي ئې ډاکټرحسن کاکړ ھم ناست وو

څه مي تر اوسه  چي حسن کاکړ به ھم یوڅه ووایي ، یابه ئې ولیکي، خو  کاوه



 ٣١٢                                              دفاع از ارزشھای ملی،وظیفۀ عناصرملی است

زه په دې شپو کي پخپلو معایناتو کي دونه مصروف یم .نه دي په سترگه سوي

  .دوعاراته کوئ.... چي نورھرڅه راڅخه پاته دي

  .مخلص او ارادتمند معصوم ھوتک
  

  )ايميل (٢٠١٤/ ٩/ ٢٢اياز نوري، ازھاليند ،

 !شخصيت جناب سيستانی صاحبافغان ملي 

ھیله ده چې تاسو . د کور د ھر غړي سره مو په سالم او احترام لمانځم

زه ھم دغه لس ورځې وشوې، چې د ھیواد افغانستان . صحي حال بالکل شه وي

البته د وطن اوضاع شه نه وه مګر خلک مجبور ول، چې . نه بٻرته راغلم

 . مقاومت وکړي

 په سایتونو کې ستاسو لیکنې د ھغه ملي ما د افغان جرمن او دعوت

 برخو ۴خاین او جاسوس داکتر ستانیزي د غیر افغاني نظریاتو په ارتباط په 

زه ستاسو په وطن دوستي او داسی علمي او منطقي دفاع د . کې ولوستې

افغانستان د استقالل او دھغه د عظیم محصل غازي اعلیحضرت مان هللا خان 

.  فخر کوم چې تاسو غوندې قوي ومبارز ورور مونږ لروپه باب ډٻرې ستایم او 

د داکتر صاحب زمانی ، پیکار پامیر صاحب، عارف ګذر ګاه او نورو لیکنې ھم 

سږ کال د اماني جشن په ھیواد د خلکو له خوا شه ولمانځل شو لیکن . زه ستایم

لت په د تحمیلي دولت له خوا لکه تٻر کال فقط د پل محمود خان د مینار سره د م

 افسوس، . غیاب کې یو یاد ورنه وشو

په ھر حال تاسو داکتر ستانیزي او نورو ملي خاینانو ته شه درس ورکړ 
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